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Västra Götalands läns författningssamling 

 

 14FS 2022:24 
Utkom från trycket 
den 28 juni 2022 

Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter 
om naturreservatet Brurmossen i Åmåls kommun; 
 
beslutade den 27 juni 2022. 
(511-15006-2016) 
 

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

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

 
Ordningsföreskrifter 
Inom naturreservatet är det förbjudet att göra följande: 

1. Skada, rista i eller måla på berg, block eller sten. 
2. Ha hund okopplad. Förbudet gäller inte brukshund i samband med skötsel 

av naturreservatet, jakt eller eftersök av skadat vilt. 
3. Framföra motordrivet fordon annat än i samband med uttransport av fällt 

vilt med så kallad älgdragare, fyrhjuling eller motsvarande. 
4. Gräva upp kärlväxter eller samla in mossor, lavar eller insekter. 
5. Ta bort eller på annat sätt skada döda träd och buskar, oavsett om de står 

upp eller ligger ner. 
Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd göra följande: 
6. Anordna läger, tävlingar och andra arrangemang med fler än 100 deltagare. 

 
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 (B-föreskrifterna) i Länsstyrelsens 
beslut. 

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

___________ 
1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 26 juli 2022. 
2. Genom föreskrifterna upphävs Länsstyrelsen i Västra Götalands läns före-

skrifter (14FS 2005:150) om bildande av naturreservatet Brurmossen i 
Åmåls kommun samt föreskrifter för naturreservatet när nu aktuellt beslut 
vunnit laga kraft. 
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På Länsstyrelsens vägnar 
 
MAGNUS PETERSON 

Anton Larsson 
(Naturavdelningen) 
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