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Tryckt av Länsstyrelsen Värmland 2018 

Utgivare: Ulrika Forsman, Länsstyrelsen Värmland 

Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter om ändring i 
kungörelse (17 FS 1982:18) med föreskrifter för 
naturreservatet Gillertjärn inom Säffle kommun 

beslutade den 20 augusti 2018 

(dnr 511-506-2011) 

 

Länsstyrelsen har beslutat att delvis ändra föreskrifterna för naturreservatet Gillertjärn. 

Reservatet, som bildades den 19 april 1982, ligger i Långserud, Säffle kommun. Områdets 

geografiska utbredning framgår av bilaga 1 till länsstyrelsens beslut den 19 april 1982 i dnr 

11-1211-2092-77.  

Genom ändringsföreskrifterna övergår förbudet att avverka eller utföra skogsvårdande 

åtgärder inom utpekat skötselområde samt tillståndsplikten för att avverka, röja, plantera eller 

utföra andra ingrepp i skogsbestånden inom reservatet i övrigt till ett generellt förbud i hela 

reservatet att avverka eller på annat sätt skada träd och buskar samt ta bort eller upparbeta dött 

träd eller vindfälle. Det nya förbudet återfinns i A-föreskrifternas tionde strecksats (jämför 7 

kap. 5 § miljöbalken).  

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

träder i kraft. 

 

 

Inom ett område kring Gillertjärn i Säffle kommun, vilket utmärkts på en till reservatsbeslutet 

hörande karta1 skall följande förbud och föreskrifter gälla.  

 

A. Föreskrifter jämlikt 8 § naturvårdslagen angående inskränkningar i markägares och 

annan sakägares rätt att förfoga över fastigheter inom reservatet 

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar skall förbud gälla att 

- bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar områdets topografi och landskapets 

allmänna karaktär, yt- och dräneringsförhållanden som att gräva, spränga, muddra, borra, 

schakta, dika, dämma, dränera, utfylla eller plöja 

- anordna upplag 

- anordna väg eller stig med undantag av de i skötselplanen angivna 

- dra fram luft- eller markledning 

                                                 
1 Kartan är utesluten här. Kartan har diarienummer 11-1211-2092-77 och finns på länsstyrelsen. 
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- anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning - 

informations- och fridlysningstavlor undantagna 

- uppföra helt ny byggnad 

- använda kemiska bekämpningsmedel 

- tillföra växtnäringsämnen 

- inplantera för området främmande växt- eller djurarter. 

-2avverka eller på annat sätt skada träd och buskar samt ta bort eller upparbeta dött träd eller 

vindfälle 

- framföra motordrivet fordon annat än traktor på den väg som i skötselplanen särskilt har 

markerats, bilaga 33, eller i samband med [tillåten] skogsavverkning. Tillåten traktortransport 

skall ske så att markskador ej uppkommer. 

 

B. Föreskrifter jämlikt 9 § naturvårdslagen angående markägares och annan sakägares 

skyldighet att tåla visst intrång 

Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förpliktigas tåla att de åtgärder vidtages 

inom området som framgår av till detta beslut fogad skötselplan4.  

 

C. Föreskrifter jämlikt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iakttaga inom 

reservatet 

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar skall förbud gälla att 

- störa djurlivet t ex genom närgången fotografering 

- medföra hund som ej är kopplad (undantag dock beträffande tillåten jakt) 

- göra upp eld  

- framföra motordrivet fordon  

- bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, ta idegranens 

frukter och att skada vegetationen i övrigt, t ex genom att gräva upp örter, gräs, mossor eller 

lavar 

- tälta  

- anordna orienteringskontroller 

- anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning 

- på störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare o dyl  

 

                                                 
2 Senaste lydelse av tionde strecksatsen samt tidigare tillståndsplikt för avverkning i reservatet, se 17 FS 1982:18 
3 Skötselplanen finns i dnr 11-1211-2092-77 
4 Skötselplanen finns i dnr 11-1211-2092-77 
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Organiserad visning av området (turism, undervisning m m) skall ske i samråd med 

reservatsförvaltaren.  

Naturvetenskapliga eller andra undersökningar skall utföras i samråd med länsstyrelsen och 

reservatsförvaltaren. 

 

_____________________________________________________________________ 

Dessa ändringsföreskrifter är beslutade med stöd av 7 kap. 5 § miljöbalken (1998:808). 

 _____________________________________________________________________ 

Föreskrifterna träder i kraft den 1 oktober 2018. 

 

 

Kenneth Johansson Anders Tedeholm  

 


