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B. Föreskrifter med stöd av 7 kap. 6 § miljöbalken om skyldighet att

tåla visst intrång

Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förpliktas tåla att 
följande anordningar iordningställs och åtgärder vidtas: 

1. utmärkning av reservatsgräns och information om reservatet

2. att skötsel utförs som behövs för att bevara och utveckla

naturvärdena:
slåtter- och betesdrift 
stängsling (uppsättning/ reparation/ nedtagning) 
naturvårdsavverkningar och röjningar, frihuggning av äldre 
lövträd 
skapande av högstubbar, lågor och hålträd, 
så/plantera växter och sätta ut hotade arter 
uppläggning av grenar och trädstammar i faunadepå 
igenläggning eller dämning av diken 

3. iordningställande av anordningar för allmänheten i form av
parkeringsplats, informationstavla, strövstig och rastplats

4. åtgärder för vetenskaplig undersökning som i förväg godkänts av
Länsstyrelsen

5. tillfälliga upplag i samband med skötselåtgärder

6. användning av vägar i den utsträckning som behövs för att utföra
skötselåtgärder enligt skötselplan

C. Föreskrifter med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att

färdas och vistas inom reservatet och om ordningen i övrigt inom

området.

Gäller för allmänheten. 

Utöver förbud och föreskrifter i annan lagstiftning är det förbjudet att: 

1. skada naturföremål eller ytbildning, t.ex. genom att gräva, borra,
måla eller mejsla
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2. fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller
omkullfallna träd och buskar

3. plocka, skada eller gräva upp örter, svampar, mossor och lavar eller
andra växter annat än plockning av enstaka exemplar av icke
fridlysta arter. Bär och matsvamp får plockas för husbehov

4. samla in insekter, snäckor, maskar eller andra ryggradslösa djur
annat än enstaka exemplar av icke-fridlysta arter

5. framföra eller parkera motordrivet fordon eller släpvagn annat än
på väg och iordningställd parkeringsplats

6. elda annat än på anvisad och iordningställd eldplats

7. sätta upp tavla, skylt, affisch, snitset konstföremål eller liknande
utan Länsstyrelsens godkännande

8. bedriva tävlings-, övnings-, lägerverksamhet utan Länsstyrelsens
godkännande

9. störa eller skada djurlivet t.ex. genom närgånget uppträdande vid
bo- eller lekplats

10. inom vattenområde starta eller landa med luftfarkost

11. ta in eller använda vattenskoter.

Från föreskrifterna under C undantas åtgärder för vetenskaplig 

undersökning, som i förväg godkänts av Länsstyrelsen. 

Föreskrifterna utgör inte hinder för Länsstyrelsen att utföra de 

åtgärder, som framgår av ovan angivna B-föreskrifte1\ som behövs för 

reservatets vård och skötsel eller utföra uppföljning av 

bevarandestatus. 

Föreskrifterna under C träder i kraft den dag som framgår av 

kungörandet, se nedan. Föreskrifterna gäller även om de överklagas. 

Med Länsstyrelsens godkännande enligt föreskrifterna ovan avses inte 

en dispens- eller tillståndsprövning enligt miljölagstiftningen utan 
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