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Naturreservatet Yttre Bodane i Åmåls kommun
 
Sedan en år 1965 utförd naturinventering gett vid handen att ett område av Väner-skärgården 
vid Yttre Bodane var av sådan karaktär att det borde avsättas som naturreservat, har Kungl 
Maj:t och kronan, företrädd av naturvårdsfonden, år 1967 inköpt området för 
naturvårdsändamål. Området är numera avstyckat som en särskild naturvårdsfastighet. 
 
Med stöd av 7 § naturvårdslagen förklarar länsstyrelsen härigenom det på bifogade karta med 
röd linje avgränsade området som naturreservat. 
 
Benämning: Naturreservatet Yttre Bodane 
 
Reservatsområde: Fastigheten Bodane Yttre 1:31 med tillhörande vattenområde 
 
Lägesbeskrivning: Ekon kartblad i skala 1:10 000 092 52 (9C 5c) ruta 17  
 Top kartblad i skala 1:50 000 (9C NV) ruta 05 
 
Areal: Fastland: 164 ha 
 Öar: 66 ha 
 Vattenområde: 774 ha 
 Totalt: 900 ha 
 
Kommun: Åmål 
 
Socken: Ånimskog 
 
Ägare: Kungl Maj:t och kronan genom naturvårdsfonden 
 
Syfte: Att vårda och bevara ett område av Vänerkusten och tillhörande skärgård med ett 

intressant naturlandskap samt  
 att erbjuda allmänheten möjligheter till rekreation och naturupplevelser 
 
För att trygga ändamålet med naturreservatet förordnar länsstyrelsen, med stöd av 8 och 10 §§ 
naturvårdslagen att nedan angivna föreskrifter skall gälla för området: 
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Föreskrifter i fråga om rätten att förfoga över fastighet 
 
Det är inom naturreservatet förbjudet att 
 
- uppföra ny byggnad annat än för reservatets skötsel 
 
- utföra täktverksamhet 
 
- anlägga vägar och parkeringsplatser 
 
- anordna upplag annat än tillfälliga sådana i samband med reservatets skötsel 
 
- anordna campingplatser 
 
- jaga annat än vad som framgår av skötselplanen 
 
- sätta upp stängsel annat än för reservatets skötsel 
 
- utan länsstyrelsens tillstånd framdra mark- eller luftledning 
 
- utan länsstyrelsens tillstånd dels utföra avverkning, röjning och planteringsarbeten eller ta 
bort enstaka träd annat än för reservatets skötsel och dels genomsprängning, schaktning, 
utfyllnad eller liknande åtgärd påverka eller förändra naturföremål eller ytbildning 
 
- utan länsstyrelsens tillstånd använda kemiska bekämpningsmedel och gödningsämnen. 
 
Föreskrifter gällande allmänheten
 
Dessa föreskrifter gäller också markägare eller innehavare av särskild rätt utom vad avser 
traktorkörning på den brukningsväg, som går genom en mindre del av naturreservatet och vad 
avser förvaltarens åtgärder i enlighet med skötselplanen. 
 
Det är inom naturreservatet förbjudet att 
 
- plocka blommor, gräs, mossor eller lavar 
 
- gräva upp växter och bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller döda träd och 
buskar 
 
- uppehålla sig inom områden med rovfågelsbon eller kolonihäckande fåglar eller vidta 
åtgärder, som kan verka störande på djurlivet t ex genom närgången fotografering av bo- och 
yngelplatser 
 
- medföra okopplad kund 
 
- på störande sätt utnyttja radio, grammofon, bandspelare eller dylikt 
 
- ställa upp husvagn 
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- campa eller ankra längre tid än 2 dygn 
 
- framföra motorfordon eller terrängmotorfordon 
 
- framföra motorbåt med högre hastighet än 5 knop 
 
- utan länsstyrelsens tillstånd utföra vetenskapliga undersökningar. 
 
