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Länsstyrelsen i Hallands län beslutade den 16 mars 2020 om: 

Tillägg och ändring av föreskrifter i naturreservatet Utteros i 
Varbergs kommun  
(dnr 511-8770-17) 
 
Länsstyrelsen beslutade att lägga till och ändra föreskrifter i naturreservatet 
Utteros på fastigheterna Galtabäck 5:21, 5:38, 6:2, 14:1, Smedsgård 1:2, 
Utteros 1:2, 1:26, 1:27, 3:1,  Björkäng S:2, Galtabäck S:13, Smedsgård S:3, 
Tvååker S:7, 8, Utteros S:1 S:3 och allmänt vatten i Varbergs kommun. 

I beslutet meddelades med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken följande 
ordningsföreskrifter om vad allmänheten har att iaktta. Tilläggen och 
ändringarna är skrivna i kursiv stil. Föreskrifterna har även numrerats. 

 

Inom reservatet är det förbjudet att: 

1. skada, plocka eller samla in växter, 
2. bedriva täkt t ex grus, sand, tång eller fastsittande alger, 
3. utöva ridning, brädsegling, kitesurfing, drakflygning, modellplansflygning, 

vattenskidåkning och körning av vattenskoter, 
4. under tiden 1 mars till 31 oktober beträda området som är rödmarkerat på 

karta 1, 
5. under tiden 1 mars till 31 juli beträda eller vistas inom ett område om max 1 

ha som ligger inom grönmarkerat på karta 1. Denna föreskrift gäller då det 
mindre området är markerat i fält,  

6. sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift, 
7. gräva eller på annat sätt förstöra eller skada fast naturföremål eller 

ytbildning, 
8. framföra motordrivet fordon på land. Förbudet gäller inte för markägare vid 

tånghämtning under 1 aug- 28 februari, 
9. elda, 
10. medföra hund mellan 1 mars – 31 oktober inom hela området. Undantag 

från förbudet gäller på särskilt anvisade stigar som markerats på karta 2, 
där hund får medföras i koppel,  

        Mellan den 1 november – 28 februari är det inom hela området förbjudet att 
ha hund okopplad, 

11. tälta eller ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande, 
12. utan Länsstyrelsens tillstånd samla in insekter, spindlar, snäckor och andra 

ryggradslösa djur. Enstaka exemplar får dock samlas in under förutsättning 
att det inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna och att fällor inte används, 

13. utan Länsstyrelsens tillstånd genomföra vetenskapliga undersökningar som 
strider mot föreskrifterna, 

14. utan Länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet eller tävlingar, 
15. ankra med släpkätting,  

13 FS 2020:4 
 

Utkom från 
trycket  
den 20 mars 
2020. 



16. anlägga eller bedriva odling av växt- och djurarter inom vattenområdet,  
17. bedriva jakt inom vattenområdet, 
18. cykla samt  
19. framföra obemannat luftfartyg (ex drönare och modellplansflygning). 

 
 

 
Karta 1.  

 



 

 
 

 

Karta 2. 

 

Beslutet innefattar också ändringar och tillägg i föreskrifter enligt 7 kap. 5 
och 6 §§ miljöbalken i fråga om rätten att förfoga över berört mark- och 
vattenområde samt tåla visst intrång. Även undantag från föreskrifterna 
meddelas i beslutet. Beslutet förvaras hos Länsstyrelsen. 

Ordningsföreskrifterna träder, enligt 7 kap. 30 § miljöbalken, ikraft 
omedelbart, oavsett om beslutet överklagas. 
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