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Beslut
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken (1998:808, MB)
att det område som avgränsats på kartan i bilaga 1 förklaras som naturreservat. Naturreservatets gränser utmärks i fält.
Reservatets namn skall vara Naturreservatet Nolberget - Missunnebäcken.
Med stöd av 3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd fastställer
Länsstyrelsen skötselplanen i bilaga 3.
Länsstyrelsens beslut om naturreservatet Nolberget enligt Naturvårdslagen §
7, den 17 december 1985, dnr 11.1211-761-85, upphävs när föreliggande
beslut vunnit laga kraft.
Länsstyrelsens beslut om landskapsbildskydd i Valleområdet enligt Naturvårdslagen § 19, den 4 januari 1972, dnr 11.121-1090-71, upphävs inom de
delar som berörs av naturreservatet när föreliggande beslut vunnit laga kraft.

Syfte
Syftet med naturreservatet är att:
•
•
•
•

•
•

bevara ett område som är viktigt för landskapsbilden,
bevara åldrig rasbrantsskog med ädellövträd som triviallövträd och gran,
och flera olika typer av lövskogar. Skogen skall vara rik på gamla träd
och död ved,
bevara ett område med goda livsmiljöer för en rik epifyt-, lund- och
marksvampflora,
bevara och utveckla en mosaik av betade lövskogs- och hagmarkspartier
samt betade hässlen med varierande öppenhet. I de lövrika betesmarkerna skall det både finnas arter typiska för öppna naturliga gräsmarker och
mer skuggfördragande arter. I betesmarken skall också finnas god tillgång på gamla, grova träd och död ved i såväl solbelysta som mer beskuggade lägen,
bevara ett område som är värdefullt för det rörliga friluftslivet,
följa upp åtaganden som följer av medlemskapet i den europeiska unionen. Området som omfattas av naturreservatet har föreslagits av regeringen att ingå i det europeiska nätverket av skyddade områden, Natura
2000.

Syftet skall tryggas genom att:
•

i norra delen av naturreservatet lämnas brantskogen och partierna nedanför branten till i huvudsak fri utveckling,
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strax nedanför branten lämnas föryngringsytor till i huvudsak fri utveckling, förutom att graninslaget på dessa ytor begränsas,
övriga delar av naturreservatet betas med i första hand nötboskap. Betet
ska vid behov kompletteras med röjningar och gallringar som inriktas på
att dels skapa en variation av öppna gräsmarker och mer slutna partier,
dels främja en kontinuerlig tillgång på gamla, grova träd, äldre hassel
och artrika bryn,
ändamålsenlig information om naturreservatet finns tillgänglig för allmänheten,
området tillgängliggörs i viss mån genom parkeringsplatser och markerade stigar.

