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Länsstyrelsens föreläggande: Förslag till utökning av naturreservatet 
Delsjöområdet i Göteborgs, Härryda och Mölndals kommuner 
 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen 

 Som yttrande över länsstyrelsen i Västra Götalands föreläggande: Förslag 
 till utökning av naturreservatet Delsjöområdet i Göteborg, Härryda och 
 Mölndals kommuner översänds stadskansliets förslag till yttrande (bilaga 
 13) 

 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen i Västra Götaland har upprättat ett förslag till utökning av det befintliga 
naturreservatet Delsjöområdet. Göteborgs stad har förelagts att, i egenskap av mark- och 
sakägare, skriftligen framföra eventuella synpunkter på förslaget till länsstyrelsen senast 
31 oktober 2007. Förslaget framgår av bilaga 1. 

Förslaget innebär att det naturreservat som bildades 1984 i de östra och södra delarna av 
området utökas väster- och norrut. Förslaget till utökning omfattar Härlanda tjärn, 
Brudaremossen, Skatås samt stora områden nordväst om Stora Delsjön. Vissa frilufts- 
och rekreationsområden, bl. a Skatås motionscentrum och Delsjökolonin, föreslås 
undantas från reservatet. I norr och väst avgränsas reservatet direkt mot bebyggelse-
områden vid Skår, Örgryte, Kärralund samt Björkekärr. Den föreslagna utökningen sker 
på mark som ägs av Göteborgs Stad. Befintlig skötselplan för det ursprungliga natur-
reservatet föreslås även gälla för det utökade reservatet. Hela området förvaltas idag i 
enlighet med befintlig skötselplan av park- och naturnämnden, som även föreslås som 
förvaltare för det utökade reservatet.  

Stadskansliet har remitterat ärendet till flera berörda nämnder och bolag. Samtliga 
remissinstanser konstaterar att Delsjöområdet utgör ett oerhört viktigt, centralt beläget, 
natur- och friluftsområde i Göteborg. De flesta remissinstanser är positiva till förslaget 
till utökningen av reservatet och menar att det är viktigt att områdets skyddas och 
bevaras. Flera pekar samtidigt på behov av justering av det föreslagna reservatets 
gränser och föreskrifter.  

Stadskansliet, liksom fastighetsnämnden, menar att reservatets föreslagna gräns i direkt 
anslutning till bebyggda områden och inneslutande av många viktiga friluftsanlägg-

 1(46) 



 

ningar, gör att möjligheten till framtida förändringar, till gagn för boende, förenings- 
och friluftsliv, i randzonen mellan bebyggelse/ anläggningar och naturområde 
begränsas.  

Samtidigt kan konstateras att området, med dess unika läge och stora betydelse för 
friluftslivet i kommunen, är mycket skyddsvärt. Det finns dock en svårighet att redan 
idag bedöma framtida behov i ett område i så centrala delar av staden och av sådan vikt 
för friluftslivet som nu är aktuellt. Detta, i kombination med den begräsning i kom-
munens rådighet över området som en statlig reservatsbildning skulle innebära, gör att 
stadskansliet, liksom byggnadsnämnden och kulturnämnden, förordar ett annat skydd 
för området än statlig reservatsbildning. Byggnadsnämnden har gett stadsbyggnads-
kontoret i uppdrag att se över skyddet för området som natur- och friluftsområde och 
undersöka möjligheterna att åstadkomma skydd för området genom detaljplan. 

Ekonomiska konsekvenser 
En utökning av Delsjöreservatet i enlighet med länsstyrelsens förslag får endast 
begränsade ekonomiska konsekvenser för staden då området redan idag förvaltas av 
park- och naturnämnden i enlighet med föreslagen skötselplan. Park- och naturnämnden 
bedömer de ökade årliga kostnaderna till ca 50 000 kr till följd av utökad skötsel 
deponin Brudaremossen. Likaså bedöms de initiala kostnaderna för nya skyltar och nya 
kartor etc. till ca 50 000 kr.  

