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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 1980:48) med föreskrifter för 
naturreservatet Millesviks skärgård inom Säffle kommun 

beslutade den 12 juni 2017 

(dnr 511-2249-2016) 

Länsstyrelsen har beslutat att delvis ändra föreskrifterna för naturreservatet Millesviks 

skärgård. Reservatet, som bildades den 20 oktober 1980 (dnr 11.1211-153-79), ligger i 

Vänern på västra sidan av Värmlandsnäs i Säffle kommun. Reservatets aktuella geografisk 

utbredning framgår av bilaga till länsstyrelsens beslut den 23 februari 1983 (dnr 11.1211-

3356-82).  

Genom ändringsföreskrifterna övergår tillståndsplikten för avverkning, röjning eller andra 

ingrepp i skogsbestånden till förbjud att avverka eller på annat sätt skada levande eller döda 

träd eller buskar. Det tillkommande förbudet återfinns under punkten A4. Med förbudet följer 

att de tidigare punkterna A3 och A7 utgår. I den nya lydelsen får alla punkter utom A1, A2, 

A5 och A6 ny numrering. En ny rubrik – Undantag – införs efter punkten A8. Där läggs nya 

undantag till som relaterar till förbudet i A4 och även undantag för reservatsförvaltaren eller 

av denne anlitad personal. Det hittills gällande undantaget för tomtområde kring befintligt 

bostadshus formuleras om och det allmänna undantaget för anläggningar och arbetsföretag 

som avser att betjäna allmänhetens friluftsliv i enlighet med reservatets syfte ersätts med de 

nya undantagen. Vänerns seglationsstyrelse byts ut mot Sjöfartsverket. 

Kungörelsen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag denna författning 

träder i kraft. 

 

 

Inom ett område, Millesviks skärgård, Säffle kommun, vilket utmärkts på en till beslutet 

hörande karta1, skall följande förbud och föreskrifter gälla.  

 

A. Föreskrifter jämlikt 8 § naturvårdslagen angående inskränkningar i markägares och annan 

sakägares rätt att förfoga över fastighet inom reservatet 

 

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar skall förbud gälla att 

1. uppföra helt ny byggnad eller annan anordning. För yrkesfiskets behov kan dock tillstånd 

lämnas efter särskild prövning av länsstyrelsen 

                                                 
1 Kartan är utesluten här. Gällande reservatsgräns, ändrad genom kungörelse (17 FS 1983:6), finns på kartbilaga 

till beslutet i diarienummer 11.1211-3356-82. 

Utkom från trycket den 21 juni 2017 
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2. bedriva täkt i någon form samt att schakta eller utfylla 

3.2 använda biocider eller växtnäringsämnen.  

4. avverka eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar.  

 

Utan tillstånd av länsstyrelsen är det förbjudet att 

5. anlägga ny väg 

6. tillbygga eller på annat sätt väsentligt ändra befintlig byggnad 

7. dra fram ledning 

8. bedriva bete eller annan djurhållning. Särskilda betesavtal upprättas med beaktande av 

reservatets syfte i övrigt. 

 

Undantag3 

A4. gäller inte för reservatsförvaltaren, eller av denne anlitad personal,  

- för kapning och flyttning av nedfallna träd vid angöringspunkter, bryggor och 

naturhamnar, toaletter och markerad vandringsled på Bärön enligt kartbilaga 2 till 

beslutet,  

- för avverkning av granar vid skötsel av lövskog inom det område som markerats som 

lövskog på kartbilaga 2 till beslutet,  

- för avverkning och röjning av fågelskär eller på öar som tidigare har varit betade i enlighet 

med gällande skötselplan. 

 

Kapade träd, eller delar av träd, får inte tas bort från den plats där de har avverkats. 

Avverkningsavfall (grenar och toppar) ska dock avlägsnas från platser med känslig 

vegetation, t ex bestånd av blåsippa, gullviva och myskmadra. I de fall avverkning görs av 

stora kvantiteter enbuskar på fågelskär måste de dock tas bort eller eldas upp på plats. 

