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Västra Götalands läns  
författningssamling 

 
 

Länsstyrelsen 
 
 
 14 FS 2020:8 
 Utkom från trycket den  

16 april 2020  
 
 
Länsstyrelsen i Västra Götalands läns beslut om och föreskrifter för 
naturreservatet Borgundaberget i Falköpings och Skövde 
kommuner; 
 
beslutade den 16 april 2020. 
(511-26672-2012) 
 
Beslut om bildande m.m. 
Länsstyrelsen förklarar det område som avgränsats på kartan i bilaga 1a 
som naturreservat. Beslutet är fattat med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken. 
 
Naturreservatets gränser ska märkas ut i terrängen. 
 
Namnet ska vara Naturreservatet Borgundaberget. 
 
Beslutet riktar sig till allmänheten, fastighetsägare och innehavare av 
särskild rätt, vars rättigheter att använda mark- och vattenområden 
berörs inom reservatsområdet. 
 
I enlighet med 3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt 
miljöbalken m.m. fastställer Länsstyrelsen bifogad skötselplan* för 
naturreservatets långsiktiga vård. 
 
Länsstyrelsen har tidigare beslutat om följande områdesskydd som berör 
det nu bildade naturreservatet: 
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• Landskapsbildskydd enligt 19 § naturvårdslagen den 3 mars 1967, 
dnr IIIG9 6 63 (16 AK 1967:33A) 

 
Länsstyrelsen beslutar att detta områdesskydd ersätts inom de delar som 
berörs av naturreservatet när nu aktuellt beslut vunnit laga kraft. 
 
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. 
 
A. Föreskrifter om inskränkningar i rätten att använda mark- och 

vattenområden (7 kap. 5 § miljöbalken) 
 
Det är förbjudet att inom naturreservatet 
1. uppföra byggnad eller anläggning, 
2. uppföra mast, torn, vindkraftverk eller liknande anordning, 
3. anlägga väg, luft- eller markledning, stängsel eller hägnad, 
4. anordna upplag, utföra fyllning eller tippning, 
5. borra, spränga, gräva, schakta eller bedriva täkt av något slag, ej 

heller husbehovstäkt, 
6. dika, dikesrensa, dämma eller utföra annan åtgärd som påverkar 

områdets hydrologiska förhållanden, 
7. avverka träd, gallra, röja, plantera eller utföra skogsbruksåtgärd, 
8. ta bort, flytta eller upparbeta döda träd, buskar eller vindfälle, 
9. använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel, 
10. tillföra naturliga eller kemiska växtnäringsämnen, och 
11. stödutfodra med annat än mineralfoder. 
 
Det är vidare förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd 
12. bedriva bete 1 november–15 april, och 
13. gräva ner befintliga luftledningar. 
 
Föreskrifter enligt A ovan gäller inte i följande fall: 
• När förvaltaren, eller den förvaltaren utser, utför de åtgärder som 

behövs för att tillgodose syftet med naturreservatet och som framgår 
under B. 

 
Föreskrifterna A4, A5, A7, A8 gäller inte i följande fall: 
• Vid arbeten inom befintliga vägar markerade i bilaga 1a i syfte att 

reparera eller underhålla dessa. 
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• Vid reparation, underhåll, trädsäkring och ombyggnad av befintliga 
luftledningar enligt gällande ledningsrätt, nyttjanderätt eller servitut. 
Markskador ska då om möjligt undvikas, men uppkommer 
markskador ska de repareras. 

 
Föreskrift A7 gäller inte: 
• Vid underhåll av befintliga siktgator vid jakttorn på fastigheten 

Nolheden 1:9. 
 
Föreskrift A11 gäller inte: 
• Vid övergångsutfodring under högst en vecka vår respektive höst 

efter överenskommelse med förvaltaren och på särskilt anvisad plats. 
 
B. Föreskrifter om skyldighet att tåla visst intrång (7 kap. 6 § 

miljöbalken) 
 
Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt ska tåla att följande 
anordningar uppförs/anläggs och att följande åtgärder vidtas: 
1. Utmärkning av naturreservatet i terrängen enligt Svensk standard 

och Naturvårdsverkets anvisningar. 
2. Uppsättning och underhåll av informationstavlor, vandringsled samt 

rastplatser i enlighet med karta i bilaga 1b. 
3. Betesdrift, inklusive stängsling och vattenförsörjning med mera. 
4. Restaurering av lövskog och betesmark. 
5. Ringbarkning, gallring och röjningar av bland annat gran och buskar 

samt i anslutning till gamla och grova lövträd och efterträdare till 
dessa. 

6. Genomförande av undersökningar av djur- och växtarter samt av 
mark- och vattenförhållanden. 

7. Körning med motordrivet fordon i samband med skötselåtgärder. 
 
C. Ordningsföreskrifter om rätten att färdas och vistas inom 

naturreservatet samt om ordningen i övrigt inom naturreservatet 
(7 kap. 30 § miljöbalken) 

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

fällt vilt med så kallad älgdragare, fyrhjuling eller motsvarande, 
2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda 

stående eller omkullfallna träd och buskar, 
3. utplantera växt- eller djurart, och 
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4. cykla. 
 
Det är vidare förbjudet att utan Länsstyrelsen tillstånd 
5. anordna lägerverksamhet eller idrottstävling för mer än 50 personer. 
 
Föreskrifter enligt C ovan gäller inte i följande fall: 
• När förvaltaren, eller den förvaltaren utser, utför de åtgärder som 

behövs för att tillgodose syftet med naturreservatet och som framgår 
under B. 

• När Länsstyrelsen, eller den Länsstyrelsen utser, genomför 
naturinventeringar vilka även kan innebära insamling av arter i 
vetenskapligt syfte om förbud mot insamling av växt- och eller 
djurart. 

 
Föreskrift C1 gäller inte: 
• På de vägar som utpekats på karta i bilaga 1a. 
• När ledningsinnehavare vid reparation, underhåll och trädsäkring av 

befintliga luftledningar eller nedgrävning av befintliga luftledningar 
använder erforderliga motordrivna fordon. Eventuella markskador 
ska repareras. 

 
  
 
Föreskrifterna enligt C träder i kraft den 14 maj 2020. 
 
 
 
LISBETH SCHULTZE 
 
 
  
  Henrik Roos 
 
 
* Skötselplanen är utesluten här. 
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