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

För att trygga ändamålet med naturreservatet beslutar Länsstyrelsen
med stöd av 8-10 §§ naturvårdslagen samt 9 och 10 §§ naturvårdsför-
ordningen (1976:484) att nedan angivna föreskrifter ska gälla för reser-
vatet (se nedan under Reservatsföreskrifter).

----------

Reservatsföreskrifter

----------

C Föreskrifter med stöd av 10 § naturvårdslagen om vad 
allmänheten har att iaktta inom naturreservatet.

Utöver vad som annars gäller är det förbjudet att

1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning, exem-
pelvis genom att borra, måla, mejsla eller på annat sätt ska-
da berghällar, block eller levande och döda träd,

2. gräva upp, plocka eller bryta buskar, ris, örter, svam-
par, mossor eller lavar,
(anm. Plockning av matsvamp för husbehov är tillåtet)

3. samla in insekter eller snäckor eller andra djur, eller deras
ägg, puppor eller liknande,

4. elda annat än på den eldstad vid stugan som utmärkts på till
skötselplanen bifogad karta,
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(anm. Reservatsförvaltaren ansvarar för att ved finns till eld-
staden)

5. tälta, ställa upp husvagn, husbil eller annan släpvagn,
6. rida och medföra okopplad hund eller annat husdjur,
7. klättra i boträd eller på annat sätt störa djurlivet,
8. sätta upp tavla, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig

anordning,
9. framföra motordrivet fordon med undantag för befintlig väg,
10. anordna orienteringstävling eller motsvarande eller snitsla

spår,
(Anm. Tillfällig snitsling av spår för enstaka aktiviteter får
ske. Anmälan om att snitsling utförs bör ske till reservats-
förvaltaren av den som är ansvarig för den aktivitet för vi l-
ken snitsling behövs)

11. cykla eller klättra.

----------

Beslutet skall kungöras i länets författningssamling. Föreskrifterna
under C träder i kraft den dag som framgår av kungörandet i länets
författningssamling.

BIRGIT FRIGGEBO
Anne-Li Fiskesjö

Utgivarens anmärkning: Dessa föreskrifter ersätter tidigare föreskrifter enligt Jönköpings läns
allmänna kungörelser A N:r 16 1972.


