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Tryckt av Länsstyrelsen Värmland 2019 
Utgivare: Ulrika Forsman, Länsstyrelsen Värmland 

Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter om ändring i 
kungörelse nr 138 A - 1970 med föreskrifter för natur-
reservat inom Glava m fl kommuner (Glaskogen) 
beslutade den 20 maj 2019 
(dnr 511-1562-2019) 
 
Länsstyrelsen har beslutat att delvis ändra föreskrifterna för naturreservatet Glaskogen. 
Reservatet, som bildades den 28 oktober 1970, ligger i kommunerna Arvika, Eda, Säffle och 
Årjäng. Den geografiska utbredningen framgår av bilaga 1 till länsstyrelsens nyssnämnda 
beslut med beteckning III R11-6-67.  
För ägare och innehavare av särskild rätt till mark är det sedan reservatets tillkomst bl.a. 
förbjudet att avverka skog inom vissa utpekade områden. Nya områden har tillkommit vid två 
tillfällen tidigare1. Genom det nu meddelade beslutet utvidgas förbudet till att även innefatta 
hela fastigheten Stretsbol 1:18 samt delar av fastigheterna Östra Skyberg 1:12, Östra Skyberg 
1:15, Stretsbol 1:17 och Fors 1:5. (jämför 7 kap. 5 § miljöbalken). 
Kungörelsens att-sats om förbud att avverka skog kommer därför ha följande lydelse från och 
med den dag då denna författning träder i kraft  
 
att avverka skog på Harholmen, tidigare benämnd Deleholmen, i sjön Övre Gla, på uddar och 
öar i södra och sydöstra delen av Stora Gla, på Rödvattenberget, på fastigheten Stretsbol 1:18 
samt på delar av fastigheterna Östra Skyberg 1:12, Östra Skyberg 1:15, Stretsbol 1:17 och 
Fors 1:5. 
 
Förbudsområdena enligt att-satsen ovan finns markerade i kartbilagor till beslutet2.    
___________________________________________________________________ 
Dessa ändringsföreskrifter är beslutade med stöd av 7 kap. 5 § miljöbalken (1998:808). 
 _____________________________________________________________________ 

Föreskrifterna träder i kraft den 1 augusti 2019. 

20XX:XX Anders Tedeholm

Johan Blom            Anders Tedeholm  

                                                 
1 Beslut den 29 januari 1981 i dnr 11.1211-203-81 samt beslut den 6 augusti 1982 i dnr 11.1211-1500-82. 
Föreskrifterna är kungjorda i 17 FS 1981:8 respektive 17 FS 1982:29.  
2 Beslut den 20 maj 2019 i dnr 511-1562-2019.  

Utkom från trycket den 23 maj 2019 
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