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Tryckt av Länsstyrelsen Värmland 2017 

Utgivare: Ulrika Forsman, Länsstyrelsen Värmland 

Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för utökad del 
av Naturreservatet Lurö Skärgård 

beslutade den 21 juni 2016 

(dnr 511-7450-2015) 

Länsstyrelsen har beslutat att utöka Naturreservatet Lurö Skärgård. Reservatet ligger i Vänern 

ca 20 km söder om Säffle tätort och i Säffle kommun. Den tillkommande delen omfattar cirka 

75 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) 

 

De ordningsföreskrifter för rätten att färdas och vistas inom naturreservatet och om ordningen 

i övrigt som gäller för beslutet om bildande av Naturreservatet Lurö Skärgård (se dnr 231-28-

1989) ska gälla också för den tillkommande delen. (jämför 7 kap. 30 § miljöbalken)  

Relevanta föreskrifter har följande lydelse.   

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. 

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 d. 

 

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

länsstyrelsen. 

 

 

Utkom från trycket den 20 februari 2017 
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 Bemyndigandet för länsstyrelsen att utfärda dessa föreskrifter finns i 22 § förordningen 

(1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 

_____________________________________________________________________ 

Föreskrifterna träder i kraft den 21 juni 2016. 

 

Kenneth Johansson 

 

 

Jan Rees  

   

    

 


