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Länsstyrelsen i Värmlands läns föreskrifter om ändring i 
kungörelse (17 FS 1991:17) med föreskrifter för 
Naturreservatet Inre Kilsviken 
beslutade den 23 mars 2020 
(dnr 511-8001-2015) 
 
Länsstyrelsen har beslutat att utöka Naturreservatet Inre Kilsviken och låta samma föreskrifter 
gälla för utökningen som för det tidigare skyddade området. Länsstyrelsen har också beslutat 
att delvis ändra föreskrifterna och skötselplanen. Reservatet, som ursprungligen bildades den 
5 juni 1991, ligger ca två mil söder om Kristinehamn. Områdets geografiska utbredning, 
liksom utökningen, framgår av bilaga 1 till länsstyrelsens nu meddelade beslut. 
Genom ändringsföreskrifterna införs förbud mot att plöja, så eller använda gödselmedel inom 
ett område på fastigheten Ed 1:1 samt mot att odla annat än vallgröda för bete och höskörd 
inom ett annat område på samma fastighet. Vidare införs sju nya föreskrifter om vad 
markägare och innehavare av särskild rätt ska tåla för att syftet med reservatet ska tillgodoses. 
De nya förbuden återfinns som A-föreskrift 9 och 10, och tillkommande B-föreskrifter har 
nummer 4–10. Genom de nya förbuden (A9 och A10) får de tidigare punkterna A9 – A13 ny 
numrering och återfinns numera under A11 – A15. 
Kungörelsen 17 FS 1991:17 kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då 
denna författning träder i kraft. 
 
Inom ett område kallat naturreservatet Inre Kilsviken i Kristinehamns kommun, vilket 
utmärkts på en till reservatsbeslutet tillhörande karta12, skall följande förbud och föreskrifter 
gälla. 
 
A. Föreskrifter enligt 8 § naturvårdslagen om inskränkningar i rätten att förfoga över 
fastighet inom naturreservatet 
Utöver vad som eljest gäller är det förbjudet att 
1. bedriva täkt i någon form - gäller även vasstäkt 

 
1 Kartan och skötselplanen är uteslutna här. Kartan och skötselplanen har diarienummer 231-3-90 och finns på 
länsstyrelsen 
2 Reservatet har utökats och reservatsgränsen gränsen därmed ändrats genom beslut den 23 mars 2020 i dnr 511-
8001-2015. 
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2. anordna upplag, annat än tillfälligt för jord- och skogsbrukets eller naturvårdsförvaltarens 
behov 
3. anlägga hamn, brygga eller anordna uppläggningsplats för farkoster 
4. borra, spränga, gräva, schakta, muddra, utfylla, tippa, dika (undantag rensning av befintliga 
diken), dämma, invalla, lägga igen öppna diken eller anlägga väg 
5. utföra röjning, avverkning eller andra ingrepp i skogsbestånd och betesmarker i strid mot 
fastställd skötselplan 
6. använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel 
7. anordna tävlingar 
8. utöva fågeljakt 
9. plöja, så eller använda gödselmedel inom område som är markerat i bilaga 23 
10. odla annat än vallgröda för bete och höskörd inom område som är markerat i bilaga 24 
 
Utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att 
11. ändra befintlig eller uppföra ny byggnad eller anläggning 
12. framdraga mark- eller luftledning 
13. plöja, harva, fräsa eller använda gödselmedel på annan mark än den som i skötselplanen 
redovisas som åker 
14. skogsodla på åker eller betesmark eller nedlagd åker eller betesmark 
15. utarrendera eller på annat sätt upplåta jakträtt eller fiskerätt. 
Föreskrifterna utgör inte hinder för de åtgärder som behövs för att tillgodose ändamålet med 
naturreservatet och som är angivna under B och D nedan. 
 
