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Föreskrifter för Naturreservatet Storsjön 
Antaget av Kommunfullmäktige 2014-08-14 

Gäller fr o m 2014-08-14 

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 byggnad, väg eller annan anläggning  
2.  anlägga luft- eller markledning  
3.  anordna upplag, annat än tillfälligt för skötseln av området  
4.  borra, spränga, gräva, schakta, utfylla eller tippa  
5.  uppföra vindkraftverk, mast eller torn  
6.  plantera in för området främmande växter eller djur i land- och vattenmiljö  
7.  avverka, gallra, plantera skog, ta bort dött träd eller vindfälle eller på annat sätt påverka 

vegetationen  annat än  efter de riktlinjer som framgår av fastställd skötselplan  
8.  tillföra biologiska eller kemiska bekämpningsmedel  
9.  tillföra gödsel  

Ovanstående föreskrifter skall inte utgöra hinder att utföra den skötsel som får genomföras enligt 
fastställd skötselplan. 

Utan hinder av ovanstående förbud enligt A är det tillåtet att utplantera fisk om det görs i syfte 
att bevara befintliga populationer av fisk och/eller musslor. All utsättning av fisk kräver tillstånd 
från länsstyrelsen. 

Storsjöns reglering och åtgärder enligt gällande vattendom påverkas inte av reservatsföreskrifterna. 

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.  lämna dispenser från föreskrifterna  
2.  utöva tillsyn  
3.  utföra åtgärder enligt fastställd skötselplan   

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. Skötselpla-

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

Kommunal författningssamling för Borås 2014 
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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 öv-

rigt, till exempel genom att gräva upp växter.  
2.  sätta upp skylt, affisch, snitsel eller liknande  
3.  utöva bergsklättring  
4.  rida eller cykla utanför stigar och leder  
5.  anordna arrangemang utan tillstånd  
6.  göra upp eld annat  än på iordningställd plats  
7.  framföra motordrivet fordon (gäller inte båt) annat än enligt förvaltarens anvisningar  
8.  ha okopplad hund inom entréområdet vid Boxhult samt inom badplatsen och träningsom-

råde för orientering (skötselområden E4, R46, BS3)  

Utöver ordningsföreskrifter för allmänheten enligt  C så gäller  även § 17 och  18 i Borås Stads all-
männa lokala ordningsstadgar inom området för den kommunala badplatsen.  Det innebär att det  
vid badplatsen är badförbud för hundar, samt även koppeltvång för hundar inom badplatsområ-
det.  

Övriga upplysningar angående föreskrifterna
Föreskrifterna i A – C skall inte utgöra hinder för förvaltaren att utföra de åtgärder som erfordras 
för reservatets 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. 

Fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar skyddas i Kulturmiljölagen (1988:950). Be-
stämmelser om kulturmiljön finns också i bland annat i  miljöbalken och skogsvårdslagen.  

Strandskyddsbestämmelser regleras i miljöbalkens 7  kap  Storsjön omfattas av förstärkt  strand-
skydd om 200 meter.  

Intresseprövning
Med hänsyn till områdets värden och naturreservatets syfte kommer pågående mark- och vat-
tenanvändning  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 till-
godoses.  

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

Kommunal författningssamling för Borås 2014 
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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. Reservatet bidrar till att nå 
Borås Stads lokala miljömål om fler kommunala naturreservat. 
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●  natur= område för reservatet  
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Beslutskarta med områdesavgränsning 
Naturreservatet Storsjön 
Borås Stad, Kommunstyrelsen, 
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