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Bildande av naturreservatet Granåsen i Håbo kommun och 
fastställande av skötselplan 
 
 
KOMMUNENS BESLUT  
 
Håbo Kommun förklarar, med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808), 
Granåsen som naturreservat med föreskrifter enligt nedan och skötselplan enligt 
bilaga A. Reservatet har den avgränsning som framgår av bifogad karta, bilaga C 
och med de gränser som slutligen utmärks i fält. 
 
För att trygga ändamålet med naturreservatet beslutar Håbo Kommun, med stöd 
av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken, att nedan angivna föreskrifter skall gälla för 
reservatet, se nedan under rubriken RESERVATSFÖRESKRIFTER. 
 
Ordningsföreskrifter utfärdade med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken skall gälla 
omedelbart, även om de överklagas. 
 
Håbo Kommun meddelar med stöd av 3 § förordningen (1998:1252) om 
områdesskydd enligt miljöbalken, bestämmelser för förvaltningen av reservatet 
genom att fastställa den till beslutet bifogade skötselplanen, bilaga A. 
Upplandsstiftelsen skall vara förvaltare av reservatet. 
 
Beslutet skall kungöras i Uppsala läns författningssamling. Kungörelse ska även 
införas i ortstidningen Upsala Nya Tidning / Enköpingsposten. 
 
 
SYFTET MED RESERVATSBILDNINGEN  
 
Syftet med reservatsbildningen är att:  

• bevara äldre åsbarrskog, strandskog och annan värdefull skogsmark, de 
geologiska bildningarna och de hydrologiska betingelserna samt hotade 
och missgynnade arter som är förknippade med nämnda förhållanden, 

 
• bevara områdets kulturhistoriska värden. 

 
• bevara ett, för allmänheten, attraktivt besöksområde som dels stimulerar 

till naturupplevelser och ett aktivt friluftsliv, och dels utgör ett grönområde 
och förbindelselänk mellan Bålsta samhälle och Ekillaåsens naturreservat.  
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ADMINISTRATIVA DATA  
 
Naturreservatets namn: Granåsen 
Naturreservatets nummer 03-02-101 
 
Kommun: Håbo 
 
Församling: Yttergran 
 
Fastigheter: Yttergran 2:11 (del av) 
 Yttergran 3:3 (del av) 
  
 

./A Markägare: Håbo kommun (efter inköp av Yttergran 3:3) 
 

 
Förvaltare: Upplandsstiftelsen 
 
Fastighetsanknutna  
rättigheter:  De rättigheter som finns avser ledningsrätter för vatten 

och avlopp och för gång- och cykelväg. Dessa ligger 
dock inte inom reservatet. Elledning finns 

 
Lägesbeskrivning: Reservatet är beläget 3 km norr om Bålsta centrum. 

./B  Läget framgår av bifogad översiktskarta, se bilaga B. 
 
Gräns: Området har markerats med heldragen linje på  

./C  bifogad reservatskarta, bilaga C. 
 
Koordinat i rikets  
system (RT90): x = 6609400;  y = 1596700 
 
Fastighetskarta 
(Ekonomisk karta): 117 19 Bålsta, 117 29 Yttergran 
 
Terrängkarta 
(Topografisk karta): 11 H Enköping SO 
 
Naturgeografisk region: Svealands sprickdalsterräng med lerslättdalar  
 och sjöbäcken (24) 
 
Area: Totalt 33.2 hektar 
 

./A Markslag och naturtyp: se skötselplan, bilaga A 
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             GRUND FÖR BESLUT 
 
Bevarandevärden 
Bevarandevärdena är främst knutna till den äldre åsbarrskogen med gamla tallar 
och grandominerade bestånd samt till lövrik strandskog. Reservatet har också 
höga värden för friluftslivet. 
 
Bevarandevärden beskrivs mer utförligt under rubriken ”Områdets 
bevarandevärden” i skötselplanen. 
 
Prioriterade bevarandevärden 
De prioriterade bevarandevärdena består av äldre åsbarrskog samt marksvampar 
och trädlevande vedsvampar, t.ex. bombmurkla och vintertagging. Även 
allmänhetens möjlighet till naturupplevelser och ett aktivt friluftsliv är prioriterat. 
 
Prioriterade bevarandevärden beskrivs mer utförligt under rubriken 
”Beskrivningsdel” i skötselplanen. 
 
Förutsättningar för att bevara värdena 
Det som kan påverka områdets värden negativt är bl.a. produktionsinriktat 
skogsbruk, ogynnsam igenväxning av tidigare luckiga marker, utträngning av 
vidkroniga träd, graninvandring, exploatering i form av bebyggelse eller vägar 
m.m., störd hydrologi samt gödslingspåverkan. 
 
