
Skaraborgs läns
författningssamling

Länsstyrelsen
16 FS 1997:63

Länsstyrelsens i Skaraborgs län föreskrifter om 
bildande av naturreservatet Haboskogen i  
Habo kommun samt föreskrifter för reservatet;

Utkom från trycket
den 6 oktober 1997

beslutade den 6 juni 1996.

Länsstyrelsen har den 6 juni 1996 beslutat
om att bilda naturreservatet Haboskogen.
Reservatet framgår av en härvid fogad karta
(se bilaga).

Med stöd av 8 - 10 § § naturvårdslagen (1964:822) och 9 - 10 § § na-
turvårdsförordningen (1976:484) har Länsstyrelsen meddelat följande föreskrifter
för reservatet.

A. FÖRESKRIFTER ENLIGT 8 § NATURVÅRDSLAGEN OM
INSKRÄNKNINGAR I MARKÄGARES OCH ANNAN SAKÄGARES
RÄTT ATT FÖRFOGA ÖVER RESERVATSOMRÅDET

Utöver förbud och föreskrifter i andra lagar och författningar år det förbjudet att

uppföra eller ändra byggnad eller därmed jämförbar anläggning

uppföra mast, tom eller liknande anläggning

anlägga hamn, brygga eller anordna uppläggningsplats för farkoster

anlägga mark- eller luftledning

anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförbar anläggning

anlägga väg, parkeringsplats eller led

anordna upplag

borra, spränga, schakta, gräva eller bedriva täkt av något slag

utföra fyllning eller tippning

utföra dikning, dämning, rensning eller annan åtgärd som påverkar områdets
hydrologiska förhållanden

avverka, gallra, röja eller utföra annan skogsvårdande åtgärd

ta bort eller upparbeta dött träd eller vindfälle



framföra motordrivet fordon

använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel eller gödselmedel

kalka mark eller vatten

inplantera djur och växtarter

Meddelade föreskrifter utgör inte hinder för åtgärder enligt skötselplan fastställd av
länsstyrelsen.

B. FÖRESKRIFTER ENLIGT 9 § NATURVÅRDSLAGEN ANGÅENDE
MARKÄGARES ELLER ANNAN SAKÄGARES SKYLDIGHET ATT
TÅLA VISST INTRÅNG

Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förpliktas tåla att de
anordningar utförs och åtgärder vidtas inom reservatet som framgår av till detta
beslut fogad skötselplan.

C. FÖRESKRIFTERENLIGT10§NATURVÅRDSLAGENOM VAD
ALLMÄNHETEN HAR ATT IAKTTA INOM RESERVATET

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar år det förbjudet att

- framföra fordon

- rida eller cykla

- ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn

- anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförbar anordning

- tälta

- elda

- plocka växt - eller växtdelar med undantag för bär och matsvamp

- anordna läger. sätta upp orienteringskontroller eller snitslade spår

- förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning

- skada eller ta bort döda träd eller vindfällen.

Att bryta. kvistar, fålla eller på annat sätt skada stående träd eller buskar är
straffbart enligt 12 kap 2 § brottsbalken.

Denna författning träder i kraft fyra veckor efter den dag då författningen enligt
uppgift på den utkom från trycket

Birger Bäckström

Maria Thordarson




