
Reservatsföreskrifter  
Med stöd av 7 kap 5, 6 och 30 §§ miljöbalken föreskriver kommunfullmäktige följande:  
 

A-föreskrifter 

A. Föreskrifter enligt 7 kap. 5§ miljöbalken om inskränkningar i rätten att använda mark och vattenområden 

Förslag föreskrift 

I naturreservatet är det förbjudet att 

Nuvarande föreskrift Kommentar 

A. Föreskrifter med stöd av 7 kap. 5 § miljöbalken om inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområde 

 

A1. uppföra ny byggnad, mast eller annan anläggning 

annat än: 

a) sådana byggnader och anläggningar som kan 

uppföras efter tillstånd från miljönämnden enligt 

föreskrifter som framgår av detta beslut eller  

 

b) byggnader i Zon 1a med maximalt 30 kvm 

byggnadsyta och med en nockhöjd på maximalt 4 m 

som erfordras för campingen (såsom 

övernattningsstugor för korttidsboende, bastu, och 

förråd samt servicebyggnader för incheckning, kiosk, 

kök, toaletter, dusch/bad och omklädnad).  Antalet 

övernattningsstugor får inte överstiga maximalt 60 st 

inom zonen,   

 

Det är förbjudet att 

 

- uppföra annan byggnad än som erfordras för 

reservatets nyttjande (såsom sanitära inrättningar, 

kiosker, omklädningsrum för bad, etc,) eller för 

verksamheten å kursgården erforderliga annex i 

anslutning till huvudbyggnaden;  

 

- att uppföra brygga annat än för bad och båtsport; 

 

Vård- och förvaltningsbestämmelser: Planerade 

anläggningar bör utformas så, att de på ett naturligt sätt 

ansluter sig till rådande naturmiljö och landskapsbild, 

son i möjligaste mån bör bibehållas. 

 

-  

Syfte: Mindre byggnader för campingen får tillkomma 

i Zon 1a. Andra byggnader i Zon 1b och 1 c kräver 

tillstånd från miljönämnden. Lantbruksbyggnader 

tillåts i Zon 2 efter tillstånd från miljönämnden. Syftet 

är att tillsynsmyndigheten ska få möjlighet att tycka 

till.  

 

Vård- och förvaltningbestämmelsen om anpassning till 

rådande naturmiljö och landskapsbild vävs in i 

beskrivning av zonindelning.  

Tillstånd krävs för att:  

A11. Det krävs tillstånd för att uppföra byggnader som 

behövs för lantbrukets drift i Zon 2.  

 

A 12. Det krävs tillstånd för att uppföra byggnader och 

anläggningar i Zon 1a som överskrider 30 kvm 

byggnadsyta eller nockhöjd på 4 m. För att få tillstånd 

behöver byggnaden vara avsedd för 

campingverksamhet (såsom vandrarhem, restaurant, 

bastu, poolområde och servicebyggnader för 

incheckning, kiosk, kök, toaletter, dusch/bad och 

omklädnad samt förråd). 

Syfte: Tillståndsplikt för lantbruksbyggnader. Hänsyn 

krävs till känslig kulturmiljö, vilket beskrivs i beslut 

och syfte. Byggande vid (kurs)gården tillåts inte i 

övrigt pga känslig kulturmiljö vilket innebär en 

skärpning av nuvarande föreskrifter. 



A 13. Det krävs tillstånd för att uppföra nya byggnader 

inom Zon 1c. För att få tillstånd behöver byggnaden 

vara avsedd för campingverksamhet eller bad (såsom 

bastu, servicebyggnader för incheckning, kiosk, kök, 

toaletter, dusch/bad och omklädnad). 

 

A 14. Det krävs tillstånd för att anlägga ny brygga i 

Zon 1c. Tillståndsplikten omfattar inte badbryggor i 

anslutning till badplatsen som tas upp under 

vintersäsongen.  

 

A 20. Det krävs tillstånd för att muddra i vattenområde 

i Zon 1c. För att få tillstånd krävs att muddringen ska 

ske med syfte att möjliggöra angöring till brygga inom 

Zonen, samt att försiktighetsåtgärder tas för att inte 

skada omkringliggande bottenvegetation. 

 

D-undantag: Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för:  

3. anläggande av lek- och aktivitetsområden för bad 

och camping, så som lekplats, utegym och 

äventyrsbana inom Zon 1 a-c,  

5. åtgärder som har beviljats tillstånd innan reservatets 

ikraftträdande eller åtgärder som har beviljats tillstånd 

enligt föreskrifterna A12-A20 samt C14,   

Det är förbjudet att:  

A2. spränga, schakta, bedriva täkt, anordna upplag, 

tippa eller utföra fyllning eller andra åtgärder som 

ändrar områdets topografi, 

 

D-undantag:  

D5. åtgärder som har beviljats tillstånd innan 

reservatets ikraftträdande eller åtgärder som har 

beviljats tillstånd enligt föreskrifterna A12-A20 samt 

C13,   

 

- att spränga, schakta eller bedriva täkt;  

- att anordna upplag eller utföra fyllning;  

 

 

 

Det är förbjudet att:  Vård- och förvaltningsbestämmelser:  

Vid gallring och röjning i skogsbestånden bör för 

djurlivet värdefulla boträd och buskar sparas.  

Skydd för naturmark saknas i motsvarande A-

föreskrifterna i det gamla beslutet. Syftet med 

bestämmelserna är att skydda biologisk mångfald.  



