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Ändring av föreskrift i Holmsjöarnas naturreservat 

Beslut 
Länsstyrelsen i Dalarnas län beslutar att ändra ordningsföreskriften om ”förbud att göra 

upp eld” till att istället lyda ”förbud att göra upp eld, med undantag för vid platser 

iordningsställda av Länsstyrelsen” i beslutet om inrättandet av Holmsjöarnas 

naturreservat, fattat av Länsstyrelsen i Dalarnas län 1983-06-20 (diarienummer 11.1211-

3395-84). Länsstyrelsen beslutar vidare om följande tillägg under rubriken B Föreskrifter 

jämlikt 9 § naturvårdslagen angående markägares och annan sakägares skyldighet att 

tåla visst intrång. : ”Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förpliktas 

även att tåla uppsättning av grillplatser.” i samma beslut. 

Beslutet riktar sig till var och en, fastighetsägare och innehavare av särskild rätt, 

vars rättigheter att använda mark- och vattenområden berörs inom 

reservatsområdet. 

Bakgrund och ärendets handläggning 
Naturreservatet Holmsjöarna i Borlänge kommun bildades 1983 med syftet att skydda det 

rika fågellivet samt ge möjligheter till friluftsliv. De strövvänliga skogarna och närheten 

till tätort har sedan dess gjort reservatet till ett populärt besöksområde. Som en åtgärd för 

att främja friluftslivet planerar Länsstyrelsen att placera ut en grill inom reservatet, men 

för att detta ska vara möjligt måste föreskrifter i det tidigare reservatsbeslutet ändras så 

att detta tillåts samt att eldning tillåts på iordningsställda platser så att grillen kan 

användas. 

Förslaget om ändrade föreskrifter kungjordes i januari 2019 i ortstidningar i syfte att få in 

synpunkter. Under remisstiden inkom inga synpunkter på förslaget. 

Motivering 
Ändringen av föreskriften bedöms inte vara i konflikt med naturreservatets syfte om 

skyddande av fågellivet, och bedöms främja syftet om att underlätta för besökare. Därmed 

anser Länsstyrelsen att ändringen är motiverad. 

Kungörelse 
Föreskriften enligt 7 kap. 30 § miljöbalken ska kungöras i länets författningssamling. 

Beslutet kungörs i ortstidning enligt 27 § förordningen om områdesskydd enligt 

miljöbalken m.m. Sakägare ska anses ha fått del av beslutet den dag kungörelse var 

införd i ortstidning. 

Överklagan 
Beslutet kan överklagas till Regeringen, Miljö- och energidepartementet, se bilaga 1. 

Detta beslut har fattats av enhetschef Jemt Anna Eriksson. I den slutliga handläggningen 

deltog även jurist Thomas Winberg och naturvårdshandläggare Carl Lehto, den 

sistnämnda föredragande. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter.  
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Hur man överklagar hos Regeringen 
Den som vill överklaga ska skriva till Regeringen. Överklagandet ska dock 

skickas eller lämnas till Länsstyrelsen. Postadressen är Länsstyrelsen, 791 84  

FALUN. Besöksadressen är Åsgatan 38 i Falun. 

Överklagandet måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från 

den dag beslutet kungjorts i ortstidning. Annars kan överklagandet inte 

prövas. 

Överklagandet ska innehålla 

* vilket beslut som överklagas, till exempel genom att ange ärendets diarie-

nummer (dnr), 

* varför klaganden anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt, 

* hur klaganden vill att beslutet ska ändras. 

Klaganden ska även ange 

* namn, adress och telefonnummer. 

Överklagandet ska vara undertecknat av klaganden. Om ombud anlitas kan i 

stället ombudet underteckna överklagandet. I så fall ska fullmakt för ombudet 

sändas med. 

Handlingar eller annat som klaganden anser stöder överklagandet bör sändas 

med. 

Överklagandet prövas av Regeringen. Om Länsstyrelsen inte ändrar sitt beslut 

som klaganden begär och överklagandet kommit in i rätt tid kommer det att 

sändas över till Miljö- och energidepartementet. 

Ytterligare upplysningar kan lämnas av Länsstyrelsen, telefon 010-225 00 00. 
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