
 
 

 

  

 

 

Remissunderlag 

Utökning av Naturreservatet Rya åsar 

 
  Borås Stad, beslut, Kommunfullmäktige, xx xx 2020 

 



 
 

 

 

Kommentarer till utökat naturreservat  

 
Uppdraget 
Kommunstyrelsen (Dnr KS 2019-00462 3.2.1.4) gav Naturvårdsgruppen i uppdrag att 
upprätta kompletterande föreskrifter och skötselplan för de cirka 12 ha vid Björbobacken 
som föreslås inkorporeras i naturreservatet Rya åsar.  
Kommunfullmäktige ska fatta beslut i frågan.  
Kostnaderna för förarbetet för att kunna utöka naturreservatet har skett inom ramarna för 
verksamheten naturreservat. 
Medel för att kunna genomföra åtgärderna i den utökade skötselplanen för Rya Åsar 
kommer att begäras separat enligt upprättad budget hos Tekniska förvaltningen när 
reservatet är bildat. Länsstyrelsen beviljade 2020-04-14 LONA-bidrag på 250.000 kr för 
utökningen av naturreservatet.  
 

 

 

 
  



 
 

 

Innehållsförteckning 
Administrativ data                 
Beslut        
Syftet med utökningen av reservatet      
Föreskrifter 
Skälen för beslutet (fylls i efter remiss)     
Beredning och intresseprövning (fylls i efter remiss)     

Karta 1 Avgränsningar av utökningen av Naturreservatet Rya åsar    

 
Bilaga 1 Skötselplan för utökad del av Naturreservatet Rya åsar 
Bilaga 2 Finansiering av utökningen av Naturreservatet Rya åsar 
Bilaga 3 Fastighetsförteckning för av utökningen av Naturreservatet Rya åsar 
 

Naturreservatet Rya åsar  
Förslag till beslut om utökning av naturreservat enligt 7 kap 4§ 

miljöbalken 
 

Administrativa data 
Benämning: Naturreservatet Rya åsar 

Skyddsform: Naturreservat 

Län:  Västra Götaland 

Kommun: Borås 

Naturgeografisk region: Södra Västergötlands sprickdalsområde 

Kulturgeografisk region: Sydsvenska höglandets skogsbygder 

Kartblad: Topografiska kartbladet 07C SV Borås,  

ekonomiska kartbladet Borås 7C:05 

Fastigheter och ägare: Se bifogad fastighetsförteckning (bilaga 3) 

Servitut, nyttjanderätter m.m.: Se bifogad fastighetsförteckning (bilaga 3) 

Förvaltare: Borås Stad 

Areal: totalt cirka 12,6 ha, varav 

 skog 2,9 ha (lövskog 0,0 ha och barrskog 2,9 ha) 

 våtmark 0,0 ha, åker och hagmark 0,0 ha,  

vattenområde 0,1 ha, övrigt 9,6 ha. 

 

Beslut 
Kommunfullmäktige i Borås beslutade den 17 maj 2001 att inrätta naturreservatet Rya 

Åsar.  

 

Kommunstyrelsen i Borås beslutade 3 juni 2019 att pröva möjligheten att utöka 

Naturreservatet Rya åsar. 

 

 

Syftet med utökningen av reservatet 
 Att tillse och värna om områdets naturmiljöer och hotade arter så att områdets höga 

naturvärde består och förstärks  

 Att bevara och utveckla Rya åsar som rekreationsområde och studieobjekt 

 Att återskapa och bevara kulturhistoriskt intressanta miljöer 

 

  



 
 

 

Föreskrifter 
De föreskrifter som idag gäller för naturreservatet Rya åsar ska gälla även för den del som 
reservatet nu utökats med.  
 
För skötselområdena i det utökade reservatet gäller ett generellt undantag från 
föreskrifterna under A ”Inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden” i de 
fall invasiva arter ska bekämpas. 
 
Vid kommande revidering av skötselplanen för hela reservatet (tidigast 2021) kan det bli 
aktuellt att justera texten i föreskrifterna för hela reservatet.  

 

Skötselplanen 
Endast utökningen redovisas (Bilaga 1). 

 

 

 
För ärendet ansvarigt kommunalråd är Tom Andersson. 
 
KOMMUNSTYRELSEN 
 
 
 
 
Ulf Olsson     Bengt Himmelmann 
kommunstyrelsens ordförande  Chef Strategisk samhällsplanering 
  


