
KUNGL. 

MARINFÖRVALTNINGEN 

DNr 269-D 

Fort. 199/36 

KOMMNDANTEN  

i 

Älvsborgs Fästning 

Nr 38 

FORTIFIKATIONSEXPEDITIONEN 

Ankom 10/8 1936 nr 76 

 

 

Till Kommendanten i  Älvsborgs Fästning 

 

    

    I skrivelse till Kungl. Marinförvaltningen den 9 juni 1936 har 

länsstyrelsen i Göteborg och Bohus län meddelat, att 

densamma, med anledning av kommendantens i Älvsborgs 

Fästning framställning den 13 april 1935, meddelat förbund 

mot olovligt beträdande av ön Stora Känsö i Styrsö Socken. 

  

 

./1 Ett exemplar a den av länsstyrelsens utfärdare kungörelsen 

härom samt avskrift  av professor C Skottbergs skrivelse den 

17 man 1934 bifogas. 

 

./1 

 

Med  hänvisning till sin skrivelse den 24 juli 1935 anmodar 

Kungl. Marinförvaltningen Eder att till ämbetsverket inkomma 

med i skrivelsen omnämnt förslag till bestämmelser förande 

naturskydd, ordningsföreskrifter m m för å än förlagd 

personal 

 

 

   Stockholm den 5 augusti 1936

  

    K. Palm 

     / Folke Wedin 

 

 



ung. utfärdande av bestämmelser rörande naturskydd  m.m, å Känsö 

 

   
 

  



 

GÖTEBORGS  OCH  BOHUS LÄS  ALLMÄNNA KUNGÖRELSER 

  LANDSKANSLIET 

  SERIEN A, Nr 86 - 1936 

 

 

Nr 86  Ang. förbud mot olovligt beträdande av ön Stora Känsö i 

Styrsö socken. 

 

 Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län 

 

  KUNGÖRELSE 

 

angående förbud mot olovligt beträdande av ön Stora Känsö i Styrsö 

socken, 

 

 Given Göteborg, i landskansliet,  den 9 juni 1936 . 

 

På framställning av kommendanten Älvsborgs fästning och sedan 

landsfiskalen i Askims distrikt avgifit yttrande vill Länsstyrelsen 

härmed hava meddelat förbud mot olovligt beträdande av ön Stora 

Känsö i Styrsö Socken. 

 

Den som bryter mot detta förbud, är förfallen till vite av etthunda 

kronor, därest förseelsen icke i allmän lag eller författning är belagd 

med särskilt straff. 

 

Erforderligt antal anslagstavlor med upplysning om vitesförbudet 

skola genom sökandens försorg och efter samråd med landsfiskalen i 

Askims distrikt uppsättas å lämpiga ställen å ön, särskilt vid 

tilläggsplatserna därstädes. 

 

 Göteborg,i landskansliet, den 9 juni 1936. 

   

  MALTE JACOBSSON   



Ragnar Jacobsson. 

 

 

  ==================== 

  

 

 

 

  



Avskrift av avskrift 

KUNGL. 

MARINFÖRVALTNINGEN 

269 –D 

Fort 199:3/36 

KOMMNDANTEN 

 i 

Älvsborgs Fästning 

FORTIFIKATIONSEXPEDITIONEN 

Inkom 23/9 1936 Nr 92 

 
 

 

Till Kommendanten i Älvsborgs Fästning 

 

Kungl. Marinförvaltningen fastställer härmed bifogade 

”Bestämmelser för naturskydd, ordningsföreskrifter m m. för a ön 

Stora Känsö förlagd personal”. 

 

 

Stockholm den 16 september 1936 

Harald Åkermark 

  / Carl Otto Krook 
 
Ang. ordningsföreskrifter för å ön Stora Känsö förlagd personal. 
 

 

 

Bestämmelser  

rörande naturskydd, ordningsföreskrifter m m för ön Stora Känsö 

förlagd personal. 

 

A.. Vid militär förläggning utfärdar kommendanten i Älvsborgs 

fästning bestämmelser vilken del av ön, som skall betraktas som 

kasernområde, inom vilket vederbörande förläggningschef (KSB) 

efter samråd med kommendanten utfärdare närmare 

ordningsföreskrifter.  

 

B. På grund av länsstyrelsens i Göteborgs och Bohus län den 9. Juni 

1936 meddelade förbud mot olovligt beträdande av ön Stora Känsö i 



Styrsö socken, skall inom den utanför kasernområdet belägna delen 

av ön följande iakttas. 

 

Det är förbjudet: 

 

att förstöra, rubba eller ändra markytan; 

att fället eller skada växande träd eller buskar eller därav bryta 

kvistar, som ock att borttaga växter eller växtdelar; 

att inplantera  växter ; 

att fånga eller döda djur av vad slag det vara må eller att skada 

 

?? 

 