 

GÖTEBORGS STADS STADSKANSLI 

 

 

 

Lena Lundblad  Björn Johansson 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 1 Länsstyrelsens föreläggande: Förslag till utökning av naturreservatet 
 Delsjöområdet 
Bilaga 2 Fastighetsnämndens handlingar 
Bilaga 3 Byggnadsnämndens handlingar 
Bilaga 4 Park- och naturnämndens handlingar 
Bilaga 5 Miljönämndens handlingar 
Bilaga 6  Nämnden för Göteborg Vattens handlingar 
Bilaga 7 Kretsloppsnämndens handlingar 
Bilaga 8 Idrotts- och föreningsnämndens handlingar 
Bilaga 9 Förvaltnings AB Framtidens handlingar 
Bilaga 10 Kulturnämndens handlingar 
Bilaga 11 Liseberg Gäst AB:s handlingar 
Bilaga 12 SDN Härlandas handlingar 
Bilaga 13 Förslag till yttrande till länsstyrelsen Västra Götalands län 

Göteborgs Stad Stadskansliet, tjänsteutlåtande 2(46) 



 

Ärendet 
Länsstyrelsen i Västra Götaland har upprättat ett förslag till utökning av det befintliga 
naturreservatet Delsjöområdet. Förslaget omfattar beslut med föreskrifter och 
avgränsning samt fastställande av befintlig skötselplan. Berörda nämnder och bolag 
inom Göteborgs stad har förelagts av länsstyrelsen att, i egenskap av sakägare och med 
stöd av 24 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken mm (1998:1252), 
skriftligen framföra eventuella synpunkter på förslaget till länsstyrelsen senast 30 
september 2007. Då stadskansliet anser att en kommunal helhetsavvägning av ärendet är 
av vikt, har berörda nämnder och bolags yttranden samordnats och ett samlat svar avges 
från Göteborgs Stad.  Förlängd remisstid har, till följd av denna hantering av ärendet, 
beviljats till 31 oktober 2007. 

Bakgrund 
Regeringen beslutade i juni 2002 att ge länsstyrelserna i Stockholms, Västra Götalands 
och Skåne län i uppdrag att fram var sitt program för hur de från friluftslivs- och 
naturvårdssynpunkt mest värdefulla tätortsnära områdena kan ges varaktigt skydd och 
förvaltning. Bakgrunden till uppdraget återfinns bl. a i den skrivelse, ”En samlad 
naturvårdspolitik”, som regeringen våren 2002 överlämnade till riksdagen och där 
frågor om kommunal naturvård och tätortsnära natur lyfts fram. I uppdraget anförde 
regeringen bl. a att det starka trycket från olika exploateringsintressen i storstads-
regionerna gör att de bäst lämpade områdena för friluftsliv och naturvård bör ges ett 
långsiktigt skydd, främst genom reservatsbildning. 

Uppdraget för Västra Götalands läns del utmynnade i länsstyrelsens rapport ”Tätorts-
nära natur i Göteborgsregionen”. Den del av Delsjöområdet som nu föreslås bli 
naturreservat pekas i denna rapport ut som ett område som bör bli naturreservat på 
grund av de höga friluftsvärdena. Göteborg Stad hade i sitt yttrande över rapporten 2003 
inget att erinra mot att området Skatås-Härlanda tjärn ingick i programmet. 

Länsstyrelsens förslag 
I det förslag till reservatsbildning som länsstyrelsen nu presenterar, konstateras att 
Delsjöområdet är ett av Göteborgs populäraste och mest utnyttjade friluftsområden och 
att området utgör en mycket viktig och centralt belägen ”grön lunga” i Göteborg. Inom 
området finns värdefulla naturmiljöer och gott om kulturhistoriskt intressanta platser 
och objekt. Länsstyrelsen menar att det är av stor vikt att Delsjöområdet i sin helhet 
finns kvar som ett värdefullt, tätortsnära område för friluftsliv och rekreation och att det 
därför är motiverat att skydda det. Länsstyrelsen bedömning är att områdets värden bäst 
ges ett långsiktigt skydd genom bildande av naturreservat.  

