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Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter om ändring i 
kungörelse (17 FS 1992:13) med föreskrifter för 
naturreservatet Lurö skärgård inom Säffle kommun, 
omtryckt i (17 FS 2017:18) 
beslutade den 8 mars 2021 
(dnr 511-8289-2020) 
Naturreservatet Lurö skärgård, som bildades den 27 januari 1967, ligger i mitten av Vänern 
söder om Ekenäs i Säffle kommun. Områdets geografiska utbredning framgår av bilaga 1 till 
länsstyrelsens beslut den 13 mars 1992 med reviderade reservatsbestämmelser och fastställd 
skötselplan för naturreservatet Lurö skärgård, dnr 231-28-89, samt bilaga 1 till länsstyrelsens 
beslut den 21 juni 2016 om utökning av reservatet, dnr 511-7450-2015.  
Länsstyrelsen har nu beslutat om 18 fågelskyddsområden, samtliga belägna inom 
naturreservatet Lurö skärgård. Respektive fågelskyddsområde är förenat med 
uppehållsförbud. Reservatsföreskriften C 12 och de undantag som gäller tillträdesförbudet är 
därmed inte längre aktuella och har därför upphävts genom samma beslut.  
 
Kungörelsen (17 FS 1992:13), till vilken också hör föreskrifter (17 FS 2017:4) för utökad del 
av Naturreservatet Lurö skärgård, och som senast är ändrad och omtryckt i (17 FS 2017:18) 
kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då denna författning träder i 
kraft. 
 
 
Inom ett område kallat naturreservatet Lurö skärgård i Säffle kommun, vilket utmärkts på en 
till reservatsbeslutet hörande karta1, skall följande förbud och föreskrifter gälla.  
 
A. Föreskrifter enligt 8 § naturvårdslagen om inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter inom 
naturreservatet 

Utöver vad som eljest gäller är det förbjudet att 

1. bedriva täkt i någon form samt att schakta eller utfylla 

2. anordna upplag annat än tillfälligt i samband med tillåten skogsavverkning 

3. använda biocider eller handelsgödsel 

4. anlägga väg 

5. inplantera främmande växter och djur. 

 
1 Kart(an)orna och skötselplanen är uteslutna här. Kartorna återfinns i dnr 231-28-89 och 511-7450-2015 
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62. avverka skog i de delar av det tillkommande området enligt kartbilaga 3 till länsstyrelsens beslut 
den 21 juni 2016 som ingår i zon I (hävd av skogsmarken) 

7. avverka skog inom Kyrkskärgården 1:1 

Utan tillstånd av länsstyrelsen är det förbjudet att 

8. uppföra helt ny byggnad eller tillbygga eller på annat sätt väsentligt ändra befintlig byggnad 

9. avverka, röja, plantera eller utföra andra ingrepp i skogsbestånden utöver vad som framgår av 
skötselplanen. Tillstånd skall inhämtas senast sex (6) månader före planerad skogsbruksåtgärd 

10. dra fram ledning 

11. bedriva bete eller annan djurhållning utöver vad skötselplanen anger. Särskilda betesavtal 
upprättas med beaktande av reservatets syfte i övrigt. 

Ovan nämnda föreskrifter utgör inte hinder för förvaltning av naturreservatet, nödvändig siktröjning 
för befintliga sjömärken eller för åtgärd enligt kulturmiljölagens 2 kap 7 §. 

 

Undantag 

A6 gäller inte för borttagande av enstaka träd för att gynna lövträd och öppethållande av små ängs- 
eller åkerytor i delområdena 2 och 6 enligt kartbilaga 3 till länsstyrelsens beslut den 21 juni 2016, samt 
granar som tränger in i ekar inom hela området. 

 

A7 gäller inte för reservatsförvaltaren, eller av denne anlitad personal,  

- för röjning av sly samt kapning och flyttning av nedfallna träd vid angöringspunkter, bryggor och 
naturhamnar, toaletter, fornminnesområdet och vandringsleder samt inom ekbeståndet på Storön, se 
kartbilaga 2 till beslutet, 

- för avverkning av granar vid skötsel av blandlövskogen i sydöstra delen av Norra Hökön, se 
kartbilaga 2 till beslutet, 

- för avverkning och röjning av fågelskär eller på öar som är, eller tidigare har varit, betade i enlighet 
med gällande skötselplan,  

Kapade träd, eller delar av träd, får inte tas bort från den plats där de har avverkats. I de fall 
avverkning görs av stora kvantiteter enbuskar på öar som ska återfå bete måste de dock tas bort eller 
eldas upp på plats.  

A10 gäller inte för delområde 11 enligt kartbilaga 3 till länsstyrelsens beslut den 21 juni 2016.3 

Undantag från reservatsbestämmelserna kan meddelas för verksamhet som bedrives av Sjöfartsverket, 
sjöräddningen, tullverket och polisen.  

