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Länsstyrelsens i Göteborgs och Bohus län 
resolution i nedannämnda ärende. 
Given Göteborg i landskansliet den 28 maj 1968. 

 
 
Stiftelsen Rixö har till ändamål att efter förvärv av ön Ryxö under hemmanet Ryxö i Brastads 
socken å densamma låta uppföra och underhålla anläggningar, avsedda att användas av 
Skandinaviska Banken för representationsändamål samt för konferenser, ävensom att verka för 
skydd och vård av öns fornlämningar och säregna natur, såsom genom medverkan till bildande av 
naturreservat å ön. 
 
Mellan Stiftelsen Rixö och länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län träffades den 23 mars 1967 
avtal av följande innehåll: 
 
Under förutsättning att länsstyrelsen beviljade dispens från det för ön Ryxö jämlikt 16 § 
naturvårdslagen gällande byggnadsförbudet samt byggnadsnämnden i Stångenäs kommun 
beviljade byggnadslov, allt för uppförande av i stiftelsens ansökan den 2 december 1965 till 
länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län angivet byggnadsföretag för tillgodoseende av stiftelsens 
verksamhet medgav stiftelsen att ön Ryxö finge av länsstyrelsen med stöd av 7 § naturvårdslagen 
förklaras såsom naturreservat med i avtalet närmare angivna reservatföreskrifter. Därjämte åtog 
sig stiftelsen att förvalta och sköta naturreservatet inom viss kostnadsram samt att likaledes inom 
vissa kostnadsramar utföra vissa arbeten å ön. 
 
Genom beslut den 20 april 1967 förklarade länsstyrelsen att det jämlikt 15 och 45 §§ 
naturvårdslagen gällande byggnadsförbudet icke skulle utgöra hinder för Stångenäs 
byggnadsnämnd att meddela byggnadslov för ovannämnda byggnadsföretag. 
 
Byggnadsnämnden har därefter meddelat byggnadslov för byggnadsföretaget. 
 
Ön Ryxö har avstyckats från stamfastigheten och åsatts registerbeteckningen Ryxö 439. Lagfart å 
Ryxö 439 har meddelats för Stiftelsen Rixö den 7 februari 1968. 
 
Ön Ryxö, som är belägen i Brofjorden strax innanför dennas inlopp, mäter en areal av c:a 60 
hektar och har en total strandlängd av närmare 5 km. Ön, som är uppskattad för sin naturskönhet, 
har mycket omväxlande natur med ängs- och hagmarker mellan högre bergspartier. Den har sedan 
många år tillbaka flitigt nyttjats såsom fritidsområde framför allt av invånarna i Stångenäs 
kommun. 
 
För att bevara Ryxös natur och för att säkerställa ön för allmänhetens friluftsliv, förklarar 
länsstyrelsen med stöd av 7 § naturvårdslagen Ryxö såsom naturreservat. 
 



Länsstyrelsen meddelar följande föreskrifter för reservatet.  
 
Reservatföreskrifter för Ryxö naturreservat. 
 
A. Föreskrifter angående förfogandet över fastighet.  
 
Det är förbjudet 
 
1) att uppföra byggnad med undantag av byggnader för kreatursskötselns behov samt 

byggnad, som avses i punkterna 9 och 12. 
 
2) att bedriva sten-, grus-, sand- eller snäckskalstäkt. 
 
3) att i kommersiellt hänseende utnyttja marken för annat än betning av nötkreatur. 
 
4) att framdraga ledning för telegraf eller telefon eller för överförande av elektrisk kraft i 

andra än under punkten 10 angivna fall. 
 
5) att uppsätta stängsel annat än dels för boskapsskötselns behov dels och kring i punkten 9 

angivet tomtområde. 
 
6) att så eller plantera barrträd. 
 
7) att avverka ädla lövträd med undantag för gallring. 
 
8) att bedriva jakt; dock må viss jakt å skadedjur ske efter särskilt medgivande av 

länsstyrelsen. 
 
Härutöver meddelar länsstyrelsen följande föreskrifter. 
 
9) Inom det tomtområde, som närmare angivits i länsstyrelsens resolution den 20 april 1967 i 

ärendet III G42 - 795/65 får byggnad uppföras i enlighet med nyssnämnda resolutions 
bestämmelser. Därjämte skall för detta tomtområde gälla dels att det får inhägnas med av 
länsstyrelsen godkänt stängsel dels ock att - därest byggnad inom området skulle 
nedbrinna eller eljest förstöras - ny byggnad av i huvudsak samma storlek får uppföras 
efter länsstyrelsens medgivande och vederbörligt byggnadslov. 

 
10) Till byggnad inom det i punkten 9 angivna området får framdragas ledningar för telefon 

eller telegraf eller för överförande av elektrisk kraft. För detta ändamål får uppsättas 
stolpar, vilkas antal dock skall så långt som möjligt begränsas och skall stolparna placeras 
i samråd med länsarkitekten. Ledningarna från fastlandet till ön skall läggas i 
undervattenskabel. 