Syftet med naturreservatet skulle vara att: 
- skydda och utveckla ett stort, tätortsnära naturområde av mycket stor betydelse 

för friluftsliv och rekreation i Göteborg 
- bevara ett variationsrikt landskap med omväxlande natur samt att utveckla de 

värdefulla naturmiljöer som finns i området i syfte att gynna 
naturvårdsintressanta växt- och djurarter 

- bevara kulturhistoriskt intressanta och värdefulla objekt inom området 

Syftet skall tryggas genom att: 
- exploatering av området förhindras 
- anläggningar och anordningar för friluftslivet tillses, underhålls och utvecklas 

regelbundet 
- gallringar och röjningar utförs, som tidigare, i naturvårdande syfte istället för 

skogsbruk i produktionssyfte 
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- värdefulla naturmiljöer sköts på sådant sätt att förutsättningarna för ett rikt djur- 
och växtliv ökar och att mer vildmarksbetonade områden får utvecklas till 
naturskog 

- fornlämningar och andra kulturhistoriska objekt underhålls 

De östra och södra delarna av området skyddades som naturreservat 1984. Förslaget till 
nytt reservat innebär att naturreservatet utökas väster- och norrut och omfattar bl. a 
Härlanda tjärn, Brudaremossen, Skatås samt stora delar nordväst om Stora Delsjön. 
Reservatet får direkt avgränsning mot bebyggelseområden vid Skår, Örgryte, Kärralund 
samt Björkekärr. Vissa områden, såsom Delsjöns golfbana, det tidigare radio- och TV-
huset, Lilla Torp, Kärralunds camping, Skatås motionscentral och Delsjökolonin undan-
tas från naturreservatet. Av länsstyrelsens kartbilaga 1B framgår såväl nuvarande som 
föreslagen reservatsgräns. 

För att få till stånd ett enhetligt beslut med samma föreskrifter och skötsel för hela 
Delsjöområdet föreslår länsstyrelsen att det tidigare och det nya naturreservatet läggs 
samman till ett utökat naturreservat, istället för att utgöra två separata naturreservat intill 
varandra. Reservatet skulle efter utökning omfatta totalt 1 227 hektar mark. Det 
ursprungliga reservatet omfattar 760 hektar. All utvidgning sker på mark ägd av 
Göteborgs stad.  

Det befintliga naturreservatet förvaltas idag av Göteborgs Stad genom park- och 
naturförvaltningen. Göteborgs Stad föreslås som förvaltare även av det nya, utökade, 
reservatet. Den befintliga skötselplanen, som även tidigare omfattat hela området, 
föreslås gälla även för det utökade reservatet.   

Remissinstanserna 
Fastighetsnämnden 

Fastighetsnämnden anser att det inte är motiverat med en utökning av naturreservatet för 
Delsjöområdet. Nämnden menar att det befintliga naturreservatets omfattning och 
bostads- och kollektivtrafiknära läge redan på ett fullgott sätt tillgodoser friluftslivets 
behov i den östra delen av staden. Marken är i kommunal ägo, kärnområdet är inte 
berört av några hot om exploatering och det finns en stor medvetenhet inom kommunen 
för hela områdets värden och betydelse för såväl naturvården som friluftslivet.  

Om en utökning av naturreservatet skulle bli aktuell menar nämnden att gränsen för den 
föreslagna utökningen måste ändras och utökningen ges en mindre omfattning. Det 
väsentliga vid en eventuell utökning är att kärnområdet får ett långsiktigt bevarande och 
att det ges möjlighet att på ett bra sätt ta sig runt både Stora Delsjön och Härlanda tjärn. 

Byggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden avstyrker förslaget till utökning av naturreservatet för 
Delsjöområdet. Nämnden menar att det finns en rad komplicerade och obesvarade 
frågor rörande en eventuell utvidgning av Delsjöns naturreservat. Istället för en 
utvidgning vill byggnadsnämnden att skyddet för området ses över och att 
möjligheterna att skydda området med en detaljplan, där kommunerna och de folkvalda 
har större möjligheter att påverka innehållet, undersöks. Byggnadsnämnden har gett 
stadsbyggnadskontoret i uppdrag att se över skyddet för Delsjöområdet.  

Park- och naturnämnden 

Park- och naturnämnden anser att förslaget på utvidgning av naturreservatet är 
motiverat. Att ge större delen av Delsjöområdet ett skydd är viktigt eftersom området är 
ett mycket välbesökt friluftsområde och unikt genom sitt centrala läge, konstaterar 
nämnden, som dock föreslår en justering av gränsdragningarna på vissa ställen samt 
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vissa ändringar i reservatsföreskrifterna. Nämnden konstaterar också att en rimlig 
utveckling av idrotts- och friluftsområdet måste tillåtas. Förslaget innebär en ökning av 
park- och naturförvaltningens kostnader med ca 50 000 kr årligen till följd av utökad 
skötselnivå avseende Brudaremossen.  

Miljönämnden 

Miljönämnden tillstyrker länsstyrelsens förslag till utökning av naturreservatet. 
Nämnden menar att området är ett mycket värdefullt frilufts- och rekreationsområde och 
att det måste anses som mycket angeläget att säkerställa att Göteborgs befolkning även i 
framtiden har tillgång till ett stort, lättillgängligt område tätortsnära natur. Det är därför 
motiverat att ge området ett långsiktigt skydd mot framtida exploatering.  

En översyn av reservatsgränsen bör dock göras, menar miljönämnden, vid gamla radio- 
och TV-huset vid Stora Torp för att möjliggöra framtida bostäder i området enligt 
stadsbyggnadskontorets förslag i det nyss påbörjade arbetet med planläggning av 
området. Vidare vill miljönämnden mildra vissa inskränkningar för friluftslivet i 
ordningsföreskrifterna. 

Nämnden för Göteborg Vatten 

Nämnden för Göteborg Vatten tillstyrker länsstyrelsens förslag till utökning av natur-
reservatet och menar att reservatets föreskrifter, tillsammans med vattenskyddsföre-
skrifterna, stärker skyddet för Delsjöarna som vattentäkt. Göteborg Vatten har flera 
råvatten-, drickvatten- och avloppsanläggningar inom området och Delsjöarna används 
som vattentäkt för Lackarebäcks vattenverk och reservvattentäkt för Alelyckans 
vattenverk.  

Nämnden anser att förslaget till reservatsföreskrifter bör ses över. Bl. a behöver 
undantag från föreskrifterna medges för Göteborg Vatten för de punkter som kan 
påverka nämndens möjligheter att reparera, bygga nytt eller ut anläggningar i syfte att 
trygga stadens vattenförsörjning. Vidare behöver några punkter förtydligas, dels i 
föreskrifterna och del i skötselplanen, i samma syfte.   

Kretsloppsnämnden 

Kretsloppsnämnden svarar utifrån sitt ansvar för miljöskyddsåtgärder vid nedlagda 
deponier på kommunal mark, då Brudaremossens deponi föreslås ingå i reservatet. 
Nämnden tillstyrker att reservatet utökas i enlighet med länsstyrelsens förslag, men 
konstaterar att tidvis kommer nödvändigt underhåll av deponin att innebära omfattande 
ingrepp i den naturtyp som etablerats på deponin. Nämnden förutsätter även att kraven 
på miljöskyddsåtgärder inte ökar i och med en reservatsbildning. 

Idrotts- och föreningsnämnden 

Idrotts- och föreningsnämnden ser det som positivt att naturreservatet utökas. Nämnden 
anser dock att den undantagna ytan kring Skatås motionscentrum bör utökas, då annars 
möjligheterna till en framtida utveckling, bl. a i samarbete med föreningslivet, 
begränsas. Nämnden förutsätter vidare att ett utökat naturreservat inte förhindrar att 
mark kan tas i anspråk för utveckling av föreningslivets verksamhet på andra ställen 
inom reservatet.  

