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Tryckt av Länsstyrelsen Värmland 2018 

Utgivare: Ulrika Forsman, Länsstyrelsen Värmland 

Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för utökad del 
av Naturreservatet Nötön-Åråsviken 

beslutade den 25 oktober 2017 och omprövade den 23 februari 2018 

(dnr 511-7045-2017 och 511-1514-2018) 

Länsstyrelsen har beslutat att utöka Naturreservatet Nötön-Åråsviken. Reservatet ligger ca 3 

mil söder om Kristinehamn och omfattar sedan tidigare ca 2 200 hektar. Den tillkommande 

delen omfattar ca 14 hektar. Områdets geografiska utbredning framgår av bilaga 1 till 

reservatsbeslutet. 

 

Reservatsbeslutet innebär inskränkningar och förpliktelser för markägare och andra sakägare i 

fråga om rätten att förfoga över berört markområde och att tåla visst intrång. (jämför 7 kap. 5 

och 6 §§ miljöbalken). Föreskrifterna som gäller för befintligt reservat i dessa delar ska gälla 

också för den tillkommande delen.   

 

De ordningsföreskrifter för rätten att färdas och vistas inom naturreservatet och om ordningen 

i övrigt som gäller för befintligt reservat ska gälla också för den tillkommande delen. (jämför 

7 kap. 30 § miljöbalken). Föreskrifterna i denna del har följande lydelse. 

Det är förbjudet att 

1.   skada eller borttaga naturföremål eller ytbildning, 

2.   vidtaga åtgärd som kan störa djurlivet – såsom att varaktigt vistas vid bo, 

3.   tälta annat än på avsedda platser på Prästön, Ö Nötön eller Arskagen i samband med         

kurser eller naturvetenskapliga studier vilka genomföres i samråd med 

naturvårdsförvaltaren, 

4.   fälla träd eller buskar, bryta kvistar eller på annat sätt skada träd och buskar, 

5.   gräva upp eller plocka växter eller delar därav – gäller även mossor, lavar, 

vedsvampar, 

6.   medföra okopplad hund – undantag dock för jakt enligt allmänt gällande regler, 

7.   elda annat än på särskilda iordningsställda och anvisade platser, 

8.   beträda Ärön, Äröskären, Lindholmen, Furön eller ett vattenområde 100 m från 

strandlinjen vid normalvattenstånd (jämför kartan bil 12)1 under perioden 1.4 - 31.7, 

9.   framföra motorfordon annat än på upplåtna vägar, 
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10. framföra motorbåt med högre hastighet än 7 knop med undantag av stora farleden ut 

mot Vänern i reservatets sydöstra kant, 

14. på störande sätt utnyttja radio, grammofon, bandspelare eller dylikt, 

15. anordna tävlingar (båttävlingar, orientering eller dylikt). 

Naturvetenskapliga eller andra undersökningar skall utföras i samråd med länsstyrelsen och 

naturvårdsförvaltaren. 

____________________________________________________________________ 

 

Bemyndigandet för länsstyrelsen att utfärda dessa föreskrifter finns i 22 § förordningen 

(1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.  

_____________________________________________________________________ 

Föreskrifterna träder i kraft den 23 februari 2018. 

 

Kenneth Johansson 

 

 

Jan Rees  

   

    

 


