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Ändrade ordningsföreskrifter för Naturreservatet 
Glaskogen i Arvika, Årjäng, Eda och Säffle 
kommuner 

Beslut 
Länsstyrelsen beslutar att i tillägg till tidigare beslutade föreskrifter 
ska den nedan angivna föreskriften gälla för reservatet. 

C. Föreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att 
färdas och vistas och om ordningen i övrigt i naturreservatet 
 
Utöver vad som annars gäller i författningar är det i reservatet 
förbjudet  
 
att ställa upp husvagn, husbil eller liknande annat än på särskilt 

iordningställda och anvisade platser inom de områden som 
framgår av kartbilaga till detta beslut. 

 

Bakgrund 
Naturreservatet Glaskogen beslutades 1970 och även om det inte finns 
något tydligt syfte i beslutshandlingarna kan man utläsa att området 
hyser betydande natur- och skönhetsvärden, att det har en 
vildmarkskaraktär och är av väsentlig betydelse för allmänhetens 
friluftsliv. Området har även pekats ut som riksintresseområde för 
friluftsliv enligt miljöbalken. De senaste åren har besökstrycket i 
området intensifierats vilket resulterat i omfattande uppställning av 
husbilar och husvagnar, främst längs vägar och på vändplatser men 
även ute i terrängen. Detta påverkar vildmarksupplevelsen negativt 
och medför ofta otillåten eldning och nedskräpning i området.  

Motivering 
Många husbilar och husvagnar som står uppställda längs vägarna och i 
skogen påverkar upplevelsen av området både från sjöarna och från 
land, vilket innebär att syftet med reservatet inte kan uppnås.  
 
Ett förbud mot att ställa upp husvagn, husbil och liknande bör därför 
inrättas. 
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Upplysningar 
Beslutet kungörs i Värmlands läns författningssamling samt i ortstidning.  
 
Beslutade C-föreskrifter gäller omedelbart, även om de överklagas. C-
föreskrifterna gäller även markägare och innehavare av särskild rätt i den 
mån tillåten pågående markanvändning inte avsevärt försvåras. 

Beslutet kan överklagas  
Detta beslut kan överklagas till regeringen, Miljö- och 
energidepartementet, se bilaga med överklagandehänvisning. 

De som medverkat i beslutet 
Beslutet har fattats av landshövding Georg Andrén med 
naturvårdshandläggare Jan Rees som föredragande. I den slutliga 
handläggningen har också tf. länsråd Bengt Falemo, verksamhetschef 
Torben Ericson, enhetschef Linda Sundström och länsjurist Ulrika 
Forsman medverkat.  

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter 
Se www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 

Övriga bilagor 
1. Karta över områden med särskilt iordningsställda platser för 

uppställning av husvagn, husbil och liknande. 
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Du kan överklaga beslutet hos regeringen  
Om du inte är nöjd med länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga 
beslutet hos regeringen. 

Hur överklagar jag beslutet? 
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det 
skickas vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska du lämna eller 
skicka din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Värmland antingen via e-post; 
varmland@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Värmland, 651 86 
Karlstad. 

Tiden för överklagande 
Ditt överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den 
dag du fick del av beslutet. Du anses ha fått del av beslutet den dag det kungörs i 
ortstidning. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt 
överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och 
skälen till att du överklagar. Sedan är det regeringen som beslutar om tiden kan 
förlängas.  

Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom 
tre veckor från den dag då beslutet meddelades. 

Ditt överklagande ska innehålla 
• Vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer. 
• Hur du vill att beslutet ska ändras. 
• Varför du anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt. 

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga 
kopior på dessa. Kontakta länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som 
är större än 15 MB via e-post. 

Ombud 
Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet 
underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt eget 
namn, adress och telefonnummer. 

Behöver du veta mer? 
Har du ytterligare frågor kan du kontakta länsstyrelsen via e-post, 
varmland@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-224 70 00.  

 
Bilaga  

Överklagandehänvisning regeringen 
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Karta över områden med särskilt iordningsställda platser för 
uppställning av husvagn, husbil och liknande inom Naturreservatet 
Glaskogen. 
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