Förvaltnings AB Framtiden 

Förvaltnings AB Framtiden anser i en VD-skrivelse, att en utökning av Delsjöreservatet 
kan genomföras under förutsättning att det inte hindrar fortsatt expansion av bostäder 
och den trafik den medför i området.  
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Kulturnämnden 

Kulturnämnden är medveten om Delsjöområdet stora betydelse ur kultur-, miljö- och 
friluftssynpunkt, men då området inte berörs av några exploateringsplaner, menar 
nämnden att det inte är motiverat att utöka reservatet. En utökning skulle innebära att 
framtida generationer inte har någon möjlighet att utveckla området efter eventuellt 
framtida behov. Samtidigt menar nämnden att man måste hitta ett sätt som säkerställer 
och omhändertar de värden som området utgör. Nämnden förordar därför att man ser 
över skyddet för området och ger den lokala politiken större möjligheter att påverka hur 
ett sådant skydd skulle kunna se ut.  

Lisebergs Gäst AB 

Lisebergs Gäst AB uttrycker i en VD-skrivelse att bolaget är mycket positivt till en 
utökning av Delsjöreservatet. Man förordar dock en annan gränsdragning för att få en 
mer naturlig gräns för reservatet och för att undvika att en ”kil” bildas mellan 
Lisebergsbyn Kärralund (Kärralunds Camping) och Skatås motionsområde. 

SDN Härlanda 

SDN Härlanda är positiv till att Delsjöreservatet utökas men begär att förslaget 
omarbetas så att även Renströmska parken och området norr om Härlanda tjärn fram till 
bebyggelsen vid Träringen och Smörslottsgatan inkluderas. 

SDN Örgryte, Göteborg Energi AB, GRYAB samt Räddningstjänsten Storgöteborg har 
avstått från att lämna yttrande. 

Stadskansliets överväganden 
Stadskansliet menar, liksom remissinstanserna och länsstyrelsen, att Delsjöområdet 
utgör en mycket viktig del av det attraktiva och hållbara Göteborg med stora kvaliteter 
för göteborgare och andra tack vare sina betydande natur-, kultur- och friluftsvärden. 
Genom kontakten med naturreservatet Knipeflågsbergen i Partille kommun och grön-
områden österut, utgör området en stor och sammanhängande grön kil in till Göteborg.  
Området har stor betydelse genom sina värdefulla naturmiljöer och kulturhistoriska 
objekt och platser.  Det har också stor betydelse för göteborgarnas friluftsliv genom sin 
lättillgänglighet och för föreningslivet genom de anläggningar som finns inom området. 
Området har också betydelse för stadens vattenförsörjning genom att sjöar i området 
utgör vattentäkter och flera rå- och dricksvattenanläggningar och avloppsanläggningar 
finns inom området.  

