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Utkom från trycket 
den 11 maj 2022 

Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter 
om naturreservatet Skåpenäs i Bengtsfors kommun; 
 
beslutade den 9 maj 2022. 
(511-2114-2017) 
 

Länsstyrelsen har med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken beslutat att bilda naturre-
servatet Skåpenäs i Bengtsfors kommun. Beslutet innefattar inskränkningar i rät-
ten att använda mark- och vattenområden och förpliktelser att tåla vissa intrång 
enligt 7 kap. 5 och 6 §§ miljöbalken. Beslutet med tillhörande kartor förvaras hos 
Länsstyrelsen. 

Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 22 § förordningen (1998:1252) om om-
rådesskydd enligt miljöbalken m.m. följande. 

 
Ordningsföreskrifter 
Det är förbjudet att inom naturreservatet göra följande: 

1. Framföra motordrivet fordon annat än i samband med uttransport av fällt 
vilt med så kallad älgdragare, fyrhjuling eller motsvarande. 

2. Gräva upp kärlväxter eller samla in mossor, lavar och insekter. 
3. Skada eller ta bort döda och levande träd och buskar samt vindfällen. 
4. Utplantera växt- eller djurart. 

 
Undantag 
Föreskrifterna ovan gäller inte i följande fall: 

1. När förvaltaren, eller den förvaltaren utser, utför de åtgärder som behövs 
för att tillgodose syftet med naturreservatet och som framgår under förplik-
telserna enligt 7 kap. 6 § miljöbalken i Länsstyrelsens beslut. 

2. När Länsstyrelsen, eller den Länsstyrelsen utser, genomför naturinvente-
ringar, vilka även kan innebära insamling av arter i vetenskapligt syfte. 

3. När ledningsinnehavare vid reparation, underhåll och trädsäkring av befint-
liga luftledningar eller nedgrävning av befintliga luftledningar använder er-
forderliga motordrivna fordon. Eventuella markskador ska repareras. 

4. Vid transport på befintlig väg som passerar genom naturreservatet. 
___________ 

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 8 juni 2022. 
2. Genom föreskrifterna upphävs Länsstyrelsen i Västra Götalands läns före-

skrifter (14FS 2016:56) om naturreservatet Skåpenäs i Bengtsfors kommun 
när nu aktuellt beslut vunnit laga kraft. 
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På Länsstyrelsens vägnar 
 
MAGNUS PETERSON 

Anton Larsson 
(Naturavdelningen) 
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