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7. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, snitsla spår eller 
att göra inskrift, 

8. rida eller cykla, 

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd: 

9. använda området för organiserade tävlingar eller öv-
ningar, lägerverksamhet eller liknande, 

Föreskrifterna ovan gäller inte för: 

 förvaltaren av naturreservatet, eller den som förvalta-
ren uppdrar åt, att vidta de åtgärder som behövs för att 
tillgodose syftet med naturreservatet, 

 Länsstyrelsen, eller av Länsstyrelsen utsedd upp-
dragstagare, att i uppföljnings- eller miljöövervak-
ningssyfte utföra inventeringsverksamhet, nödvändig 
insamling av bestämningsmaterial, eller annan doku-
mentation av växt- och djurliv inom naturreservatet, 

 att transportera ut fälld björn, älg, hjort eller vildsvin 
med terrängskoter, t.ex. s.k. fyrhjuling. Vid körning i 
terräng ska särskild försiktighet iakttas för att undvika 
skador på mark och vegetation, 

 bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov, 
dock ej fridlysta eller rödlistade arter, 
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Länsstyrelsens i Värmlands län föreskrifter för 
Naturreservatet Mulldusen, Torsby kommun; 

utfärdade den 28 september 2016. 
(dnr 511-517-2012 ) 

Länsstyrelsen i Värmlands län har den 28 september 2016 
med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) beslutat att 
inrätta Naturreservatet Mulldusen vilket avgränsas på en till 
reservatsbeslutet hörande karta. Området ligger ca 2,5 kilome-
ter nordväst om Röjdåfors i Torsby 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. borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på något 
sätt skada berg, jord eller sten, eller att omlagra eller 
bortföra sten, 

2. framföra motordrivet fordon, 

3. tälta mer än högst ett dygn på samma ställe, 

4. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller 
döda stående eller omkullfallna träd och buskar, stub-
bar, bark, grenar eller ris, 

5. skada, plocka eller samla in växter, vedlevande svam-
par och alger, 

6. klättra i boträd, samla in djur eller på annat sätt med-
vetet skada eller störa djurlivet, 
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Utkom från trycket den  

30 december 2016 


