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Föreskrifter Flatens naturreservat 
  

För allmänheten 

  
Utöver föreskrifter och förbud i lagar och författningar är det förbjudet att: 

1. förstöra eller skada fast naturföremål och ytbildning genom att till exempel gräva, borra, hacka, 
rista, spränga, måla eller dylikt.  

2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt att skada 
vegetation i övrigt genom att t.ex. gräva upp ris, örter, gräs, mossor, lavar eller svampar. Att 
plocka blommor, bär eller svamp är tillåtet med allemansrättens begränsningar.  

3. störa djurlivet genom att till exempel klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur 
eller groddjur.  

4. medföra okopplad hund. Gäller ej inom hundrastområden eller på inhägnad tomtmark dit 
allmänheten saknar tillträde.  

5. elda annat än på anvisad plats eller i medhavd grill.  
6. rida annat än på körväg, markerad plats eller ridstig. Undantag gäller för högst 4 hästar 

uppstallade på Listuddens gård på stigar markerad på karta 2 i skötselplanen.  
7. cykla annat än på körväg eller markerad cykelled.  
8. anbringa skylt, affisch eller dylikt. Dock får snitslar, orienterings-skärmar och tipsfrågor sättas 

upp för tillfälligt bruk om de avlägsnas efter avslutat arrangemang samt om känsliga 
markområden undviks.  

9. använda ljudanläggning på störande sätt. Föreskriften gäller även på tomtmark.  
10. anordna orienteringskontroll, naturstig eller liknande så att ömtålig natur skadas.  
11. framföra motorbåt i Flaten och de delar av Drevviken som ligger inom naturreservatet. 

Föreskrifterna 7 och 9-11 ovan gäller även markägare och innehavare av särskild rätt. 

För markägare/innehavare av särskilt rätt till fastighet 

  
Utöver föreskrifter och förbud i lagar och författningar är det förbjudet att: 

1. anordna upplag annat än tillfälligt i samband med skötsel av området och dess anläggningar.  
2. plantera ut för trakten främmande växt- och djurarter i mark eller vatten. Föreskriften gäller inte 

för främmande växtarter inom koloniområdena, odlingslotter och på tomtmark. Inte heller 
gäller föreskriften för utplantering av för trakten främmande fiskar i Ältasjön.  

3. använda kemiska bekämpningsmedel och tillföra konstgödsling.  
4. anlägga körbar väg eller asfaltera befintlig grusväg, parkering eller stig. På tomtmark får dock 

uppfart och parkering asfalteras.  
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5. anlägga campingplats.  

Föreskrifterna 4 och 5 ovan gäller inte den befintliga campingplatsen. 4 gäller inte heller Orhems gård 
och inom miniracingbanan. 
  
Utplantering av fisk kräver tillstånd av Länsstyrelsen enligt 16 § förordningen (1994:1716) om fisket, 
vattenbruket och fiskenäringen. 
  
Utan kommunens tillstånd är det förbjudet att: 

1. förändra områdets topografi eller ytförhållanden, till exempel genom att gräva, spränga, borra, 
schakta eller fylla ut. Gäller ej skötsel eller reparation av ledningar och reningsanläggning.  

2. anlägga ny ledning i mark, vatten och luft. Föreskriften gäller ej på tomtmark.  
3. måla, anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning.  
4. uppföra byggnad, anläggning eller master. Åtgärden ska följa syftet med naturreservatet.  
5. utföra om- eller tillbyggnad av byggnad, anläggning eller master, samt att ändra 

användningssätt. Användningen ska följa syftet med naturreservatet.  
6. anlägga gång- och cykelväg, samt ridstig. Bredda befintlig körbar väg.  
7. ändra avrinningsförhållanden genom att till exempel dämma eller gräva samt att anlägga 

våtmark, damm eller liknande. Gäller ej vid åtgärder för att bibehålla funktionen hos befintliga 
dikessystem.  

8. avverka eller utföra andra skogliga åtgärder utöver de som framgår av skötselplanen.  

Föreskrifterna 1-5 ovan gäller inte inom koloniområdena, Orhems gård, Flatenbadet, campingområdet 
vid Flaten och miniracingbanan. 
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