Det föreslagna reservatet ligger inom områden som av länsstyrelsen har utpekats som 
riksintresse för friluftsliv och kulturmiljövård. De redan skyddade delarna anges i 
översiktsplanerna för de tre berörda kommunerna som naturreservat. Den föreslagna 
utvidgningen ligger helt inom det område som i ÖP99 utpekas som ”områden med 
särskilt stora värden för natur- och friluftsliv samt kulturvård och/eller brukningsvärd 
jordbruksmark” och där nuvarande markanvändning föreslås även i fortsättningen. 
Samrådshandlingen till förslaget till ny översiktsplan för Göteborg, ÖPXX, anger 
samma markanvändning.  Strandskydd gäller vid Stora och Lilla Delsjöarna, Stora 
Björketjärn, Östra och Västra Långevattnen, Härlanda tjärn och Svarttjärn samt vid 
bäckravin vid Kärralunds camping. Den skötselplan som är fastlagd för det befintliga 
reservatet gäller även för hela det nu aktuella området. Marken är i kommunal ägo och 
området omfattas inte av några exploateringsplaner. Medvetenheten om områdets värde 
och betydelse är alltså stor och området får anses vara mycket skyddsvärt. Detta 
konstaterades även i samband med stadens yttrande 2003 över länsstyrelsens rapport 
”Tätortsnära natur i Göteborgsregionen”.  
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Enligt det nu presenterade förslaget till utökning kommer dock reservatets västra och 
norra delar att gränsa direkt mot bebyggda områden, bl. a i Skår, Kärralund och Björke-
kärr. Förslaget innebär också att befintliga frilufts- och rekreationsanläggningar, såsom  
t ex Skatås motionscentral och Delsjökolonin, undantas från reservatsbildningen och 
bildar ”enklaver” i reservatet. Detta begränsar kommunens möjligheter till framtida för-
ändringar, till gagn för boende och friluftsliv, i randzonen mellan bebyggelse/anlägg-
ningar och naturområde. Områdets betydelse för t ex stadens vattenförsörjning gör att 
de tekniska anläggningarna inom området måste kunna utvecklas. Även kommunens 
ansvar för den f d deponin kan innebära behov av framtida, mer genomgripande, 
underhållsåtgärder.  

Det finns en svårighet i att redan idag bedöma framtida behov i ett område som det nu 
aktuella, med centralt läge, av stor vikt för invånarnas friluftsliv och delar av kom-
munens tekniska försörjning. Detta, i kombination med den begränsning i kommunens 
rådighet över området som en statlig reservatsbildning innebär, gör att stadskansliet 
förordar ett annat skydd för området än statlig reservatsbildning.  

Det finns olika typer av skydd som kan komma ifråga för att skydda tätortsnära natur-
områden. Bildande av kommunalt reservat och genom plan- och bygglagens bestämmel-
ser om översiktsplan, områdesbestämmelser och detaljplaner är t ex instrument som 
kommunen själv råder över.   

Stadskansliet ställer sig därför bakom byggnadsnämndens uppdrag till stadsbyggnads-
kontoret att se över skyddet för Delsjöområdet som natur- och friluftsområde och under-
söka möjligheterna att skydda området med detaljplan.  

Om en reservatsbildning skulle bli aktuell menar stadskansliet att en översyn av före-
slagna reservatsgränser och -föreskrifter är nödvändig. 

Stadskansliet menar, liksom fastighetsnämnden, att länsstyrelsens förslag till utökning 
skulle ge ett mycket splittrat naturreservat i den västra delen av området, eftersom flera 
delområden inte avses ingå i reservatsbildningen. Det finns även flikar av undantagna 
områden som skär in i reservatet och enklaver av områden som omgärdas av reservatet. 
Det splittrade och osammanhängande reservatet medför en uppenbar risk för att 
reservatet blir svårt att hantera i flera avseenden, t ex vad gäller skötsel, skyltning och 
markering av gränser. Det finns också en risk för otydlighet gentemot allmänheten. Att 
reservatsgränsen föreslås gå dikt an mot bebyggda områden och friluftsanläggningar 
innebär också, som framförts ovan, alltför stora begräsningar i de framtida utvecklings-
möjligheterna för dessa områden. 

Likaså tar de föreslagna reservatsföreskrifterna inte, i tillräcklig omfattning, hänsyn till 
kommunens behov av att kunna vidta underhållsåtgärder och utveckla de tekniska 
anläggningar för t ex stadens vattenförsörjning som inryms i reservatet enligt förslaget 
till utökning. En omprövning bör också göras av graden av inskränkningar i friluftslivet 
som kan motiveras av reservatsbildningen.  
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Länsstyrelsens föreläggande 	Bilaga 1
Förslag till utökning av naturreservatet Delsjöområdet i Göteborgs,
Härryda och Mölndals kommuner 
2007-04-04

Bilaga 1









































 

Fastighetsnämnden Bilaga 2 
Utdrag ur protokoll  
Sammanträdesdatum 2007-09-17  
 
 

§ 250 Dnr 0558/07 
 
 

Länsstyrelsens förslag till utökning av naturreservatet Delsjöområdet 
 

 
HANDLING 
 
Fastighetskontorets tjänsteutlåtande 2007-08-13. 
 
