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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 författningar är det inte tillåtet att:

1.

bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar områdets topografi eller yt- och dräneringsförhållanden,
2. spränga, schakta, gräva, dika, rensa befintligt dike, tippa och fylla ut eller på annat sätt påverka
ytbilden,
3. anlägga väg eller bro,
4. uppföra ny byggnad eller anläggning,
5. uppföra mast eller torn,
6. anordna upplag, annat än tillfälligt för skötseln av området
7. dra fram ny luft- eller markledning,
8. plantera in för området främmande växter eller djur,
9. 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,
10. tillföra konstgödsel eller kemiska bekämpningsmedel,
11. genom anordningar ändra vattenståndet i sjöar och vattendrag,
12. bedriva jakt annat än för att begränsa viltstammar som riskerar att bli en påtaglig olägenhet för
människor, egendom eller skyddsvärda växt- eller djurpopulationer.
Ovanstående föreskrifter skall inte utgöra hinder för att genomföra eller upphandla den skötsel
som får genomföras enligt fastställd skötselplan.
Ovanstående föreskrifter skall efter erforderliga samråd med kommunen inte utgöra hinder för
verksamhet eller anläggning som behövs för totalförsvaret.
Naturvårdsförvaltarens rätt och uppgifter

B

Föreskrifter enligt 7 kap 6§ miljöbalken samt 3 och 21§§ förordningen (1998:1252) om
områdesskydd gällande förvaltning av reservatet.

Naturvårdsförvaltaren har rätt att:

1. märka ut reservatet,
2. utföra åtgärder enligt fastställd skötselplan.

Kommunal författningssamling för Borås 2001

349:8

Föreskrifter för Naturreservatet Rya åsar

Naturvårdsförvaltare och förvaltningsuppgifter:

1. Naturvårdsförvaltare för reservatet skall vara Borås kommun.
2. Naturreservatet skall utmärkas enligt svensk standard (SIS 031522) och Naturvårdsverkets anvisningar.
3. Naturvårdsförvaltningen bedrivs enligt fastställd skötselplan. Skötselplanens övergripande mål
och riktlinjer gäller utan begränsningar i tiden. I övrigt skall planen revideras vid behov.
4. Skötselåtgärderna skall dokumenteras av naturvårdsförvaltaren.
Ordningsföreskrifter för allmänheten

C

Föreskrifter enligt 7 kap. 30§ miljöbalken, om rätten att färdas och vistas i reservatet.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar är det inte tillåtet att:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar samt skada vegetationen i övrigt,
till exempel genom att gräva upp växter,
skada berghällar, block eller klippor
göra upp eld på annan än av kommunen särskilt anvisad plats,
tälta eller ställa upp husvagn,
rida eller cykla utanför stigar och leder.
framföra motordrivet fordon,
tippa trädgårdsavfall,
anbringa skylt, affisch, orienteringskontroll, måltavla eller därmed jämförlig anordning,
anordna motortävling, skyttetävling, orienteringstävling eller annan idrottstävling,

Övriga upplysningar angående föreskrifterna

Undantag från föreskrifterna ansöks om hos naturvårdsförvaltaren. Naturvårdsförvaltaren kan
med stöd av 7 kap. 7§ och 16 kap. 9 § miljöbalken medge undantag från meddelade föreskrifter.
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