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Utkom från trycket 
den 6 oktober 2021 

Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter 
om naturreservatet Sollumsåns dalgång i Lilla Edets kommun; 
 
beslutade den 5 oktober 2021. 
(511-27610-2012) 
 

Länsstyrelsen har med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken beslutat att bilda naturre-
servatet Sollumsåns dalgång i Lilla Edets kommun. Beslutet innefattar inskränk-
ningar i rätten att använda mark- och vattenområden och förpliktelser att tåla vissa 
intrång enligt 7 kap. 5 och 6 §§ miljöbalken. Beslutet med tillhörande kartor för-
varas hos Länsstyrelsen. 

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. Rida i vattendraget. 
2. Plocka och samla in flodpärlmusslor. För insamling i syfte att återutsätta 

arten se tillståndsplikt nedan. 
3. Medföra hund i hagar med betande djur. I övrigt ska hunden vara kopplad 

inom naturreservatet. 
Det är också förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd 
4. plocka och samla in flodpärlmusslor för insamling i syfte att återutsätta ar-

ten i andra delar av vattensystemet eller i andra vattensystem. 
 
Undantag 
Föreskrifterna ovan gäller inte i följande fall: 

• När förvaltaren, eller den förvaltaren utser, utför de åtgärder som behövs 
för att tillgodose syftet med naturreservatet och som framgår under rubrik 
B i beslutet. 

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

• Vid eftersök av skadat vilt med hjälp av lös hund. Observera att punkt 3 inte 
heller gäller vid markägares eller annan jakträttsinnehavares jakt. 

___________ 
Dessa föreskrifter träder i kraft den 3 november 2021. 
 

På Länsstyrelsens vägnar 
 



14FS 2021:30  

2 

LISBETH SCHULTZE 

Lars-Olof Ramnelid 
(Naturavdelningen) 
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