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Tryckt av Länsstyrelsen Värmland 2017 

Utgivare: Ulrika Forsman, Länsstyrelsen Värmland 

Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för utökad del 
av Naturreservatet Kloften 

beslutade den 20 februari 2017 

(dnr 511-2477-2013) 

Länsstyrelsen har beslutat att utöka Naturreservatet Kloften. Reservatet ligger i Eda kommun, 

8,5 kilometer sydost om Koppom. 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 Kloften (se dnr 211-3237-

2005) ska gälla också för den tillkommande delen. (jämför 7 kap. 30 § miljöbalken)             

Föreskrifterna har följande lydelse. 

Utöver vad som annars gäller i lagar och författningar är det i naturreservatet förbjudet att: 

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

2. samla in mossor, lavar och vedsvampar 

3. skada eller ta bort död ved såsom lågor, torrträd och torra grenar 

4. framföra fordon 

 

Föreskriften under 3. utgör inte hinder för passröjning under förutsättning att inte naturvärden 

påverkas negativt och att åtgärden sker i samråd med reservatsförvaltaren. Föreskriften under 

4. utgör inte hinder för hämtning av fällt vilt enligt terrängkörningsförordningen (1975:594 

1§) under förutsättning att fordon med lågt marktryck används så att spårbildning inte sker.  

I samband med vetenskapliga undersökningar kan Länsstyrelsen meddela undantag från 

ordningsföreskrifterna. Till vetenskapliga undersökningar räknas bl.a. den del av 

länsstyrelsens regionala miljöövervakning som utförs i samråd med naturvårdsförvaltningen 

samt undersökningar inom ramen för uppföljning av åtgärdsprogram för enskilda arter. 

Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för de åtgärder som behövs för att nå syftet med 

reservatet samt den uppföljning som anges i den till beslutet hörande skötselplanen. 

Föreskrifterna ska inte heller utgöra hinder för förvaltare att genomföra eller upphandla den 

skötsel som ska genomföras enligt till beslutet hörande skötselplan. 

  

Utkom från trycket den 22 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 20 februari 2017. 

 

Kenneth Johansson 

 

 

Linda Stöberg  

   

    

 


