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Länsstyrelsens i Göteborgs och Bohus 
län resolution i nedan omförmälda 
ärende. Given Göteborg i landskansliet, 
den 25 juni 1968. 
 

 
 
Sedan fråga väckts om att Valön i Svenneby socken, Kville kommun, med stöd av 7 § 
naturvårdslagen borde förklaras som naturreservat har länsstyrelsen den 4 december 1964 
hållit överläggning i ärendet med ägarna till Valön 12, 13 och 21 samt representanter för 
kommunalnämnden och byggnadsnämnden i Kville kommun. 
 
Länsstyrelsen har därefter genom resolution den 16 juli 1965 med stöd av 11 § 
naturvårdslagen meddelat, förbud mot att å fastigheterna Valön 12, 13 och 21 i Svenneby 
socken, Kville kommun, utan länsstyrelsens tillstånd vidtaga vissa i resolutionen närmare 
angivna åtgärder, däribland uppförande av byggnad. Förbudet skulle gälla tills vidare intill 
dess annorlunda förordnades dock längst till den 1 juli 1968. 
 
Docenten Vilhelm Gillner har på länsstyrelsens uppdrag verkställt inventering av växtlighet 
och djurliv på Valön och vid Valö Kile i Svenneby socken, innefattande jämväl synpunkter på 
området som naturreservat. Därjämte har lantmätaren Folke Dahlander verkställt en 
utredning, avsedd att ligga till grund för bl.a. uppskattning av ersättningar till markägare för 
mistad glesbebyggelserätt. 
 
Därefter har stiftelsen för Västsvenska Fritidsområden, Göteborg, här nedan benämnd 
stiftelsen, hemställt, att fastigheten Valön 13 måtte förklaras såsom naturreservat. Till stöd för 
framställningen har stiftelsen åberopat ett mellan stiftelsen, å ena, samt ägarna till Valön 13 
Katarina Alexandersson och Alice Alexandersson, å andra sidan, den 11 december 1967 
träffat avtal, varigenom fastighetsägarna - mot viss i avtalet angiven ersättning för det intrång 
och den värdeminskning fridlysningen medförde - medgivit, dels att fastigheten finge 
förklaras som naturreservat dels ock att reservatbestämmelserna finge givas visst i avtalet 
närmare angivet innehåll. Vid framställningen fanns fogat gravationsbevis utfärdat av 
inskrivningsdomaren i Norrvikens domsaga, utvisande dels att Katarina Alexandersson och 
Alice Alexandersson den 6 maj 1908, § 184, och den 25 november 1959, n:ris 641 och 642, 
erhållit lagfart å fastigheten dels vilka inteckningar, som besvärade fastigheten, dels ock bevis 
att den överenskomna ersättningen guldits. 
 
Avtal av samma innebörd har därefter den 27 och den 28 december 1967 träffats mellan 
länsstyrelsen, å ena, samt ägarna till fastigheten Valön 21 i Svenneby socken, Axel Robert 
Axelsson och Margit Axelsson, å andra sidan. 
 
Länsstyrelsen har genom skrivelse den 20 december 1967 med stöd av bestämmelserna i 5 § 
naturvårdskungörelsen förelagt dels ägarna av fastigheterna Valön 111, 113-19, 122, 123, 22 och 
23, dels driftsingenjören H.E. Edström, Uddevalla, Hans Andersson, Munkedal och Olof 
Larsson, Uddevalla, vilka tre sistnämnda förvärvat var sin tomtplats, avsedd att avstyckas från 
fastigheterna Valön 12, 119 respektive 21, dels ock direktören Stig Bille, Göteborg, såsom 



innehavare av jakträtten å Valön 13 att om de ville framställa erinringar mot förslaget att bilda 
naturreservat å Valön eller mot av länsstyrelsen upprättat förslag till reservatföreskrifter göra 
detta hos länsstyrelsen inom två månader från delfåendet av föreläggandet. Erinringar har med 
anledning av föreläggandena inkommit från ägarna till Valön 118 och 19 samt från H.E. 
Edström och Olle Larsson. 
 
