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N:r 107 A. Naturreservat för fastigheten Skämningsfors 1:1 i Brandstorps
socken, Habo kommun.

Beskrivning av reservatet
Reservatets namn., Skämningsfors naturskog.
Kommun: Habo.
Socken: Brandstorp.
Fastighet: Skämningsfors 1:l.
Ägare: Skaraborgs läns Naturskyddsförening (området är överlåtet som gåva till

föreningen från Alf och Thord von Essen).
Lägesbeskrivning: Ekonomiska kartan 7E Sa. är beläget ca 3 km nordväst om

Brandstorp.
Gränser: Reservatet är markerat med röd begränsningslinje på en till beslutet fogad

karta.
Areal: 17 hektar.
Beskaffenhet: Reservatet har naturskogskaraktär och består huvudsakligen av torvmark
med däri insprängda fastmarksholmar. Området har därtill ett faunistiskt värde som ett
sedan länge tillbaka känt kalvningsland för älg.

Grund för beslutet:
Reservatet utgör lett ur naturvårdssynpunkt värdefullt område. Reservatets syfte är att för
framtiden bevara ett, område av naturskogskaraktär.

Med stöd av 7 § naturvårdslagen har länsstyrelsen den 24 oktober 1975 förklarat på till beslutet
fogad karta med röd linje begränsat område som naturreservat.

Reservatsföreskrif ter
För att trygga ändamålet med reservatet har länsstyrelsen med stöd av 8-10 § naturvårdslagen
samt 8 § naturvårdskungörelsen förordnat att nedan angivna föreskrifter samt vård- och
förvaltningsbe. stämmelser skall gälla för reservatet.

A. Föreskrifter jämlikt 8 § naturvårdslagen angående inskränkning i markägares och annan
sakägares rätt att förfoga över fastighet inom reservatet.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar skall förbud gälla att
- spränga, schakta, gräva eller bedriva täkt i någon form,
- utföra dikning,
- anordna upplag,
- utföra fyllning och tippning,
- uppföra byggnad,
- framdraga luftledning och väg,
- uppföra skogsodling eller göra andra ingrepp i vegetationen; samt
- utföra röjning eller annan avverkning.
Meddelade föreskrifter skall inte utgöra hinder för åtgärder i samband med reservatets skötsel
enligt skötselplan fastställd av länsstyrelsen.
B. Föreskrifter jämlikt 9 § naturvårdslagen angående sakägares skyldighet att tåla visst

intrång.
Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förpliktas tåla att de åtgärder

vidtages inom reservatet som framgår av till beslutet fogad skötselplan.



C. Föreskrifter jämlikt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iakttaga inom
reservatet

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar skall förbud gälla att -
- förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
- anbringa tavla, plakat, affisch eller annan störande anordning,
- fälla, bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller skada

vegetationen i övrigt, t ex genom blomplockning eller täkt av lav, lu mmer eller mossa,
- tälta eller uppställa husvagn,
- medföra okopplad hund,
- framföra cykel, motordrivet fordon eller annat transportmedel,

-vidta åtgärd som kan verka störande på djurlivet;
- samt göra upp eld.

Länsstyrelsen kan jämlikt 12 § naturvårdslagen på särskild ansökan lämna tillstånd att vidta
förbjuden åtgärd.

D. Föreskrifter jämlikt 8 § naturvårdskungörelsen om vård och förvaltning

Syftet  med vården och förvaltningen
     Reservatet skall vårdas så att dess karaktär av naturskog bevaras
Skötselplan

Länsstyrelsen meddelar föreskrifter om vården av reservatet genom att fastställa till beslutet
fogad plan. Planen skall ligga till grund för reservatets skötsel och gälla i högst 10 år. Planen
skall vid uppkommande behov revideras.

Utmärkning
      Reservatet skall utmärkas i enlighet med naturvårdsverkets anvisningar.
Förvaltare

  Naturreservatet vårdas och förvaltas av Skogsvårdsstyrelsen i samråd med Skaraborgs läns
Naturskyddsförening. Samråd skall vid förvaltningen fortlöpande äga rum med berörda
myndigheter och skötselråd.

              Mariestad den 30 oktober 1975
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