A3. avverka träd eller buskar, eller att ta bort eller 

upparbeta dött träd eller vindfälle eller utföra andra 

skogliga åtgärder i zon 2,  

A4. odla energiskog eller julgranar på åkermark, 

skogsplantera betesmark, åkermark eller åkerholmar, 

A5. plantera ut eller införa växt- eller djurart som är 

klassificerad som invasiv främmande art (IAS) enligt 

nationell eller EU-lagstiftning eller har klassats till hög 

risk för invasivitet,    

A10. muddra i vattenområde i Zon 2.  

 

A 17. Det krävs tillstånd för att avverka träd eller 

buskar med en diameter större än 10 cm inom zon 2 

och 3. 

 

D-Undantag: Föreskrifterna A-C ovan ska inte utgöra 

hinder för: 

1.reservatsförvaltaren eller den som förvaltaren att 

utföra de åtgärder som ska tillgodose syftet med 

naturreservatet och som anges i föreskrifterna B1 – B7 

 

 - samt att släppa ut avloppsvatten så att förorening och 

därmed olägenhet kan uppstå för badlivet. 

Utgår, omfattas av annan lagstiftning 

 

 

Det är förbjudet att: 

A6. använda eller sprida kemiska och biologiska 

bekämpningsmedel, konstgödsel eller 

växtnäringsämnen, annat än i jordbruksverksamhet.  

A7. upföra stängsel eller annan hägnad kring annat än 

tomt eller betesmark, 

A8. framföra motordrivet fordon, annat än på allmän 

väg eller annan anvisad plats,    

A9. bedriva jakt i zon 1, med undantag från skyddsjakt 

som krävs för campingens och badets skötsel eller för 

bad- och campinggästers säkerhet,  

A 19. Det krävs tillstånd för att åtla.   

 

Undantag: Föreskrifterna A-C ovan ska inte utgöra 

hinder för: 

-  Bruk av kemiska bekämpningsmedel förbjuds, utom för 

i åkermark. Arrendet planeras att uppdateras av Mark-

och upplåtelser i enlighet med kommunens 

Odlingsstrategi när så är möjligt. Föreskriften kan 

revideras till att gälla åkermark när så är möjligt med 

hänsyn till gällande arrendeavtal.  

 

Jakt inskränks i camping- och badområde där enbart 

skyddsjakt tillåts.  



1. reservatsförvaltarens eller arrendators brukande 

av åkermarken, 

4. avverkning av träd som fallit eller riskerar att falla 

över vägar, leder stugor eller annan anläggning,    

6. jakträttsinnehavaren att medföra lös hud vid jakt 

eller användning av motorfordon för uttransport av 

vilt, 

8. underhåll av vägbanor, vägrenar och vägdiken 

 

 

A10. Det är förbjudet att utan miljönämndens tillstånd 

anlägga ledning i mark, luft eller vatten.  

 

- att framdraga luftledningar;  

 

Syfte: Tillståndsplikt i hela reservatet för att underlätta 

denna typ av åtgärder (ej förbud). 

 

B. Föreskrifter med stöd av 7 kap. 6 § miljöbalken om skyldighet att tåla visst intrång 

Saknas i gällande beslut 

 

C. Ordningsföreskrifter med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken 

 

Cl.   framföra motordrivet fordon annat än på vägar 

och anvisad plats, 

C2. ankra med båt längre än 7 dygn,  

C3. framföra vattenskoter, kanske kolla med Micke 

och Johan Zibell 

C4. ställa upp husvagn eller tälta annat än på anvisad 

plats,  

C5. medföra okopplad hund eller annat husdjur,  

Det är förbjudet att  

- förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning;  

- att skada eller borttaga växande eller döda träd och 

buskar samt att plocka eller uppgräva blommor;  

- att störa djurlivet, exempelvis genom att ofreda 

häckande fågel, taga eller skada ägg eller bo;  

- att medföra lös hund ellar katt inom området;  

- att tälta eller parkera fordon annat än på härför 

särskilt avsedda platser;  

- att uppgöra eld;  

- att på störande sätt utnyttja radio, grammofon, 

bandspelare och dylikt;  

- att framföra cykel, motordrivet fordon eller övriga 

transportmedel annat än på härför avsedda vägar och 

stigar; samt 

Kommentera tältning, event 



C6. elda annat än på anvisade eldplatser. Förbudet 

gäller ej medhavd grill i anslutning till hyrd stuga eller 

campingplats inom område 1a.   

 

C7. göra inskrift eller sätta upp tavla, skylt, affisch 

eller liknande i Zon 2. Snitslar, orienteringsskärmar 

och tipsfrågor får sättas upp om dessa avlägsnas efter 

avslutat arrangemang, 

  

C8. störa eller skada djurlivet, till exempel genom att 

klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, 

kräldjur eller groddjur,  

 

C9. plocka, gräva upp eller föra bort alla slags växter 

och vedlevande svampar och grenar  

 

C10. fälla, skada eller föra bort levande eller döda träd 

och buskar samt ta bort liggande stammar eller grenar 

med en diameter grövre än 10 centimeter, 

 

C11. förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att 

gräva, hacka, borra, spränga, rista, måla eller 

 

C12. plantera ut eller införa växt- eller djurart som är 

klassificerad som invasiv främmande art (IAS) enligt 

nationell eller EU-lagstiftning eller har klassats till hög 

risk för invasivitet,    

 

 

Följande åtgärder kräver tillstånd från 

miljönämnden (C14) 

C 14. anordna tävlingar och andra gruppaktiviteter 

med fler än 50 deltagare i Zon 2. 

 

D-Undantag: Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för:  

- att med plåt, plast, glas, papper, avfall eller på annat 

sätt skräpa ned inom området. 



7. synskadad person att medföra ledarhund i tjänst, 

 


