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Föreskrifter för Naturreservatet Vänga mosse 
Antagna av Kommunfullmäktige 2010-06-17 

Gälller fr o m 2010-06-17 

Beslut om naturreservat enligt 7 kap 4 § miljöbalken 

Uppgifter om naturreservatet 
Namn: Naturreservatet Vänga mosse 
Län: Västra Götaland 
Kommun: Borås 
Församling: Vänga 
Lägesbeskrivning: 20 km norr om Borås 

Kartor:  Gröna kartan 1:50 000  Borås 7C SO  
 Gula kartan 1:20 000  Fristad 7C:25  
 Fastighetskartan 1:12 500  7C 3f Vänga, 7C 3g Arta  
Areal:  237,6 ha  
Förvaltare:  Borås Stad  

Beslut 
Kommunfullmäktige  i Borås beslutade den 17 juni  2010 att:  
•  det område som avgränsats på beslutskarta skyddas som naturreservat med stöd av 7  kap 4 § miljöbal-

ken (1998:808).  
•  reservatets namn skall vara Naturreservatet Vänga mosse.  
•  fastställa bifogad skötselplan med stöd av 3  § förordningen (1998:1252) om  områdesskydd enligt  

miljöbalken m  m. Skötselplanens övergripande mål skall gälla utan begränsning i tiden.  
•  för att uppnå syftet med reservatet skall angivna föreskrifter gälla med stöd av 7 kap 5, 6 och 30 §§ 

miljöbalken  (1998:808)  samt  3 §  förordningen  om  områdesskydd  (1998:1252). Vård  och  förvaltning  
skall bedrivas i enlighet med upprättad skötselplan.  

Motiv för beslutet 
Vänga mosse har ett mycket högt skyddsvärde i Västra  Götalands län.  Den är stor  och  förhållandevis opå-
verkad av torvtäkter  och  dikning. Vänga mosse  representerar en naturmiljö som är  utmärkande för  Borås  
och Sjuhäradsbygden.  Den är extra  värdefull på  grund av sitt fågelliv. Alla stora högmossar i området växer  
igen i oroväckande takt.  Många fågelarter som är anpassade till stora öppna mosseplan häckar inte längre  
på mossarna. Med en restaurering av mossen finns en unik möjlighet till återetablering av myrfågelfauna.  
Beslutet bidrar till att uppfylla flera miljökvalitetsmål på  kommunal,  regional och nationell nivå.  

Syfte med reservatet 
•  Att återskapa och bevara en  värdefull högmosse med höga naturvärden  
•  Att återfå en livskraftig och artrik myrfågelfauna  
•  Att utveckla Vänga mosse  som studieobjekt och  rekreationsområde  
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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 vattenom-

råden  inom reservatet.   

Förutom föreskrifter och förbud enligt andra lagar, författningar och förordningar är det 
inte tillåtet att: 
1. uppföra byggnad,  väg eller annan anläggning annat än jakttorn,  
2.  ändra yt- och dräneringsförhållandena,  
3.  utföra markarbeten,  
4.  utföra  skogliga åtgärder eller på annat sätt påverka vegetationen,  
5.  framföra motordrivet fordon så  att markskada uppstår,  
6.  använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel,  
7.  använda gödsel, kalk eller aska,  
8.  bedriva jakt på tjäder,  orre, järpe och morkulla,  
9.  plantera in för trakten främmande växt- eller djurart  
Ovanstående föreskrifter  skall inte utgöra hinder att utföra den skötsel som får genomföras enligt fastställd  
skötselplan.  

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.  lämna dispenser  från föreskrifterna,  
3.  utföra åtgärder enligt fastställd skötselplan,  
4.  göra  reservatet tillgängligt för besökare,  
5.  utöva tillsyn  

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 revide-

ras vid behov. En  översyn bör ske med 10 års mellanrum.  
4.  Förvaltaren sköter naturreservatet enligt fastställd  skötselplan.  
5.  Skötselåtgärderna ska dokumenteras av förvaltaren.  

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 träd och buskar,  
2.  gräva upp växter,  
3.  göra upp eld annat än på anvisad plats,  
4.  tälta på fastmarksholmar,  
5.  framföra motordrivet fordon,  
6.  sätta upp  skylt, affisch eller  liknande,  
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7.  anordna arrangemang utan tillstånd  

Övriga upplysningar angående föreskrifterna 
Föreskrifterna i  A–C  skall  inte  utgöra  hinder för förvaltaren  att  utföra  de  åtgärder som  erfordras  för reser-
vatets vård och  skötsel.  
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 meddelade  föreskrifter.  

Intresseprövning 
Med hänsyn till områdets värden och naturreservatets syfte kommer pågående mark- och vattenanvänd-
ning att påverkas. 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 d et  av  riksdagen antagna m iljömålen myllrande  våt-
marker, levande sjöar  och  vattendrag och ett rikt växt- och djurliv. Reservatet bidrar  till att nå Borås Stads  
lokala miljömål om att ge halva ytan våtmarker av högsta naturvärde ett  långsiktigt skydd.  
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Skö 
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