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Länsstyrelsens i Värmlands län föreskrifter för 
Naturreservatet Tegen, Årjängs kommun; 

utfärdade den 28 september 2016. 
(dnr 511-2174-2015) 

Länsstyrelsen i Värmlands län har den 28 september 2016 
med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) beslutat att 
inrätta Naturreservatet Tegen vilket avgränsas på en till reser-
vatsbeslutet hörande karta. Området ligger ca 11 km söder om 
Årjäng i Årjängs kommun.  

Beslutet innebär inskränkningar och förpliktelse med stöd av 
7 kap. 5 och 6 §§ miljöbalken för markägaren och annan sakä-
gare i fråga om rätten att förfoga över berört markområde och 
att tåla visst intrång.  

Länsstyrelsen meddelar följande föreskrifter med stöd av 7 
kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reserva-
tet och om ordningen i övrigt (gäller även markägare och inne-
havare av särskild rätt).  

Utöver vad som annars gäller i lagar och författningar är det 
förbjudet att: 

1. samla in eller skada ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar,
snäckor och fjärilar,

2. plocka eller gräva upp växter,

3. samla in mossor, lavar och svampar,

4. fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd,
stående och omkullfallna träd, och buskar,

5. framföra fordon, exempelvis cykel, traktor, snöskoter
och terränghjuling (s.k. fyrhjuling),

6. elda,
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7. utan länsstyrelsens tillstånd organiserat utnyttja områ-
det i näringssyfte, samt för skolor och institutioner att 
regelmässigt utnyttja området för att utföra vetenskap-
liga eller andra undersökningar.  

Punkt 5 gäller inte för älgdragare eller liknande som be-
hövs för uttransport av större vilt (älg, hjort, björn, vildsvin) 
från området enligt terrängkörningsförordningen (1978:594 
1§), i samband med den jakt som är tillåten i naturreservatet. 
Uttransporten ska ske så att skador på mark och vegetation 
undviks. Skada definieras här som bestående längre än en 
växtsäsong. 

Föreskrifterna gäller inte förvaltaren av naturreservatet, 
eller den som förvaltaren uppdrar åt, att vidta de åtgärder 
som behövs för att tillgodose syftet med naturreservatet. 

Föreskrifterna gäller inte den uppföljning och övervakning 
av områdets skötsel och naturvärden eller av miljöns utveckl-
ing i stort, inklusive nödvändig provtagning och insamling 
av bestämningsmaterial, som utförs av eller på uppdrag av 
Länsstyrelsen eller Naturvårdsverket. Sådana undersökningar 
ska ske i samråd med reservatsförvaltningen. Vid oenighet i 
samrådet gäller inte undantaget från föreskriften. 

Föreskrifterna gäller inte av Länsstyrelsen utförd eller be-
ställd röjning av kulturlämningar, under förutsättning att 
detta sker i samråd med reservatsförvaltningen. Vid oenighet 
i samrådet gäller inte undantaget från föreskriften. 

____________ 

Föreskrifterna träder i kraft tre veckor efter det att denna 
författning kommit ut från trycket i länets författningssam-
ling. 

 

KENNETH JOHANSSON  

     Jan Rees 

  

 

 

 


