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Tryckt av Länsstyrelsen Värmland 2017 

Utgivare: Ulrika Forsman, Länsstyrelsen Värmland 

Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter om ändring i 
kungörelse (17 FS 1988:18) med föreskrifter för 
naturreservatet Kummelön inom Kristinehamns kommun 

beslutade den 15 maj 2017 

(dnr 511-430-2017) 

Länsstyrelsen har beslutat att delvis ändra föreskrifterna för naturreservatet Kummelön. 

Reservatet, som bildades den 23 jan 1970, ligger söder om Ölme kyrka i Kristinehamns 

kommun. Områdets geografiska utbredning framgår av bilaga 1 till länsstyrelsens beslut den 

27 maj 1988 med reviderade reservatsbestämmelser och fastställd skötselplan för 

naturreservatet Kummelön, dnr 11.1211-994-81.  

Ändringsföreskrifterna möjliggör uppförande och användning av en eldplats i reservatet. För 

markägare och andra sakägare innebär det ytterligare en inskränkning i fråga om rätten att 

förfoga över berört markområde och att tåla visst intrång. Ändringen återfinns under punkten 

B 2 (jämför 7 kap. 5 och 6 §§ miljöbalken). Genom ändringen har ett tillägg också gjorts i 

ordningsföreskriften C 10 som gäller rätten att färdas och vistas inom naturreservatet och om 

ordningen i övrigt (jämför 7 kap. 30 § miljöbalken).  

Kungörelsen kommer därför att ha följande lydelse. 

 

 

Inom ett område Kummelön (Skråkvik 2:1 del av), Kristinehamns kommun, vilket utmärks på 

en till reservatsbeslutet hörande karta1, skall följande förbud och föreskrifter gälla.  

 

A. Föreskrifter med stöd av 8 § naturvårdslagen om inskränkningar i rätten att förfoga över 

fastighet inom reservatet 

 

Utöver vad som eljest gäller är det förbjudet att 

1. bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar områdets topografi och landskapets 

allmänna karaktär, yt- eller dräneringsförhållanden som att gräva, spränga, muddra, borra, 

schakta, dika, dränera, utfylla eller utföra annan markbearbetning än vad som hänför sig till 

områdets skötsel 

2. anordna upplag annat än tillfälligt i samband med reservatets skötsel 

3. uppföra byggnad, bygga till eller ändra befintlig byggnad 

4. uppföra stängsel som hindrar allmänhetens tillträde 

5. använda kemiska bekämpningsmedel 

6. tillföra konstgödsel 

                                                 
1 Kartan är utesluten här. Kartan har diarienummer 11.111-994-81 och finns på länsstyrelsen. 
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7. avverka, röja eller på annat sätt göra ingrepp i vegetationen annat än vad som anges i 

fastställd skötselplan 

8. hävda marken på annat sätt än vad som anges i fastställd skötselplan 

9. avlossa skott. 

10. dra fram mark- eller luftledning 

11. anlägga väg 

12. dämma upp, invalla eller muddra 

13. röja vass och säv. 

 

Föreskrifterna nedan gällande allmänheten gäller även markägare och innehavare av särskild 

rätt i den mån pågående markanvändning därigenom inte avsevärt försvåras. 

 

Föreskrifterna skall inte utgöra hinder mot normal reservatsskötsel. 

 

B. Föreskrifter med stöd av 9 § naturvårdslagen angående markägares och annan sakägares 

skyldighet att tåla visst intrång 

 

Markägare och innehavare av särskild rätt till marken (t ex jaktarrendator) skall tåla att de 

åtgärder vidtages, som framgår av följande skötselplan, nämligen 

 

1. utmärkning av och upplysning om reservatet, 

2.2 utförande och underhåll av anläggningar och anordningar för allmänhetens utnyttjande av 

området, nämligen parkeringsplats, toaletter, raststuga, stockbord, brygga, eldplats och 

markerade strövstigar inklusive stängselgenomgångar, 

3. skötsel av betesmarken innefattande betesdrift, röjning, gallring, avverkning, uppsättande 

och underhåll av stängsel och borttagning av tuvor och rator vid behov. 

 

C. Föreskrifter med stöd av 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iakttaga inom 

reservatet 

 

Utöver vad som eljest gäller är det förbjudet att 

 

1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning t ex genom att elda eller slå ur flisor 

på hällar 

2. sätta upp tavla, plakat, affisch, inskrift eller annan därmed jämförlig anordning 

3. störa djurlivet exempelvis genom att på nära håll fotografera fågelbon, lya eller 

motsvarande och att samla insekter 

4. skada vegetationen, t ex genom att plocka blommor och gräva upp växter 

5. tälta 

6. på störande sätt utnyttja radio, grammofon, bandspelare och dylikt 

7. framföra motordrivet fordon annat än på därför avsedd väg (se beslutskarta, bilaga 1) 

8. parkera annat än på därför iordningställd plats 

9. medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur 

10.3 göra upp eld annat än i raststugan och på iordningställd plats enligt kartbilaga till beslutet 

                                                 
2 Senaste lydelse, se 17 FS 1988:18 
3 Senaste lydelse, se 17 FS 1988:18 
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11. utföra vetenskapliga undersökningar utan tillstånd av länsstyrelsen. 

_____________________________________________________________________ 

Bemyndigandet för länsstyrelsen att utfärda dessa föreskrifter finns i 22 § förordningen 

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

 _____________________________________________________________________ 

Föreskrifterna träder i kraft den 15 maj 2017. 

 

Kenneth Johansson 

 

 

Lars Furuholm  

   

    

 