A4. gäller inte buskröjning vid fyrar, kummel och sjömärken.  

Tomtområde vid Bärötorpet undantas från reservatsbestämmelserna vad gäller punkterna A3 

och A4.  

 

Undantag från reservatsbestämmelserna kan meddelas för verksamhet som bedrives av 

Sjöfartsverket, sjöräddningen, tullverket och polisen. 

Jakt får utan hinder av reservatsbestämmelserna bedrivas i överensstämmelse med god 

jaktvård. 

                                                 
2 Senaste lydelse av punkterna A3-A4 samt A7 ff., se 17 FS 1980:48 
3 Senaste lydelse av undantagen, se 17 FS 1980:48 
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Föreskrifterna nedan under punkt C gällande allmänheten gäller även markägare och 

innehavare av särskild rätt i den mån pågående markanvändning därigenom inte avsevärt 

försvåras. 

 

B. Föreskrifter jämlikt 9 § naturvårdslagen angående markägares och annan sakägares 

skyldighet att tåla visst intrång 

Markägaren och innehavare av särskild rätt till marken förpliktigas tåla att åtgärder enligt 

nedan vidtages inom de delar av reservatet som framgår av den fastställda skötselplanen. 

Följande åtgärder är aktuella: 

Enkla serviceanordningar av typen 

1. toalett  

2. eldstad (med vedförråd)  

3. ankringsringar och i vissa fall bryggor  

4. informationsskyltar  

5. stigmarkeringar (på större öar). 

Anläggningar placeras i princip i anslutning till lämpligaste naturhamn. 

Exakt placering och utformning klargöres i direkt samråd med markägaren eller i 

skötselplaner som efter hand utarbetas och fastställes för olika delar av skärgården. I 

skötselplan anges även riktlinjer för markdisposition m m. Innan länsstyrelsen fastställer 

(detaljerad) skötselplan enligt ovan får sakägare tillfälle yttra sig över förslaget. 

C. Föreskrifter jämlikt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iakttaga inom 

reservatet 

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar skall förbud gälla 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 t ex genom närgången fotografering eller varaktig vistelse nära boplats 

6. på land medföra okopplad 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 om 

att vid speciella väderleksförhållanden kan totalt eldningsförbud tillfälligt utfärdas av 

länsstyrelsen 

8. framföra motordrivet fordon på öarna 

9. tälta mer än två (2) dygn i sträck på samma plats 

10. förtöja båt eller husbåt längre tid än två (2) dygn i sträck på samma plats 

11. på störande sätt använda radio, bandspelare eller dylikt 
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12. under tiden 1 april - 31 juli landstiga på de öar och delområden, eller varaktigt* vistas i 

vattenområde där intill, som på till reservatsbeslutet fogad kartbilaga (bilaga 3) markerats med 

streckprickad linje. 

13. Under tiden 1 april - 30 september landstiga på de öar, eller varaktigt* vistas i 

vattenområde därintill, som i ovannämnda kartbilaga (bilaga 3) markerats med streckad linje. 

 

Undantag från tillträdesförbuden gäller respektive markägare, Sjöfartsverket, sjöräddningen, 

tullverket och polisen. Arbeten inom dessa områden skall dock i största möjliga utsträckning 

undvikas under förbudstiden. 

Undantag från tillträdesförbuden kan också meddelas för yrkesfiskare. Ansökan och 

länsstyrelsens prövning skall ske i varje enskilt fall. 

 

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

länsstyrelsen. 

 

 

*) Uttrycket "varaktigt vistas" innefattar här ej förbud att med båt passera genom området. 

 

_____________________________________________________________________ 

Dessa ändringsföreskrifter är beslutade med stöd av 7 kap. 5 § miljöbalken (1998:808). 

 _____________________________________________________________________ 

Föreskrifterna träder i kraft den 1 juli 2017. 

 

Kenneth Johansson 

 

 

Lars Furuholm  

   

    

 


