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Utgivare: Ulrika Forsman, Länsstyrelsen Värmland 

Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter om ändring i 
kungörelse (17 FS 1983:4) med föreskrifter för 
naturreservatet Hovfjället inom Torsby kommun 

beslutade den 25 mars 2019 

(dnr 511-2535-2017) 

 

Länsstyrelsen har beslutat att dels utöka, dels delvis ändra föreskrifterna för naturreservatet 

Hovfjället. Reservatet, som bildades den 7 november 1969, ligger i Torsby kommun. 

Områdets geografiska utbredning framgår av bilaga 1 till länsstyrelsens beslut den 14 februari 

1983 i dnr 11-1211-1696-82 samt av bilaga 1 till länsstyrelsens nu meddelade beslut i dnr 

511-2535-2017.  

Genom ändringsföreskrifterna införs förbud att bedriva skogsbruk samt ta bort och dött träd 

eller vindfälle på det skifte av fastigheten Vadje 1:328 som ligger inom reservatet. 

Utökningen återfinns genom hänvisning till karta (fotnot 3) i ingressen medan det nya 

förbudet återfinns i sjätte strecksatsen under A I i föreskrifterna. I samband med revideringen 

av föreskrifterna har en fastighetsbeteckning uppdaterats. Vidare har ett stycke under C utgått 

som gällt samrådsplikt med Stiftelsen Fritid i NordVärmland.  

Kungörelsen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då denna författning 

träder i kraft. 

 

 

Inom ett område Hovfjället i Torsby kommun, vilket utmärkts på en till reservatsbeslutet 

hörande karta123, skall följande förbud och föreskrifter gälla.  

 

A. Föreskrifter med stöd av 8 § naturvårdslagen angående markägares och annan sakägares 

rätt att förfoga över fastighet inom reservatet 

I      Det är förbjudet att 

- inom zon II och III uppföra helt ny byggnad, annat än tillfällig för skogsbrukets behov 

- bygga bilväg för allmänt bruk 

- inom zon II och III uppsätta reklamskyltar, affischer eller dylikt 

- inom zon II framdraga luftledning 

                                                 
1 Kartan är utesluten här. Kartan har diarienummer 11-1211-1696-82 och finns på länsstyrelsen. 
2 Zongränserna har ändrats genom beslut den 18 september 1990 i dnr 231-4-90 (se bilaga 3 till beslutet). 

Ändringen har kungjorts i 17 FS 1990:24. 
3 Reservatsgränsen har ändrats genom beslut den 25 mars 2019 i dnr 511-2353-2017. Utökningen framgår av 

bilaga 1 till beslutet. 
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- 4avverka skog eller i övrigt bedriva skogsbruk inom de delar av zon II som förvärvats av 

Torsby kommun, med bidrag från statens naturvårdsverk 

- 56bedriva skogsbruk, samt ta bort eller upparbeta dött träd eller vindfälle inom del av 

fastigheten Överbyn 2:2257 och fastigheten Vadje 1:3288 

II    Det är förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd 

- inom zon I uppföra helt ny byggnad eller förändra eller tillbygga befintlig byggnad 

- bygga väg för områdets skötsel 

- inom zon I uppsätta reklamskyltar, affischer eller dylikt annat än på därför avsedda 

platser (enligt fastställd skötselplan) 

- framdraga ledning 

- uppföra linbana eller liknande anläggning 

- anordna campingplats, parkeringsplats eller annan anläggning 

- anordna upplag utöver tillfälliga sådana för skogsbrukets behov 

- schakta, fylla eller utföra liknande ingrepp. Inom zon I får dock utan särskild prövning 

utföras underhåll och smärre justeringar av befintliga tillåtna anläggningar 

- 9avverka skog eller i övrigt bedriva skogsbruk inom övriga delar av zon II. Inom zon I och 

II skall anvisningar i bifogad skötselplan beaktas.  

Ovan nämnda föreskrifter må ej utgöra hinder för uppförande av anläggningar och 

verksamhet i enlighet med bifogad skötselplan.  

Föreskrifterna nedan under punkt C gällande allmänheten gäller även markägare och 

innehavare av särskild rätt i den mån pågående markanvändning därigenom inte avsevärt 

försvåras.  

