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Naturvårdsområde samt föreskrifter angående anmälan av
skogsavverkning på Kinnekulle i Götene kommun
Beskrivning av naturvårdsområdet
Benämning: Kinnekulle
Kommun: Götene
Socknar: Fullösa, Husaby, Kestad, Kinne-Kleva, Källby, Medelplana, Västerplana och
Österplana
Fastigheter: Enligt förteckning
Kartor: Topografiska 9D Mariestad SV och 8D Skara NV Ekonomiska 9D Mariestad Ob och
Oc, 8D Skara 8b, 8c, 9b och 9c
Gränser: Naturvårdsområdets gränser framgår av bifogad karta, bil 2. I de delar där
naturvårdsområdet avgränsas av väg ingår inte vägområdet i naturvårdsområdet. Befintliga
naturreservat ingå inte i naturvårdsområdet.
Areal: Ca 7000 hektar.
Naturförhållanden: Kinnekulle är Västergötlands mest kända platåberg och har genom sin
mycket markanta profil och sitt läge vid Vänern sedan länge ansetts vara ett av de vackraste
platåbergen. Den geologiska uppbyggnaden är intressant genom sin fullständiga lagerserie av
kambro-siluriska bergarter. Lager av sandsten och kalksten bildar mot kanterna markanta stup
eller klevar. Kalkstenskleven är på många platser bearbetad av vattnet i det forna Yoldiahavet och uppvisar därför raukliknande bildningar. Söder om Högkullen finns tre mycket
stora drumliner, som saknar motstycke i länet.
Högkullen är nästan helt bevuxen med barrskog. Övriga delar utgörs av ett mer omväxlande
kulturlandskap, där åker, betesmarker och lövskogar har stor utbredning. På många platser
finns rester av gammalt kulturlandskap med bl a betade enbusk- och hagmarker. Kinnekulles
ofta kalkrika underlag har medfört att växtligheten är mycket artrik, och man finner här flera

arter, som saknas eller är sällsynta i största delen av vårt land. Särskilt är den artrika lunden
med ädla lövträd rikligt företrädd. På hällmarker av kalksten har utvecklats en för Sveriges
fastland unik alvarvegetation. Även den lägre faunan uppvisar flera intressanta inslag.
Kinnekulle är präglat av människans nyttjande alltsedan förhistorisk tid, vilket framgår bl a av
fornlämningarna. På Kinnekulles nordvästra sida finns ett utpräglat herrgårdslandskap, delvis
med anor från medeltiden. Till herrgårdarna hör ett rikt bestånd av torp. Bebyggelsen i övrigt
är i allmänhet samlad i byar med delvis ålderdomlig karaktär. Byarnas höga ålder framgår av
kyrkorna och kyrkoruinerna från tidig medeltid. Ett karaktäristiskt särdrag för Kinnekulles
bebyggelse är användningen av kalksten i ekonomibyggnaderna.
Stenbrytning har gamla anor på Kinnekulle, vilket framför allt de medeltida kyrkorna vittnar
om. Från att ha varit hantverkmässig framställning blev stenbrytningen under 1800-talet al
mer industrialiserad. Kalkstensbrott, stenhuggerier och fältugnar för kalkbränning finns kvar
som lämningar efter denna långa tradition.
Kinnekulle är i sin helhet ett mycket omtyckt och flitigt utnyttjat utflykts- och
rekreationsområde. Berget rymmer en stor mängd sevärdheter och erbjuder goda möjligheter
till naturupplevelser och friluftsaktiviteter. Flera anläggningar för friluftsliv finns, såsom
friluftsgård, badplatser och campingplats.
Bakgrund och handläggning
Kommunen har i den kommunala planeringen föreslagit förordnande jämlikt 19 §
naturvårdslagen för Kinnekulle. Med hänsyn till Kinnekulles betydande naturvärden och
känsliga naturmiljö finns anledning att anta, att vissa arbetsföretag i väsentlig mån skulle
skada naturmiljön. Länsstyrelsen har därför genom beslut den 19 november 1976, den 10 maj
1977 och den 15 november 1979 med stöd av 11 och 19 §§ naturvårdslagen förordnat att vissa
åtgärder inte får utföras inom området utan tillstånd. Förordnandet gäller längst till och med
den 15 november 1982.
För att närmare utreda frågan om ett eventuellt slutgiltigt skydd för Kinnekulle bildades i
januari 1980 en arbetsgrupp bestående av företrädare för kommunen, LRF och länsstyrelsen.
Arbetsgruppen har utarbetat förslag till naturvårdsområde. Därvid har även länsmuséet och
skogsvårdsstyrelsen medverkat. Samråd har dessutom skett med bl a naturvårdsverket,
riksantikvarieämbetet och lantbruksnämnden. Informationsmöte för berörda markägare och
andra intresserade har hållits i april 1981. Arbetsgruppens utredning har samordnats med
pågående generalplanearbete och turistutredning inom kommunen.
Förslaget har under sommaren 1982 varit föremål för en bred remiss till ett stort antal
myndigheter och organisationer. Samtliga markägare har dessutom jämlikt 11 och 22 §§
naturvårdslagen förelagts att inkomma med eventuella erinringar mot förslaget. Kungörelse
om förslaget har även varit införd i tidningar på orten samt uppsatt på kommunens
anslagstavla. Inkomna yttranden med kommentarer framgår av bilaga 3. Med anledning av
yttrandena har arbetsgruppen den 18 augusti 1982 gått igenom förslaget och därvid godtagit
detta med vissa mindre ändringar och förtydliganden. Efter önskemål från ett par markägare
har därefter några mindre justeringar skett i skötselplanen.

Grund för beslut
Naturvärde: Kinnekulle har mycket stora geologiska, botaniska och kul historiska värden.
Djurlivet är delvis intressant. Berget har också stort värde för friluftsliv och turism.
Kulturlandskapet är i allmänhet tilltalande och präglat av människans nyttjande alltsedan
forntiden. Kinnekulle utgör dessutom ett dominerande inslag i slättlandskapet. Berget saknar
motsvarighet i landet och är delvis av internationellt naturvårdsintresse.
Kinnekulle har i den fysiska riksplaneringen bedömts vara ett sådant större område av
betydelse för kulturminnesvården, som behöver skyddas mot förändringar av landskapsbild
och bebyggelsemönster. Berget är dessutom av riksintresse för friluftsliv och vetenskaplig
naturvård samt till stora delar för kulturminnesvården.
Syfte: Att inom ramen för pågående markanvändning bevara områdets natur- och
kulturvärden samt tillvarata dess förutsättningar för rörligt friluftsliv och turism.
Beslut: Med stöd av 19 § naturvårdslagen (1974:1025) förklarar Länsstyrelsen det område
som angivits med heldragen begränsningslinje på bifogad karta som naturvårdsområde.
Föreskrifter för naturvårdsområdet
För att trygga ändamålet med naturvårdsområdet förordnar länsstyrelsen med stöd av 19 §
naturvårdslagen (1974:1025) samt 9 och 22 §§ naturvårdsförordningen (1976:484) att
följande föreskrifter samt vård- och förvaltningsbestämmelser skall gälla för
naturvårdsområdet.
A. Föreskrifter enligt 19 § 2 st naturvårdslagen om markägares och annan sakägares rätt att
nyttja fastighet
Utöver föreskrifter i andra lagar och författningar får följande arbetsföretag inte utföras utan
länsstyrelsens tillstånd:

1.Uppföra mast, torn eller därmed jämförbar anordning.
2.Utföra fyllning, tippning eller schaktning utom för jord- och skogsbrukets behov.
3.Borttaga stengärdesgård eller odlingsröse.
4.Omföra lövskog och naturlig betesmark till åker.
5. Framdraga väg eller luftledning.
6. Utföra skogsodling på nedlagd jordbruksmark.
7. Omföra lövskog eller buskmark till barrskog.

8.Bedriva husbehovstäkt av rödfyr eller utföra fyllning, tippning eller schaktning inom de
områden, som angivits med prickad begränsningslinje.
9.Uppföra helt ny byggnad (gäller även ekonomibyggnad) inom de områden, som angivits
med streckad begränsningslinje.
10.Utföra till- eller påbyggnad eller annan väsentlig förändring av byggnads yttre, såsom
ändring av färg på fasader eller tak, byte av typ av fönster, tak- eller fasadbeklädnad (gäller
även ekonomibyggnad) inom de områden, som angivits med streckad begränsningslinje.
Med nedlagd jordbruksmark avses tidigare brukad eller betad jordbruksmark, som inte varit
föremål för aktiva beskogningsåtgärder. Med buskmark avses i huvudsak trädfri mark med
bestånd av en, hassel, nypon och andra buskar. Sådan mark finns vanligtvis inom områden
med tunt jordtäcke, t ex alvarmarker och klevkanter.
Föreskrifterna skall jämlikt 19 § 3 st naturvårdslagen ej avse bebyggelse inom område, som
ingår i fastställd generalplan, stadsplan eller byggnadsplan.
Länsstyrelsen erinrar om att beslut till följd av dessa föreskrifter ej får medföra att pågående
markanvändning avsevärt försvåras såvida inte frivillig överenskommelse träffas.
Länsstyrelsen avser att delegera beslut enligt punkterna 9 och 10 till byggnadsnämnden, så
snart erforderligt material föreligger som anger riktlinjer för bebyggelsens utformning och
lokalisering.
B.Föreskrifter enligt 19 § 2 st naturvårdslagen angående markägares eller annan sakägares
skyldighet att tåla åtgärder
Förvaltaren äger rätt att vidta åtgärder enligt bifogad skötselplan, bilaga 4.

C.Bestämmelser enligt 9 § naturvårdsförordningen om naturvårdsförvaltningen
1.Syftet med vården och naturvårdsförvaltningen är att bevara området med dess mycket stora
vetenskapliga och landskapsbildsmässiga natur- och kulturvärden samt tillvarata områdets
värde för rörligt friluftsliv och turism.
2.Länsstyrelsen fastställer härmed bifogad skötselplan. Planen skall ligga till grund för
skötseln av naturvårdsområdet. Fastställelsen omfattar inte kostnadskalkylen för
naturvårdsförvaltningen.
3.Naturvårdsförvaltare är skogsvårdsstyrelsen i Skaraborgs län.
4.Naturvårdsförvaltaren skall vid områdets vård och förvaltning samråda med markägarna
och länsstyrelsen.
Föreskrifter_angående slutavverkning

Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 19 § skogsvårdsförordningen (1979:791) att
skogsvårdsstyrelsen skall översända en kopia av anmälan om slutavverkning till länsstyrelsen
vid planerad avverkning inom naturvårdsområdet. Enligt skogsstyrelsens
tillämpningsföreskrifter till skogsvårdslagen skall anmälan om slutavverkning inom detta
område ske till skogsvårdsstyrelsen minst 2 månader innan avverkningen påbörjas.
Länsstyrelsen har att behandla anmälan om slutavverkning som en anmälan för samråd enligt
20 § naturvårdslagen.
_______________
När detta beslut vunnit laga kraft eller i händelse av besvär slutligen fastställts skall följande
gälla beträffande därvid ännu giltiga äldre beslut:
1.Länsstyrelsens beslut av den 30 januari 1957 angående byggnadsförbud enligt 122 §
byggnadslagen upphävs såvitt rör områdena vid Medelplana, Västerplana, Kestads och
Husaby kyrkor.
2.Länsstyrelsens beslut av den 19 november 1976 angående föreskrifter om anmälan av
skogsavverkning upphävs.
3.Länsstyrelsens beslut av den 15 november 1979 angående interimistiskt naturvårdsområde
upphävs.
Detta beslut skall såvitt avser eventuellt okända sakägare delges genom kungörelsedelgivning.
Besvärshänvisning bilaga 1 (formulär nr 1, jordbruksdep).
Beslut i detta ärende har fattats av styrelsen. I beslutet deltog landshövdingen jämte
ledamöterna K-E Andersson, Axelsson, Davidsson, A-M Gustafsson, A Gustavsson,
Hellström, P Jansson, T Janson, Lindberg, Nilsson, Nordquist, Olausson, Svensson och
Virgin.
I den slutliga handläggningen har, förutom föredraganden, avdelningsdirektören Johansson,
även länsrådet Norling, bitr överlantmätaren Alm, länsassessorn Fridell, länsantikvarien
Lindgren, länsarkitekten Ridal och naturvårdsdirektören Ström deltagit.
Karl Frithiofson
Rune Johansson
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Tillägg av reservatsföreskrift för Kinnekulle naturvårdsområde
Beslut
Med stöd av 19 § naturvårdslagen och 22 5 naturvårdsförordningen förordnar länsstyrelsen att
följande föreskrift skall gälla om vad allmänheten har att iaktta inom Kinnekulle
naturvårdsområde, som avsattes genom länsstyrelsens beslut den 13 september 1982.
"Det är inom naturvårdsområdet förbjudet att bryta loss sten från fast berg".
Motivering
De många stenbrotten på Kinnekulle har åstadkommit åtskilliga sår i den geologiska
lagerserien. Brotten visar människans ingrepp och utgör samtidigt ett rikt åskådningsmaterial
i geologiskt hänseende, där de olika lagren med fossil m m kan studeras.
Allmänhetens ökade intresse för att bryta loss och samla fossil m m ur lagerserierna kan på
sikt spoliera fina åskådningsobjekt. Vid möte med Skaraborgs geologiska sällskap har påtalats
behov av en föreskrift för allmänheten som förbjuder borttagande av sten från fast berg inom
rubricerade område.
Ansvarsfördelning
Naturvårdsförvaltaren ansvarar för uppsättande och underhåll av informationstavlor.
Framställning av
skyltarna bekostas av Götene kommun.