Länsstyrelsen har den 27 december 1967 dels med stöd av 5 § naturvårdskungörelsen förelagt 
ägaren till Valön 12 Hans Berggren att om han ville framställa erinringar mot förslaget att 
bilda naturreservat å Valön eller mot av länsstyrelsen upprättat förslag till reservatföreskrifter, 
göra detta inom två månader från delfåendet av föreläggandet, dels ock med stöd av 32 § 
naturvårdslagen förelagt Berggren att om han ville göra anspråk på ersättning eller fordra 
inlösen av honom tillhörig fastighet göra anmälan därom hos länsstyrelsen inom samma tid. 
 
I en den 27 februari 1968 hit inkommen skrift har Berggren meddelat, att han icke funnit sig 
kunna godkänna av länsstyrelsen erbjuden ersättning för mistad glesbebyggelserätt m.m, samt 
han - till dessa ersättningsfrågor kunnat lösas - bestred områdets användning som 
naturreservat. Därefter förda förhandlingar med Berggren har icke lett till någon 
överenskommelse. Berggren har därefter den 18 juni 1968 inkommit med ytterligare en skrift. 
 
Yttrande i ärendet har avgivits av statens naturvårdsverk, som förklarat, att verket accepterade 
det beträffande Valön 21 träffade avtalet och var beredd att utbetala intrångsersättningen, då 
fastigheten avsattes som naturreservat. 
 
Kommunalnämnden i Kville kommun har vid sammanträde den 24 juni 1968 tillstyrkt att 
Valön förklaras sam naturreservat med föreslagna reservatföreskrifter. 
 
Valön i Svenneby socken, Kville kommun, hyser betydande värde för såväl det kulturella som 
det sociala naturskyddet. 
 
Valöhalvöns västra sida med dess ljusa, inom vissa områden röda granithällar och dess 
hedlandskap erbjuder en storslagen utsikt mot det öppna havet, där bränningarna bryter mot 
holmar och undervattenskär. I bjärt kontrast häremot står utsikten österut över ett pastoralt 
odlingslandskap med små men bördiga åkerfält och vackra strandängar kring Valö kile med 
Svenneby kyrka i bakgrunden. 
 
Ur naturvetenskaplig synpunkt är området ett gott exempel på det skogfattiga kustlandets 
kontakt med och övergång lövskogsregionen. Det är därför undervisningsmässigt ett mycket 
lämpligt exkursionsområde. 
 
För fågellivet är Lönnvikskilen och Valö kile med angränsande strandängar av betydelse 
framför allt som en välkommen rastplats för vadare och änder, som under flyttningen följa 
kusten. Som fritidsområde för allmänheten har Valön betydelse med hänsyn till sina goda 
badmöjligheter. Klipporna på västsidan och strandbackarna vid Dagsö, vackra och 
inbjudande, äro sommartid livligt besökta. Övrig del av året ger Valön sportfiskaren goda 
fiskemöjligheter. 
 
Jämlikt 7 § naturvårdslagen förklarar länsstyrelsen den del av Valön som innefattar 
fastigheterna Valön 12, 13 och 21 med därtill hörande samfälligheter ävensom Valön 111, 113-



19, 122, 123, 22 och 23 som naturreservat.  
 
Länsstyrelsen meddelar följande föreskrifter för reservatet (Bil. A.) 
 
Området skall förvaltas och vårdas av skogsvårdsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län. 
 
Reservatet skall så skötas att dess nuvarande karaktär i möjligaste mån bevaras. 
 
Förvaltaren skall ombestyra att reservatet hålles i ett städat och värdigt skick. Vid mera 
frekventerad badstrand skall uppsättas toalettanordningar och uppsamlingskärl för skräp. 
Tömning av desamma och städning av stränderna skall ske i erforderlig utsträckning. 
 
Reservatet skall utmärkas på följande sätt: 
 
Skyltar, placerade å lättmetallstolpar av beskaffenhet, som avses i statens naturvårdsnämnds 
anvisningar av den 6 januari 1965, skall upp sättas vid bryggor och badplatser och på andra 
lämpliga platser inom reservatet samt vid parkeringsplatsen å Valön. Skyltarna skall ha av 
länsstyrelsen godkänd text. 
 
