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FÖRESKRIFTER ENLIGT 19 § NATURVÅRDSLAGEN OCH 22 §
NATURVÅRDSFÖRORDNINGEN FÖR DEL AV BROÄLVENS VATTENSYSTEM
A. Föreskrifter enligt 19 5 naturvårdslagen gällande markägare och annan sakägares rätt att
förfoga över fastighet
Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och förordningar gäller följande:
Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Spränga, schakta, tippa, fylla ut eller utföra liknande åtgärd. Förbudet utgör ej hinder mot normala åtgärder för
jordbrukets och skogsbrukets behov.
Göra vattenuttag när vattenföringen är lägre än medelvattenföring.
Anlägga eller bygga om väg.
Utföra omgrävning, muddring, brobyggnad, kulvertering eller andra åtgärder som påverkar åfåran eller
vattenkvaliteten. Förbudet gäller ej sådan åtgärd som tidigare reglerats enligt annan lagstiftning, och utgör inte
hinder för Länsstyrelsen eller Lysekils kommun att låta utföra rensningar i fiske- eller biotopvårdande syfte.
Avverka träd och buskar inom 5 meter från vattendragets kant. Denna zon på 5 meter på var sida av vattendraget
skall i övrigt lämnas för fri utveckling. Förbudet utgör inte hinder för gallring (efter samråd med
naturvårdsförvaltaren) eller betesdrift. Förbudet gäller ej de delar av Brodalens tätort där tomtmark når fram till
stranden.
Anordna upplag annat än för jordbrukets eller skogsbrukets behov.
Utföra anordning som på något sätt hindrar vattenföringen i åfåran eller kan utgöra vandringshinder för havsöring.
Släppa ut orenat avloppsvatten och hantera kemikalier eller giftiga ämnen direkt i vattenfåran eller inom 5 meter
från vattendragets kant, utföra rengöring och underhåll av motorfordon eller arbetsredskap inom 5 meter från
vattendragets kant eller i övrigt behandla vattendraget med kemiska preparat.
-------------------

För streckmarkerat område på beslutskartan gäller endast tillämpliga delar av föreskrifterna i punkterna 1 och 4.
-------------------

B. Föreskrifter gällande markägares och annan sakägares skyldighet att tåla visst intrång
1.
2.
3.

Länsstyrelsen och Lysekils kommun skall äga rätt att genomföra miljökontroll samt undersöknings- och
forskningsverksamhet.
Länsstyrelsen och Lysekils kommun skall äga rätt att utföra eller låta utföra årensningar eller liknande insatser i
fiske- eller biotopvårdande syfte.
Länsstyrelsen och Lysekils kommun skall äga rätt att utplacera informationsskyltar och peglar samt att utmärka
naturvårdsområdets gränser enligt fastställd skötselplan.

C. Föreskrifter enligt 22 § naturvårdsförordningen gällande vård och förvaltning
1.
2.

Till naturvårdsförvaltare utses Länsstyrelsen.
Naturvårdsförvaltningen skall bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med fastställd skötselplan samt fastställt
kontrollprogram.
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