Föreskrifter
För att uppnå syftet med naturreservatet beslutar Länsstyrelsen med stöd av
7 kap 5, 6 och 30 §§ MB samt 3 och 21 §§ förordningen om områdesskydd
enligt MB, att nedan angivna föreskrifter skall gälla. Vård och förvaltning
skall bedrivas i enlighet med upprättad skötselplan, bilaga 3.
A. Föreskrifter enligt 7 kap 5 § miljöbalken om inskränkningar i markägares och sakägares rätt att använda mark- och vattenområden
Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar är det förbjudet att:
1. Avverka, gallra, röja, plantera eller så träd eller buskar eller utföra
annan skogsvårdande åtgärd.
2. Ta bort, upparbeta eller skada liggande eller stående döda träd eller
vindfällen och toppbrott
3. Dika, skyddsdika, rensa diken, kulvertera dike, lägga igen dike,
dämma eller utföra någon annan åtgärd som påverkar områdets hydrologiska förhållanden.
4. Borra, spränga, schakta, gräva eller bedriva täkt av något slag, brytning eller utvinning av något slag.
5. Anordna upplag.
6. Tippa eller fylla ut med massor, sopor eller dylikt.
7. Anlägga eller förändra skogsbilväg, brukningsväg eller annan väg.
8. Uppföra byggnad eller därmed jämförbar anläggning.
9. Uppföra mast, antenn eller liknande anläggning.
10. Dra fram ny mark- eller luftledning.
11. Använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel eller tillföra
naturliga eller kemiska växtnäringsämnen.
12. Kalka.
13. Plöja eller utföra annan markberedande åtgärd.
14. Inplantera för området främmande växt- eller djurarter.
Det är inte tillåtet att utan Länsstyrelsens tillstånd
15. Anlägga ridväg, stig eller parkeringsplats.
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16. Stödutfodra.
17. Uppföra älgtorn, gömsle eller liknande konstruktion för jakt.
Åtgärder som krävs för att underhålla vattentäkten i skötselområde 5 och
13 är undantagna från förbudet A3, men skall ske i samråd med Länsstyrelsen.
B. Föreskrifter enligt 7 kap 6 § miljöbalken om skyldighet att tåla visst
intrång samt 3§ förordningen (1998:1252) om områdesskydd gällande
förvaltning av naturreservatet
Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt förpliktas att tåla att följande
anordningar utförs och åtgärder vidtas för att tillgodose syftet med naturreservatet:
1. Utmärkning och underhåll av naturreservatets gränser.
2. Anläggande, markering och underhåll av stigar enligt skötselplanens bilaga 3.2.
3. Anordning och underhåll av stängselgenom- eller övergångar, och spänger.
4. Vegetationsröjning, beskärning, gallring, avverkning, ringbarkning och uttag av träd, buskar och sly.
5. Hävd med bete.
6. Körning med motordrivet fordon i samband med skötselåtgärder.
7. Uppsättning och underhåll av stängsel för betesdjur, med
grindar och färister.
8. Anordning av dricksvattenförsörjning för betesdjur.
9. Undersökningar av flora och fauna i akvatiska och terrestra
miljöer samt av mark- och vattenförhållanden.
10. Eldning av röjningsmaterial.
11. Att död ved lämnas.
Utfallande virke i samband med naturvårdsåtgärder, som utförs med stöd av
föreskrifter och skötselplan, tillfaller naturreservatsförvaltaren.
Förvaltare och förvaltningsuppgifter:
1. Förvaltare är Länsstyrelsen Västra Götalands län. Förvaltningen
skall ske i samverkan med markägarna.
2. Naturreservatet utmärks genom förvaltarens försorg enligt anvisningar av Naturvårdsverket.
3. Förvaltningen bedrivs enligt skötselplan som fastställs av Länsstyrelsen, bilaga 3. Skötselplanen skall ligga till grund för naturreservatets skötsel och skall vid uppkommande behov revideras.
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4. Åtgärder som anges i skötselplanen som hör till detta beslut, får utföras av förvaltaren eller av den som förvaltaren utser, utan hinder
av föreskrifterna.
C. Ordningsföreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas
och vistas inom naturreservatet samt om ordningen i övrigt inom naturreservatet
Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar är det förbjudet att:
1. Plocka eller gräva upp mossor, lavar eller svampar. Det är
tillåtet att plocka bär, blommor och matsvamp för eget behov.
2. Tillvarata eller på annat sätt skada döda träd, grova grenar
och vindfällen.
3. Förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning.
4. Framföra motordrivet fordon.
5. Cykla.
6. Elda.
7. Anordna militära övningar.
8. Anbringa tavla, plakat, affisch eller annan störande anordning.
Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:
9. Insamla ryggradslösa djur.
10. Arrangera idrottstävling, läger eller liknande verksamhet.
Föreskrift C4 om framförande av motordrivet fordon gäller ej fastighetsägare eller innehavare av särskild rätt vid skötsel/ förvaltning av fastigheten
eller vid jakt.
D. Annan lagstiftning som bedöms vara av särskild betydelse för att syftet
med naturreservatet skall uppnås.
För att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt
kan påverka miljön i Natura 2000-området krävs tillstånd enligt 7 kap 28 a §
MB. Undantag är verksamheter eller åtgärder som direkt hänger samman
med, eller är nödvändig för, skötseln och förvaltningen av det särskilda bevarandeområdet. Länsstyrelsen får lämna tillstånd endast om villkoren i 7
kap 28 b § MB är uppfyllda, eller om regeringen har gett tillåtelse och villkoren i 7 kap 29 § MB är uppfyllda.
Verksamheter vilka kräver dispens eller tillstånd från någon av föreskrifterna i detta beslut förutsätter ofta prövning enligt andra lagrum i miljöbalken
för att kunna utföras. Exempel på sådan prövning kan vara tillstånd till
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markavvattning eller annan vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken.
Terrängkörningslagen innehåller vissa förbud mot körning i terräng.