Klagan över detta beslut må föras hos Kungl. Maj:t genom besvär, vilka vid äventyr av talans 
förlust skola hava inkommit till Kungl. Jordbruksdepartementet, om enskild part är klagande 
inom tre veckor, och om klagan föres av menighet inom fem veckor från det klaganden fick 
del därav. Besvären kunna insändas med posten i betalt brev. 
 
På länsstyrelsens vägnar: 
 
 
Erik Axelson 
 
 Carl Wellander 



Bilaga A. 
 
Reservatföreskrifter för Valö naturreservat 
 
Föreskrifter ang. förfogande över fastighet. 
 
1. Nybyggnad - med undantag för byggnad för jordbrukets behov och sådan byggnad 

som avses under punkt 11 här nedan - är förbjuden. 
 
2. Grus-, sand- eller snäckskalstäkt - såväl å land som inom varje fastighets vattenområde 

- är förbjuden. För varje fastighets husbehov får dock dylik nyttighet tagas å plats, som 
anvisas av den, som länsstyrelsen utsett att förvalta naturreservatet (här nedan kallad 
förvaltaren) 

 
3. Anordnande av upplag samt tippning av schaktmassor eller dylikt är förbjuden. Väg 

annat än för jordbrukets behov får endast anläggas efter tillstånd av länsstyrelsen. 
 
4. I kommersiellt hänseende får marken endast utnyttjas för åkerbruk, boskapsskötsel och 

därmed jämförligt ändamål. 
 
5. Det är förbjudet att anordna för allmänheten avsedd campingplats. Parkeringsplats för 

allmänheten får endast anordnas å därför med ”I” å till ärendet hörande karta utmärkt 
plats och endast av förvaltaren av naturreservatet. För uppförande av brygga eller 
hamn å Valöns västsida eller å dess sydsida västerut från den samfällda strandplatsen 
erfordras tillstånd av länsstyrelsen. 

 
6. Det är förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd framdraga ledning för telegraf eller 

telefon eller för överförande av elektrisk kraft, om ledningen erfordrar resande av mer 
än en stolpe. 

 
7. Stängsel annat än för jordbrukets behov får ej anordnas. För underlättande för 

allmänheten att passera dylikt stängsel, äger förvaltaren, i samråd med vederbörande 
markägare eller brukare, anordna över- eller genomgångar. Den under punkt 11 
omförmälda parkeringsplatsen skall vara inhägnad. 

 
8. Syftet med fridlysningen är - förutom att säkra bad- och strövområden åt allmänheten - 

att bevara områdets landskapliga skönhetsvärden samt dess djur- och växtvärld. Därför 
skall strandängarna och ängslyckorna i fortsättningen bliva föremål för slåtter eller 
betning av nötkreatur, varjämte de öppna hedmarkerna skola bibehållas i sitt 
nuvarande skick genom betning av nötkreatur. Betning med får kan i begränsad om 
fattning ske efter tillstånd av länsstyrelsen. Därest någon markägare ej längre skulle 
vilja vidmakthålla dessa brukningsformer skall förvaltaren äga för markägarens 
räkning genom utarrendering eller andra åtgärder ombesörja att dessa områdens 
karaktär bibehålles. Sådd eller plantering av barrträd är förbjuden. 

 
Avverkning av lövträd, som ej är hänförlig till röjning eller gallring, må ske endast, 
efter medgivande av förvaltaren. 
 



Det är förbjudet att vidtaga åtgärder, som kunna medföra förändring av vattenståndet i 
Lönnvikskilen, Valökilen och Valö lera. 

 
9. All jakt å rovfågel och korp är förbjuden. Inom de delar av Valö 12 och Valö 13, som 

är belägna öster om vägen till Valö kaj, är all jakt efter fågel förbjuden. 
 
10. Det är förbjudet att använda utsäde, betat med kvicksilverpreparat eller andra för 

fågellivet i farlighetsgrad jämförliga betningsmedel. 
 
