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Ändring av föreskrifter för Kanterboda 
naturreservat 
Regeringen ändrade 2013-06-05 föreskrifterna för Kanterboda naturreservat 
i dom M2011/2455/Me   

Regeringen ändrade föreskrifterna på så sätt att reservatsföreskrifterna under 
A punkten 8 får följande lydelse. 

8. röja siktgator eller stödutfordra vilt. 

Regeringen beslutade vidare att följande tillägg till reservatsföreskrifterna 
under A ska gälla. 

Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för uppförande av jaktpass eller 
jakttorn. Före uppförande ska samråd ske med Länsstyrelsen. 

Fullständiga föreskrifter för naturreservatet Kanterboda 
Utöver vad som följer av annan lagstiftning är det förbjudet att: 

A. Föreskrifter enligt 7 kap. 5 § miljöbalken om inskränkningar i rätten att 
använda mark- och vattenområden inom naturreservatet 
1. anordna upplag, utföra fyllning eller tippning, spränga, schakta, borra, 

gräva, markbereda, bedriva täkt av något slag eller bedriva annan 
verksamhet som påverkar eller förändrar områdets terräng-former, 

2. anlägga väg, stig, led, uppställningsplats för fordon, båtar eller andra 
farkoster eller liknande, 

3. skyddsdika, rensa dike, kulvertera dike, dämma eller utföra annan åtgärd 
som påverkar eller förändrar områdets naturgivna hydrologiska 
förhållanden, 

4. dra fram mark- eller luftledning, 
5. uppföra, utöka eller förändra byggnad eller annan anläggning, 
6. kalka, gödsla eller använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel, 
7. utföra något slag av skogsavverkning eller skogsvårdsåtgärd, fälla 

enstaka träd samt samla ihop, föra bort eller upparbeta döda stående 
eller liggande träd eller träddelar, 

8. röja siktgator eller stödutfodra vilt. 

Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för uppförande av jaktpass eller 
jakttorn. Före uppförande ska samråd ske med Länsstyrelsen.  
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Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för förvaltaren eller den förvaltaren 
utser att utföra de åtgärder som behövs för att uppnå syftet med 
naturreservatet och som framgår av föreskrifterna under B nedan, enligt 7 
kap. 6 § miljöbalken.  

Föreskrifterna ska inte utgöra hinder mot av länsstyrelsen utförda eller 
beställda undersökningar av djur, växter, svampar, mark- och 
vattenförhåll-anden, insamling av material för artbestämning, eller annan 
dokumentation av växt- och djurliv inom reservatet, som behövs i 
uppföljningssyfte. 

B. Föreskrifter enligt 7 kap. 6 § miljöbalken om vad ägare och innehavare 
av särskild rätt till fastigheter förpliktas att tåla 
Ägare och innehavare av särskild rätt till fastigheten förpliktas tåla att 
föl-jande anordningar uppförs och åtgärder vidtas för att tillgodose syftet 
med naturreservatet: 

1. utmärkning av naturreservatets yttergränser enligt svensk standard 03 15 
22 och Naturvårdsverkets anvisningar, 

2. uppsättande och underhåll av informationstavlor om reservatet, 
3. planering och genomförande av skötsel och restaurering av biotoper 

genom avverkning, gallring, röjning, ringbarkning av träd, bränning, 
slåtter inom område markerat på beslutskarta nr 2 i detta beslut, 

4. planering och genomförande av återställning av skadad hydrologi 
genom lagning av körskador på mark och igenläggning av dike med 
grävmaskin eller liknande inom område markerat på beslutskarta nr 3 i 
detta beslut, 

5. anläggande av parkeringsplats dimensionerad för 4 personbilar invid 
allmän väg på fastigheten Kalkberget 3 :2, 

6. anläggande av rastplats för besökare på fastigheten Kalkberget 3 :2, 
7. anläggning, utmärkning och underhåll av gångstig för besökare från 

parkeringsplats till och runt det stora rikkärret på fastigheten Kalkberget 
3:2, 

8. genomförande av undersökningar av djur, svampar och växter, samt av 
mark-och vattenförhållanden, 

9. körning med motordrivet fordon i samband med skötselåtgärder, 
10. guidning av grupper av besökare. 

C. Ordningsföreskrifter enligt 7 kap. 30 § 111iljöbalken om rätten att färdas 
och vistas i naturreservatet samt om ordningen i övrigt inom naturreservatet 
Det är förbjudet att 
1. göra åverkan på mark och klippor, 
2. göra upp eld annat än på angiven plats, 
3. fälla, skada eller bortföra levande eller döda träd och buskar, 
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4. gräva upp eller på annat sätt skada träd, buskar eller andra växter, 
5. framföra cykel eller motordrivet fordon i terrängen, 
6. utan länsstyrelsens tillstånd samla in mossor, lavar och svampar som 

växer på sten, träd eller ved, 
7. utan länsstyrelsens tillstånd anordna orienteringskontroller eller 
8. snitslade spår, 
9. utan länsstyrelsens tillstånd sätta upp anslag, skylt, inskrift eller 

liknande. 

Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för förvaltaren eller den förvaltaren 
utser att utföra de åtgärder som behövs för att uppnå syftet med 
naturreser-vatet och som framgår av föreskrifterna under B ovan, enligt 7 
kap. 6 § miljöbalken.  

Föreskrifterna ska inte utgöra hinder mot av länsstyrelsen utförda eller 
beställda undersökningar av djur, växter, svampar, mark- och 
vattenförhåll-anden, insamling av material för artbestämning, eller annan 
dokumentation av växt- och djurliv inom reservatet, som behövs i 
uppföljningssyfte.  

Föreskriften enligt punkten 5 ska inte utgöra hinder mot uttransport av fällt 
vilt med älgdragare eller fyrhjulsmotorcykel på fastmark där skador ej kan 
förväntas.  

Föreskrifterna ska inte utgöra hinder mot allmänhetens plockning av 
matsvampar och bär. 
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