
 
 

 

Älvsborgs läns författningssamling  
 
Länsstyrelsen 

 

 
 15 FS 1997:76 
 Utkom från 
 trycket den 
 28 november 1997 
 
 
Föreskrifter om bildande av naturreservat Tösse skärgård 
i Åmåls kommun; 
 
beslutade den 17 november 1997. 
 
Med stöd av 7 § naturvårdslagen (1964:822, omtryckt 1991:641) 
förklarar länsstyrelsen ett område, benämnt naturreservatet Tösse 
Skärgård, som naturreservat. Områdets gränser anges på karta i 
bilaga. 
 
Föreskrifter för naturreservatet 
 
För att trygga ändamålet med naturreservatet förordnar länsstyrelsen 
med stöd av 8-10 §§ naturvårdslagen och 9-10 §§ 
naturvårdsförordningen (1976:484) att följande föreskrifter samt 
bestämmelser om naturvårdsförvaltningen skall gälla. 
 
A. Föreskrifter med stöd av 8 NVL angående markägares och annan 
sakägares rätt att förfoga över fastighet inom reservatet. 
 
Utöver vad som eljest gäller är det förbjudet att: 
 
 
Författning 15 FS 1992:5 
upphävs på grund av regeringsbeslut 1996-10-10 



 
 

1. uppföra helt ny byggnad 
2. bedriva täkt av berg, sten, grus, sand, lera, matjord, eller torv; 
3. gräva, borra, spränga, schakta, tippa, muddra eller fylla ut; 
4. dämma eller valla in; 
5. anlägga nytt dike eller rensa befintligt dike; 
6. anordna upplag; 
7. använda kemiskt bekämpningsmedel eller växtnäringsämne på mark 
eller vatten; 
8. anlägga väg; 
 
Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd: 
 
9.  kalavverka, gallra eller utföra annan skogsvårdande åtgärd; 
10. bedriva täkt av lav eller mossa; 
11. framdra mark- eller luftledning; 
12. bedriva vasslåtter. 
 
Ovan nämnda föreskrifter Al, A3, A5, A6, A8 och A12 skall ej  
utgöra hinder för anläggningar och arbetsföretag som avser att betjäna 
allmänhetens friluftsliv i enlighet med reservatets syfte och fastställda 
skötselplan, och inte heller för åtgärder som utförs med stöd av 
kulturminneslagen eller för nödvändig siktröjning för befintliga 
sjömärken, för anbringande av hjälppunkter för positionsbestämning  
av flytande sjömärken eller undervattenskablar. 
Föreskrifterna A3 - A7 och Al0 - A12 gäller ej tomtmark eller 
motsvarande. 
 
B. Föreskrifter med stöd av 9§ naturvårdslagen angående skyldighet 
att tåla visst intrång. 
 
Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förpliktigas tåla 
att följande anordningar utförs och åtgärder vidtas för att tillgodose 
ändamålet med reservatet nämligen 



 
 

 
1. gränsmärkning av och upplysning om naturreservatet genom 

skyltning m m; 
2. utförande och underhåll av anläggningar och anordningar för 

allmänhetens friluftsliv, nämligen sopmajor, båtbryggor, raststuga, 
eldplatser, stigar med rastplatser och badstränder enligt 
skötselplan; 

3. vård av kulturminnen och upplysning om desamma enligt 
skötselplan; 

4. slåtter, röjning och gallring av vissa områden samt vasslåtter enligt 
skötselplan. 

 
C. Föreskrifter med stöd av 10 § NVL om vad allmänheten har att 
iaktta inom reservatet. 
 
Utöver vad som eljest gäller är det förbjudet att 
 
1. göra upp eld annat än på särskilt iordningställda eldplatser enligt 

fastställd skötselplan; 
2. klättra i boträd eller uppehålla sig närmare fågelbo, lya, gryt eller 

motsvarande än 50 meter; 
3. medföra okopplad hund; 
4. på störande sätt utnyttja radio, grammofon, bandpelare eller dylikt; 
5. förtöja eller ankra båt eller husbåt längre tid än 2 dygn på samma 

plats, annat än vid brygga; 
6. framdriva motordrivet fordon på öarna. 
 
D. Föreskrifter med stöd av 9 § naturvårdsförordningen rörande 
naturvårdsförvaltningen. 
 
Länsstyrelsen meddelar föreskrifter om vården genom att 
 
1. fastställa skötselplan; 
2. utse Åmåls kommun till naturvårdsförvaltare. 
 
I särskilda fall kan länsstyrelsen med stöd av 12 § naturvårdslagen 



 
 

medge undantag från meddelade föreskrifter. 
 
Enligt 37 och 38 §§ naturvårdslagen gäller bland annat att den som 
uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot föreskrifter som meddelats 
enligt 8 eller 10 § samma lag kan dömas till böter eller fängelse i högst 
sex månader och förpliktigas ersätta kostnad som föranleds av 
gärningen. 
 
Har någon vidtagit åtgärd i strid mot meddelad föreskrift, kan 
länsstyrelsen med stöd av 39 § naturvårdslagen vid vite förelägga 
honom att rätta vad olovligen skett. Länsstyrelsen har vidare möjlighet 
att hos tingsrätten (numera kronofogdemyndigheten) få handräckning 
för att åstadkomma rättelse. 
 
Föreskrifterna träder i kraft den 29 december 1997. 
 
 
BENGT K. Å. JOHANSSON 
 
  Thorbjörn Schafferer 



 
 

 