TIDIGARE BEHANDLING 
 
Bordlagt 2007-08-27, § 225 
 
YRKANDEN 
 
Tina Wallenius (mp): bifall till yrkande från mp enligt skrivelse daterad 2007-
09-17,  
                                            bilaga 1 
 
Owe Nilsson (s): bifall till kontorets förslag. 
 
PROPOSITIONSORDNING 
 
Ordföranden Owe Nilsson ställer proposition på yrkandena och finner att Owe 
Nilssons yrkande bifallits. 
 
BESLUT 
 
Enligt fastighetskontorets förslag: 
 
Som fastighetsnämndens yttrande till kommunstyrelsen över länsstyrelsens förslag 
till utökning av naturreservatet Delsjöområdet översänds detta tjänsteutlåtande. 
_______________ 
 
Stadskansliet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Göteborgs Stad Stadskansliet, tjänsteutlåtande 9(46) 



 

Vid protokollet 
 
 
Anders Kinnander 

 

  
 
Justerat 2007-09-19 
 

 

 
 

 

Ordförande 
 
 
Owe Nilsson 

Justerare 
 
 
Kjell Björkqvist 
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Fastighetsnämnden
Yrkande mp 2007-09-17



 

Fastighetskontoret 
Tjänsteutlåtande 2007-08-13 
 

Länsstyrelsens förslag till utökning av naturreservatet Delsjöområdet 
 

FÖRSLAG TILL FASTIGHETSNÄMNDENS BESLUT 
Som fastighetsnämndens yttrande till kommunstyrelsen över läns-
styrelsens förslag till utökning av naturreservatet Delsjöområdet översänds 
detta tjänsteutlåtande. 

ÄRENDET 
Stadskansliet har remitterat länsstyrelsens föreläggande ”Förslag till utökning av 
naturreservatet Delsjöområdet i Göteborgs, Härryda och Mölndals kommuner” till bl a 
fastighetsnämnden. Yttrande ska lämnas senast den 21 september 2007. 
 

SAMMANFATTNING  

Kontorets grundläggande uppfattning är att det inte är motiverat med en utökning av 
naturreservatet för Delsjöområdet. Det befintliga naturreservatets omfattning och 
bostads- och kollektivtrafiknära läge tillgodoser redan på ett fullgott sätt friluftslivets 
behov i den östra delen av staden. Dessutom är marken i kommunal ägo, kärnområdet 
är inte berört av några exploateringshot och det finns en stor medvetenhet inom kom-
munen för hela områdets värden och betydelse för såväl naturvården som friluftslivet. 
 
Om en utökning av Delsjöreservatet ändå skulle bli aktuell är fastighetskontorets 
bestämda uppfattning att gränsen för den föreslagna utökningen måste ändras och ges 
en mindre omfattning. Det väsentliga vid en eventuell utökning är att kärnområdet får 
ett långsiktigt bevarande och att det ges möjlighet att på ett bra sätt ta sig runt både 
Stora Delsjön och Härlanda tjärn. 
 

LÄNSSTYRELSENS FÖRSLAG 

Länsstyrelsen har upprättat ett förslag till utökning av det befintliga naturreservatet 
Delsjöområdet. Förslaget omfattar beslut med föreskrifter och avgränsning samt 
fastställande av befintlig skötselplan. 
 
Den östra delen av Delsjöområdet skyddades som naturreservat redan 1984. Den be-
fintliga skötselplanen inkluderar även området kring Skatås-Härlanda tjärn. Enligt 
länsstyrelsen är det av stor vikt att Delsjöområdet i sin helhet finns kvar som ett vär-
defullt, tätortsnära område för friluftsliv och rekreation och det är därför motiverat att 
skydda det som naturreservat. För att få till stånd ett enhetligt beslut med samma 
föreskrifter och skötsel för hela Delsjöområdet anser länsstyrelsen att det är lämpligt 
att utöka det befintliga reservatet genom ett nytt beslut, istället för att bilda ett nytt 
separat naturreservat vid Skatås. 
 
