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Länsstyrelsen i Norrbottens län föreskrifter 25 FS 2007:60 
 A 14    
 Utkom från trycket  

den 17 augusti 2007      
 
Om bildande av naturreservatet Vargön i Piteå kommun 
 
Beslut den 3 augusti 2007 
(dnr 511-15077-00) 
 
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken om bildande av naturreservatet 
Vargön. Reservatet ligger ca 15 km OSO om Piteå. 
 
För naturreservatet meddelar länsstyrelsen följande ordningsföreskrifter med stöd av 7 kap. 
30 § miljöbalken om vad allmänheten har att iaktta i reservatet.  
 
Utöver vad som annars gäller är det för allmänheten förbjudet att: 
 
1. Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar.  
2. Skada vegetationen i övrigt genom att t ex gräva upp växter såsom ris, örter, mossor   

eller lavar eller ta bort vedlevande svampar. 
3. Skada eller störa djurlivet genom att t ex klättra i boträd eller att medvetet uppehålla 

sig i närheten av rovfågelbo, lya eller gryt.  
4. Fånga och insamla ryggradslösa djur. 
5. Förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att t ex borra, hacka, spränga, rista, 

gräva eller måla.  
6. Elda annat än på anvisad plats.  
7. Framföra motordrivna fordon inom reservatets landområden. 
 
Undantag från reservatsföreskrifterna i punkt C: 
 
1. Snöskoteråkning på väl snötäckt mark är tillåtet för: 
2. Statliga och kommunala tjänstemän i tjänsteärende 
3. Körning längs av länsstyrelsen godkänd skoterled  
4. Stugägares färd till egen stuga. Här skall närmaste väg mellan strand och stugplats 

användas 
5. Parkering av skoter i strandområde i samband med rastning.  
6. Bär- och matsvampplockning är tillåtet i området. 
 
Beslutet innefattar även föreskrifter med stöd av 7 kap. 5 och 6 §§ miljöbalken i fråga om 
rätten att förfoga över berört mark- och vattenområde samt tåla visst intrång.  
 
 
 
 
 
 



 
 
Beslutet med tillhörande karta förvaras hos Länsstyrelsen. 
 
Föreskrifterna träder i kraft tre veckor efter den dag de utkom från trycket i länets 
författningssamling. 
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PER-OLA ERIKSSON 
 
    Per-Anders Jonsson 
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