Uppgifter om naturreservatet
Namn:
Objektnummer:
Kommun:
Län:
Natura 2000-beteckning:
Lägesbeskrivning:
Socken:
Topografisk karta:
Ekonomisk karta:
Naturgeografisk region:
Fastigheter och ägare:

Naturreservatet Nolberget - Missunnebäcken
16-99-040
Skövde
Västra Götalands län
SE0540100 Nolberget
Ca 10 km NNO om Varnhem
Bergs och Lerdalas socknar
08DNV
08D6f
22b, Götalands centrala slättbygder - Falbygden
Långesäter 13:4, Thord Lundh
Långesäter 4:5, Helena Lidberg
Lerdala-Karstorp 3:1, Helena Lidberg
Nyttjanderättsinnehavare: Långesäters jaktlag
Areal:
68 ha
Förvaltare:
Länsstyrelsen i Västra Götalands Län

Beskrivning av naturreservatet
Natur- och kulturhistoriska värden
Naturreservatet är beläget på Billingens nordvästsida. I platåbergsbranten
växer en äldre blandskog med stort inslag av ädellöv och död ved. I skogen
finns äldre hamlade träd som är kvar från den tid då delar av branten brukades som löväng. En mycket artrik moss-, svamp- och lavflora är knuten till
brantskogen. Nedanför den nordvända branten finns äldre lövsumpskog.
Nedanför branten på västsidan finns lövrika, delvis igenvuxna hagmarker
och äldre lövskog. I dessa områden förekommer bland annat stora bestånd
med äldre hassel där det finns en synnerligen rik svampflora. Viktiga kulturspår, förutom de som vegetationen vittnar om, är odlingsrösen, stenmurar,
enstaka husgrunder och spår efter äldre vägar.
Friluftsliv
Området är lätt att nå. Det finns parkeringsplatser i anslutning till naturreservatet, vid Arvidstorp och vid Högelid. De före detta hagmarkerna nedanför rasbranten är tilltalande strövområden, och ovanför branten finns möjligheter till goda utblickar över det omgivande landskapet. Rasbranterna är
svårtillgängliga.
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Markanvändning
Området sköts idag huvudsakligen som skogsmark, även om mindre områden nedanför rasbranten betas. Enligt äldre kartor har större delen av området varit skogsmark även i historisk tid, säkert delvis på grund av den bitvis
mycket oländiga terrängen. Nedanför branten har det dock funnits större
betesmarker och ängar än de som hävdas idag. Små partier nedanför branten
har även brukats som åker, och på ett par platser finns spår efter äldre bebyggelse.