Mats Johansson

Birgitta Gärdefors
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Naturvårds- och fiskeenheten
Maria Thordarson
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Till
Enligt sändlista

Naturreservatet Västerplana storäng i
Götene kommun
Beslut om naturreservat enligt 7 kap 4 § miljöbalken
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Beslut
Länsstyrelsen beslutar att det område, som på bilagda karta (bilaga 1) avgränsats med streckad röd linje skyddas som naturreservat med stöd av 7
kap 4 § miljöbalken (1998:808).
Naturreservatets namn skall vara Västerplana storäng.
Med stöd av 3 § förordningen om områdesskydd (1998:1252), fastställer
Länsstyrelsen bifogad skötselplan, bilaga 3. Skötselplanens övergripande
målsättningar och riktlinjer skall gälla utan begränsning i tiden.
Länsstyrelsens beslut om naturvårdsområde enligt § 19 NVL daterat den 13
september 1982, dnr 11.126-1064-82, med tillägg den 22 maj 1989, dnr
231-1334-89, upphävs inom de delar som berörs av naturreservatet när föreliggande beslut vunnit laga kraft.

Syfte
Syftet med naturreservatet är att säkerställa följande biologiska, kulturhistoriska och geologiska bevarandevärden:
• en välutvecklad ädellövrik brantskog med en stor förekomst av sällsynta
kryptogamer och en rik lundflora
• en kontinuitet av ek i ett nationellt betydelsefullt ekområde
• en mogen ask-alm-lund med en rik kryptogamflora
• en naturlig barrskog med sällsynta vedsvampar
• lämningarna efter historiska odlingssystem från flera skilda tidsepoker
• lagerserier av kambrisk sandsten som exponeras i klevar och branter
• tillgodose friluftslivets intressen av värdefulla strövområden
• följa upp åtaganden som följer av medlemskapet i den europeiska unionen. Naturreservatet har godkänts av regeringen att ingå i det europeiska
nätverket av skyddade områden, Natura 2000.
Syftet skall tryggas genom att:
• lövnaturskogen lämnas till i huvudsak fri utveckling efter avverkning av
gran
• befintliga ek-lind-hagar glesas ur och betas även i fortsättningen
• igenväxta hagar med stora ek- och lindnaturvärden restaureras så att värdena knutna till trädskiktet bevaras
• barrnaturskogen lämnas till fri utveckling,
• brynmiljöer med en rik förekomst av blommande träd och buskar bevaras
• besökarna informeras om naturreservatet Västerplana storäng och dess
biologiska, kulturhistoriska och geologiska värden

Sida
2(11)

BESLUT
2002-06-24

Diarienummer
511-18299-2001

Föreskrifter för reservatet
För att uppnå syftet med reservatet beslutar Länsstyrelsen med stöd av 7 kap
5 - 6 och 30 §§ miljöbalken samt 3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken att nedan angivna föreskrifter skall gälla. Vård
och förvaltning skall bedrivas i enlighet med fastställd skötselplan, bilaga 3.
A. Föreskrifter enligt 7 kap 5 § miljöbalken om inskränkningar i markägares och annan sakägares rätt att använda mark- och vattenområden.
Utöver förbud och föreskrifter i andra lagar och författningar är det inte
tillåtet att:
1.
2.
3.
4.

avverka, gallra, röja eller utföra annan skogsvårdande åtgärd
ta bort eller upparbeta dött träd eller vindfälle
anordna upplag, tippa eller fylla ut med massor
borra, spränga, schakta, gräva eller bedriva täkt av något slag, ej heller husbehovstäkt
5. utföra dikning, dämning, rensning eller annan åtgärd som påverkar
områdets hydrologiska förhållanden
6. använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel eller tillföra
naturliga eller kemiska växtnäringsämnen
7. stödutfodra annat än som övergångsutfodring under högst en vecka
under vår respektive höst på särskilt anvisad plats
8. inplantera djur- eller växtarter i landmiljön
9. anlägga väg, parkeringsplats eller led
10. anlägga mark- eller luftledning eller bevattningsledning
11. uppföra byggnad eller därmed jämförbar anläggning, bygga ut befintlig byggnad eller använda den för annat ändamål
12. anlägga eller bygga ut befintlig brygga, pir eller liknande anläggning
13. uppföra mast, torn, antenn, vindkraftverk eller liknande anläggningar
14. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförbar anläggning
15. framföra motordrivet fordon annat än på de befintliga brukningsvägarna till pumphuset respektive timmerstugan.

Reparationer och underhåll av befintliga bevattningsledningar, pumphus,
vattenreservoar och luftledningar får utföras. Samråd ska ske med Länsstyrelsen innan arbetet påbörjas. I akuta fall ska Länsstyrelsen informeras i
efterhand. Markskador ska undvikas.
Reparationer och underhållsåtgärder av befintliga byggnader, bryggor, pir
och jämförbara anläggningar får utföras.
Röjning av träd och buskar i anslutning till byggnaderna på fastigheten
Hjelmsäter 4:1 får utföras. Nedtagning av träd som kan hota att falla över
husen ska föregås av samråd med Länsstyrelsen.
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Träd som eventuellt faller utanför reservatsgränsen får sågas och läggas in i
reservatet.
Bäckarna får rensas från eventuellt ris och nedfallna träd som kan medföra
att vatten däms upp och påverkar mark utanför reservatsområdet.
Befintliga siktgator får hållas fria från sly och smågranar efter samråd med
naturvårdsförvaltaren.
B. Föreskrifter enligt 7 kap 6 § miljöbalken samt 3 förordningen
(1988:1252) om områdesskydd gällande förvaltning av reservatet.
Naturvårdsförvaltaren eller den som naturvårdsförvaltaren utser har rätt
att:
1. märka ut reservatet
2. sätta upp informationstavlor på platser som anges i bifogad skötselplan
3. iordningställa en parkering på plats som anges i bifogad skötselplan
4. utföra åtgärder enligt fastställd skötselplan
Naturvårdsförvaltare och förvaltningsuppgifter:
1. Naturvårdsförvaltare är Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Förvaltningen skall ske i nära samverkan med berörda markägare och
Götene kommun.
2. Naturreservatet utmärkes genom förvaltarens försorg enligt anvisningar av Naturvårdsverket.
3. Naturvårdsförvaltningen bedrivs enligt skötselplan som fastställs av
Länsstyrelsen, bilaga 3. Skötselplanen ska ligga till grund för naturreservatets skötsel och skall vid uppkommande behov revideras.
C. Ordningsföreskrifter för allmänheten enligt 7 kap 30 § miljöbalken
Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det inte
tillåtet att:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

