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Västra Götalands läns författningssamling

14FS 2021:8
Utkom från trycket 
den 9 april 2021 

Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter 
om naturreservatet Marieberg i Kungälvs kommun; 

beslutade den 7 april 2021.
(511-34969-2016)

Länsstyrelsen har med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken beslutat att bilda naturre-
servatet Marieberg i Kungälvs kommun. Beslutet innefattar inskränkningar i rätten 
att använda mark- och vattenområden och förpliktelser att tåla vissa intrång enligt 
7 kap. 5 och 6 §§ miljöbalken. Beslutet med tillhörande kartor förvaras hos Läns-
styrelsen.

Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 22 § förordningen (1998:1252) om om-
rådesskydd enligt miljöbalken m.m. följande.

Ordningsföreskrifter
Inom naturreservatet är det förbjudet att göra följande:

1. Ställa upp husvagn, husbil och liknande förutom på reservatsparkeringen 
vid Mareberget. På parkeringsplatsen får uppställning och parkering av hus-
vagn, husbil och liknande inte ske klockan 00.00–04.00.

2. Ha okopplad hund. Förbudet gäller inte brukshund i samband med skötsel 
av betesdjur eller jakt.

3. Cykla förutom på bilvägen mellan Kungälv och Dösebacka samt på Bohus-
leden.

4. Rida på motionsspår hörande till naturreservatet Fontin, se karta i bilaga 1b.
5. Elda på andra platser än i de eldstäder som är iordningställda och anvisade, 

se karta i bilaga 1b. Förbudet gäller även engångsgrillar, men inte andra 
medhavda grillar, gasol- och spritkök och liknande. Gäller inte eldning av 
ris och grenar på åkermark.

Undantag
Föreskrifterna ovan gäller inte i följande fall:

• När förvaltaren, eller den förvaltaren utser, utför de åtgärder som behövs 
för att tillgodose syftet med naturreservatet och som framgår under B.

• När Länsstyrelsen, eller den Länsstyrelsen utser, genomför naturinvente-
ringar.

• Vid eftersök av skadat vilt med hjälp av lös hund.
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• När ledningsinnehavare vid reparation, underhåll och trädsäkring av befint-
liga luftledningar eller nedgrävning av befintliga luftledningar använder er-
forderliga motordrivna fordon. Eventuella markskador ska repareras. 

___________ 
1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 7 maj 2021. 
2. Genom föreskrifterna upphävs Länsstyrelsen i Västra Götalands läns före-

skrifter (14AK 1974:155) om förklarande av Mariebergsområdet i Kung-
älvs kommun som naturreservat och Länsstyrelsen i Västra Götalands läns 
föreskrifter (14FS 1983:44) om ändring av reservatföreskrift för naturreser-
vatet Marieberg i Kungälvs kommun. 

På Länsstyrelsens vägnar 

LISBETH SCHULTZE 
 Jennifer Hood 
 (Naturavdelningen) 
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Bilaga 1b 

 




