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Naturreservatet Anfastebo
Beskrivning av naturreservatet
Benämning: Naturreservatet Anfastebo
Kommun: Ale
Socken: Kilanda
Fastighet: Anfastebo 1:2
Läge: Ekonomiska kartan 07147/95
Areal: 107 ha
Ägare: Hjalmar Hansson
Förvaltare: Stiftelsen för västsvenska fritidsområden
Ändamål: Att bevara och vårda området på grund av dess värde, för det rörliga friluftslivet
Grund för beslutet
Det ifrågasatta reservatsområdet ligger inom Vättlefjällsområdet, vilket är ett av fem större
sammanhängande naturområden i Göteborgsregionen. I förslag till dispositionsplan för
Vättlefjäll år 1975 är fastigheten belägen inom sådan del av Ale-Vättlefjällsområdet som bör
ges någon form av skydd enligt naturvårdslagen.
Stiftelsen för västsvenska fritidsområden har hemställt att länsstyrelsen bildar naturreservat
av fastigheten.
Mellan stiftelsen och ägaren till fastigheten har den 13 december 1973 träffats ett avtal, i
vilket fastighetsägaren medger, att fastigheten får förklaras som naturreservat.
Skogsvårdsstyrelsen, statens naturvårdsverk och byggnadsnämnden i Ale kommun har
yttrat sig i ärendet. Även skötselrådet i länet har behandlat frågan om naturreservat.
Det planerade reservatsområdet är av väsentlig betydelse för allmänhetens friluftsliv.
Området bör därför bevaras och vårdas med hänsyn därtill.
Med stöd av 7 § naturvårdslagen förklarar länsstyrelsen det på bifogade karta avgränsade
området som naturreservat.
Reservatsföreskrifter
För att trygga ändamålet med naturreservatet förordnar länsstyrelsen, med stöd av 8 - 10
§§ naturvårdslagen samt 9 och 10 §§ naturvårdsförordningen, att följande föreskrifter skall
gälla.
A. Föreskrifter jämlikt 8 § naturvårdslagen om inskränkning i markägares och annan
sakägares rätt att förfoga över fastighet.
Förutom föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att
1 utan länsstyrelsens tillstånd uppföra ny byggnad annat än för jord- och skogsbrukets
behov.

2 utan länsstyrelsens tillstånd anlägga vägar och parkeringsplatser för annat ändamål än
för fastighetens jord- och skogsbruk samt för reservatets nyttjande.
3 utan länsstyrelsens tillstånd dra fram mark- eller luftledning.
4 utan länsstyrelsens tillstånd använda kemiska bekämpningsmedel.
5 utan länsstyrelsens tillstånd utföra kalavverkning.
6 utan länsstyrelsens tillstånd genom sprängning, schaktning, utfyllnad, dikning eller
liknande åtgärd påverka eller förändra mark- eller vattenförhållanden, naturföremål eller
ytbildning.
7 anordna upplag annat än för fastighetens jord- och skogsbruk.
8 bedriva täkt.
9 anordna campingplats.
10 jaga rovfågel.
11 gödsla skogsmark.
12 använda marken för annat ändamål än skogsbruk, åkerbruk, boskapsskötsel och dylikt.
– Nuvarande gränser mellan öppna och skogbevuxna områden bibehålla i huvudsak.
– Inom område a och b på reservatskartan skall karaktären av ekskog framhävas genom att
andra trädslag efterhand gallras bort samt återväxten av ek främjas, varvid avverkning av
ek endast får ske efter anvisning från förvaltaren.
– Inom område c på reservatskartan skall uppkomsten främjas av blandlövskog,
huvudsakligen ek, genom att planterade eller självsådda barrträdsplantor röjs bort samt att
behövlig gallring sker av lövträd.
– Inom område d på reservatskartan får lövskogen ej ersättas med barrskog.
Bestämmelserna skall dock inte hindra fastighetsägaren att efter vederbörligt byggnadslov
inom område e på reservatskartan uppföra enfamiljshus, därvid som tomt och hemfridszon
får utnyttjas ifrågavarande område, Ej heller hindrar bestämmelserna att anlägga väg fram
till bostadshuset.
B. Förpliktande jämlikt 9 § naturvårdslagen för markägare och annan sakägare att tåla
intrång
Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förpliktas att tåla under D. nämnda
åtgärder.
C. Föreskrifter jämlikt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att beakta
Förutom föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att
1 plocka blommor, gräva upp växter och bryta kvistar.
2 tälta eller ställa upp husvagn.
3 göra upp eld.
4 medföra okopplad hund.
5 parkera fordon annat än på den för allmänheten avsedda parkeringsplatsen; och
6 framföra motordrivet fordon utom på den väg som leder fram till parkeringsplatsen.
D Föreskrifter jämlikt 9 § naturvårdsförordningen om vård och förvaltning
1 Syftet med vården och förvaltningen är att vårda och bevara ett naturskönt område av
värde för friluftslivet.
2 Förvaltare är Stiftelsen västsvenska fritidsområden.
3 Förvaltaren skall snarast upprätta skötselplan. I avvaktan härpå gäller följande:
a) Parkeringsplats anläggs enligt markering på reservatskartan.
b) i samråd med markägaren röjs och märks ut strövstig.
c) igenväxning av öppen mark förhindras med hjälp av röjningar etc.
d) lövskogskaraktären förstärks och barrträd röjs bort inom reservatet.

4 Utmärkning av reservatet skall ske i enlighet med av statens naturvårdsverk utfärdade
anvisningar.
5 Samråd skall vid förvaltningen fortlöpande äga rum med länsstyrelsen och markägaren,
Länsstyrelsen kan, med stöd av 12 § naturvårdslagen, i särskilda fall medge undantag från
reservatsbestämmelserna.
Enligt 31 och 38 §§ naturvårdslagen gäller bland annat att den som uppsåtligen eller av
oaktsamhet bryter mot föreskrift som meddelats enligt 8 eller 10 §§ samma lag kan dömas
till böter eller fängelse i högst sex månader och förpliktas ersätta kostnad som föranleds av
gärningen.
Har någon vidtagit åtgärd i strid mot sådan föreskrift, gäller enligt 39 § naturvårdslagen att
länsstyrelsen kan vid vite förelägga honom att rätta vad olovligen skett och vidare att
överexekutor kan meddela handräckning för att åstadkomma rättelse.
Besvär till jordbruksdepartementet inom tre veckor från delfåendet.
Beslut i ärendet har fattats av länsstyrelsens styrelse.
I styrelsens beslut har deltagit landshövdingen, samt ledamöterna Agardtsson, Kerstin
Andersson, Boger, Engqvist, Furvik, Johansson, Josefson, Karlson, Larsson, Peterson,
Rudolfsson, Ryberg och Thelin samt suppleanten Svenberg.
I den slutliga handläggningen har deltagit:
Tf. byrådirektören Bengtsson, föredragande, samt länsrådet Lindberg, länsassessorn
Bonde, juridiska enheten, naturvårdsdirektören Rahmn, naturvårdsenheten, bitr.
länsarkitekten Högberg, planenheten, och byrådirektören Mattsson, lantmäterienheten.
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