framföra motordrivet fordon
cykla eller rida
tälta eller ställa upp husvagn/husbil
göra upp eld
skada döda liggande eller stående träd
plocka eller gräva upp gräs, örter, mossor, lavar eller svampar. Det
är dock tillåtet att plocka bär och matsvamp
fånga eller insamla ryggradslösa djur
bryta loss, knacka sönder eller föra bort sten från reservatet
anordna läger, sätta upp orienteringskontroller eller snitsla spår
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Administativa data
Namn:
Västerplana storäng
Kommun:
Götene
Areal:
94,8 ha
Fastigheter och
Blomberg 2:99; Arne Jönsson
ägare:
Hjelmsäter 4:1 ;Edvard Hamilton
Råbäck 1:3; Råbäck Trolmen AB
Västerplana 11:5; Clas Hamilton
Västerplana 21:4; Götene kommun och Blombergs villastads vattenförsörjningsanläggning
Sakägare:
Blombergs villastads vattenförsörjningsanläggning
Blombergs villastads vägförening
Birka Kraft AB
Naturvårdsförval- Länsstyrelsen i Västra Götalands län
tare:

Allmän beskrivning av naturreservatet
Utförligare beskrivning samt artlista finns i skötselplanen, bilaga 3.
Naturvärden
Reservatet är beläget på västra sidan av Kinnekulle, väster om Medelplana
och Västerplana byar. I reservatet ingår en drygt 5 km lång sträcka av Kinnekulles västra brant, som stupar från en plan platåterrass nästan rakt ner i
Vänern. Reservatets hagmarker ligger uppe på terrassen i en 200-400 meter
bred zon.
Den långa branten ner mot Vänern kläs huvudsakligen av en ädellövdominerad brantskog med lång skoglig kontinuitet. Träden i branten har en rik
trädslagsblandning och stor åldersvariation. Mossfloran på klippor och
block är artrik, särskilt i anslutning till de höga vattenfall som bäckarna bildar då de forsar nedför stupet.
Uppe på sandstensterrassen där reservatet är som bredast finns en igenväxt
ädellövhage med grova ekar och lindar, jätteträd, hålträd och grov död ved.
De grövsta ekarna står i den norra delen av detta område och på dessa finns
fortfarande kvar rester av en värdefull kryptogamflora. Centralt i den breda
delen finns fuktiga marker och här har utvecklats en fin alm-ask-lund med
tillhörande rik kryptogam- och lundflora. Söder om den igenvuxna ädellövhagen finns en nästan dubbelt så stor ek-lind-hage som fortfarande betas.
Träden här är grova, men jätteträd och hålträd saknas helt. I ek-lind-hagens
södra del finns en smal remsa med välutvecklade brynmiljöer. I den betade
ek-lind-hagen och i brynmiljöerna söder om denna växer den regionalt sällsynta sloknunneörten.
Norr om ädellövhagarna finns en liten naturlig barrskog med tall och gran
samt spridda björkar och aspar. Förekomsten av död ved är stor.
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Kulturhistoriska värden
Våren 2001 uppmärksammades ett stort antal stensträngar, rösen, jordvallar
och terrasser i Västerplana storäng, vilka utgör fasta fornlämningar. Enligt
en preliminär besiktning visar det fossila odlingslandskapet en betydande
variation av strukturer med flera historiska skikt där de äldsta kan gå ca
2000 år tillbaka i tiden. En fornlämning finns även i sydöstra delen av reservatet i form av en högliknande stensättning.
Enligt storskifteskartorna var området på sandstensterrassen trädbärande
ängsmarker och de norra delarna var barrträdsklädda betesmarker. Vid stupkanten i den södra delen av reservatet finns en plats som enligt tradition
kallas Hästhalls kyrka och som nämns i Linnés reseberättelse.
Friluftsliv
Naturreservatets södra del har ett stort värde för det rörliga friluftslivet.
Kinnekulleleden passerar genom den betade ek-lindhagen. Från leden har
man på sina ställen god utsikt över Vänern. På den plats som kallas Hästhalls kyrka, 300 meter norr om Kinnekulleleden, finns bänkar uppställda i
en röjd glänta med ett träkors.
Markanvändning
På 1700-talet var den södra delen av reservatet en lövträdsklädd äng. I slutet
av 1800-talet var ekhagarna och lövskogarna uppe på sandstenplatån glest
lövträdsklädda enligt den gamla ekonomiska kartan. De var förmodligen
fortfarande trädbärande ängar eller hagmarker, troligen ekhagar av de gamla
ekarna att döma. Södra delen av de lövklädda markerna på sandstensplatån
betas fortfarande. Tre gamla åkrar i söder används som betesmark. Den idag
barrplanterade skogen norr om Motorp var en gles lövdominerad blandskog
på 1800-talet.
Bebyggelse och anläggningar
I reservatets södra del, i västra kanten av de f.d. åkrarna, finns en vattenreservoar och en ledning från denna ner till pumphuset nedanför branten. En
elledning går nere vid Blombergs villastad och fram till en transformator vid
strandkanten på Blomberg 2:99, där den försörjer en bevattningspump som
står i ett litet pumphus. Det går även en smal brukningsväg hit. Bevattningsledningen går uppför branten och genom betesmarken och vidare till åkermarken. Nedanför branten vid Vänerns strand på Hjelmsäter 4:1, i höjd med
Hjelmsäters gård, finns ett litet timmerhus med dass och två lador samt en
stenpir och träbrygga. 100 m söder om dessa byggnader finns vid stranden
en liten stuga med tillhörande träbrygga. I höjd med gården Storängen finns
vid stranden ett pumphus med tillhörande vattenledningar till ovanför liggande åkrar samt luftledning.
Vid stranden på Västerplana 11:5 finns en träbrygga.
Planeringsbakgrund
Riksintressen mm.
Västerplana storäng ligger inom område av riksintresse för naturvården (NR
12) och kulturmiljövården (KR 11). Det ingår i ett område av högsta natur-
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värde i länets naturvårdsprogram. Större delen av reservatet är av mycket
högt eller högt naturvärde i lövskogsinventeringen för kommunen.
Kommunal översiktsplan
I den kommunala översiktsplanen (antagen 1990) ligger reservatet inom ett
område med särskilda bevarandevärden där verksamheter som påverkar
värdena negativt ej bör utföras. Stor hänsyn ska tas till natur- och kulturmiljövårdens, friluftslivets, turismens och de areella näringarnas intressen. Föreskrifterna för naturvårdsområdet ”skall noggrant följas”. De södra delarna
ingår i ett detaljplanelagt område och har angivits som park, förutom en
liten bit som angivits som vägmark. Reservatet är förenligt med översiktsplanen och motverkar inte detaljplanen och dess bestämmelsers syften.
Internationell betydelse
Regeringen har redovisat naturvårdsområdet Kinnekulle till EUkommissionen enligt rådets direktiv 92/43 EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda växter, Natura 2000 (regeringsbeslut 1998). Västerplana storäng är dessutom ett objekt i ”lövskog 98” där reservatsbildningen delfinansieras med medel ur EU:s LIFE-fond för naturvårdsåtgärder.
Befintliga områdesskydd
Västerplana storäng ingår i Kinnekulle naturvårdsområde. Länsstyrelsen
beslutade om naturvårdsområdet den 13 september 1982.
Behov och motiv för skydd