 
11) För bibehållande och underlättande av ön såsom utflyktsmål för framför allt ortens 

befolkning skall den besökande allmänheten äga rätt att avgiftsfritt begagna på öns östra 
sida befintliga bryggor och kajer för förtöjning av sina båtar; dock skall markägaren äga 
att för eget behov reservera 2 - 3 båtplatser. 

 
12) Stångenäs kommun eller den som av länsstyrelsen förordnats att förvalta reservatet skall 



äga rätt att efter medgivande av länsstyrelsen samt på plats och med utformning, som kan 
av markägaren godkännas, uppföra toalettbyggnad för den besökande allmänheten och 
skall det i så fall åligga kommunen respektive förvaltaren att sköta densamma på ett ur 
hygienisk och trevnadssynpunkt tillfredsställande sätt. 

 
B. Reservatföreskrifter gällande för den besökande allmänheten  
 
Det är förbjudet 
 
att plocka blommor och gräva upp växter att medföra lös hund 
 
att campa att göra upp eld 
 
att skräpa ned med glas, plåt, plast, papper och annat avfall att avsiktligen skada eller störa 
djurlivet. 
 
Vård och förvaltningsbestämmelser. 
 
Ryxö skall förvaltas och vårdas av Stiftelsen Rixö därvid stiftelsen skall biträdas av särskild av 
länsstyrelsen utsedd sakkunnig. Länsstyrelsen meddelar följande skötselföreskrifter. 
 
4. Naturreservatet skall i huvudsak bibehållas i sitt nuvarande skick, varför förvaltaren har 
att sörja för att ön i görlig mån blir föremål för betning av nötkreatur. 
 
Naturreservatet skall hållas i ett städat och värdigt skick inom den i avtalet fastslagna 
kostnadsramen, Å öns östra sida befintliga bryggor och kajer skola iordningställas och 
underhållas, inom de kostnadsramar som angivits i avtalet. 
 
Reservatet skall utmärkas på följande sätt: 
 
Skyltar, placerade å lättmetallstolpar av beskaffenhet, som avses i statens naturvårdsnämnds 
anvisningar av den 8 januari 1965, skall uppsättas vid bryggor och badplatser och på andra 
lämpliga platser inom reservatet samt vid de bryggor, som användas för överfart till reservatet 
från Stångenäset. Skyltarna skall ha av länsstyrelsen godkänd text. 
 
Klagan över detta beslut må föras hos Kungl Maj:t genom besvär, vilka vid äventyr av talans 
förlust skola hava inkommit till Kungl. Jordbruksdepartementet, om enskild part är klagande 
inom tre veckor, och om klagan föres av menighet inom fem veckor från det klaganden fick del 
därav. Besvären kunna insändas med posten i betalt brev. 
 
På länsstyrelsens vägnar: 
 
Erik Axelson 
 
 Stig Andersson 
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Ändring av reservatföreskrift för naturreservatet Rixö i Lysekils kommun 
 
Naturreservatet Ryxö bildades genom länsstyrelsens beslut 1968-05-28 och förvaltas idag av 
Lysekils kommun. I sin egenskap av förvaltare har kommunen i skrivelse till länsstyrelsen 
anhållit om ett tillägg i föreskrifterna angående betesgången inom reservatet. 
 
I reservatföreskrift A 3 gällande för fogande över fastighet står: "Det är förbjudet att i 
kommersiellt hänseende utnyttja marken för annat än betning av nötkreatur". 
 
Detta innebär att något fårbete inte är tillåtet på Ryxö. Kommunen anför i sin skrivelse att det 
minskade betestrycket under 60- och 70-talen inneburit en ogynnsam igenväxning av reservatets 
kulturmarker och anser att en kombination av nötkreatur och får som betesdjur är nödvändig för 
att erhålla ett effektivt och differentierat betestryck. Man anför vidare att fårbete förekommit på 
ön innan reservatbildningen. 
 
I anledning av ovanstående anhåller Lysekils kommun om tillägg till nämnda reservatföreskrift A 
3 med ordalydelsen ”... och får”. 
 
Länsstyrelsen har haft samråd i ärendet med Statens naturvårdsverk. Verket finner ingen erinran 
mot förslaget. 
 
Länsstyrelsen finner att skäl föreligger för tillägg avseende föreskrift A 3 och beslutar att denna 
härefter skall lyda som följer: 
 
”Det är förbjudet att i kommersiellt hänseende utnyttja marken för annat än betning av nötkreatur 
och får”. 
 
Detta beslut kan överklagas hos regeringen, jordbruksdepartementet, se bilaga (formulär 3). 
 
I den slutliga handläggningen av detta ärende har deltagit naturvårdsdirektör Bengt-Erik Olsson, 
beslutande, länsassessor Mats Måre och byrådirektör Gunnar Storm, den sistnämnde 
föredragande. 
 
 
Bengt-Erik Olsson 
 
 Gunnar Storm 
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