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  06 FS 2006:3 
Länsstyrelsens föreskrifter för naturreservatet 
Råbyskogen i Jönköpings kommun; 

 Saknr Ö2/06  
Utkom från trycket  
den 13 januari 2006 

 
beslutade den 11 januari 2006 
(dnr 511-13467-99) 

 
Med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken (1998:808) och 22 § förordning-

en (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken föreskriver Läns-
styrelsen att följande föreskrifter ska gälla för naturreservatet Råbysko-
gen (kungjort i 06 FS 2006:2, Saknr Ö1/06). 

 
Inom reservatet är det förbjudet att: 
 

1. förstöra eller skada fast naturföremål eller liggande eller stående, le-
vande eller döda träd eller buskar 

2. elda annat än med medhavd ved 
3. tälta mer än en natt 
4. cykla eller rida 
5. klättra i berg 
6. klättra i boträd eller på annat sätt störa djurlivet 
7. framföra motordrivet fordon, med undantag för sakägare för att 

genomföra skötselåtgärder enligt skötselplan, för uttransport av fälld 
älg med mindre fordon på fastmark samt för hembygdsföreningens 
transporter till Hägnen 

8. sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anord-
ning 

9. gräva upp eller plocka växter, växtdelar eller svamp, med undantag 
av bär eller matsvamp för husbehov 

10. fånga eller samla in ryggradslösa djur 
 

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att: 
 

11. använda reservatsområdet för organiserade tävlings- eller övnings-
ändamål eller motsvarande med fler än 200 deltagare 

12. använda reservatsområdet för lägerverksamhet med fler än 30 delta-
gare 
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Föreskrifterna under ovan ska inte utgöra hinder för de åtgärder som 
behövs för reservatets skötsel enligt fastställd skötselplan. Föreskrifterna 
ska inte heller utgöra hinder för de skötselåtgärder som sakägare, enligt 
fastställd skötselplan, får bedriva inom "Hägnen". 

 
Från föreskrifterna undantas åtgärder för undervisning, vetenskaplig 

undersökning eller motsvarande, som i förväg godkänts av Länsstyrel-
sen. 

 
Länsstyrelsen vill erinra om att även andra lagar, förordningar och 

föreskrifter än reservatsföreskrifterna gäller/kan gälla för området. 
 
 
Denna författning träder i kraft fyra veckor efter den dag då den ut-

kom från trycket i länets författningssamling. 
 
 
 
 

BO LANDHOLM 
 
   Helena Gralén 

 