Planeringsbakgrund
Kommunal översiktsplan
Skövde kommun Översiktsplan 90, har i den allmänna texten och i rekommendationsområde Ro1:15 pekat på de höga natur- och kulturvärdena som
måste beaktas. Utvidgningen av naturreservatet bedöms inte strida mot intentionerna i översiktsplanen.
I Skövde kommuns naturvårdsprogram 1998, är marken i naturreservatet
uppdelad i två objekt, 6512, och 6501, klassade som objekt med högsta naturvärde. Objekt 6512 bedöms som ett av länets värdefullaste lövbestånd
och utgör naturreservatet Nolberget. 6501 beskrivs som en fortsättning på
6512, och bör enligt naturvårdsprogrammet skyddas som naturreservat.
Skogliga åtgärder av alla typer bedöms utgöra hot mot naturvärdena. Objekt
6501 ingår i föreliggande utvidgning.
Nationella intressen
Naturreservatet ligger inom område av riksintresse för naturvården (Nordbillingen, NRO14075, och Valle, NRO14074, enligt Naturvårdsverkets beslut 2000-02-09) och område av riksintresse för friluftslivet (Billingen- Valle - Hornborgasjön, FR06 enligt beslut 2000-00-19). Nordbillingens
riksvärden är främst knutna till odlingslandskapet och geovetenskap (platåberg med kambrosiluravlagringar), men även till skog och våtmarker. I diabasbranterna och strax nedanför finns ädellövskogar med lång kontinuitet.
Riksintressets naturvärden är främst knutna till den enastående rika floran,
med många sällsynta och hotade arter. Även fågellivet är rikt. Området är
ett välbesökt utflyktsmål. Valleområdets riksvärden är främst geovetenskap,
odlingslandskap och sjölandskap och rika skogar. Området har en enastående rik flora, ett rikt fågelliv och en artrik insektfauna. Billingen- Valle Hornborgasjön är utvalt som område av riksintresse för friluftsliv för att det
har särskilt goda förutsättningar för positiva upplevelser och för natur- och
kulturstudier, och för att det finns särskilt goda förutsättningar för strövande, cykelturer och skidåkning.
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Internationell betydelse
Hela naturreservatet är föreslaget att ingå i Natura 2000, EU:s nätverk av
skyddade områden enligt art- och habitatdirektivet (Nolberget, sitecode
SE0540100, Stora Höjen, sitecode SE0540198). Naturreservatet Nolberget –
Missunnebäcken syftar bl.a. till att följa upp åtaganden som följer av medlemskapet i den europeiska unionen.
Skyddsförordnanden
Den norra delen av naturreservatet ligger inom område där Länsstyrelsen i
beslut, den 4 januari 1972, förordnat om skydd för landskapsbilden i Valleområdet. Landskapsbildsskyddet innebär att ny bebyggelse utom för jordbrukets behov; barrskogsodling på åker och betesmark; framdragande av
luftledning; ny täkt av sten, grus, sand, lera, morän, matjord och torv; vägdragning utom brukningsvägar för jordbrukets behov; samt upplag, utfyllning eller tippning utom för skogsbrukets och jordbrukets behov, inte får
utföras utan Länsstyrelsens tillstånd. Föreliggande beslut bedöms förstärka
det skydd som landskapsbildsskyddet har givit.
Naturreservatet Nolberget – Missunnebäcken är en utvidgning av naturreservatet Nolberget. Naturreservatet Nolberget upphör att gälla när föreliggande beslut vunnit laga kraft.

Skälen för Länsstyrelsens beslut
Bevarandevärden, behov och förutsättningar
Västgötabergens brantskogar har i flera olika sammanhang lyfts fram som
värdefulla och skyddsvärda i ett nationellt perspektiv. Skogen utmed nordvästsluttningen med rester av lövklädda ängsmarker är med sin trädslagsblandning, rika förekomst av viktiga strukturer för hotad biologisk mångfald, och med sin artrikedom en god representant för platåbergens brantskogar. Endast en liten andel och små fragment av äldre skogar, i synnerhet
lövskogar, och trädklädda ängsmarker återstår vilket har medfört att många
arter knutna till dessa miljöer är hårt tillbakaträngda. Naturreservatet Nolberget - Missunnebäcken är ett led i arbetet med att säkerställa livsmiljöer
för dessa arter.
Artrikedomen i naturreservatet är mycket ovanlig i länet och nationellt. Här
finns en rik epifytflora, en mycket rik marksvampflora, krävande vedsvampar och mycket intressanta mossor. Faunan är med stor sannolikhet också
artrik då storblockiga, orörda skogsmiljöer på kalkrika jordar brukar vara
mycket goda mollusklokaler och rikedom på död ved gynnar många insektsgrupper. Utav de kända arterna är flera hotade, t.ex. kornbandmossa
Metzgeria fruticulosa, och blekticka Skeletocutis nivea. Här finns också
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mörk baronmossa Anomodon rugelii som är något av ett adelsmärke för
platåbergssluttningarna och funnen i ett fåtal lokaler i landet.
Livsmiljöernas kontinuitet, närheten till andra liknande miljöer och den jämförelsevis oexploaterade omgivningen gör att naturreservatet bedöms ha
goda ekologiska förutsättningar att ge ett hållbart skydd.
Miljömål
Naturreservatet utgör ett led i arbetet med att uppnå det av riksdagen antagna miljömålen skyddsvärd skogsmark enligt Levande skogar delmål 12.1,
och ängs- och betesmark enligt Ett rikt odlingslandskap delmål 13.1.
Intresseprövning
Med hänsyn till områdets värden och naturreservatets syften kommer pågående markanvändning att avsevärt försvåras. Länsstyrelsen bedömer att områdets värden bäst ges ett långsiktigt skydd genom bildande av naturreservat. Föreskrifterna är anpassade till naturreservatets syften och värden. De
är främst avsedda att begränsa skador på mark samt växt- och djurliv, och
att underlätta för friluftslivet. Vid en avvägning mellan enskilda och allmänna intressen i enlighet med 7 kap 25 § MB finner Länsstyrelsen att föreskrifterna inte går längre än vad som krävs för att syftet med skyddet ska
tillgodoses.
Hushållningsbestämmelser
Naturreservatsbildningen är förenlig med hushållningsbestämmelserna för
mark- och vattenområden enligt 3 och 4 kap. MB och med den för området
gällande översiktsplanen.

