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Kommunfullmäktige

Förslag till bildande av Naturreservatet Gåshult
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Naturreservatet Gåshult ej ska bildas.
Sammanfattning
Gården Gåshult är en av de finaste kvarvarande miljöerna i länet med mycket
artrika slåttermarker som skötts på traditionellt sätt med bete och slåtter. Att
bilda ett naturreservat på fastigheten är av stort allmänt intresse för att säkra de
artrika ängsmarkerna och den speciella skötsel som krävs för att dessa ska
kunna bevaras. Gåshult har en mångfald av bland annat olika orkidéer och har
fått sina nuvarande värden genom mångårig skötsel. Den förre ägaren önskade
att hans livsverk skulle få leva vidare och säkerställas. Syftet med att bilda
naturreservat är att säkerställa ett stort allmänt intresse, bevara en gårdsmiljö,
bevara och utveckla höga naturvärden och besöksvärden.
Naturreservatet omfattar de öppna markerna med höga naturvärden samlat
kring gårdsmiljön samt Gåsasjön med omgivande skog. Gåshult naturreservat
är 32 hektar stort, varav 1,8 hektar vatten. Det ligger 18 km nordväst om Borås.
Borås Stad är markägare till hela området.
Kommunstyrelsen noterar dock att Borås Stad kan uppnå exakt samma naturoch rekreationsvärden som ambitionen är genom att ha en modern och
balanserad skogsvårdsplan. Inte bara att vi då kraftigt kan utveckla dessa två
värden i hela stadens skogsbestånd istället för några mindre enskilda bestånd. Vi
kan göra det med ekonomi som ledstjärna som därmed kan bidra till bättre
samhällsservice för invånarna istället för att som naturreservat gör kosta
skattekollektivet pengar.
Utom vid mycket unika tillfällen är behovet av naturreservat ett underkännande
av stadens skogsvård. Vi bör fokusera på grundorsaken i stället för att lappa
symptom.
Med anledning av ovan föreslår kommunstyrelsen att naturreservatet Gåshult ej
ska bildas.
Ärendet i sin helhet
I november 2019 förvärvade Borås Stad en del av fastighet Gåshult 3:1 i syfte
att utveckla markens naturvärde samt bevara samlad gårdsmiljö. Förvärvet
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tilldelades en ny fastighetsbeteckning, Gåshult 3:3, där kommunen numera äger
all mark. Stadsledningskansliet fick 2020-09-21 i uppdrag av Kommunstyrelsen
att pröva möjligheten att bilda naturreservat på fastigheten Gåshult 3:3.
Gåshult naturreservat är 32 hektar stort, varav 1,8 hektar vatten. Det ligger 18
km nordväst om Borås. Borås Stad är markägare till hela området.
Gården Gåshult är en av de finaste kvarvarande miljöerna i länet med mycket
artrika slåttermarker som skötts på traditionellt sätt med bete och slåtter.
Området har mycket höga naturvärden och är ett intressant botaniskt
utflyktsmål. Utöver natur- och kulturvärden är området ovanligt lugnt och tyst
och kan bli ett värdefullt utflykts- och besöksmål. Att bilda ett naturreservat på
fastigheten är av stort allmänt intresse för att säkra de artrika ängsmarkerna och
den speciella skötsel som krävs för att dessa ska kunna bevaras. Gåshult har en
mångfald av bland annat olika orkidéer och har fått sina nuvarande värden
genom mångårig skötsel. Den förre ägaren önskade att hans livsverk skulle få
leva vidare och säkerställas. På marken finns flera byggnader: ett bostadshus,
två ladugårdar, tre uthus, ett mindre gammalt såghus samt ett garage. Ett
bildande av naturreservat bevarar också denna sammanhängande värdefulla
gårdsmiljö.
Syftet med att bilda naturreservat är att säkerställa ett stort allmänt intresse,
bevara en gårdsmiljö, bevara och utveckla höga naturvärden och besöksvärden.
Naturreservatet omfattar de öppna markerna med höga naturvärden samlat
kring gårdsmiljön samt Gåsasjön med omgivande skog. Skogsmarken kring sjön
angränsar i öster till det befintliga statliga naturreservatet Tränningen.
Efter markförvärvet och inför bildandet av naturreservatet har flera
inventeringar genomförts (ängsmarker, bin, fåglar, landskapshistorisk
utredning) samt restaureringar av både kultur- och naturmiljöer.
Förslag till bildandet av Naturreservatet Gåshult har varit på remiss. Alla
inkomna yttrande tillstyrker förslaget eller avstår från att yttra sig.
Synpunkternas intentioner har arbetats in i skötselplan och förslag till beslut, se
bilaga 2 för remissammanställning.
För restaurering och reservatsbildning av Gåshult beviljades Borås Stad så kallat
LONA-bidrag (statligt bidrag för 50% av kostnaderna till lokala
naturvårdsprojekt i Västra Götalands län 2020) på 650.000 kr. Borås Stads
naturvårdsfond har beslutat om bidrag till naturvårdsåtgärder på 518 000 kr,
vilket utgör större delen av kommunens egenfinansiering i LONA-projektet.
Skötselrådet som består av representanter från Tekniska förvaltningen,
Miljöförvaltningen och Stadsledningskansliet bereder tillstånd och dispenser för
Borås Stads kommunala naturreservat. Tekniska förvaltningen planerar och utför
skötsel enligt fastställd skötselplan och rapporterar årligen till skötselrådet vilka
åtgärder som genomförts.
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Tekniska förvaltningen har beräknat den årliga driften för utökningen av
naturreservatet till 350.000 kr, se beslutsunderlag ”Finansiering” för detaljerad
budget.
Kommunstyrelsen noterar dock att Borås Stad kan uppnå exakt samma naturoch rekreationsvärden som ambitionen är genom att ha en modern och
balanserad skogsvårdsplan. Inte bara att vi då kraftigt kan utveckla dessa två
värden i hela stadens skogsbestånd istället för några mindre enskilda bestånd. Vi
kan göra det med ekonomi som ledstjärna som därmed kan bidra till bättre
samhällsservice för invånarna istället för att som naturreservat gör kosta
skattekollektivet pengar.
Utom vid mycket unika tillfällen är behovet av naturreservat ett underkännande
av stadens skogsvård. Vi bör fokusera på grundorsaken i stället för att lappa
symptom.
Med anledning av ovan föreslår kommunstyrelsen att naturreservatet Gåshult ej
ska bildas.

