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Utkom från trycket 
den 30 mars 2022 

Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter 
om naturreservatet Hårssjön-Rambo mosse i Härryda och 
Mölndals kommuner; 
 
beslutade den 30 mars 2022. 
(511-14697-2012) 
 

Länsstyrelsen har med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken beslutat att bilda naturre-
servatet Hårssjön-Rambo mosse i Härryda och Mölndals kommuner. Beslutet in-
nefattar inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden och förplik-
telser att tåla vissa intrång enligt 7 kap. 5 och 6 §§ miljöbalken. Beslutet med till-
hörande 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 göra följande: 

1. Flytta, ta bort eller på annat sätt skada döda träd och buskar, oavsett om de 
står upp eller ligger ner. 

2. Utplantera växt- eller djurart annat än då utplantering sker på uppdrag av 
Länsstyrelsen i restaureringssyfte. 

3. Ställa upp husvagn eller husbil över natt. 
4. Framföra motorbåt förutom båt driven av elmotor. 
5. Ha hund okopplad. Förbudet gäller inte brukshund i samband med skötsel 

av betesdjur eller jakt. 
6. Elda på andra platser än i de eldstäder som är iordningställda och anvisade, 

se bilaga 1C. Förbudet gäller inte medhavda grillar, gasol- och spritkök eller 
liknande. 

7. Rida utanför vägar och stigar. 
8. Cykla, eller utföra annan fysisk aktivitet såsom mossfotboll eller fysträning 

som skadar vegetationen eller stör fågel- och djurlivet på Rambo mosse och 
Hårskeröds mosse enligt karta i bilaga 1C. 

Det är också förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd göra följande: 
9. Anordna läger, tävlingar och andra arrangemang med fler än 200 deltagare. 

 
Undantag 
Föreskrifterna ovan gäller inte i följande fall: 

1. Utan hinder av föreskrifterna får förberedelser och undersökningar inför 
planerad underjordisk järnväg med tillhörande anläggningar och anord-
ningar utföras. Förberedelser och undersökningar samt anläggningar och 
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anordningar kan förekomma både ovan och under mark i hela naturreserva-
tet. 

2. Utan hinder av föreskrifterna får byggnation, underhåll och drift av plane-
rad underjordisk järnväg med tillhörande anläggningar och anordningar ut-
föras i hela naturreservatet. Anläggningar och anordningar kan förekomma 
både ovan och under mark. 

3. Utan hinder av föreskrifterna får förberedelser och undersökningar, bygg-
nation, underhåll och drift av planerad järnväg med tillhörande anlägg-
ningar och anordningar utföras inom markerade korridorer för ytläge som 
visas i bilaga 1D. 

4. Utan hinder av föreskriften i punkt 6 ovan får fastighetsägaren till fastig-
heten Sandbäck 1:110 anlägga en eldstad på sin fastighet (se undantag i 
inskränkningarna enligt 7 kap. 5 § miljöbalken i Länsstyrelsens beslut), eld-
ningsförbud gäller inte den eldstad de anlägger. Detsamma gäller eventuella 
eldstäder som kommunerna anlägger på sin mark (se undantag i inskränk-
ningarna enligt 7 kap. 5 § miljöbalken i Länsstyrelsens beslut). 

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

6. När Länsstyrelsen, eller den Länsstyrelsen utser, genomför naturinvente-
ringar eller restaurering av naturvärden, vilka även kan innebära insamling 
av arter i vetenskapligt syfte. 

___________ 
Dessa föreskrifter träder i kraft den 27 april 2022. 
 

På Länsstyrelsens vägnar 
 
MAGNUS PETERSON 

Helena Bager 
(Naturavdelningen) 
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Bilaga 1C 
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Bilaga 1D 
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