B. Föreskrifter enligt 9 § naturvårdslagen om skyldighet att tåla visst intrång 
Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förpliktigas tåla att följande åtgärder 
vidtas för att tillgodose ändamålet med naturreservatet, nämligen 
1. anordningar för utmärkning av naturreservatet samt uppsättning av informationstavlor 
2. skötsel av betesmarker innefattande betesdrift, röjning, uppsättande och underhåll av 
stängsel och vattningsanordningar samt vattenvegetationsröjning i enlighet med bifogad 
skötselplan 
3. utförande och underhåll av anläggningar och anordningar för allmänhetens friluftsliv såsom 
parkeringsplatser, stigar och observationstorn enligt skötselplanen 
4. fällning och ringbarkning av gran, se bilaga 35 

 
3 Föreskriftsområdet är markerat i bilaga 2 till beslutet den 23 mars 2020 i dnr 511-8001-2015 
4 Föreskriftsområdet är markerat i bilaga 2 till beslutet den 23 mars 2020 i dnr 511-8001-2015 
5 Föreskriftsområdet är markerat i bilaga 3 till beslutet den 23 mars 2020 i dnr 511-8001-2015 



Värmlands läns författningssamling 
 
 17 FS 2020:6 
 
 

3 
 

5. underhåll av häckningsöar för markhäckande fågelarter, se bilaga 36 
6. upprätthållande av naturvårdsinriktad vattenregim på den betade strandängen, se bilaga 37 
7. underhåll av pumphus, pump och invallningar 
8. anläggande och underhåll av parkeringsplats, vandringsled och observationstorn, se bilaga 
38 
9. undersökningar av mark, vegetation och organismer i miljöövervaknings- och 
uppföljningssyfte i hela reservatet 
10. åtgärder i syfte att motverka skador som orsakas av invasiva arter i hela reservatet 
 
C. Föreskrifter enligt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iaktta inom 
reservatet 
Utöver vad som eljest gäller är det förbjudet att 
1. vistas inom det område som framgår av beslutskartan under tiden 1 mars - 15 september. 
Undantag dock för personer som efter tillsynsmans medgivande och under dennes ledning 
besöker området i utbildnings- eller forskningssyfte 
2. göra upp eld 
3. medföra okopplad hund 
4. framföra alla slag av fordon och farkoster 
5. tälta, uppställa gömsle eller liknande 
6. fånga djur eller på annat sätt störa djurlivet 
7. fälla träd och buskar, bryta kvistar, plocka eller gräva upp växter - gäller även mossor, lavar 
och svampar 
8. anordna orienteringskontroller, snitsla spår eller liknande. 
Organiserat utnyttjande av området (turism, undervisning m m) skall ske i samråd med 
naturvårdsförvaltaren. 
Studiebesök med skolungdomar bör ske under strikt ledning och i små grupper. 
Naturvetenskapliga eller andra undersökningar skall utföras i samråd med länsstyrelsen. 
Föreskrifterna under C gäller även markägare och innehavare av särskild rätt i den mån 
pågående markanvändning därigenom inte avsevärt försvåras. 
 
D. Bestämmelser med stöd av 9 § naturvårdsförordningen om naturvårdsförvaltningen 
1. Länsstyrelsen skall vara naturvårdsförvaltare 
2. Naturvårdsförvaltaren skall 

 
6 Föreskriftsområdet är markerat i bilaga 3 till beslutet den 23 mars 2020 i dnr 511-8001-2015 
7 Föreskriftsområdet är markerat i bilaga 3 till beslutet den 23 mars 2020 i dnr 511-8001-2015 
8 Föreskriftsområdet är markerat i bilaga 3 till beslutet den 23 mars 2020 i dnr 511-8001-2015 
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- tillse att gällande föreskrifter efterlevs samt att anvisningar i skötselplan följs 
- utmärka naturreservatet enigt svensk standard (SIS 031522) och enligt naturvårdsverkets 
anvisningar 
- underhålla uppförda anordningar för friluftslivet 
- utveckla information och allmänhetens utnyttjande av området 
- dokumentera åtgärder och eventuella förändringar i områdets naturkvaliteter. 
3. För uppdragets genomförande bör i tillämpliga delar lokal tillsynsman anlitas. 
____________________________________________________________________ 
 
Dessa ändringsföreskrifter är beslutade med stöd av 7 kap. 4, 5 och 30 §§ miljöbalken 
(1998:808). Bemyndigandet för länsstyrelsen att utfärda C-föreskrifter finns i 22 § 
förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.  
_____________________________________________________________________ 

A- och B-föreskrifterna träder i kraft 20 april 2020 medan C-föreskrifterna träder i kraft den 
23 mars 2020. 

 

Georg Andrén 

 

 

Jan Rees  
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