 

B. Föreskrifter med stöd av 9 § naturvårdslagen angående markägarens och annan 

sakägares skyldighet att tåla visst intrång 

Markägare och innehavare av särskild rätt till marken (t ex jaktarrendator) skall tåla att de 

åtgärder vidtages inom området som framgår av bifogad skötselplan.  

Dessa åtgärder innebär 

1. Anordningar för utmärkning av reservatet 

2. Sport- och serviceanläggningar inom zon I 

3. Ett system av vandringsleder – enligt markering på karta i bilaga 17, 18 och 19 

4. Enkla lägerplatser typ ”solväggar” och ”gapskjul” – enligt avsnitt 5.2.6 samt bilaga 6 och 

bilaga 7. 

                                                 
4 Ny strecksats genom beslut den 18 september 1990 i dnr 231-4-90. Föreskrifterna är kungjorda i 17 FS 

1990:24. 
5 Ny strecksats genom beslut den 5 oktober 2009 i dnr 511-9388-09 avseende fastigheten Överbyn 2:6. 

Föreskrifterna är inte tidigare kungjorda i Värmlands läns författningssamling.  
6 Ny lydelse med tillägget ”och fastigheten Vadje 1:328” genom beslut den 25 mars 2019 i dnr 511-2535-2017.  
7 Fastigheten har bytt beteckning från Överbyn 2:6 till Överbyn 2:225. Tidigare lydelse har inte varit kungjord i 

författningssamlingen (se not 5 ovan). Karta med föreskriftsområdet markerat finns som bilaga 1 till beslutet den 

5 oktober 2009 i dnr 511-9388-09. 
8 Karta med föreskriftsområdet markerat finns som bilaga 2 till beslutet den 25 mars 2019 i dnr 511-2535-2017. 
9 Ny lydelse med tillägget ”övriga delar av” genom beslut den 18 september 1990 i dnr 231-4-90. Föreskrifterna 

är kungjorda i 17 FS 1990:24. Tidigare lydelse, se 17 FS 1983:4. 
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C. Föreskrifter med stöd av 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iakttaga inom 

reservatet 

Det är förbjudet att 

- göra upp eld annat än på särskilt anvisade och iordningställda platser. Länsstyrelsen kan 

meddela totalt eldningsförbud vid behov 

- fälla träd, bryta kvistar eller på annat sätt skada träd och buskar, såväl levande som döda 

individer 

- störa djurlivet t ex genom att varaktigt vistas vid boträd och dylikt 

- medföra okopplad hund, annat än i samband med tillåten jakt 

- framföra motordrivet fordon annat än på befintliga bilvägar 

- parkera motordrivet fordon annat än på plats som upplåtits för ändamålet 

- tälta eller ställa upp husvagn annat än på plats som upplåtits för ändamålet 

- på störande sätt använda radio, grammofon, bandspelare eller dylikt. 

Ovan nämnda föreskrifter må ej utgöra hinder för uppförande av anläggningar och 

verksamheter i enlighet med fastställd skötselplan.  

x10 

11Förbudet under C att framföra motordrivet fordon annat än på befintliga bilvägar skall inte 

utgöra hinder för  

- snöskoteråkning på markerad skoterled  

 

_____________________________________________________________________ 

Dessa ändringsföreskrifter är beslutade med stöd av 7 kap. 4, 5 och 30 §§ miljöbalken 

(1998:808). 

 _____________________________________________________________________ 

Föreskrifterna träder i kraft den 1 juni 2019. Beslutet om att ta bort samrådsplikten gäller 

dock omedelbart. 

 

 

Johan Blom Pia Immonen  

 

                                                 
10 Tidigare lydelse, se 17 FS 1983:4.  
11 Undantaget har beslutats den 9 februari 2009 i dnr 511-17118-08. Skoterleden finns markerad på bilaga 1 till 

sagda beslut. Föreskrifterna är kungjorda i 17 FS 2009:7. Skoterledens sträckning har därefter ändrats. Genom 

beslut den 9 mars 2015 i dnr 511-1869-2014 ska undantaget därför gälla den sträckning som framgår av bilaga 1 

till sistnämnda beslut och som även har kungjorts tillsammans med föreskrifterna i 17 FS 2015:3.   


