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Utdrag
Utgivarens anmärkning: Här återges endast föreskrifter enligt 10 § naturvårdslagen
(1964:822).

----------

För att trygga ändamålet med reservatet beslutar Länsstyrelsen med
stöd av 8 - 10 §§ naturvårdslagen samt 9 och 10 §§ naturvårdsförorning-
en (1976:484) att nedan angivna föreskrifter ska gälla för reservatet (se
Reservatsföreskrifter).

----------

Reservatsföreskrifter

      ----------

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

Utöver vad som annars gäller är det förbjudet att

1. framföra motordrivet fordon annat än på parkeringsplatsen
2. ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn
3. sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller liknande anordning
4. rida eller framföra hästfordon annat än på befintliga vägar
5. cykla annat än på befintliga vägar
6. tälta
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7. göra upp eld
8. klättra i boträd eller på annat sätt störa djurlivet genom närgånget

uppträdande
9. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
10. skada levande eller döda träd och buskar t ex genom att bryta kvistar

eller fälla träden
11. plocka eller gräva upp växter eller växtdelar med undantag från bär

eller matsvamp för husbehov
12. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
13. samla in eller flytta insekter, kräftdjur, snäckor, musslor eller andra

ryggradslösa djur
14. använda området för organiserade tävlings- och övningsändamål eller

motsvarande
15. fiska
16. vaska guld

Föreskrifterna under punkten C gäller även fastighetsägare och inne-
havare av särskild rätt till fastighet när de inte utnyttjar sin rätt att jaga
och fiska.

----------

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