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Västra Götalands läns  
författningssamling 

 
 

Länsstyrelsen 
 
 
 14 FS 2007:86 
 Utkom från trycket den  
 9 februari 2007 
 
 
Länsstyrelsens i Västra Götalands län beslut om och föreskrifter för 
naturreservatet Hafsåsen i Åmåls kommun; 
 
beslutade den 5 februari 2007. 
(511-86063-2003) 
 
Beslut om bildande m.m. 
Länsstyrelsen förklarar det område som avgränsats på kartan i bilaga 1 
som naturreservat. Beslutet är fattat med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken 
(1998:808).  
 
Naturreservatets gränser ska märkas ut i terrängen. 
 
Namnet ska vara Naturreservatet Hafsåsen.  
 
Länsstyrelsen fastställer skötselplanen i bilaga 3*. Beslutet är fattat med 
stöd av 3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt 
miljöbalken m.m. 
 
Länsstyrelsen utser Västkuststiftelsen som förvaltare av naturreservatet. 
Beslutet är fattat med stöd av 21 § förordningen om områdesskydd enligt 
miljöbalken m.m. 
 
Beslut om föreskrifter 
Länsstyrelsen beslutar att följande föreskrifter ska gälla i naturreservatet. 
Beslutet är fattat med stöd av 7 kap 5, 6 och 30 §§ miljöbalken. 
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A. Föreskrifter om inskränkningar i rätten att använda mark- och 

vattenområden (7 kap 5 § miljöbalken) 
Det är förbjudet att inom naturreservatet: 
1. uppföra ny byggnad eller anläggning. 
2. uppföra mast, antenn, torn eller anlägga mark- eller luftledning. 

Markägaren har dock rätt att uppföra jakttorn efter samråd med 
Länsstyrelsen. 

3. anlägga väg eller parkeringsplats. 
4. spränga, borra, gräva, schakta, utfylla, tippa eller dika. 
5. anordna upplag. 
6. avverka eller utföra annan skogsbruksåtgärd. Jakträttsinnehavare får 

underhållsröja befintliga siktgator för jakt, men det är inte tillåtet att 
röja nya siktgator. 

7. ta bort eller upparbeta dött träd eller vindfälle.  
8. bedriva täkt i någon form. 
9. plantera in främmande djur- eller växtart. 
10. använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel. 
 
Föreskrifter enligt A ovan gäller inte i följande fall: 
• När förvaltaren, eller den förvaltaren utser, utför åtgärder som behövs 

för naturreservatets vård och skötsel. 
 
B. Föreskrifter om skyldighet att tåla visst intrång (7 kap 6 § 

miljöbalken) 
Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt ska tåla att följande 
anordningar utförs och att följande åtgärder vidtas.  
 
1. Märka ut naturreservatet i terrängen. 
2. Sätta upp informationstavlor.  
3. Gallring och röjning i den mån markägaren inte, efter samråd med 

förvaltaren, själv utför dessa åtgärder.  
4. Genomföra undersökningar av djur- och växtarter samt av mark- och 

vattenförhållanden. 
 
I den till detta beslut hörande skötselplanen (bilaga 3) framgår i detalj 
var anordningar ska utföras och åtgärder vidtas. 
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C. Ordningsföreskrifter om rätten att färdas och vistas inom 
naturreservatet samt om ordningen i övrigt inom naturreservatet (7 
kap 30 §) 

Det är förbjudet att inom naturreservatet: 
1. framföra motordrivet fordon annat än i samband med uttransport av 

fällt vilt med s.k. älgdragare eller motsvarande.  
2. gräva upp kärlväxter, samla in svampar, lavar, mossor, landmollusker 

och insekter, med undantag för matsvampar. 
3. skada eller ta bort levande och döda träd och buskar, även vindfällen. 
4. ställa upp husvagn/husbil. 
5. göra upp eld. 
6. utöva klättring i bergsbranter. 
 
Föreskrifter enligt C ovan gäller inte när förvaltaren, eller den 
förvaltaren utser, utför åtgärder som behövs för naturreservatets vård 
och skötsel. 
 
______________________ 
 
Föreskrifterna träder i kraft den 31 mars 2007. 
 
 
 
GÖRAN BENGTSSON 
 
 
  
  Jennifer Hood 
 
 
 
 
• Skötselplanen är utesluten här. 
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