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Västra Götalands läns  
författningssamling 

 
 

Länsstyrelsen 
 
 
 14 FS 2020:9 
 Utkom från trycket den  

16 april 2020  
 
 
Länsstyrelsen i Västra Götalands läns beslut om utökning av och 
ändring av föreskrifter för naturreservatet Svartedalens 
vildmarksområde i Stenungsunds, Kungälvs och Lilla Edets 
kommuner; 
 
beslutade den 14 april 2020. 
(511-29153-2017) 
 
Länsstyrelsen beslutar att Länsstyrelsens beslut från den 25 januari 1982 
(dnr 11.1211-6294-75, 14 FS 1982:6) om bildande av naturreservatet 
Svartedalens vildmarksområde ska ändras enligt följande: 
• Områdets yttergräns ska vara den som framgår av bilaga 1a till detta 

beslut. Detta innebär att naturreservatet utökas med 14,7 ha (se bilaga 
1b). 

• Länsstyrelsens beslut den 25 januari 1982 om naturreservatet 
Svartedalens vildmarksområde, inklusive syfte och föreskrifter, ska 
gälla i hela området, men med följande undantag/kompletteringar: 
- Inom fastigheten Bjurhålt 1:6 kompletteras föreskrift A5 förbud 

att uppföra ny byggnad eller tillbyggnad, brygga eller annan 
anläggning. 

- Inom fastigheten Bjurhålt 1:6 gäller inte föreskrift A13 förbud att 
utan länsstyrelsens tillstånd bedriva jakt eller fiske efter det nu 
gällande kontrakt om upplåtelse av jakt- eller fiskerätt upphört att 
gälla. 
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- Komplettering till föreskrift C1 förbud att göra upp eld annat än 
på av länsstyrelsen anvisad plats: En grillplats finns på den stora 
ön i sjön Stora Holmevatten (se bilaga 1b). 

- Undantag från A-föreskrifterna: Utan hinder av föreskrift A9 
förbud att avverka träd och buskar, upparbeta och bortforsla 
virke, så och plantera får sly och buskar röjas bort inom fem 
meter runt den befintliga stugan på den stora ön på fastigheten 
Bjurhålt 1:6. 

 
Beslutet är fattat med stöd av 7 kap. 4 och 5 §§ miljöbalken. 
 
Komplettering till skötselplan: Inom det tillagda området, fastigheten 
Bjurhålt 1:6, (se bilaga 1b) ska råda fri utveckling, det vill säga inga 
skötselåtgärder. Befintlig grillplats på den stora ön ska underhållas vid 
behov. Förvaltare för naturreservatet är Västkuststiftelsen. Markägaren 
ansvarar för skötsel och underhåll av befintlig stuga på den stora ön på 
fastigheten Bjurhålt 1:6. 
 
  
 
Föreskrifterna enligt C träder i kraft den 14 maj 2020. 
 
 
 
 LISBETH SCHULTZE 
 
 
  
  Jennifer Hood 
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