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Föreskrifter
Inskränkning i rätten att använda mark- och vattenområden.

A Föreskrifter enligt 7 kap. 5 § miljöbalken om inskränkningar i rätten att använda mark- och
vattenområden inom reservatet.
Förutom föreskrifter och förbud enligt andra lagar, författningar och förordningar är det inte
tillåtet att:
1. uppföra ny byggnad, väg eller annan anläggning,
2. uppföra mast eller torn, annat än tillfälliga jakttorn,
3. anlägga luft- eller markledning,
4. spränga, schakta, gräva, tippa och fylla ut eller på annat sätt påverka områdets topografi,
5. dika, avvattna, anlägga dräneringsrör, rensa befintligt dike, gräva, kulvertera, anlägga damm
eller på annat sätt påverka yt- och dräneringsförhållandena,
6. anordna vattenuttag ur bäcken
7. genom anordningar ändra vattenståndet i Lindåsabäcken,
8. rensa i Lindåsabäcken,
9. anordna upplag,
10. kalavverka, gallra, plantera skog, ta bort dött träd eller vindfälle eller på annat sätt påverka
vegetationen,
11. framföra fordon i Lindåsabäcken,
12. köra i branterna eller utföra annan verksamhet i branterna som innebär risk för utflöde av
humus eller sediment till Lindåsabäcken,
13. använda biologiska eller kemiska bekämpningsmedel,
14. använda gödsel, kalk eller aska,
15. fiska öring,
16. sätta ut fisk eller kräftor eller för området främmande växter eller djur
Förvaltarens rätt och uppgifter

B. Föreskrifter enligt 7 kap. 6 § miljöbalken och 3 § förordningen (1998:1252) områdesskydd
gällande förvaltning av reservatet.
Förvaltaren har rätt att:
1. märka ut reservatet,
2. utföra åtgärder enligt skötselplan,
3. lämna dispenser från föreskrifterna.
Förvaltare och förvaltningsuppgifter:
1. Förvaltare för reservatet skall vara Borås Stad.
2. Naturreservatet skall utmärkas enligt svensk standard och Naturvårdsverkets anvisningar.
3. Skötselplanens övergripande mål och riktlinjer gäller utan begränsningar i tiden. Skötselplanen revideras vid behov. Behov av detaljåtgärder för att nå uppställd målsättning kan komma
att förändras varför en översyn i detta avseende bör ske med 10 års mellanrum.
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Ordningsföreskrifter för allmänheten

C Föreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken, om rätten att färdas och vistas i reservatet.
Förutom föreskrifter och förbud enligt andra lagar, författningar och förordningar är det
inte tillåtet att:
1. skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar samt skada vegetationen i övrigt, till exempel genom att gräva upp växter,
2. skada berghällar, block eller klippor
3. göra upp eld,
4. tälta,
5. framföra fordon,
6. anbringa skylt, affisch, orienteringskontroll, måltavla eller därmed jämförlig anordning,
7. anordna motortävling, skyttetävling, orienteringstävling eller annan idrottstävling,
8. plocka upp eller skada musslor eller andra ryggradslösa djur,
9. fiska öring,

Övriga upplysningar angående föreskrifterna

Föreskrifterna i A –C skall inte utgöra hinder för förvaltaren att utföra åtgärder enligt skötselplan.
Undantag från föreskrifterna ansöks om hos förvaltaren. Förvaltaren kan om särskilda skäl föreligger med stöd av 7 kap. 7 § och 16 kap. 9 § miljöbalken medge undantag från föreskrifterna.

Intresseprövning

Med hänsyn till områdets värden och naturreservatets syfte kommer pågående mark- och vattenanvändning att avsevärt försvåras. Kommunen bedömer att områdets värden bäst ges ett långsiktigt skydd genom bildande av naturreservat. Föreskrifterna är anpassade till naturreservatets
syfte och värden. De är främst avsedda att begränsa skador på mark, vatten och växt- och djurliv.
Vid en avvägning mellan enskilda och allmänna intressen i enlighet med 7 kap 25 § miljöbalken
finner kommunen att föreskrifterna inte går längre än vad som krävs för att syftet med skyddet
ska tillgodoses.

Hushållningsbestämmelser

Naturreservatsbildningen är förenlig med hushållningsbestämmelserna för mark- och vattenområden enligt 3 och 4 kap miljöbalken och med den för området gällande översiktsplanen.

Miljömål

Naturreservatet utgör ett led i arbetet med att uppnå det av riksdagen antagna miljömålen levande
sjöar och vattendrag, levande skogar och ett rikt växt- och djurliv.
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Lv 1698

Beslutskarta med skötselområden
Naturreservatet Lindåsabäcken

Reservatsgräns
Barrskog
Vattendrag
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