11. Förvaltaren skall äga att dels till förhindrande av nedskräpning av de fridlysta 

områdena efter samråd med markägare uppsätta toaletter ävensom uppsamlingskärl för 
papper och annat avfall, dels ock å med ”P” till ärendet hörande karta betecknat 
område anlägga parkeringsplats för den besökande allmänheten. 

 
Förvaltaren skall vidare dels disponera den del av samfällda strandplatsen som i karta (Bil. B) 
betecknats med ”H”, för att där upplåta båtplatser samt i mån av behov anlägga bryggor och 
kaj, dels ock äga att å Valöns västsida å härför lämpliga platser anlägga hamn eller brygga för 
den besökande allmänheten. Tomtägare genom jorddelningsservitut tillerkänd rätt till båtplats 
vid den samfällda strandplatsen skall respekteras. Ägarna till Valön 12, 13 och 21 skall äga 
rätt till var sin båtplats. 
 
12. För fastigheterna Valön 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 22, 23, samt för de tomter 
och områden, som å karta (Bil. C) utmärkts med röda begränsningslinjer, skall endast gälla i 
tillämpliga delar de under punkterna 3, 5 och 9 upptagna reservatföreskrifterna.  
 
Därjämte skall för dessa fastigheter, tomter och områden gälla att de få inhägnas med av 
länsstyrelsen godkänt stängsel samt att de som nu äro obebyggda får bebyggas med förutom 
erforderlig ekonomibyggnad ett enfamiljshus i ett våningsplan, och att i övrigt endast får 
uppföras byggnad för att ersätta nedbrunnen eller eljest förstörd byggnad eller byggnad, som 
avses att rivas, ävensom byggnad för jordbrukets behov, allt efter länsstyrelsens medgivande 
och vederbörligt byggnadslov. 
 
Föreskrifter gällande den besökande allmänheten
 
Det är förbjudet 
 
att tälta eller campa 
att framföra motorfordon längre in i reservatet än till den allmänna parkeringsplatsen 
att göra upp eld 
att med plåt, glas, plast, papper, avfall eller på annat sätt skräpa ned inom området 
att plocka blommor eller - gräva upp växter  
att medföra hund inom området 
att fånga eller döda vilda djur, vidröra ägg eller ungar eller göra åverkan på bo samt att 
uppträda störande på sätt som kan vara till uppenbart men för djurlivet (exempelvis att från 
nära håll fotografera fågelbo). 
 
 



LÄNSSTYRELSEN BESLUT 
Göteborgs och Bohus län 
Planeringsavdelningen 1974-01-28 11.121-194-74 
 
 rek + mb 
 
 Kommunstyrelsen i Tanums kommun 
 
 
 
Förklarande av fastigheten Valön 1:8 i Svenneby socken, Tanums kommun, 
som naturreservat 
 
Genom beslut 1968-06-25 (IIIR-101/64) förklarade länsstyrelsen som naturreservat Valön 
1:2, 1:3, 2:1 m fl fastigheter på Valöhalvön i Svenneby socken. Länsstyrelsen föreskrev 
vidare att för reservatet skulle gälla vissa i beslutet närmare angivna föreskrifter. Som 
förvaltare av området förordnade länsstyrelsen skogsvårdsstyrelsen i länet. 
 
I det sålunda avsatta reservatet ingick ej de söder om Valöhalvön liggande öarna Långö och 
Lilla Lyngö, som med tillhörande vattenområden utgör fastigheten Valön 1:8. Öarna upptar 
en landareal av 18,25 hektar. Den större av öarna, Långö, är genom ett omkring 20 meter brett 
sund skild från den del av Valöhalvön som utgör naturreservat. Öarna är obebyggda. 
Terrängen är kuperad och bergbunden. På vissa strandavsnitt finns sandbotten med 
djupförhållanden som gör stranden lämplig för bad. Öarna torde vara mycket attraktiva som 
badholmar. Öarnas läge framgår av bilagda karta (Bil A). 
 
Ägaren till öarna hemställde år 1972 att få bebygga dessa eller, om detta ej medgavs, att 
kronan måtte förvärva öarna. 
 
