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Länsstyrelsens i Jönköpings län föreskrifter om
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den 21 januari 1991

beslutade den 28 december 1990
          

Utdrag2

----------

Länsstyrelsen har genom beslut denna dag med stöd av 7 § naturvårdslagen
(1964:822) förklarat det område som på bilagda karta3 avgränsats med punktstreckad  (
.-.- ) svart linje för naturreservat Samtidigt har länsstyrelsen beslutat om föreskrifter
för reservatet enligt punkterna som A – D nedan.

----------

C. Föreskrifter enligt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att
iaktta inom reservatet

Utöver vad som eljest gäller är det förbjudet att
- förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, hacka, spränga,
   rista, måla e d
- skada levande eller döda träd eller buskar och att skada vegetationen i övrigt , t ex genom
   att plocka eller gräva upp svamp och levande eller döda växter såsom ris, örter, gräs,
   mossor eller lavar
- störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd eller på nära håll fotografera fågelbo)
- medföra hund eller annat husdjur som ej är kopplat
- göra upp eld
- parkera annat än på anvisad plats
- framföra fordon med undantag för enskild trafik till och från den bebyggda tomtplatsen
   är undantagen från förbudet
-  tälta eller ställa upp husvagn
-  snitsla spår eller anordna orientering

                                                
1 Rubriken återgiven i dess lydelse enligt 06 FS 2000:532
2 Här återges endast föreskrifter enligt 10 § naturvårdslagen (1964:822)
3 Kartan här utesluten
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Föreskrifterna under avsnitt C gäller även markägaren och innehavare av särskild rätt med
undantag av
- parkering
- medförande av hund eller katt
- plockning av matsvamp och blommor för eget behov, dock ej arter som kan anses hotade.
  Denna begränsade rätt att plocka matsvamp och blommor skall dock tillkomma sådan ägare
  av mark inom reservatet som är boende på fastigheten Dottemålen 1:2.

-----------

Denna kungörelse träder i kraft den 1 mars 1991.

RAGNAR FORSS

Rolf Lundqvist


