Anfastebo, klipp ur Ale naturvårdsprogram
NATURRESERVAT
”68. Anfastebo naturreservat
Området är till helt övervägande delen naturreservat.
Södra delen, upp till Djupsjön utgörs av ett stort medelålders barrskogskogsområde.
På höjdryggar och mossar dominerar tall medan granen dominerar på sluttningar och frisk
mark. Mindre partier med riktigt gamla martallar förekommer, inslaget av löv, främst björk, är
förhållandevis stort. Området är till stor del påverkat av gallring.
Norr om Djupsjön i, och i anslutning till, en bäckravin finns blockrik terräng och hällmarker
bevuxna med gammal senvuxen tall och gran visst inslag av grov björk och al, området är till
viss del utpekat som naturvärde av Skogsvårdsstyrelsen.
I den västra delen finns åkrar och hagmarker i anslutning till bebyggelsen. Området är varierat
med dungar och bryn med ädellöv, betad ekskog, björkhagar och ett antal gamla före detta
hamlade almar. Ett flertal stora och välbevarade stengärdesgårdar och odlingsrösen finns i
området.
Särskilt noterade arter: Liljekonvalj (1). Koralllav (4).
Kattuggla (22). Fiskgjuse (28).
Referenser: 1, 4, 22, 28
Bedömning: Klass 3. Naturvärden.”
Skydd enligt miljöbalken
”I detta kapitel redovisas en kort förteckning av skyddsformer enligt miljöbalken samt i
vilken omfattning som områden är skyddade i Ale kommun. De olika skyddsformerna är
principiellt av två typer. Den första typen är sådan där det finns enskilda beslut om skydd för
varje enskilt område. Den andra typen är områden som hyser ett generellt skydd. I många
områden finns flera olika typer av skyddsformer som överlappar varandra.”
”Naturreservat
Naturreservat har ett starkt skydd som både innefattar restriktioner och reglering av
markanvändning i ett område. En särskild skötselplan talar om hur området skall skötas och
staten bidrar med pengar för skötsel och ersättning till markägare.
Bestämmelser om naturreservat finns i 7 kapitlet i miljöbalken. Ändamål och restriktioner i
reservaten framgår av särskilda beslut och skötselplanen.
Beslut om att avsätta naturreservat görs av länsstyrelsen.
Även kommunen har möjlighet att fatta beslut om att bilda naturreservat.
Reservat används för att skydda olika typer av natur, från små växtlokaler till vidsträckta
fjällområden.
Våtmarker, odlingslandskap, vattenmiljöer, geologiska bildningar och tätortsnära friluftsområden
kan också skyddas som reservat.
Den naturtyp som skyddats mest i både Ale och resten av landet under det senaste decenniet
är dock skog.
Inom Ale kommun finns 9 områden som är naturreservat enligt miljöbalken 7 kap 4§.
Dessutom pågår reservatsbildning i några områden.”