På öarna bedömdes utgöra ett värdefullt komplement till Valö naturreservat förvärvade 
länsstyrelsen, efter underhandssamråd med representanter för Tanums kommun, fastigheten 
Valön 1:8. 
 
Statens naturvårdsverk godkände 1973-03-30 förvärvet samt ställde erforderliga medel till 
länsstyrelsens förfogande. 
 
Domänverket, distriktsförvaltningen i västra distriktet, har i yttrande 1973-11-13 förklarat sig 
intet ha att erinra mot att skogsvårdsstyrelsen vid en reservatbildning förordnas som förvaltare 
av fastigheten. 
 
Då fastigheten Valön 1:8, i likhet med den i norr angränsande Valöhalvön, är av väsentlig 
betydelse för friluftslivet, förklarar länsstyrelsen med stöd av 7 § naturvårdslagen fastigheten 
Valön 1:8 jämte tillhörande vattenområden som naturreservat. 
 
 
Med stöd av 8 - 10 §§ naturvårdslagen förordnar länsstyrelsen att samma reservatföreskrifter 
som gäller för Valöhalvön skall gälla för Valön 1:8. Reservatföreskrifterna bifogas (Bil B). 
 

 



Länsstyrelsen förordnar att den nu som reservat förklarade fastigheten skall förvaltas av 
skogsvårdsstyrelsen i länet. 
 
Reservatet skall utmärkas med skyltar enligt statens naturvårdsverks anvisningar och med av 
länsstyrelsen godkänd text. 
 
Talan mot detta beslut föres genom besvär hos Konungen. Besvärsskrivelsen skall tillställas 
jordbruksdepartementet, Fack, 105 20 Stockholm 16, och skall ha inkommit dit inom tre 
veckor från den dag klaganden fått del av beslutet. Klaganden bör tydligt ange det beslut som 
överklagas, den ändring däri som yrkas samt lämna uppgift om sin adress. 
 
Vid den slutliga handläggningen av detta ärende, i vilket länsstyrelsens styrelse fattat beslut 
och byrådirektören Carl-Axel Jansson varit föredragande, har även deltagit länsarkitekten 
Frans Scherman, överlantmätaren Sven Bergentz och länsassessorn Carl-Otto Lindberg. 
 
I styrelsens beslut har deltagit länsrådet John Hägglund, i egenskap av ställföreträdare för 
landshövdingen, samt ledamöterna Gösta Andersson, Olof Larsson, Åke Linder, Göran Axell, 
Bertil Thorburn, Erik Johannesson, Åke Norling, Gunnar Gustafsson samt tjänstgörande 
suppleanten Bertil Bjerrek. 
 
 
John Hägglund 
 
Carl-Axel Jansson 
 
 
 
Bilaga 
Karta 
Reservatföreskrifter 

 



Bilaga B
 
Reservatföreskrifter 
 
 
Föreskrifter angående förfogande över fastighet
 
1. Nybyggnad - med undantag för byggnad för jordbrukets och sådan byggnad som avses 

under punkt 11 här nedan är förbjuden. 
 
2 Grus-, sand- eller snäckskalstäkt - såväl på land som inom varje fastighets 

vattenområde - är förbjuden. För varje fastighets husbehov får dock dylik nyttighet 
tagas på plats som anvisas av den, som länsstyrelsen utsett att förvalta naturreservatet 
(här nedan kallad förvaltaren) 

 
3 Anordnande av upplag samt tippning av schaktmassor eller dylikt är förbjuden. Väg 

annat än för jordbrukets behov får endast anläggas efter tillstånd av länsstyrelsen. 
 
4 I kommersiellt hänseende får marken endast utnyttjas för åkerbruk, boskapsskötsel och 

därmed jämförligt ändamål. 
 
5 Det är förbjudet att anordna för allmänheten avsedd campingplats. Parkeringsplats för 

allmänheten får endast anordnas på därför med ”P” på till ärendet hörande karta 
utmärkt plats och endast av förvaltaren av naturreservatet. För uppförande av brygga 
eller hamn på Valöns västsida eller på dess sydssida västerut från den samfällda 
strandplatsen erfordras tillstånd av länsstyrelsen. 