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot föreskrift, som meddelats enligt 8 eller 
10 §§ naturvårdslagen, kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader samt må 
förpliktas ersätta kostnad, som föranleds av gärningen. 
 
Har någon vidtagit åtgärd i strid mot sådan föreskrift, äger länsstyrelsen vid vite förelägga 
honom att rätta vad olagligen skett. Överexekutor äger ock meddela handräckning för sådant 
ändamål. 
 
Länsstyrelsen vill särskilt erinra om följande allmänt gällande förbud, nämligen att 
 
förstöra eller skada egendom, fast eller lös, till men för annans rätt därtill ( 12 kap 1 § 
brottsbalken), 
 
olovligen ta växande träd eller gräs eller, av växande träd, ris, gren, näver, bark, ollon, nötter 
eller kåda eller ock vindfälle, sten, grus, torv eller annat sådant, som ej är berett till bruk (12 
kap 2 § brottsbalken), 
 
olovligen ta väg över tomt eller plantering eller över annan äga, som kan skadas därav (12 kap 
4 § brottsbalken), 
 
olovligen döda, jaga, fånga eller skada djur, bortföra ägg eller bo (2 § jaktlagen, 1 och 2 §§ 
jaktstadgan) 
 
skräpa ned i naturen med plåt, glas, plast, papper, avfall eller annat (23 § naturvårdslagen) och 
 
handha eld eller brandfarligt föremål, så att brand kan uppstå (10 § brandlagen). 
 
 
Vård och förvaltning
 
Med stöd av 7 § naturvårdskungörelsen meddelar länsstyrelsen följande bestämmelser om 
vården och förvaltningen av naturreservatet. 
 
Naturreservatet skall vårdas och förvaltas av domänverket. 
 
För reservatet har en inom länsstyrelsen tillsatt arbetsgrupp för vård och förvaltning av 
naturvårdsobjekt upprättat en dispositions- och skötselplan, vilken efter godkännande av 
statens naturvårdsverk härmed fastställs av länsstyrelsen. Bestämmelserna i denna plan skall 
gälla för reservatets skötsel. 
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Planen kan vid uppkommande behov revideras av länsstyrelsen. 
 
 
Med stöd av 9 § naturvårdslagen förpliktar länsstyrelsen markägare och innehavare av 
särskild rätt att - i den omfattning och på det sätt, som anges i nämnda skötselplan - 
tåla gallring, röjning och andra för naturreservatets skötsel erforderliga åtgärder och 
anordningar. 
 
Den som vill överklaga länsstyrelsens beslut skall göra det skriftligen genom besvär hos 
Kungl Maj:t. 
 
Besvärshandling skall ha kommit in till jordbruksdepartementet inom tre veckor från den dag, 
då klaganden fått del av beslutet. 
 
I besvärshandlingen skall anges länsstyrelsens beslut. Vidare bör anges vad som yrkas och de 
omständigheter, som åberopas till stöd för yrkandet. 
 
Klaganden bör i besvärshandlingen uppge namn, yrke, postadress och telefonnummer. 
 
Insänds besvärshandlingen med posten, skall det ske med betalt brev adresserat till: 
Jordbruksdepartementet, Fack, 103 20 STOCKHOLM 16. 
 
Beslut i ärendet har fattats av länsstyrelsens styrelse. I styrelsens beslut har deltagit 
landshövdingen samt ledamöterna Hilding Johansson, Josef Johansson, Larsson, Ingegärd 
Magnusson, Peterson, Rudolfsson, Ryberg och Thelin samt suppleanten de Verdier. I den 
slutliga handläggningen har deltagit byrådirektören Martvall, föredragande, samt t f länsrådet 
Hansander, naturvårdsdirektören Janzon jämte företrädare för juridiska enheten, planenheten 
och lantmäterienheten. 
 
 
 
G von Sydow 
 
 Sten Martvall 
 


