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Västra Götalands läns författningssamling 
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Utkom från trycket 
den 28 januari 2022 

Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter 
om naturreservatet Lena borg i Tidaholms kommun; 
 
beslutade den 24 januari 2022. 
(511-43456-2015) 
 

Länsstyrelsen har med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken beslutat att bilda naturre-
servatet Lena borg i Tidaholms kommun. Beslutet innefattar inskränkningar i rät-
ten att använda mark- och vattenområden och förpliktelser att tåla vissa intrång 
enligt 7 kap. 5 och 6 §§ miljöbalken. Beslutet med tillhörande kartor förvaras hos 
Länsstyrelsen. 

Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 22 § förordningen (1998:1252) om om-
rådesskydd enligt miljöbalken m.m. följande. 

 
Ordningsföreskrifter 
Inom naturreservatet är det förbjudet att 

1. skada döda liggande eller stående träd eller vindfällen eller bryta torra gre-
nar eller kvistar, 

2. framföra motordrivet fordon, 
3. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift, 
4. utplantera växt- eller djurart, och 
5. elda annat än på anvisade platser i bilaga 1b. 

 
Undantag 
Föreskrifterna ovan gäller inte i följande fall: 

1. När förvaltaren, eller den förvaltaren utser, utför de åtgärder som behövs 
för att tillgodose syftet med naturreservatet och som framgår under förplik-
telserna enligt 7 kap. 6 § miljöbalken i Länsstyrelsens beslut. 

2. Föreskrift 2 gäller inte ledningsinnehavare som vid reparation och underhåll 
av befintliga ledningar använder erforderliga motordrivna fordon. Eventu-
ella markskador ska repareras. 

3. Föreskrift 2 gäller inte huvudman för lederna och friluftsanordningar i om-
rådet, vid underhåll av dessa, och som framgår av bilaga 1b. 

4. Föreskrift 2 gäller inte jakträttsinnehavare vid uttransport av fällt vilt. 
___________ 

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 25 februari 2022. 
2. Genom föreskrifterna upphävs Länsstyrelsen i Västra Götalands läns före-

skrifter (16FS 1974:110A) till skydd för landskapsbilden i Kungslena i Ti-
daholms kommun och punkt 5 i Länsstyrelsen i Västra Götalands läns fö-
reskrifter till skydd för landskapsbilden inom delar av Falbygden i Falkö-



14FS 2022:6  

2 

pings och Tidaholms kommuner (beslutade den 31 mars 1969) inom de de-
lar som berörs av naturreservatet när nu aktuellt beslut vunnit laga kraft. 

 
På Länsstyrelsens vägnar 
 
MAGNUS PETERSON 

Örjan Nilsson 
(Naturavdelningen) 
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Bilaga 1b 
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