 
6 Det är förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd framdraga luftledning för telegraf eller 

telefon eller för av elektrisk kraft, om ledningen erfordrar resande av mer än en stolpe. 
 
7 Stängsel annat än för jordbrukets behov får ej anordnas. För underlättande för 

allmänheten att passera dyl äger förvaltaren, i samråd med vederbörande markägare 
eller brukare anordna över- eller genomgångar. Den omförmälda parkeringsplatsen 
skall vara inhägnad. 

 
8 Syftet med fridlysningen är - förutom att säkra bad- och strövområden åt allmänheten - 

att bevara områdets landskapliga skönhetsvärden samt dess djur- och växtvärld. Därför 
skall strandängarna och ängslyckorna i fortsättningen bli föremål för slåtter eller 
betning av nötkreatur, varjämte de öppna hedmarkerna skall bibehållas i sitt nuvarande 
skick genom betning av nötkreatur, Betning med får kan i begränsad omfattning ske 
efter tillstånd, av länsstyrelsen. Därest någon markägare ej längre skulle vilja 
vidmakthålla dessa brukningsformer skall förvaltaren äga för markägarens räkning 
genom utarrendering eller andra åtgärder ombesörja att dessa om rådens karaktär 
bibehålles. Sådd eller plantering av barrträd är förbjuden. 

 
Avverkning av lövträd, som ej är hänförlig till röjning eller gallring, må ske endast 
efter med givande av förvaltaren. 

 

 



Det är förbjudet att vidtaga åtgärder som kan medföra förändring av vattenståndet i 
Lönnvikskilen, Valökilen och Valö lera. 

 
9 All jakt på rovfågel och korp är förbjuden. Inom de delar av Valö 1:2 och Valö 1:3, 

som är belägna öster om vägen till Valö kaj, är all jakt efter fågel förbjuden. 
 
10 Det är förbjudet att använda utsäde, betat med kvicksilverpreparat eller andra för 

fågellivet i farlighetsgrad jämförliga betningsmedel. 
 
11 Förvaltaren skall äga att dels till förhindrande av nedskräpning av de fridlysta 

områdena efter samråd med markägare uppsätta toaletter ävensom uppsamlingskärl för 
papper och avfall, dels ock på med ”P” till ärendet hörande karta betecknat område 
anlägga parkeringsplats för den besökande allmänheten. 

 
Förvaltaren skall vidare dels disponera den del av samfällda strandplatsen som på 
särskild karta betecknats med ”H”, för att där upplåta båtplatser samt i mån av behov 
anlägga bryggor och kaj, dels ock äga att på Valöns västsida på härför lämpliga platser 
anlägga hamn eller brygga för den besökande allmänheten. Tomtägare genom 
jorddelningsservitut tillerkänd rätt till båtplats vid den samfällda strandplatsen skall 
respekteras. Ägarna till Valön 1:2, 1:5 och 2:1 skall äga rätt till var sin båtplats. 

 
12 För fastigheterna Valön 1:11, 1:13, 1:14, 1:15, 1:16, 1:17, 1:18, 1:19, 1:22, 1:23, 2:2 

och 2:3 samt för de tomter och områden, som på särskild karta utmärkts med röda 
begränsningslinjer, skall endast gälla i tillämpliga delar de under punkterna 3, 5 och 9 
upptagna reservatföreskrifterna. 

 
Därjämte skall för dessa fastigheter, tomter och områden gälla att de får inhägnas med 
av länsstyrelsen godkänt stängsel samt att de som nu är obebyggda får bebyggas med 
förutom erforderlig ekonomibyggnad ett enfamiljshus i ett våningsplan, och att på 
övriga endast får uppföras byggnad för att ersätta nedbrunnen eller eljest förstörd 
byggnad eller byggnad, som avses att rivas, ävensom byggnad för jordbrukets behov, 
allt efter länsstyrelsens medgivande och vederbörligt byggnadslov. 

