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Värmlands läns författningssamling 
Länsstyrelsen 

ISSN 0347-1667 
 

Länsstyrelsens i Värmlands län beslut om in-
rättande av, samt föreskrifter för, naturreserva-
tet Huskeberget, Torsby kommun; 

 

utfärdade den 11 juni 2014. 

(dnr 511-7216-2011) 

 

Länsstyrelsen i Värmlands län har den 11 juni 2014 med 
stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) beslutat att förklara 
Huskeberget som naturreservat med tillhörande föreskrifter 
och skötselplan, vilket avgränsats på en till reservatsbeslutet 
hörande karta. Området ligger cirka 12 sydväst om Höljes. 
Reservatets namn skall vara Naturreservatet Huskeberget. 

 

Beslutet innefattar även inskränkningar och förpliktelse med 
stöd av 7 kap. 5 och 6 §§ miljöbalken för markägaren och an-
nan sakägare i fråga om rätten att förfoga över berört markom-
råde och att tåla visst intrång. 

Föreskrifter med stöd av 7 kap. 30§ samt 22 § första stycket 
förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbal-
ken m.m. om rätten att färdas och vistas i reservatet och om 
ordningen i övrigt (gäller även markägare och innehavare av 
särskild rätt). Utöver vad som annars gäller i lagar och författ-
ningar är det förbjudet att: 
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Utkom från trycket 

den 11 juli  2014 



1. samla in ryggradslösa djur, t ex skalbaggar, snäckor och 

fjärilar,  

2.  samla in mossor, lavar och vedsvampar, 

3. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller 

döda träd, stående och omkullfallna träd, och buskar,  

4.  utan länsstyrelsens tillstånd i näringssyfte organiserat 

utnyttja området, samt för skolor och institutioner att 

regelmässigt utnyttja området för att utföra vetenskap-

liga eller andra undersökningar,  

5.   framföra fordon, exempelvis cykel, traktor, snöskoter 

och terränghjuling (s.k. fyrhjuling). 

 

Punkten 3 gäller inte röjning av uppväxande sly eller kvistning för underhåll av 

befintliga jaktpass. 

Punkten 5 gäller inte för älgdragare eller liknande som behövs för uttransport av 

större vilt (älg, hjort, björn, vildsvin) från området enligt terrängkörningsförord-

ningen (1975:594 1§), i samband med den jakt som är tillåten i naturreservatet. 

Uttransporten ska ske så att skador på mark och vegetation undviks. 

17 FS 2014:17  

I samband med naturvetenskapliga undersökningar kan Länsstyrelsen 

meddela undantag från ordningsföreskrifterna. Till vetenskapliga under-

sökningar räknas bl.a. den del av länsstyrelsens regionala miljöövervak-

ning som utförs i samråd med naturvårdsförvaltningen samt undersök-

ningar inom ramen för uppföljning av åtgärdsprogram för enskilda ar-

ter.  

 

Föreskrifterna gäller inte förvaltaren av naturreservatet, eller den som 

förvaltaren uppdrar åt, att vidta de åtgärder som behövs för att tillgo-

dose syftet med naturreservatet. 

 

Föreskrifterna gäller inte heller den uppföljning av områdets skötsel och 

naturvärden eller av miljöns utveckling i stort, inklusive nödvändig 

provtagning och insamling av bestämningsmaterial, som utförs av eller 

på uppdrag av Länsstyrelsen eller Naturvårdsverket. Sådana undersök-

ningar ska ske i samråd med reservatsförvaltningen. 

 

Länsstyrelsens beslut med tillhörande karta förvaras på Länsstyrelsens 

Naturvårdsenhet. 

 

 ____________ 

Föreskrifterna träder i kraft tre veckor efter det att denna författning 

kommit ut från trycket i länets författningssamling. 

 

 

KENNETH JOHANSSON 

 

    Laura Hedberg 
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