Naturreservatet ligger i ett nationellt mycket värdefullt ekområde, som huvudsakligen omfattar Kinnekulles västsida. Ett stort antal rödlistade arter är
knutna till områdets jätteekar. Livsutrymmet för de rödlistade arterna har
dock krympt kraftigt under de senaste århundradena på grund av avverkning
av ek och igenväxning/granplantering av gamla ekhagar.
Kombinationen av öppna till mer slutna ekhagar, jätteekar, slutna bestånd av
ask-alm-lund och ädellövrik brantskog utgör en värdefull miljö för sällsynta
och rödlistade arter.
Med hänsyn till områdets höga naturvärden och med hänsyn till reservatets
syften kommer pågående markanvändning att försvåras avsevärt och ett
reservatsförordnande erfordras.
Föreskrifterna är anpassade till reservatets syften och värden. De är främst
avsedda att begränsa skador på mark samt växt- och djurliv.
Beslutet är förenligt med hushållningsbestämmelserna för mark- och vattenområden enligt 3 och 4 kap. miljöbalken. Reservatet är förenligt med Götene kommuns översiktsplan.
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Ärendets beredning
Länsstyrelsen föreslog 1997 till Naturvårdsverket att Västerplana storäng
borde avsättas som naturreservat. Naturskyddsföreningen och naturvårdskonsulter har pekat på områdets höga naturvärden. Naturvärdena har framkommit vid flera inventeringar. De har även uppmärksammats i Skogsvårdsstyrelsens inventering av nyckelbiotoper. Naturvårdsverket gjorde
1998 en ansökan till EU:s LIFE-fond om delfinansiering av kostnaderna för
reservatsbildning av ett antal lövskogsobjekt i södra Sverige. Västerplana
storäng var ett av objekten som kom att ingå i LIFE- projekt ”lövskog –98”.
Projektet ska avslutas vid halvårsskiftet 2002.
Förslag till skötselplan togs fram av Länsstyrelsen. Förslaget presenterades
för berörda markägare i maj 2000. Representanter från EU-kommissionen
besökte området i maj 2000. Efter ytterligare kontakter med berörda markägare uppdrog Länsstyrelsen åt SVEFA i april 2001 att värdera det intrång
som det planerade naturreservatet medför för berörda fastigheter. Värderingarna utfördes under 2001. En överenskommelse om intrångsersättning är
genomförd. Förhandlingar pågår med resterande markägare. Götene kommun gör inget anspråk på ersättning för det intrång naturreservatet innebär
på kommunens fastighet.
Västerplana storäng besöktes i maj 2001 av representant från statens lantbruksuniversitet med anledning av att en historisk landskapsanalys tas fram
över Kinnekulle. Vid besöket uppmärksammades ett stort antal äldre odlingsspår som tidigare inte varit kända. Området besiktigades igen i april
2002 och kommer att bli föremål för noggrann kartering under våren 2002.
Skötselplanen har reviderats av Länsstyrelsen med anledning av de nyupptäckta lämningarna. Förslag till beslut har tagits fram av Länsstyrelsen.
Förslaget till naturreservat har remitterats till Naturvårdsverket, Götene
kommun, Skogsvårdsstyrelsen och Sveriges geologiska undersökningar.
Götene naturskyddsförening, Naturskyddsföreningen Skaraborg, Västergötlands ornitologiska förening, Västergötlands svampklubb har fått förslaget
för kännedom och eventuellt yttrande.
Berörda mark- och sakägare har samtidigt förelagts att senast den 6 juni
2002 inkomma med eventuella synpunkter på förslaget. Följande synpunkter
har inkommit till Länsstyrelsen på förslaget.
Skogsvårdsstyrelsen och Sveriges Geologiska Undersökning tillstyrker bildandet av reservatet.
Fastighetsägarna till fastigheterna Hjelmsäter 4:1 och Västerplana 11:5
påpekar att beskrivningen av bebyggelse och anläggningar behöver kompletteras.
Fastighetsägaren till Hjelmsäter 4:1 har även framfört ett antal synpunkter
på föreskrifterna i reservatet. Fastighetsägaren har även framfört att han vill
bli tillfrågad om uppdrag att genomföra gallrings- och röjningsåtgärder i
reservatet.
Länsstyrelsens kommentar: Beskrivningen av bebyggelse och anläggningar
har kompletterats i texten och på kartan. Föreskrifterna har justerats i sam-
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råd med markägarna. Länsstyrelsen noterar att fastighetsägaren är intresserad av att få uppdrag att genomföra skötselåtgärder. Detta styrs dock inte
upp i skötselplanen utan hanteras av naturvårdsförvaltaren.
Götene kommun har i huvudsak inget att erinra mot det planerade naturreservatet. Kommunen är dock angelägen om att de informationstavlor som
sätts upp i reservatet utseendemässigt, t ex träställningarna, samordnas med
kommunens nyuppsatta besöksmålsskyltar. Kommunen är även angelägen
om att genom sitt natur- och fornvårdslag få uppdrag från naturvårdsförvaltaren vad gäller skötselåtgärder av mindre omfattning som t ex återkommande röjningar.
Länsstyrelsens kommentar: Informationstavlorna ska samordnas. Texten i
skötselplanen har kompletterats med att informationstavlorna utseendemässigt ska samordnas med kommunens besöksmålsskyltar. Länsstyrelsen noterar att kommunen är intresserad av att få uppdrag att genomföra skötselåtgärder. Detta styrs dock inte upp i skötselplanen utan hanteras av naturvårdsförvaltaren.
Ägaren till Råbäck 1:3 har först den 18 juni meddelat att Råbäck 1:3 inte
ska ingå i reservatet. Ägaren anser att förvaltning av en myndighet inte är
bättre ur naturvårdssynpunkt än förvaltning av markägaren.
Upplysningar
Om det finns särskilda skäl får Länsstyrelsen med stöd av 7 kap 7 § miljöbalken medge undantag från meddelade föreskrifter. Finns det synnerliga
skäl får Länsstyrelsen helt eller delvis upphäva detta beslut. Då regeringen
med stöd av 7 kap 28 § miljöbalken förklarat reservatet som särskilt bevarandeområde, enligt direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt
vilda djur och växter, gäller särskilda regler för verksamheter eller åtgärder
som på ett betydande sätt kan påverka miljön i detta särskilda bevarandeområde. För alla sådana verksamheter eller åtgärder krävs tillstånd, förutom om
åtgärden eller verksamheten direkt hänger samman med eller är nödvändig
för skötseln och förvaltningen av det särskilda bevarandeområdet. Länsstyrelsen får lämna sådant tillstånd endast om
1. de villkor som anges i 7 kap 28 b § miljöbalken är uppfyllda, eller
2. regeringen givit tillåtelse och de villkor som anges i 7 kap 29 § miljöbalken är uppfyllda.
Ersättningstalan
I de fall överenskommelse om intrångsersättning inte träffats skall den som
vill göra anspråk på ersättning eller kräva inlösen väcka talan hos miljödomstolen. Sådan talan skall väckas inom ett år från det att reservatsbeslutet har
vunnit laga kraft vid påföljd att rätten till ersättning eller inlösen annars går
förlorad.
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Ansvarsfördelning vid insektsangrepp eller liknande
Det ansvar som markägaren har enligt 29 § skogsvårdslagen kommer efter
reservatsbildningen att vara statens ansvar.

