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Beslut avseende ändrade föreskrifter för naturreservatet Hovfjället, Torsby 
kommun 

 

Beslut 

I gällande beslut för naturreservatet Hovfjället, daterat 1983-02-
14 (dnr 11.1211-1696-82), finns under föreskrifterna C förbud 
mot att: 

- framföra motordrivet fordon annat än på befintliga bilvägar  

 

I enlighet med 7 kap 30 § miljölbalken beslutar länsstyrelsen om 
följande undantag från förbudet. Förbudet skall inte utgöra hinder 
för: 

- snöskoteråkning på markerad skoterled (se bilaga1) 

Länsstyrelsen beslutar att ordningsföreskrifterna enligt 7 kap. 30 
§ miljöbalken träder i kraft tre veckor efter den dag författningen 
utkommit från trycket i länets författningssamling. Enligt 7 kap. 
30 § miljöbalken gäller dessa föreskrifter omedelbart efter 
ikraftträdande, även om de överklagas. 

 

Bakgrund 

Enligt nuvarande beslut för naturreservatet Hovfjället råder enligt 
föreskrifterna under C ett generellt förbud mot framförande av 
motorfordon annat än på befintliga bilvägar. 

Ett av huvudsyftena med bildande av naturreservatet Hovfjället 
var att gynna friluftslivet i området. Anläggning av skidspår och 
vandringsleder har kompletterat den skidanläggning som fanns 
vid bildandet. Propåer om möjlighet att färdas med snöskoter till 
och i området har framförts från Torsby kommun och ideella 
föreningar ända sedan naturreservatet bildades. 

På senare tid har även propåer från intilligande stugbyar framförts 
till både länsstyrelsen och kommunen om behovet av en skoterled 
för att kunna ta sig till och in i området. 
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Bilaga: 
1. Karta över skoterled och parkeringsplats 
2. Hur man överklagar 
 
 
 
Sändlista 
Torsby kommun 
685 80 TORSBY 
 
Lekvattnets Skoterklubb 
c/o Marcus Jardler 
Svenneby 97 
685 91 TORSBY 
 
Bergvik Skog  Väst AB 
Trotzgatan 25 
791 71 FALUN 
 
Thore Jonsson 
Åsteby 136 
685 94 TORSBY 
 
Hovfjället AB 
Överbyn 63 
685 94 TORSBY 
 
Olof Henriksson 
Norra Råby, Mastkärr 8 
685 93 Torsby 
 
Jan Wirtberg 
Bergsidan 8 
685 97 Östmark 
 
Områdesskyddsenheten 
Naturvårdsverket 
106 48 Stockholm 
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