Tomt kring befintligt bostadshus undantages från reservatsbestämmelserna vad gäller punkterna A2 – 
A4 samt A10 – A11. Med tomt avses här normalt ett markområde om högst 2 000 m2 i form av en 
kvadratisk yta med centrum i bostadshuset. Vid speciella förhållanden kan annan tomtavgränsning 
fastställas av länsstyrelsen efter särskild ansökan och prövning. 

 
2 Förbud beslutat i dnr 511-7450-2015. Med zon I avses angiven zon i skötselplanen i dnr 231-28-89.  
3 Undantaget beslutat i dnr 511-7450-2015  
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Jakten berörs inte direkt av reservatsbeslutet. På de marker där staten har jakträtten skall inte jakt be-
drivas. Jakt på statens mark bedrivs endast som skyddsjakt av reservatsförvaltningen. 

Föreskrifterna nedan under punkt C gällande allmänheten gäller även markägare och innehavare av 
särskild rätt i den mån pågående markanvändning därigenom inte avsevärt försvåras. 

 

B. Föreskrifter enligt 9 § naturvårdslagen om skyldighet att tåla visst intrång 

Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förpliktigas tåla att följande anordningar utförs 
och åtgärder vidtas för att tillgodose ändamålet med naturreservatet, nämligen 

1. utmärkning av och upplysning om naturreservatet 

2. utförande och underhåll av anläggningar och anordningar för allmänhetens friluftsliv, nämligen toa-
letter, sopställ, bryggor, förtöjningsringar och stigar enligt skötselplanen 

3. skötsel av slåtter- och betesmark innefattande röjning, gallring, avverkning, slåtter, betesdrift och 
uppsättande av stängsel (för att skydda tomt, växtlokal etc) 

4. uppförande av sådana byggnader som behövs för skötsel av kulturlandskapet 

 

För nedan angivna delområden enligt kartbilaga 3 till länsstyrelsens beslut den 21 juni 20164 
förpliktigas markägare och innehavare av särskild rätt även tåla att följande åtgärder vidtas för att 
tillgodose syftet med naturreservatet, nämligen  

1. borttagande av enstaka träd för att gynna lövträd och öppethållande av små ängs- och åkerytor i 
delområdena 2 och 6, 

2. uppsättande av stängsel för betesdjur runt delområde 11, 

3. slåtter på delområde 11, 

4. restaurering av öppna diken i delområde 11, 

5. anläggande, utmärkning, skyltning och underhåll av vandringsleder inklusive rastplatser med 
bänkar. 

 

C. Föreskrifter enligt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iakttaga inom reservatet 

Utöver vad som eljest gäller är det förbjudet att 

1. skada fast naturföremål eller ytbildning 

2. anbringa tavla, plakat, affisch, inskrift eller annan därmed jämförbar anordning 

3. gräva upp växter 

4. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar 

5. störa djurlivet genom t ex närgången fotografering, varaktig vistelse nära boplats 

6. på land medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur 

7. göra upp öppen eld annat än på av reservatsförvaltaren anvisad och särskilt iordningställd plats. 
Medhavda grillar och friluftskök får dock användas även på annan plats 

 
4 se dnr 511-7450-2015 
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Det erinras vidare om att länsstyrelsen vid speciella väderleksförhållanden tillfälligt kan utfärda totalt 
eldningsförbud 

8. framföra motordrivet fordon (undantaget snöskoter på is) 

9. tälta mer än två (2) dygn i sträck på samma plats. För lägerverksamhet och dylikt kan 
längre tids tältning få förekomma efter tillstånd av naturvårdsförvaltningen eller dess ombud 
10. förtöja båt eller husbåt mer än två (2) dygn i sträck på samma plats 
11. på störande sätt använda radio, bandspelare e dyl 

 

Vetenskapliga eller andra undersökningar av allmänt intresse skall utföras i samråd med länsstyrelsen. 

 

D. Föreskrifter med stöd av 9 § naturvårdsförordningen (1976:484) rörande naturvårdsförvaltningen 
av reservatet 

1. Länsstyrelsen fastställer de föreskrifter om naturvårdsförvaltningen m m som framgår av 
skötselplanen. Inom ramen för denna kan länsstyrelsen fortlöpande meddela direktiv för förvaltningen.  

2. Reservatet skall utmärkas enligt svensk standard (SIS 03 15 22) och Naturvårdsverkets anvisningar. 

3. Naturvårdsförvaltare är länsstyrelsen. Avtal om skötseln tecknas med lokal brukare (f n Föreningen 
Luröskärgårdens natur- och kulturförening). 
 
_____________________________________________________________________ 
Dessa ändringsföreskrifter är beslutade med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken (1998:808). 
 _____________________________________________________________________ 

Föreskrifterna träder i kraft den 1 september 2021. 

 

Georg Andrén 

 

 

Johan Bohlin   
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