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Beskrivning 
 
 

Markslagsfördelning på tillkommande areal 
 
Reservatsarea   12,6 hektar 
 
Markslag  Hektar 
Sjöar/dammar   0,1     
Åker och hagmark   0,0 
Våtmark    0,0 
Kraftledning     0,0 
Skog*  10,4 
Gator/vägområde   1,5 
Tomt    0,6 
 
* Idag är cirka 3 ha barrskog och resterande skogsmark är bevuxen med yngre lövskog. 

   

 

Mål och riktlinjer för skötseln 
 
Mål och riktlinjer för skötseln är samma som i den gällande skötselplanen för Rya åsar. En 
utförlig beskrivning av klasserna finns i den gamla skötselplanen. Klasserna är: 
 
LF. Lövskog med fri utveckling 
LS.  Lövskog med skötsel 
LR. Områden som restaureras till lövskog 
BF. Barr- och blandskog med fri utveckling 
BÖ. Barr- och blandskog med skötsel under en övergångsperiod  
BS. Barr- och blandskog med skötsel 
NÄ. Naturlig äng 
NB. Naturbetesmark (hagmark) 
UB. Utmarksbete 
Å. Åkermark 
T. Tomtmark 
VF. Våtmarker med fri utveckling 
S. Sjöar 
D. Damm 
U. Utsiktsplats 
K. Kraftledningsgata 
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Skötselområden 
 
Nr: 7:5 Björbobacken (vägen) 
Areal: 1,5 hektar 
Naturtyp: Gata - vägområde 

Områdesspecifika mål 
Tillfart till huvudentrén från Almenäsvägen. 

Beskrivning 
Asfalterad väg upp till grusbelagd plan. 
 

Tidigare markanvändning och kulturhistoriska spår 
- 

Särskilt intressanta arter 
- 

Invasiva arter 
Parkslide 
 

Skötsel 

 Vägen ska vara farbar hela året. 

 Normalt underhåll av befintlig väg får utföras utan hinder av föreskriften A2. 

 Träd och grenar som utgör en säkerhetsrisk får avlägsnas utan hinder av föreskrift A9. 

 Belysningsstolpar får sättas upp och markarbeten för strömförsörjning får genomföras. 

 Om möjligt begränsa eller utrota beståndet med parkslide. Parkeringsplats, information, 
bord och bänkar på en eller flera platser. 

 Tillåtet att bygga informationsplats ”naturrum” eller liknande. 

 Tillåtet att bygga permanent toalett. 

 Tillåtet att dra fram el och vatten. 
 
 
Nr: 7:6 Björbostugan 
Areal:  0,6 hektar 
Naturtyp: Tomt 

Områdesspecifika mål 
Verksamheter som inte påverkar reservatet negativt ska 
kunna fortsätta och utvecklas i riktning med reservatets 
syften.  
 

Beskrivning 
Björbostugan ligger i detta område och IFK Borås hade tidigare sitt kontor här. 
I Björbostugan bedrivs rehabiliteringsverksamheten ”Gröna Vägen Framåt”.  
Byggnaden Björbostugan ingår inte i reservatet. 
 

Tidigare markanvändning och kulturhistoriska spår 
På 1890-97 års häradskarta är området ängsmark. 
I 1936 års skogsbruksplan är området betesmark. 
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Särskilt intressanta arter 
- 

Invasiva arter 
- 
 

Skötsel 

 Sköts som tomtmark (T) 

 Attraktiv gårdsmiljö 

 Om verksamheten så kräver kan ytterligare parkeringsplats anläggas.  

 Träd och grenar som utgör en säkerhetsrisk för byggnader och tomter får avlägsnas utan 
hinder av föreskrift A9. 

 
 
 
Nr: 7:7 Björbobacken 
Areal:  10,4 hektar 
Naturtyp: Barrskog/ungskog/övrig mark  

Områdesspecifika mål 
Att skapa en varierad lövskog och främja friluftsliv och 
friluftsaktiviteter. Vid nästa revidering av skötselplanen 
justeras områdesgränsen och barrskogsarealen överförs 
till område 5:2 och/eller 8:1. 
 

Beskrivning 
Idag huvudsakligen en ungskog med framförallt björk. 
En kulle med äldre barrskog finns också. 
Området fungerar tillsammans med parkeringen (7:5) som entréområde till naturreservatet.  

Tidigare markanvändning och kulturhistoriska spår 
På 1890-97 års häradskarta är området granskog med visst lövinslag i främst den östra 
delen.  
 
I 1936 års skogsbruksplan är det högre belägna partiet i väster ett 80-85-årigt granbestånd 
med inslag av tall och björk. 
I mellersta delen rann en bäck. I detta område var skogen olikåldrig med tall, gran, björk 
och al. 
I öster fanns ett 20-årigt granbestånd med björkinblandning. 
 

Särskilt intressanta arter 
- 

Invasiva arter 
Jättebalsamin 
 

Skötsel 

 Barr- och blandskog med skötsel (BS).  

 Utsiktsplats (U). 

 Detta blir reservatets nya huvudentré (ersätter entrén vid Björbostugan). 

 Startpunkt för markerade spår. 
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 Parkeringsplats, information, bord och bänkar på en eller flera platser. 

 Informationsmaterial om reservatet ska finnas tillgängligt. 

 Tillåtet att bygga informationsplats ”naturrum” eller liknande. 

 Tillåtet att bygga permanent toalett. 

 Tillåtet att dra fram el och vatten. 

 Tillåtet att bygga utsiktstorn. 

 Tillåtet att ordna anläggningar för friluftsliv och friluftsaktiviteter.  

 Om möjligt begränsa eller utrota beståndet med jättebalsamin. 
 

 
Nr: 7:8 Dammen 
Areal:  hektar 
Naturtyp: Damm.  

Områdesspecifika mål 
Bibehålla befintlig damm. 
 

Beskrivning 
En grävd damm finns här. 
 

Tidigare markanvändning och kulturhistoriska spår 
Se 7:7. Anlagd damm för att förse Björbobacken med vatten till snökanonerna. 
 

Särskilt intressanta arter 
- 

Invasiva arter 
- 

Skötsel 
• Damm (D) 
• Skötsel av dammen kan behövas för att behålla den öppen. Det är tillåtet att muddra eller 
slå vass för att den inte ska växa igen.  
 

Litteratur 
 

Kartor 
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