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Tryckt av Länsstyrelsen Värmland 2022 
Utgivare: Ulrika Forsman, Länsstyrelsen Värmland 

Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för 
Naturreservatet Ulvsjömyrarna 
beslutade den 23 maj 2022 
(dnr 511-513-2012) 
 
Naturreservatet Ulvsjömyrarna ligger i Årjängs kommun och omfattar ca 500 hektar. Beslutet 
om att inrätta reservatet fattades av länsstyrelsen den 3 maj 1976 i dnr 11.121-300-76 och 
överklagades till regeringen som den 25 maj 1978 beslutade att upphäva B-föreskrifterna.    
De gällande A- och C-föreskrifterna kom av förbiseende inte att kungöras i författningssam-
lingen. Det noteras att områdets geografiska utbredning framgår av bilaga 2 och 3 till det 
ursprungliga beslutet. 
Länsstyrelsen har genom beslut den 23 maj 2022 i dnr 511-513-2012 beslutat att delvis ändra 
den ursprungliga föreskriften A 10. Detta genom att dels utöka det område som träffas av 
avverkningsförbud, dels omformulera förbudet något och istället föreskriva att det inom de 
områden som är markerade i kartbilaga till beslut i dnr 511-513-2012 är förbjudet att avverka 
eller på annat sätt skada träd och buskar samt ta bort eller upparbeta dött träd eller vindfälle. 
Länsstyrelsen har vidare meddelat två undantag till den aktuella föreskriften A 10.  
 
Länsstyrelserna kungör nu bildandet och de ursprungliga och alltjämt gällande C-föreskrif-
terna, i den ordning som idag tillämpas.  
 
Reservatsbeslutet innebär inskränkningar för markägare och andra sakägare i fråga om rätten 
att förfoga över berört markområde. (dåvarande 8 § naturvårdslagen som motsvarar 
nuvarande 7 kap. 5 § miljöbalken)  
Följande ordningsföreskrifter gäller för rätten att färdas och vistas inom naturreservatet och 
om ordningen i övrigt. (dåvarande 10 § naturvårdslagen som motsvarar nuvarande 7 kap. 30 § 
miljöbalken) 
 
C. Föreskrifter jämlikt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iaktta inom reservatet 
Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar skall förbud gälla att 
1. framföra motordrivet fordon, 
2. anbringa tavla, plakat, affisch, inskrift eller annan störande anordning, 
3. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar och att skada 
vegetationen i övrigt, t ex genom blomplockning eller uppgrävning av växter. 

Utkom från trycket den 25 maj 2022 
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Innan vetenskapliga undersökningar och dylikt påbörjas inom reservatet skall samråd ske med 
länsstyrelsen. 
_____________________________________________________________________ 
Dessa ändringsföreskrifter (A 10. med tillhörande undantag) är beslutade med stöd av 7 kap.  
5 § miljöbalken (1998:808). 
_____________________________________________________________________ 

Den nya lydelsen av A 10. med tillhörande undantag träder i kraft den 1 augusti 2022. 
Föreskrifterna i övrigt gäller fr.o.m. laga kraft den 25 maj 1978. 

 

 

Georg Andrén 

 

 

Anders Tedeholm  
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