 
 
Föreskrifter gällande allmänheten 
 
Det är förbjudet 
 
att tälta eller campa 
 
att framföra motorfordon längre in i reservatet än till den allmänna parkeringsplatsen 
 
att göra upp eld 
 
att med plåt, glas, plast, papper, avfall eller på annat sätt skräpa ned inom området 
 
att plocka blommor eller gräva upp växter 
 

 



att medföra hund inom området 
 
att fånga eller döda vilt djur, vidröra ägg eller ungar eller göra åverkan på bo samt att 
uppträda störande på sätt som kan vara till uppenbart men för djurlivet. 
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 Sändlista (bifogas) 

Beslut om ändring av föreskrift för naturreservatet Valön i 
Tanums kommun 
 
Beslut 
Länsstyrelsen beslutar att följande föreskrift ska gälla i naturreservatet. 
Beslutet är fattat med stöd av 7 kap, 30 § miljöbalken. 
 
• Det är förbjudet att medföra okopplad hund inom området. 
 
Motsvarande föreskrift, ”det är förbjudet att medföra hund inom området”,  i 
Länsstyrelsens i dåvarande Göteborgs och Bohus läns beslut 1968-06-25 
respektive 1974-01-28 för naturreservatet upphävs. Övriga föreskrifter 
gäller enligt tidigare beslut.  
 
Bakgrund och motivering 
I Länsstyrelsens i dåvarande Göteborgs och Bohus läns beslut 1968-06-25 
respektive 1974-01-28 om bildande av naturreservatet Valön har som 
föreskrift gällande den besökande allmänheten stadgats att det är förbjudet 
att medföra hund inom området. Länsstyrelsen och Västkuststiftelsen har 
från hundägare mottagit klagomål på denna föreskrift. Vid en närmare 
granskning finner Länsstyrelsen att naturreservatet Valön idag är det enda 
naturreservatet i länet med föreskrift som helt och hållet förbjuder att hundar 
får vistas inom naturreservatet. Länsstyrelsen bedömer att föreskriften, med 
dagens synsätt, kan anses vara en inskränkning som går längre än vad som 
kan motiveras för att nå syftet med naturreservatet. Eftersom Valöns 
naturvärden till stor del upprätthålls genom betesdjur, och då lösspringande 
hundar kommer att inverka menligt för betesdriften, så anser dock 
Länsstyrelsen att hund alltid ska hållas kopplad.  
 
Ärendets handläggning 
Förslag till beslut har för synpunkter skickats till berörda markägare och 
brukare samt till Tanums kommun och Västkuststiftelsen.  
 
Kommunen tillstyrker att den aktuella föreskriften ändras enligt 
Länsstyrelsens förslag. Bo Berggren, som sköter betesdriften,  menar att 
många hundägare släpper sina hundar lösa och att dessa då jagar 
betesdjuren. Länsstyrelsen är medveten om problemet, men utgår från att 
reservatsförvaltaren (Västkustiftelsen) genom att sätta upp lämpliga 
informationsskyltar kan minimera risken för olägenheter med lösspringande 
hundar. 
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Kungörelse 
Beslutet ska kungöras i länets författningssamling och i Bohusläningen.  
 
Den nya föreskriften enligt 7 kap 30 § miljöbalken träder i kraft den dag 
som framgår av kungörelsen i Länsstyrelsens författningssamling och gäller 
omedelbart även om beslutet överklagas. 
 
 
Hur man överklagar 
Detta beslut kan överklagas hos regeringen, se bifogat formulär O4:1 
 
I detta ärende har länsöverdirektör Göran Bengtsson beslutat. Sakansvarig 
Tord Wennerblom har varit föredragande. I handläggningen har också 
deltagit naturvårdsdirektör Sven Swedberg och länsjurist Erland Josefson. 
 
 
 
Göran Bengtsson 
   Tord Wennerblom 
 
 
Sändlista 
Jan-Erik och Margareta Johansson, Valövägen 25, 450 70 Hamburgsund 
Inger Berggren, Bellevuevägen 71 A, 216 19 Malmö 
Bo Berggren, Ytterby 9, 450 70 Hamburgsund 
Tanums kommun, kommunstyrelsen, 457 81 Tanumshede 
Västkuststiftelsen, Box 5073, 402 22 Göteborg 
 
 
Bilaga 
Besvärshänvisning, formulär O4:1 
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