Ärendets handläggning
Motivet till att utvidga naturreservatet Nolberget grundas på Lövskogsinventeringen för Skövde kommun 1991 och Skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotopsinventering 1996. Inventeringarna visade på höga naturvärden i anslutning till naturreservatet Nolberget och Länsstyrelsen bedömde att det bästa
sättet att på lång sikt bibehålla de höga naturvärdena vore att utvidga naturreservatet Nolberget. Naturvårdsverket besökte området tillsammans med
Länsstyrelsen 1997 och bedömde då att området höll sådana naturvärden att
statliga pengar kunde användas för en utvidgning av naturreservatet. Efter
förankring med berörda markägare föreslog Länsstyrelsen 1998 att området
skulle ingå i det internationella nätverket Natura 2000. 1999 fick konsultfirman Pro Natura i uppdrag av Länsstyrelsen att ta fram ett förbättrat reservatsunderlag för området med förslag på avgränsning, värdekärnor m.m.
Efter genomgång av underlaget fick Pro Natura 1999 i uppdrag att ta fram
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ett förslag till skötselplan för området. Förslag till skötselplanen bearbetades
i samråd med berörda markägare.
Inmätning av reservatsgränsen är genomförd liksom värdering av intrånget
på berörda fastigheter. Avtal om intrångsersättning för fastigheterna Långesäter 4:5 och Lerdala-Karstorp 3:1 har tecknats. Förhandling med markägaren till Långesäter 13:4 pågår.