__________________________________
Detta beslut kan överklagas hos regeringen, Miljödepartementet, se bilaga 4,
formulär nr 04.

I detta ärende har länsöverdirektör Göran Bengtsson beslutat och biträdande
naturvårdsdirektör Maria Thordarson varit föredragande. I handläggningen
har även naturvårdsdirektör Sven Swedberg deltagit samt företrädare för
kulturmiljöenheten, Lars Jacobzon, plan och bostadsenheten, Maria Palmqvist och rätts- och veterinärenheten, Göran Fjellman.

Göran Bengtsson
Maria Thordarson

Sida
10(11)

Utdrag ur Länsstyrelsens beslut om bildande av naturreservatet
Blomberg i Götene kommun 2007-08-28, dnr 511-60634-2002
Beslut om bildande m.m.
Länsstyrelsen förklarar det område som avgränsats på kartan i bilaga 1 som
naturreservat. Beslutet är fattat med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken
(1998:808).
Naturreservatets gränser ska märkas ut i terrängen.
Namnet ska vara Naturreservatet Blomberg.
Länsstyrelsen fastställer skötselplanen i bilaga 3. Beslutet är fattat med stöd
av 3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken
m.m..
Länsstyrelsen har tidigare beslutat om följande områdesskydd som berör det
nu bildade naturreservatet:
• Kinnekulle naturvårdsområde enligt 19 § naturvårdslagen (1974:1025)
den 13 september 1982, dnr 11.126-1064-82
Länsstyrelsen beslutar att detta områdesskydd upphävs inom de delar som
berörs av naturreservatet när nu aktuellt beslut vunnit laga kraft.*
***
Utdrag ur Länsstyrelsens beslut om bildande av naturreservatet
Gamleriket i Götene kommun 2007-08-28, dnr 511-28721-2004
Beslut om bildande m.m.
Länsstyrelsen förklarar det område som avgränsats på kartan i bilaga 1 som
naturreservat. Beslutet är fattat med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken
(1998:808).
Naturreservatets gränser ska märkas ut i terrängen.
Namnet ska vara Naturreservatet Gamleriket
Länsstyrelsen fastställer skötselplanen i bilaga 3. Beslutet är fattat med stöd
av 3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken
m.m..
Länsstyrelsen har tidigare beslutat om följande områdesskydd som berör det
nu bildade naturreservatet:
• Kinnekulle naturvårdsområde enligt 19 § naturvårdslagen (1974:1025)
den 13 september 1982, dnr 11.126-1064-82
Länsstyrelsen beslutar att detta områdesskydd upphävs inom de delar som
berörs av naturreservatet när nu aktuellt beslut vunnit laga kraft.*
***

Utdrag ur Länsstyrelsens beslut om bildande av naturreservatet
Såten i Götene kommun 2007-08-28, dnr 511-28716-2004
Beslut om bildande m.m.
Länsstyrelsen förklarar det område som avgränsats på kartan i bilaga 1 som
naturreservat. Beslutet är fattat med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken
(1998:808).
Naturreservatets gränser ska märkas ut i terrängen.
Namnet ska vara Naturreservatet Såten
Länsstyrelsen fastställer skötselplanen i bilaga 3. Beslutet är fattat med stöd
av 3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken
m.m..
Länsstyrelsen har tidigare beslutat om följande områdesskydd som berör det
nu bildade naturreservatet:
• Kinnekulle naturvårdsområde enligt 19 § naturvårdslagen (1974:1025)
den 13 september 1982, dnr 11.126-1064-82
Länsstyrelsen beslutar att detta områdesskydd upphävs inom de delar som
berörs av naturreservatet när nu aktuellt beslut vunnit laga kraft.*
***
Utdrag ur Länsstyrelsens beslut om bildande av naturreservatet
Hellekis i Götene kommun 2007-08-28, dnr 511-44913-2003
Beslut om bildande m.m.
Länsstyrelsen förklarar det område som avgränsats på kartan i bilaga 1 som
naturreservat. Beslutet är fattat med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken
(1998:808).
Naturreservatets gränser ska märkas ut i terrängen.
Namnet ska vara Naturreservatet Hellekis.
Länsstyrelsen fastställer skötselplanen i bilaga 3. Beslutet är fattat med stöd
av 3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.
Länsstyrelsen har tidigare beslutat om följande områdesskydd som berör det
nu bildade naturreservatet:
• Kinnekulle naturvårdsområde enligt 19 § naturvårdslagen (1974:1025)
den 13 september 1982, dnr 11.126-1064-82.
Länsstyrelsen beslutar att detta områdesskydd upphävs inom de delar som
berörs av naturreservatet när nu aktuellt beslut vunnit laga kraft.*
***