Beslutsunderlag
1. Beslut bildande Naturreservatet Gåshult, 2022-05-11
2. Remissammanställning bilda Naturreservatet Gåshult, 2022-05-11
3. Finansiering Naturreservatet Gåshult, 2022-05-11
4. Bilagor Beslut bildande Naturreservatet Gåshult, (skötselplan, kartor,
artlistor)
Kommunfullmäktiges beslut expedieras till
1. Tekniska nämnden, TEK.diarium@boras.se
2. Miljö och konsumentnämnden, MF.diarium@boras.se
3. Fritids- och folkhälsonämnden, ff.diarium@boras.se
4. Lokalförsörjningsnämnden, Ln.diarium@boras.se
5. Samhällsbyggnadsnämnden, sbf.diarium@boras.se
6. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, vastragotland@lansstyrelsen.se
7. Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se
8. Havs- och vattenmyndigheten, havochvatten@havochvatten.se
9. Riksantikvarieämbetet, registrator@raa.se
10. Naturskyddsföreningen Borås, boras@naturskyddsforeningen.se
11. Skogsstyrelsen i Borås, skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se
12. Sveriges geologiska undersökning, sgu@sgu.se

För Sverigedemokraterna,
Andreas Exner (SD)
Kommunalråd

Kristian Silbvers (SD)
Ledamot, kommunstyrelsen