Förslag till beslut har remitterats 30 november 2005. Naturvårdsverket har
inte fått förslaget på remiss i enlighet med verkets skrivelse den 30 januari
2002, dnr 312-1065-02. Berörda mark- och sakägare i ärendet har i enlighet
med 24 § förordningen om områdesskydd (1998:1252) förelagts att inkomma med eventuella synpunkter. Friluftsfrämjandet, LRF Skaraborg, Norra
Billings Hembygdsförening, Skaraborgs naturskyddsförening, Skövde naturskyddsförening, STF i Skövde, Västgötabergens svampklubb, och Västergötlands ornitologiska förening har fått förslag om beslut för kännedom
och eventuellt yttrande.
Miljö och Hälsoskyddsnämnden i Skövde kommun är positiva till reservatsbildningen och har inget att tillägga eller invända mot Länsstyrelsens förslag
till skötselplan utan anser att den uppfyller de mål man har för reservatet.
Plan, Bygg och Lantmäterikontoret i Skövde kommun har inga synpunkter
på upprättat förslag till naturreservat förutom att beslutskartan ska redovisas
på en karta med en fullständig fastighetsredovisning.
Skogsstyrelsen påpekar att rasbranten söder om Missunnebäcken har höga
naturvärden och föreslår att det föreslagna naturreservatet förlängs söderut
eller att Bockaskedeåsen-Björnabackens naturreservat utvidgas. Vidare har
Skogsstyrelsen lämnat detaljsynpunkter om artförekomster i det planerade
naturreservatet.
Länsstyrelsen förbereder en utvidgning av naturreservatet BockaskedeåsenBjörnabacken så att det kommer att möta gränsen för naturreservatet Nolberget - Missunnebäcken. Synpunkterna om artförekomster är inarbetade i
föreliggande beslut.
Av berörda mark- och sakägare har det inkommit yttrande från Thord
Lundh, ägare till Långesäter 13:4. Lundh meddelar att han inte kan acceptera Länsstyrelsens förslag till skötselplan med anledning av att han därmed
skulle komma att avsäga sig nu gällande skötselplan. Han meddelar också
att överenskommelse ännu ej träffats gällande intrångsersättning, köpeskilling eller ägobyten. Lundh har slutligen lämnat detaljsynpunkter på föreliggande värdering.
Länsstyrelsen vill förtydliga att skötselplanen för naturreservatet Nolberget
(bildat 1985) upphör att gälla när detta beslut vunnit laga kraft. Synpunkter
på värderingen har lämnats till förhandlaren i ärendet.
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Av de föreningar som fått förslaget för kännedom och eventuellt yttrande
har det inkommit yttrande från Friluftsfrämjandet i Skövde. De välkomnar
de möjligheter som det aktuella naturreservatet erbjuder och har följaktligen
inget att erinra mot förslaget.

Upplysningar
Dispens från föreskrifterna m.m.
Om det finns särskilda skäl får Länsstyrelsen med stöd av 7 kap 7 § MB
medge dispens från meddelade föreskrifter för naturreservatet. Finns det
synnerliga skäl får Länsstyrelsen helt eller delvis upphäva beslutet om naturreservat.
Insektsangrepp m.m.
Eftersom området i stort skall lämnas till fri utveckling skall vindfällen och
stormskadad skog lämnas. Det ansvar som markägaren har enligt 29 §
skogsvårdslagen kommer efter naturreservatsbildningen att vara statens ansvar.
Ersättningstalan
I de fall överenskommelse med sakägare om intrångsersättning inte träffats
vid tidpunkten för detta beslut fortsätter förhandlingen om ersättning, dock
längst ett år efter att beslutet vunnit laga kraft. Om överenskommelse om
ersättning inte kan träffas, måste sakägare som vill göra anspråk på ersättning eller inlösen väcka talan i Miljödomstolen som får avgöra ersättningsfrågan. Sådan talan måste enligt 31 kap 13 § MB lämnas in till Miljödomstolen inom ett år efter att detta beslut vunnit laga kraft, i annat fall förlorar
sakägaren rätten till ersättning.

Kungörelse
Beslutet ska kungöras i länets författningssamling och i Skaraborgs Allehanda, Skövde Nyheter och Skaraborgsbygden. Föreskrifterna enligt 7 kap
30 § miljöbalken träder i kraft den dag som framgår av kungörandet i författningssamlingen och gäller omedelbart även om de överklagas. I kungörelsen ska också framgå att naturreservatet Nolberget upphävs när föreliggande beslut vunnit laga kraft, samt att de delar av landskapsbildskydd för
Valleområdet som ligger inom naturreservatet Nolberget också upphävs i
samband med att föreliggande beslut vunnit laga kraft.
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Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas hos regeringen (Miljö- och Samhällsbyggnadsdepartementet), se bilaga 4.
I detta ärende har länsöverdirektör Göran Bengtsson beslutat. Naturvårdshandläggare Maria Thorell har varit föredragande. I handläggningen har
också deltagit naturvårdsdirektör Sven Swedberg, antikvarie Lars Jacobzon,
länsarkitekt Jens Rasmussen, och länsjurist Göran Fjellman.

Göran Bengtsson
Maria Thorell
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