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Tryckt av Länsstyrelsen Värmland 2023 
Utgivare: Ulrika Forsman, Länsstyrelsen Värmland 

Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för 
Bryngelsdalens naturreservat 
beslutade den 27 februari 2023 
(dnr 511-10178-2019) 
 
Länsstyrelsen har beslutat att utöka Bryngelsdalens naturreservat. Reservatet ligger i Årjängs 
kommun, cirka 12 km nord nordväst om Töcksfors tätort, och omfattar cirka 190 hektar. 
Områdets geografiska utbredning framgår av bilaga 1 till reservatsbeslutet. 
Reservatsbeslutet innebär inskränkningar och förpliktelser för markägare och andra sakägare i 
fråga om rätten att förfoga över berört markområde och att tåla visst intrång. (jämför 7 kap. 5 
och 6 §§ miljöbalken) 
Följande ordningsföreskrifter, så kallade C-föreskrifter, gäller för rätten att färdas och vistas 
inom naturreservatet och om ordningen i övrigt. (jämför 7 kap. 30 § miljöbalken) 

Ordningsföreskrifter 
Utöver vad som annars gäller i författningar är det i reservatet förbjudet att 
1. fälla eller på annat sätt skada levande och döda träd eller buskar, stående eller 

omkullfallna, 
2. samla in ryggradslösa djur, mossor, lavar och vedsvampar, 
3. framföra motordrivet fordon, 
4. tippa eller anordna upplag, 
5. gräva eller dra upp kärlväxter, 
6. medföra hund som inte är kopplad, 
7. utan tillstånd genomföra organiserad tävlings-, undervisnings- eller friluftsverksamhet. 

Undantag 
C-föreskrifterna gäller inte för förvaltaren av naturreservatet, eller den som förvaltaren anlitar, 
vid genomförande av de åtgärder som framgår under B och som behövs för att tillgodose 
syftet med naturreservatet. 
C 3. gäller inte på befintlig bilväg. 
C 6. gäller inte vid jakt med hund. 
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Bemyndigandet för länsstyrelsen att utfärda dessa föreskrifter finns i 22 § förordningen 
(1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 
_____________________________________________________________________ 

Föreskrifterna träder i kraft den 27 februari 2023. 

Genom länsstyrelsens beslut upphävs tidigare beslut om Naturreservatet Bryngelsdalen vilket 
innebär att föreskrifterna 17 FS 1995:11 och 17 FS 2001:24 upphör att gälla. 

 

Georg Andrén 

 

 

Anders Tedeholm  
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