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Utökning av naturreservatet Rya åsar. 

Kommunstyrelsens beslut 

Att avslå förslaget. 

Sammanfattning  

Naturreservatet Rya åsar bildades 2001 och omfattar 550 ha.  

Förslaget är att utöka naturreservatet med det område väster om 

Almenäsvägen som idag inte ingår i reservatet (skidbacken, området 

vid Björbostugan och tillfartsvägen ”Björbobacken”).  

Då kommunen är markägare har redan kommunen alla möjligheter 

att, på ett föredömligt sätt, utveckla området genom att kombinera 

naturvärden, biologisk mångfald och rekreationsvärden samtidigt som 

man producerar råvaran som tas tillvara och är en så viktig 

komponent i vår strävan att minska människans nettoutsläpp av 

koldioxid.  

Landets alla skogar binder ensamt koldioxid som motsvarar ca 75% 

av landets koldioxidutsläpp. Detta då Sveriges virkesförråd ökar mer 

än vad som huggs. I ett naturreservat avstannar småningom tillväxten 

och därmed bindningen av koldioxid, med förödande effekter på 

Sveriges åtagande om minskade koldioxidutsläpp. Enbart genom att 

ha ekonomi som ledstjärna tillsammans med natur- och biologisk 

mångfald har vi ett hållbart och långsiktigt tillvägagångssätt. Många 

av landets skogsägare är ej medvetna om att flera tillvägagångssätt 

redan finns idag. Borås kan genom att bli en aktiv skogsägare vara 

ett föredöme och medverka till att kunskapen sprids. Detta samtidigt 

som området fortsätter att ge välbehövliga ekonomiska intäkter till 

staden och dess verksamheter i stället för att förvandlas till ytterligare 

en av många kostnader. 

Det säkerställer att området kan skötas för att få högre natur- och 

rekreationsvärden än det har idag. Entrén till reservatet behöver 

också bli bättre och göras mer tillgängligt. Kommunen är markägare 
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till hela området som föreslås bli inkluderat i det befintliga 

naturreservatet.  

Upprättandet av kompletterande föreskrifter och skötselplan ska ske 

inom Naturvårdsgruppen. Ärendet remitteras från Kommunstyrelsen 

och antas av Kommunfullmäktige.  

Ärendet i sin helhet  

Naturreservatet Rya Åsar bildades 2001 och omfattar 550 ha.  

Vid den före detta skidbacken ”Björbobacken” som ligger insprängt 

mitt i reservatet undantogs en yta på cirka 12 ha när reservatet 

bildades. Skidverksamheten är sedan länge avslutad och området 

har varit en ful och skräpig yta under många år.  

Efter att verksamheten ”Gröna vägen” (rehabilitering) startade i 

Björbostugan har naturreservatets huvudentré flyttats till Björbobacke. 

Här är också en etappstart på Sjuhäradsleden och ett elljusspår utgår 

härifrån.  

Förslaget är att utöka naturreservatet med det område väster om 

Almenäsvägen som idag inte ingår i reservatet (skidbacken, området 

vid Björbostugan och tillfartsvägen ”Björbobacken”). Det säkerställer 

att området kan skötas för att få högre natur- och rekreationsvärden 

än det har idag. Entrén till reservatet behöver också bli bättre och 

göras mer tillgängligt. Kommunen är markägare till hela området som 

föreslås bli inkluderat i det befintliga naturreservatet.  

Avsikten är att söka LONA-bidrag för att få en del av kostnaderna 

finansierade externt. Eftersom målet är att få en ädellövskog borde 

det uppfylla kraven från länsstyrelsens sida för att skydda området. 

Däremot är det osäkert i vilken grad kommunen kan få ersättning för 

att marken ombildas till naturreservat.  

Kostnaden för att utöka reservatet uppskattas till 600 000 kr. Extra 

medel behöver inte äskas utan det kostnaden kan belasta 

verksamheten ”naturreservat”. Någon ramökning för att sköta den 

tillkommande arealen är heller inte aktuell.  

Upprättandet av kompletterande föreskrifter och skötselplan ska ske 

inom Naturvårdsgruppen. Ärendet remitteras från Kommunstyrelsen 

och antas av Kommunfullmäktige.  
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Beslutsunderlag  

1. Utökning av naturreservatet Rya åsar, 190510  

Beslutet expedieras till  

1. Tekniska nämnden, TEK.diarium@boras.se 

2. Miljö och konsumentnämnden, mknamnd@boras.se  

 

 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 

Kommunalråd  Ledamot Kommunstyrelsen 

 

 

 