Utdrag ur Länsstyrelsens beslut om bildande av naturreservatet
Gröne skog i Götene kommun 2007-08-28, dnr 511-06604-2007
Beslut om bildande m.m.
Länsstyrelsen förklarar det område som avgränsats på kartan i bilaga 1 som
naturreservat. Beslutet är fattat med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken
(1998:808).
Naturreservatets gränser ska märkas ut i terrängen.
Namnet ska vara Naturreservatet Gröne skog.
Länsstyrelsen fastställer skötselplanen i bilaga 3. Beslutet är fattat med stöd
av 3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken
m.m..
Länsstyrelsen har tidigare beslutat om följande områdesskydd som berör det
nu bildade naturreservatet:
• Kinnekulle naturvårdsområde enligt 19 § naturvårdslagen (1974:1025)
den 13 september 1982, dnr 11.126-1064-82
Länsstyrelsen beslutar att detta områdesskydd upphävs inom de delar som
berörs av naturreservatet när nu aktuellt beslut vunnit laga kraft.*
***
Utdrag ur Länsstyrelsens beslut om bildande av naturreservatet
Råbäcks sjöskog i Götene kommun 2007-08-28, dnr 511-06610-2007
Beslut om bildande m.m.
Länsstyrelsen förklarar det område som avgränsats på kartan i bilaga 1 som
naturreservat. Beslutet är fattat med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken
(1998:808).
Naturreservatets gränser ska märkas ut i terrängen.
Namnet ska vara Naturreservatet Råbäcks sjöskog.
Länsstyrelsen fastställer skötselplanen i bilaga 3. Beslutet är fattat med stöd
av 3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken
m.m..
Länsstyrelsen har tidigare beslutat om följande områdesskydd som berör det
nu bildade naturreservatet:
• Kinnekulle naturvårdsområde enligt 19 § naturvårdslagen (1974:1025)
den 13 september 1982, dnr 11.126-1064-82
Länsstyrelsen beslutar att detta områdesskydd upphävs inom de delar som
berörs av naturreservatet när nu aktuellt beslut vunnit laga kraft.*
***

Utdrag ur Länsstyrelsens beslut om bildande av naturreservatet
Råbäcks ekhagar i Götene kommun 2007-08-28, dnr 511-06607-2007
Beslut om bildande m.m.
Länsstyrelsen förklarar det område som avgränsats på kartan i bilaga 1 som
naturreservat. Beslutet är fattat med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken
(1998:808).
Naturreservatets gränser ska märkas ut i terrängen.
Namnet ska vara Naturreservatet Råbäcks ekhagar.
Länsstyrelsen fastställer skötselplanen i bilaga 3. Beslutet är fattat med stöd
av 3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken
m.m..
Länsstyrelsen har tidigare beslutat om följande områdesskydd som berör det
nu bildade naturreservatet:
• Kinnekulle naturvårdsområde enligt 19 § naturvårdslagen (1974:1025)
den 13 september 1982, dnr 11.126-1064-82
Länsstyrelsen beslutar att detta områdesskydd upphävs inom de delar som
berörs av naturreservatet när nu aktuellt beslut vunnit laga kraft.*
***
Utdrag ur Länsstyrelsens beslut om bildande av naturreservatet
Råbäck i Götene kommun 2007-08-28, dnr 511-06612-2007
Beslut om bildande m.m.
Länsstyrelsen förklarar det område som avgränsats på kartan i bilaga 1 som
naturreservat. Beslutet är fattat med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken
(1998:808).
Naturreservatets gränser ska märkas ut i terrängen.
Namnet ska vara Naturreservatet Råbäck.
Länsstyrelsen fastställer skötselplanen i bilaga 3. Beslutet är fattat med stöd
av 3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken
m.m..
Länsstyrelsen har tidigare beslutat om följande områdesskydd som berör det
nu bildade naturreservatet:
• Kinnekulle naturvårdsområde enligt 19 § naturvårdslagen (1974:1025)
den 13 september 1982, dnr 11.126-1064-82
Länsstyrelsen beslutar att detta områdesskydd upphävs inom de delar som
berörs av naturreservatet när nu aktuellt beslut vunnit laga kraft.*
* Laga Kraft den 24 september 2007

Utdrag ur Länsstyrelsens beslut om bildande av naturreservatet
Bestorp i Götene kommun 2007-09-18, dnr 511-44906-2003
Beslut om bildande m.m.
Länsstyrelsen förklarar det område som avgränsats på kartan i bilaga 1 som
naturreservat. Beslutet är fattat med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken (1998:808).
Naturreservatets gränser ska märkas ut i terrängen.
Namnet ska vara Naturreservatet Bestorp
Länsstyrelsen fastställer skötselplanen i bilaga 3. Beslutet är fattat med stöd av
3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m..
Länsstyrelsen har tidigare beslutat om följande områdesskydd som berör det nu
bildade naturreservatet:
• Kinnekulle naturvårdsområde enligt 19 § naturvårdslagen (1974:1025) den
13 september 1982, dnr 11.126-1064-82
Länsstyrelsen beslutar att detta områdesskydd upphävs inom de delar som
berörs av naturreservatet när nu aktuellt beslut vunnit laga kraft.*
***

Utdrag ur Länsstyrelsens beslut om bildande av naturreservatet
Törnsäter i Götene kommun 2007-09-18, dnr 511-20453-2004
Beslut om bildande m.m.
Länsstyrelsen förklarar det område som avgränsats på kartan i bilaga 1 som
naturreservat. Beslutet är fattat med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken (1998:808).
Naturreservatets gränser ska märkas ut i terrängen.
Namnet ska vara Naturreservatet Törnsäter.
Länsstyrelsen fastställer skötselplanen i bilaga 3. Beslutet är fattat med stöd av
3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m..
Länsstyrelsen har tidigare beslutat om följande områdesskydd som berör det nu
bildade naturreservatet:
• Kinnekulle naturvårdsområde enligt 19 § naturvårdslagen (1974:1025) den
13 september 1982, dnr 11.126-1064-82
Länsstyrelsen beslutar att detta områdesskydd upphävs inom de delar som
berörs av naturreservatet när nu aktuellt beslut vunnit laga kraft.*
***

