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Länsstyrelsen i Hallands län beslutade den 11 mars 2015: 
 
Om utvidgning av naturreservatet Vendelsöarna, Varbergs kommun.  
(dnr 511-7176-14) 
 
Länsstyrelsen beslutade med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken, om ny avgräns-
ning, nya föreskrifter samt ny skötselplan för naturreservatet Vendelsöarna 
på fastigheten Vendelsö 1:3. Reservatets gräns ändras genom beslutet så att 
även södra delen av Vendelsö samt Ustö och Knarrskär med omgivande vat-
tenområde omfattas. 
 
I beslutet meddelades med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken följande ord-
ningsföreskrifter om vad allmänheten har att iaktta. 
 
 under tiden 1 april – 31 juli årligen färdas eller uppehålla sig i vat-

tenområdet i Älmö sund och på stränderna kring Älmö sund samt 
landstiga på del av Knarrskär eller befara vattenområdet inom 100 
meter från ön, enligt markeringar på beslutskartan bilaga 2a, 

 använda nät vid fiske inom det marina område som har markerats 
på beslutskartan, bilaga 2a, 

 skada, plocka eller samla in växter. Plockning av bär, matsvamp 
och enstaka exemplar av kärlväxter är dock tillåten, 

 skada levande eller döda, stående eller liggande träd och buskar, 

 gräva eller på annat sätt förstöra eller skada fast naturföremål eller 
ytbildning, 

 sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift, 

 förtöja båt vid boj med släpkätting eller på liknande sätt som medför att 
bottenfaunan påverkas negativt, 

 lägga upp båt på land mer än två dygn, 

 tälta mer än två dygn, 

 elda annat än på anvisad plats, 

 medföra okopplad hund, 

 utan Länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet eller tävling-
ar, 

 utan Länsstyrelsen tillstånd samla in landlevande insekter, spindlar, 
snäckor och andra landlevande ryggradslösa djur. Enstaka exemplar 
får dock samlas in under förutsättning att det inte bryter mot frid-
lysningsbestämmelserna och att fällor inte används, samt att 

   utan Länsstyrelsens tillstånd genomföra vetenskapliga undersökningar 
   som strider mot föreskrifterna. 
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Utkom från 
trycket den  
20 mars 2015. 



Beslutet innefattar även föreskrifter enligt 7 kap. 5 och 6§ miljöbalken i 
fråga om rätten att förfoga över berört mark- och vattenområde.  
 
Beslutet förvaras hos Länsstyrelsen.  
 
Föreskrifterna träder ikraft tre veckor efter den dag då denna författning ut-
kom från tryckeriet. 
 
 
 
Lena Sommestad 
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