För att bevara områdets naturvärden införs föreskrifter mot bl.a. 
produktionsinriktat skogsbruk och exploateringsåtgärder. Skötselinsatser kommer 
att sättas in för att stärka naturvärdena, t.ex. bevara gynnsamma halvöppna och 
luckiga förhållanden. 
 
Motiv till att skyddsformen naturreservat har valts  
Kommunen bedömer att bevarandet av områdets höga naturvärden är av allmänt 
intresse. För att bevara områdets naturvärden krävs inskränkningar i pågående 
markanvändning (skogsbruk) samt kostnadskrävande skötselinsatser. 
Inskränkningar och skötselkrav är utöver vad markägaren kan förväntas svara för.  
 
Skyddsformen naturreservat enligt miljöbalken har valts, för att kunna bevara 
områdets naturvärden långsiktigt. Vid reservatsbildning kan föreskrifter om 
begränsningar i markanvändning och föreskrifter om skötsel införas och området 
får därigenom ett varaktigt skydd. 
 
Beslutets överensstämmelse med övriga åtaganden som berör 
området  
Kommunen bedömer att reservatsbeslutet ligger väl i linje med länets 
miljökvalitetsmål, skogsstrategi samt övriga åtaganden som berör området, så som 
t.ex. den kommunala översiktsplanen och riksintresseområden enligt 3:e kap 
miljöbalken (se rubriken ”andra föreskrifter som gäller för området”, sid. 8). 
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För området finns inte detaljplan eller områdesbestämmelser. 
 
Intresseprövning 
Enligt 7 kap. 25 § miljöbalken ska det vid prövning av naturreservatsärenden, tas 
hänsyn även till enskilda intressen. Inskränkningarna i den enskildes rätt att 
använda mark och vatten, får inte gå längre än som krävs för att syftet med 
skyddet ska tillgodoses. 
 
Bevarandet av områdets naturvärden är ett angeläget allmänt intresse. De 
inskränkningar som den enskilde drabbas av vid bildandet av reservatet får anses 
stå i rimlig balans med vad samhället vinner på att området får ett reservatsskydd. 
 
Kommunens bedömning är att de föreskrifter som beslutet anger, krävs för att 
syftet med skyddet ska tillgodoses (se även förutsättningar för att bevara värdena).  
 
Naturvärdesbedömningar 
Granåsen ingår i ett större område klassat som riksintresse för naturvård (1991) 
samt kulturmiljövård (1997). 
 
Reservatet ingår i objektet (05.33), som i länets naturvårdsprogram (1987) 
bedömdes tillhöra klass I (högsta naturvärde). I Länsstyrelsens motivering 
framhölls att Granåsen är ett tilltalande inslag i landskapet och att åsen är ett bra 
utflyktsområde med bl.a. lättgångna stigar, en vandringsled och bra utsiktsplatser. 
 
Skogsvårdsstyrelsen har beskrivit en nyckelbiotop och ett naturvärdesobjekt på 
sammanlagt 25,5 hektar i reservatsområdet. 

 

           BESKRIVNING AV NATURRESERVATET 
 
Allmän beskrivning, historisk och nuvarande markanvändning, områdets 
bevarandevärden, intressen för allmänheten och referenser, se skötselplanen. 
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RESERVATSFÖRESKRIFTER 
 
A.  Föreskrifter enligt 7 kap 5 § miljöbalken angående inskränkning i rätten att 

använda mark- och vattenområden inom naturreservatet. 
 
Det är förbjudet att inom naturreservatet: 
 
1. bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar reservatsområdets 

topografi, yt- eller dräneringsförhållanden såsom att gräva, muddra, spränga, 
schakta, plöja, dämma, nydika, underhållsrensa dike, skyddsdika, eller på 
annat sätt föra bort vatten, utfylla, tippa, markbereda, bryta stubbar eller 
utföra annan direkt eller indirekt markbearbetning, 

 
2. uppföra byggnad eller anlägga väg, brygga, parkeringsplats, mast eller 

annan anläggning, 
 
3. dra fram ny mark- eller luftledning. 
 
4. framföra motordrivet fordon med undantag för 
 
 - körning på vägar och parkeringsplatser, 
 
          - körning vid tillsyn och underhåll av ledningar, preparering av skid- 
             spår och vid brandbekämpning, 
 
         - körning med mindre fordon för uttransport av fälld älg, 
 
5. anordna upplag med undantag för tillfälligt upplag i samband med skötsel 

av reservatet, 
 
6. använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel, 
 
7. kalka eller tillföra växtnäringsämnen eller göra andra ingrepp som kan 

innebära förorening eller annan förändring av marken, 
 
8. anbringa eller upplåta mark för tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller 

därmed jämförlig anordning med undantag av informationstavlor och 
informationsskyltar som berör reservatet eller kulturvärden, 

