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----------

Med upphävande av Länsstyrelsens beslut den 10 mars 19723 förkla-
rar Länsstyrelsen med stöd av 7 § naturvårdslagen (1964:822) området
Huskvarnabergen, som det framgår av bifogad karta och som det be-
skrivs nedan, som naturreservat. För området skall gälla de föreskrifter
enligt 8-10 §§ naturvårdslagen samt 9 § naturvårdsförordningen
(1976:484) som anges nedan.

----------

Reservatsföreskrifter

-----------

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

Utöver vad som i övrigt gäller är det förbjudet att

1. föra motordrivet fordon annat än på allmän väg
2. parkera annat än på anvisade parkeringsplatser
3. cykla annat än på allmän väg och anvisad stig
4. rida annat än på anvisad ridväg och allmän väg
5. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
6. tälta
                                                

1 Rubriken återgiven i dess lydelse enligt 06 FS 2000:532
2 Här återges endast föreskrifter enligt 10 § naturvårdslagen (1964:822)
3 Se Jönköpings läns allmänna kungörelser A N:r 33 1972. Se även 06 FS 1985:5.
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7. göra upp eld annat än på särskild anvisad plats
8. plocka blåsippa, gulsippa, liljekonvalj, smörboll och gullviva
9. gräva upp buskar, örter eller ormbunkar
10. ta bort mossor, lavar eller trädlevande svampar
11. vintertid gå till fots eller föra hund i skidspår som är markerat i bilaga

2:2 till beslutet
12. stadigvarande anbringa tavla, skylt, inskrift, orienteringskontroll, af-

fisch eller därmed jämförlig anordning

Föreskrifterna under avsnitt C gäller även markägare och innehavare
av särskild rätt när de inte utövar verksamheten som inbegrips i den sär-
skilda rätten. Föreskrifterna skall inte utgöra hinder att, för jordbruks-
driften eller för reservatets skötsel, framföra fordon. Detsamma skall
gälla för den nödvändiga skötsel som kan komma ifråga angående de
kraftledningar, master, ledningar samt vattenreservoarer som redan finns
inom reservatsområdet. Föreskrifterna skall ej heller utgöra hinder för
Räddningstjänsten att öva räddningsinsatser och att säkra mot ras och
skred. Räddningstjänsten skall dock samråda med naturvårdsförvaltaren.
Vid arrangemang av friluftssporttävlingar skall samråd ske med natur-
vårdsförvaltaren.

----------

Föreskrifterna enligt 10 § naturvårdslagen träder i kraft fyra veckor
efter den dag då kungörelsen utkommit från trycket.
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