
Att tänka på 
När du besöker Ekholmen, tänk på att visa hänsyn. För att de värden som finns i naturreservatet 
ska kunna bevaras finns, utöver fridlysning och annan lagstiftning, vissa föreskrifter som du som 
besökare måste följa. 
 
Utöver vad som gäller i annan lagstiftning är det förbjudet för allmänheten att:  

 gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fast naturföremål, 
 tälta eller ställa upp husvagn,  
 medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,  
 cykla eller rida,  
 skada, levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetationen eller naturföremål i 

övrigt t ex genom att insamla örter, gräs, mossor, svampar eller lavar, med undantag för 
matsvamp och bär, 

 fånga, döda eller bortföra djur och insekter, klättra i boträd, föra bort ägg eller bo eller på 
annat sätt medvetet störa djurlivet, 

 på störande sätt använda radio eller annan ljudanläggning, 
 göra upp eld. 

Dessutom är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd att: 

 anbringa tavla, skylt, affisch, orienteringskontroll eller permanent snitsla spår, 
 använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål, lägerverksamhet eller 

motsvarande. 

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, för fullständiga 
ordningsregler för området hänvisas till reservatsbeslutet.  
 



Att tänka på 
När du besöker Häggholmen, tänk på att visa hänsyn. För att de värden som finns i 
naturreservatet ska kunna bevaras finns, utöver fridlysning och annan lagstiftning, vissa 
föreskrifter som du som besökare måste följa. 
 
Utöver vad som gäller i annan lagstiftning är det förbjudet för allmänheten att:  

 gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fast naturföremål, 
 tälta eller ställa upp husvagn,  
 medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,  
 cykla eller rida,  
 skada, levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetationen eller naturföremål i 

övrigt t ex genom att insamla örter, gräs, mossor, svampar eller lavar, med undantag för 
matsvamp och bär, 

 fånga, döda eller bortföra djur och insekter, klättra i boträd, föra bort ägg eller bo eller på 
annat sätt medvetet störa djurlivet, 

 på störande sätt använda radio eller annan ljudanläggning, 
 göra upp eld. 

Dessutom är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd att: 

 anbringa tavla, skylt, affisch, orienteringskontroll eller permanent snitsla spår, 
 använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål, lägerverksamhet eller 

motsvarande. 

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, för fullständiga 
ordningsregler för området hänvisas till reservatsbeslutet.  
 



Att tänka på 
När du besöker Lindholmen, tänk på att visa hänsyn. För att de värden som finns i 
naturreservatet ska kunna bevaras finns, utöver fridlysning och annan lagstiftning, vissa 
föreskrifter som du som besökare måste följa. 
 
Utöver vad som gäller i annan lagstiftning är det förbjudet för allmänheten att:  

 gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fast naturföremål, 
 tälta eller ställa upp husvagn,  
 medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,  
 cykla eller rida,  
 skada, levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetationen eller naturföremål i 

övrigt t ex genom att insamla örter, gräs, mossor, svampar eller lavar, med undantag för 
matsvamp och bär, 

 fånga, döda eller bortföra djur och insekter, klättra i boträd, föra bort ägg eller bo eller på 
annat sätt medvetet störa djurlivet, 

 på störande sätt använda radio eller annan ljudanläggning, 
 göra upp eld. 

Dessutom är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd att: 

 anbringa tavla, skylt, affisch, orienteringskontroll eller permanent snitsla spår, 
 använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål, lägerverksamhet eller 

motsvarande. 

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, för fullständiga 
ordningsregler för området hänvisas till reservatsbeslutet.  
 


