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Länsstyrelsen

01FS 2013:34
Länsstyrelsens i Stockholms län beslut
om bildande av Bogesundslandets naturreservat, 
Vaxholms kommun, samt föreskrifter för natur-
reservatet;

Utkom från trycket
den 20 november 2013

beslutat den 1 oktober 2013
(dnr 511-24730-2012).

Länsstyrelsen i Stockholms län beslutar med stöd av 7 kap. 4 § mil-
jöbalken att avsätta del av Vaxholm Bogesund 1:1, samt i sina helheter 
Vaxholm Bogesund 1:77, 1:83, 8:3, 20:1, 21:2, 23:2 som naturreservat. 
Reservatet ligger ca 12 km nordost om Stockholms centrum.

För naturreservatet meddelar Länsstyrelsen följande ordningsföre-
skrifter med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken om vad allmänheten har att 
iaktta inom reservatet.

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och andra författningar är det 
för allmänheten förbjudet att
1. förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, hacka, 

rista, gräva, måla eller liknande,
2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd 

och buskar eller att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp 
växter,

3. medföra okopplad hund,
4. tälta mer än två dygn i följd annat än på anvisad plats,
5. ställa upp husvagn eller annat campingfordon utanför campingplats,
6. förankra båt vid samma strand för längre tid än två dygn i följd,
7. elda annat än på anvisad plats,
8. sätta upp skylt, affisch eller liknande,
9. cykla i terrängen och på markerade vandringsleder och markerade 

ridstigar,
10. rida annat än på vägar och på anvisade ridstigar.
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Ordningsföreskrifterna gäller inte inom tomt- och gårdsplats.
Föreskriften C3 gäller inte vid jakt, hundträning som organiseras av 

jakträttsinnehavaren, eller vid brukshundklubbens organiserade verk-
samhet.

Föreskriften C8 gäller inte vid tillfällig uppsättning av orienterings-
kontroller, tipspromenader eller liknande.

Beslutet innefattar även föreskrifter med stöd av 7 kap. 5 och 6 §§ 
miljöbalken för markägare och annan sakägare ifråga om rätten att för-
foga över fastighet och att tåla visst intrång.

Beslutet med tillhörande karta förvaras på Länsstyrelsens enhet för 
naturvård.

Föreskrifterna träder i kraft tre veckor efter den dag då författningen 
utkom från trycket i länets författningssamling.

Ordningsföreskrifterna gäller omedelbart även om de överklagas, i
enlighet med 7 kap. 30 § miljöbalken.

ANETTE SCHEIBE LORENTZI

Örjan Hallnäs
Enheten för naturvård