 
9. avverka, röja, skogsodla eller utföra annan skogsvårdsåtgärd eller på annat 

sätt skada levande eller döda träd samt vindfällen och buskar med undantag 
för 
- åtgärder vid underhåll av vägar, motionsspår gångstigar (inklusive 
vägdiken) och ledningar 

 
 - absolut nödvändiga åtgärder i samband med brandbekämpning, 

 



 

Postadress 746 80 Bålsta Tel 0171 - 525 00 Postgiro 10 22 00 - 3 
Besöksadress Centrumleden 1 Fax 0171 - 563 33 Bankgiro  234 - 4158 
Hemsida www.habo.se/haabo E-post haabo.kommun@habo.se Org nr. 212000 - 0241 

 

7 

 
10. utfodra vilt med undantag för stödåtgärder för hotad eller missgynnad art, 
 
11. införa för trakten främmande växt- och djurart/ras, 
 
12. upplåta plats för ridning, camping, orienteringstävling eller liknande 

arrangemang, uppställning av husvagn eller släpvagn, utan tillstånd av 
kommunen. 

 
13. bedriva jakt på fågel. 

 
14. rida 

 
Ovanstående föreskrifter skall inte utgöra hinder för förvaltaren att genomföra de 
åtgärder som erfordras för reservatets vård och skötsel. 
 
 
B.  Föreskrifter enligt 7 kap 6 § miljöbalken angående förpliktelser för ägare 

och innehavare av särskild rätt till fastigheten att tåla visst intrång. 
 
Ägare och innehavare av särskild rätt skall tåla att följande anordningar utförs och 
att följande åtgärder vidtas: 
 
1. reservatets gräns markeras och informationstavlor och skyltar som berör 
  reservatet eller kulturvärden sätts upp, 
 
2. parkeringsplats, stigar, utsiktsplatser, sittbänkar, eldstäder m.m. anläggs, 
 
3. åtgärder genomförs för att främja biologisk mångfald, t.ex. naturvårdsinriktad 
 röjning och gallring, 
 
4. undersökningar av växt- djur- och svamparter och andra naturförhållanden  
 genomförs som ett led i uppföljningen av syfte och mål med reservatet. 
 
Dessutom ska markägaren tåla att ovanstående åtgärder utförs av förvaltaren och 
att allt utfallande gagnvirke tillfaller förvaltaren. 
 
 
C.  Ordningsföreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken angående rätten att färdas 

och vistas inom naturreservatet samt angående ordningen i övrigt inom 
naturreservatet. 

 
Det är förbjudet att inom naturreservatet: 
 
1. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan, 
 
2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller 

omkullfallna träd och buskar, 
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3. gräva upp blommor, gräs, mossor, svampar, lavar eller på något annat sätt ta 

bort eller skada växter eller växtdelar av något slag, med undantag för 
plockning av matsvamp, frukt, bär och icke fridlysta blommor, döda eller föra 
bort djur, föra bort ägg, rom eller bo eller på annat sätt medvetet störa 
djurlivet,  

 
4. göra upp öppen eld på annan än särskilt iordningställd plats, 

 
5. framföra motordrivet fordon annat än på iordningställd parkeringsplats och 

allmänna vägar. 
 

6. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift, 
 
7. utan kommunens tillstånd anordna tävlingar. 
 
Föreskrifterna skall inte utgöra hinder för ägare eller innehavare av särskild rätt 
(t.ex. jakt eller ledningsrätt) att vidta åtgärd som är nödvändig för att t.ex. kunna 
jaga eller underhålla ledningsgator. 
 
Undantag från dessa föreskrifter kan medges efter ansökan till kommunen 
 
 

ÄRENDETS BEREDNING 
 

Ärendet aktualiserades av Upplandsstiftelsens styrelseledamot Leif Hagelin år 2002. 
I samverkan mellan stiftelsen och Håbo kommun inleddes 2003 arbetet för att 
klarlägga förutsättningarna för bildandet av ett naturreservat. I september 2003 
färdigställdes det första utkastet till beslut och skötselplan.……..… 

 
Förvaltare av reservatet kommer att vara Upplandsstiftelsen 
 
Förslag till reservatsbeslut och skötselplan remitterades år 2006 till markägare, 
sakägare, berörda myndigheter och organisationer (se sändlista). Yttrande inkom från 
(se bilaga). 
 
Detta beslut gäller från den dag det vinner laga kraft.  
 
Beslutet kan överklagas hos länsstyrelsen 
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BILAGOR 
 
A. Skötselplan 
B. Översiktskarta, skala 1:100 000 
C. Reservatskarta, skala 1:10 000 
D. Skötselområdeskarta, skala 1:10 000 (ortofoto) 
E. Inkomna remissvar 
F. Hur man överklagar 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


