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Tryckt av Länsstyrelsen Värmland 2017 
Utgivare: Ulrika Forsman, Länsstyrelsen Värmland 

Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för 
Naturreservatet Öjersbyn 

beslutade den 14 februari 2017 
(dnr 511-6335-2011) 

Länsstyrelsen har beslutat att inrätta Naturreservatet Öjersbyn. Reservatet ligger ungefär 8 km 
sydväst om Töcksfors tätort i Årjängs kommun och omfattar cirka 144 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, s.k. C-föreskrifter, gäller för rätten att färdas och vistas inom 
naturreservatet och om ordningen i övrigt. (jämför 7 kap. 30 § miljöbalken) 

Det är förbjudet att 

1. samla in eller skada ryggradslösa djur,  
2. gräva upp kärlväxter eller samla in mossor, lavar och vedsvampar, 
3. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd, stående och omkullfallna 

träd samt buskar,  
4. framföra motordrivet fordon, 
5. skada eller ta bort naturföremål eller ytbildning eller skada marktäcket, 
6. snitsla spår, anordna orienteringskontroller eller anordna tävlingar, 
7. sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller liknande anordning, 
8. utan länsstyrelsens tillstånd i näringssyfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och 

institutioner att regelmässigt utnyttja området för att utföra vetenskapliga eller andra 
undersökningar.  

 

Föreskrifterna gäller inte för: 

a) förvaltaren av naturreservatet, eller den som förvaltaren anlitar, vid genomförande av de 
åtgärder som framgår under B i reservatsbeslutet, och som behövs för att tillgodose syftet 
med naturreservatet 

b) Länsstyrelsen, eller av Länsstyrelsen utsedd uppdragstagare, att i uppföljnings- eller 
miljöövervakningssyfte utföra inventeringsverksamhet, nödvändig insamling av 
bestämningsmaterial, eller annan dokumentation av organismer inom naturreservatet, 

c) markering och underhåll av riksgräns, 
d) transport av fällt större vilt (älg, hjort, vildsvin, björn) med terrängskoter från området 

enligt terrängkörningsförordningen (1978:594 1§) i samband med den jakt som är tillåten i 
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reservatet. Vid körning i terräng ska särskild försiktighet iakttas för att undvika skador på 
mark och vegetation. 

e) röjning av uppväxande sly eller kvistning för underhåll av jaktpass. Med sly avses träd 
med upp till 7 cm i stamdiameter vid roten. 

f) kalkning som ingår i biologisk återställning av sjöar och vattendrag enligt den regionala 
åtgärdsplanen för kalkningsverksamheten i Värmland. 

 

  

Bemyndigandet för länsstyrelsen att utfärda dessa föreskrifter finns i 22 § förordningen 
(1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 

_____________________________________________________________________ 

Föreskrifterna träder i kraft den 14 februari 2017. 

 

Kenneth Johansson 

 

 

Laura Hedberg  

   
    

 


