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Västra Götalands läns författningssamling 

 

 14FS 2021:18 
Utkom från trycket 
den 24 juni 2021 

Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter 
om ändring i Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter 
(14FS 2017:43) för naturreservatet Marstrand i Kungälvs 
kommun; 
 
beslutade den 24 juni 2021. 
(511-13463-2021) 
 

Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 22 § förordningen (1998:1252) om om-
rådesskydd enligt miljöbalken m.m. i fråga om Länsstyrelsen i Västra Götalands 
läns föreskrifter (14FS 2017:43) för naturreservatet Marstrand i Kungälvs kom-
mun 

dels att punkt 7–8 ska ha följande lydelse, 
dels att det ska införas två nya punkter, 9–10, av följande lydelse, 
dels att det ska införas ett nytt undantag av följande lydelse. 
 

C. Ordningsföreskrifter om rätten att färdas och vistas inom naturre-
servatet samt om ordningen i övrigt inom naturreservatet (7 kap. 30 § 
miljöbalken) 
Det är förbjudet att inom naturreservatet: 

7. Ha hund okopplad. Förbudet gäller inte brukshund i samband med skötsel 
av betesmarker, jakt eller vid eftersök av skadat vilt. 

8. Tälta på öarna Harsholmen, Koholmen och Kvillemansholmen under peri-
oden 15 april–1 oktober, se karta i bilaga 1a. Inom övriga naturreservatet är 
det förbjudet att tälta eller förtöja mer än två dygn i sträck på samma plats. 
Förbudet gäller inte vid enskild båtplats eller privat brygga. 

9. Elda/grilla annat än i iordningställda och anvisade eldstäder, se karta i bi-
laga 1a. 

10. Cykla inom markerat område på södra Koön, se karta i bilaga 1a. Förbudet 
gäller inte på befintliga grusvägar. 

 
Föreskrifter enligt C ovan gäller inte i följande fall: 

• När Försvarsmakten och andra myndigheter inom totalförsvarets militära 
del bedriver verksamhet som syftar till att övervaka det svenska territoriet 
samt upptäcka eller avvisa kränkningar av detsamma. 

___________ 
Dessa föreskrifter träder i kraft den 22 juli 2021. 
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På Länsstyrelsens vägnar 
 
LISBETH SCHULTZE 

Jennifer Hood 
(Naturavdelningen) 
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Bilaga 1a 
 

 


	Västra Götalands läns författningssamling
	Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifterom ändring i Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter (14FS 2017:43) för naturreservatet Marstrand i Kungälvs kommun;
	14FS 2021:18

	C. Ordningsföreskrifter om rätten att färdas och vistas inom naturreservatet samt om ordningen i övrigt inom naturreservatet (7 kap. 30 § miljöbalken)

