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Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter för utökad del 
av Naturreservatet Skutan samt ändring i länsstyrelsens 
föreskrifter (17 FS 2006:76) för samma reservat 

beslutade den 11 oktober 2021 

(dnr 511-4220-2021) 

Länsstyrelsen har beslutat att utöka Naturreservatet Skutan. Reservatet ligger omkring 6 km 

söder om Koppom i Eda kommun och omfattar sedan tidigare ca 124 hektar. Den 

tillkommande delen omfattar ca 4,4 hektar. Områdets geografiska utbredning inklusive 

utökningen framgår av bilaga 1 till länsstyrelsens nu meddelade beslut.  

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). Föreskrifterna som gäller för befintligt reservat i dessa delar ska gälla 

också för den tillkommande delen.  

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

i övrigt som gäller för befintligt reservat ska gälla också för den tillkommande delen. (jämför 

7 kap. 30 § miljöbalken).  

Den nya beslutskartan ersätter den beslutskarta som finns intagen i länsstyrelsens föreskrifter 

(17 FS 2006:76). Tidigare föreskrifter behöver därmed ändras vad avser kartbilagan.   

 

Föreskrifterna (17 FS 2006:76), genom vilka ordningsföreskrifterna för reservatet kungjorts, 

kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då denna författning träder i 

kraft. 

 

  För naturreservatet (se bilagda karta)1 meddelas följande föreskrifter med stöd av 7 kap. 30 § 

miljöbalken om vad allmänheten har att iaktta inom området. (Föreskrifterna gäller även 

markägaren och innehavare av särskild rätt.) 

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

1. insamla evertebrater, t ex skalbaggar och landmollusker, 

2. samla in mossor, lavar och vedsvampar, 

3. skada eller borttaga träd och buskar, inklusive död ved såsom lågor, torrträd och torra 

grenar, 

4. framföra fordon, 

5. utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att i näringssyfte organiserat utnyttja 

 
1 Tidigare utbredning, se kartbilaga i (17 FS 2006:78) samt dnr 511-7217-2002  
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området, samt för skolor och institutioner att regelmässigt utnyttja området för att 

utföra naturvetenskapliga eller andra undersökningar 

 
2Föreskriften C3 utgör inte hinder för passröjning under förutsättning att inte naturvärden 

påverkas negativt och att åtgärder sker i samråd med reservatsförvaltaren. 

 
3Föreskriften C4 utgör inte hinder för terrängtransport av fälld älg förutsatt att spårbildning ej 

sker. Detta förutsätter att fordon med lågt marktryck används och att lämpligt körstråk för 

uttransport väljs. Föreskriften utgör inte heller hinder fordonstrafik på den väg som skär 

genom den östligaste delen av reservatet. 

 

I samband med vetenskapliga undersökningar kan länsstyrelsen meddela undantag från ord- 
4ningsföreskrifterna under C. Till vetenskapliga undersökningar räknas bland annat den del av 

länsstyrelsens regionala miljöövervakning som utförs i samråd med naturvårdsförvaltningen 

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

 
5Ovanstående inskränkningar under /A, B och/ C skall inte utgöra hinder för förvaltare att 

genomföra eller upphandla den skötsel som ska genomföras enligt till beslutet hörande 

skötselplan. 

____________________________________________________________________ 

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

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

_____________________________________________________________________ 

Föreskrifterna träder i kraft den 11 oktober 2021. 

 

 

Georg Andrén 

 

 

 
2 Begränsad redaktionell ändring (jmf 17 FS 2006:78) till lydelse enligt grundbeslutet i dnr 511-7217-2002. 
3 Begränsad redaktionell ändring (jmf 17 FS 2006:78) till lydelse enligt grundbeslutet i dnr 511-7217-2002. 
4 Begränsad redaktionell ändring (jmf 17 FS 2006:78) till lydelse enligt grundbeslutet i dnr 511-7217-2002. 
5 Begränsad redaktionell ändring (jmf 17 FS 2006:78) till lydelse enligt grundbeslutet i dnr 511-7217-2002. 

 

Jan Rees  
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