Utdrag ur Länsstyrelsens beslut om bildande av naturreservatet
Munkängarna i Götene kommun 2007-09-18, dnr 511-56599-2004
Beslut om bildande m.m.
Länsstyrelsen förklarar det område som avgränsats på kartan i bilaga 1 som
naturreservat. Beslutet är fattat med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken (1998:808).
Naturreservatets gränser ska märkas ut i terrängen.
Namnet ska vara Naturreservatet Munkängarna.
Länsstyrelsen fastställer skötselplanen i bilaga 3. Beslutet är fattat med stöd av
3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m..
Länsstyrelsen har tidigare beslutat om följande områdesskydd som berör det nu
bildade naturreservatet:
• Kinnekulle naturvårdsområde enligt 19 § naturvårdslagen (1974:1025) den
13 september 1982, dnr 11.126-1064-82
• Naturreservatet Munkängarna daterat den 22 mars 1990, dnr 231-23-88
Länsstyrelsen beslutar att naturvårdsområdet upphävs inom de delar som
berörs av naturreservatet när nu aktuellt beslut vunnit laga kraft.
Naturreservatet Munkängarna upphävs i sin helhet när nu aktuellt beslut vunnit
laga kraft.*
***
Utdrag ur Länsstyrelsens beslut om bildande av naturreservatet
Stora Salen i Götene kommun 2007-09-18, dnr 511-20457-2004
Beslut om bildande m.m.
Länsstyrelsen förklarar det område som avgränsats på kartan i bilaga 1 som
naturreservat. Beslutet är fattat med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken (1998:808).
Naturreservatets gränser ska märkas ut i terrängen.
Namnet ska vara Naturreservatet Stora Salen
Länsstyrelsen fastställer skötselplanen i bilaga 3. Beslutet är fattat med stöd av
3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m..
Länsstyrelsen har tidigare beslutat om följande områdesskydd som berör det nu
bildade naturreservatet:
• Kinnekulle naturvårdsområde enligt 19 § naturvårdslagen (1974:1025) den
13 september 1982, dnr 11.126-1064-82
Länsstyrelsen beslutar att detta områdesskydd upphävs inom de delar som
berörs av naturreservatet när nu aktuellt beslut vunnit laga kraft.*
***

Utdrag ur Länsstyrelsens beslut om bildande av naturreservatet
Skagen i Götene kommun 2007-09-18, dnr 511-20459-2004
Beslut om bildande m.m.
Länsstyrelsen förklarar det område som avgränsats på kartan i bilaga 1 som
naturreservat. Beslutet är fattat med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken (1998:808).
Naturreservatets gränser ska märkas ut i terrängen.
Namnet ska vara Naturreservatet Skagen.
Länsstyrelsen fastställer skötselplanen i bilaga 3. Beslutet är fattat med stöd av
3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m..
Länsstyrelsen har tidigare beslutat om följande områdesskydd som berör det nu
bildade naturreservatet:
• Kinnekulle naturvårdsområde enligt 19 § naturvårdslagen (1974:1025) den
13 september 1982, dnr 11.126-1064-82
Länsstyrelsen beslutar att detta områdesskydd upphävs inom de delar som
berörs av naturreservatet när nu aktuellt beslut vunnit laga kraft.*
***
Utdrag ur Länsstyrelsens beslut om bildande av naturreservatet
Hönsäters sjöskog i Götene kommun 2007-09-18, dnr 511-39663-2006
Beslut om bildande m.m.
Länsstyrelsen förklarar det område som avgränsats på kartan i bilaga 1 som
naturreservat. Beslutet är fattat med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken (1998:808).
Naturreservatets gränser ska märkas ut i terrängen.
Namnet ska vara Naturreservatet Hönsäters sjöskog.
Länsstyrelsen fastställer skötselplanen i bilaga 3. Beslutet är fattat med stöd av
3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m..
Länsstyrelsen har tidigare beslutat om följande områdesskydd som berör det nu
bildade naturreservatet:
• Kinnekulle naturvårdsområde enligt 19 § naturvårdslagen (1974:1025) den
13 september 1982, dnr 11.126-1064-82
Länsstyrelsen beslutar att detta områdesskydd upphävs inom de delar som
berörs av naturreservatet när nu aktuellt beslut vunnit laga kraft.*
***

Utdrag ur Länsstyrelsens beslut om bildande av naturreservatet
Djurgården i Götene kommun 2007-09-18, dnr 511-20489-2004
Beslut om bildande m.m.
Länsstyrelsen förklarar det område som avgränsats på kartan i bilaga 1 som
naturreservat. Beslutet är fattat med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken (1998:808).
Naturreservatets gränser ska märkas ut i terrängen.
Namnet ska vara Naturreservatet Djurgården.
Länsstyrelsen fastställer skötselplanen i bilaga 3. Beslutet är fattat med stöd av
3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m..
Länsstyrelsen har tidigare beslutat om följande områdesskydd som berör det nu
bildade naturreservatet:
• Kinnekulle naturvårdsområde enligt 19 § naturvårdslagen (1974:1025) den
13 september 1982, dnr 11.126-1064-82
Länsstyrelsen beslutar att detta områdesskydd upphävs inom de delar som
berörs av naturreservatet när nu aktuellt beslut vunnit laga kraft.*
* Laga Kraft den 22 oktober 2007

Utdrag ur Länsstyrelsens beslut om bildande av naturreservatet
Halla i Götene kommun 2008-06-10, dnr 511-60633-2002
Beslut om bildande m.m.
Länsstyrelsen förklarar det område som avgränsats på kartan i bilaga 1 som
naturreservat. Beslutet är fattat med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken (1998:808).
Naturreservatets gränser ska märkas ut i terrängen.
Namnet ska vara Naturreservatet Halla.
Länsstyrelsen fastställer skötselplanen i bilaga 3. Beslutet är fattat med stöd av
3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m..
Länsstyrelsen har tidigare beslutat om följande områdesskydd som berör det nu
bildade naturreservatet:
• Kinnekulle naturvårdsområde enligt 19 § naturvårdslagen (1974:1025) den
13 september 1982, dnr 11.126-1064-82
Länsstyrelsen beslutar att detta områdesskydd upphävs inom de delar som
berörs av naturreservatet när nu aktuellt beslut vunnit laga kraft.*
***

Utdrag ur Länsstyrelsens beslut om bildande av naturreservatet
Österplana hed och vall i Götene kommun 2008-06-10, dnr 51160635-2002
Beslut om bildande m.m.
Länsstyrelsen förklarar det område som avgränsats på kartan i bilaga 1 som
naturreservat. Beslutet är fattat med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken (1998:808).
Naturreservatets gränser ska märkas ut i terrängen.
Namnet ska vara Naturreservatet Österplana hed och vall.
Länsstyrelsen fastställer skötselplanen i bilaga 3. Beslutet är fattat med stöd av
3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m..
Länsstyrelsen har tidigare beslutat om följande områdesskydd som berör det nu
bildade naturreservatet:
• Kinnekulle naturvårdsområde enligt 19 § naturvårdslagen (1974:1025) den
13 september 1982, dnr 11.126-1064-82
• Naturreservatet Österplana hed och vall enligt 7 § naturvårdslagen daterat
den 17 februari 1986, dnr 11.1211-197-86
Länsstyrelsen beslutar att Kinnekulle naturvårdsområde upphävs inom de delar
som berörs av naturreservatet när nu aktuellt beslut vunnit laga kraft.
Länsstyrelsen beslutar att naturreservatet Österplana hed och vall av 1986
upphävs när nu aktuellt beslut vunnit laga kraft.*

* Laga kraft den 14 juli 2008.