Länsstyrelsens förslag innebär att naturreservatet utökas österut med direkt avgräns-
ning till bebyggelseområden vid Skår, Örgryte, Kärralund och Björkekärr. Vissa om-
råden - såsom golfbanan, f d Sveriges Radio, Lilla Torp, Kärralunds camping, Skatås 
motionscentral och Delsjökolonin – har undantagits från naturreservatet.  
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Länsstyrelsens förslag framgår av bilaga. 
 

BAKGRUND 

Regeringen beslutade i juni 2002 att ge länsstyrelserna i Stockholms län, Västra 
Götalands län och Skåne län i uppdrag att ta fram var sitt program för hur de från 
friluftsliv- och naturvårdssynpunkt mest värdefulla tätortsnära områdena kan ges 
varaktigt skydd och förvaltning. 
 
Under sommaren och hösten 2003 fick Göteborgs Stad möjlighet att yttra sig över det 
förslag till program för skydd av tätortsnära natur som länsstyrelsen i Västra Götalands 
län tagit fram med anledning av regeringens uppdrag. Stadskansliet remitterade 
programmet till bland annat fastighetsnämnden för yttrande. Fastighetsnämnden 
tillstyrkte förslaget med undantag för södra Göteborgskusten, Rya skog, Slottsskogen 
samt Skatås med Härlanda tjärn. I Göteborgs Stads yttrande framfördes dock att 
kommunen inte hade något att erinra mot att Skatås-Härlanda tjärn ingick i pro-
grammet. Rapporten ”Den tätortsnära naturen i Göteborgsregionen” utpekar därför 
området kring Skatås och Härlanda tjärn som ett område som bör skyddas som natur-
reservat med hänsyn till dess natur- och friluftsvärden.    
 

FASTIGHETSKONTORETS SYNPUNKTER 
 
Behovet av utökning av reservatet 

Vid utgången av 2004, som är den senaste tidpunkt då det finns jämförbar statistik, 
fanns det totalt 12 naturreservat i Göteborgs Stad med en sammanlagd areal på 10 416 
hektar, varav landarealen utgjorde 4 383 hektar. De skyddade områdenas landareal 
utgjorde omkring 10 % av kommunens totala landareal.    
 
Sammanställningen på nästa sida visar att Göteborg har en klart högre andel skyddad 
natur jämfört såväl med Stockholm och Malmö som storstadslänen, Göteborgsregionen 
och riket som helhet.     
 

Naturreservat vid utgången av 2004 

 Antal 
natur-
reservat 

Skyddad 
totalareal, 
kvkm 

Skyddad 
landareal, 
kvkm 

Andel 
(%) 
skyddad 
landareal 

Göteborg            12              104                44 9,8 

Stockholm              4                  8                  7 6,8 

Malmö              0                  0                  0 0,0 

Göteborgsregionen          107              423              214 5,8 

Västra Götalands  
län 

         365           1 452              807 3,4 

Stockholms 
län 

         214           1 008              360 5,6 

Skåne län          176              716              234 2,1 

Riket  2 754   42 431   35 713 8,7 
 
Källa: SCB  
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Arealen på det befintliga Delsjöreservatet uppgår till drygt 800 ha. Med den nu fö-
reslagna utökningen skulle den totala arealen uppgå till 1 227 hektar (vilket är det 
samma som 12 270 000 kvm), dvs en ökning med ca 400 hektar. Det kan också på-
pekas att Delsjöreservatet har en naturlig fortsättning över kommungränsen i Partille 
kommun genom Knipeflogsbergens naturreservat. Detta reservat har en areal på ca 400 
ha. Det sammanhängande skyddade området uppgår således redan idag till ca 1 200 
hektar. 
 
Delsjöområdet har ett läge nära centrum, kollektivtrafik och stora bostadsområden. 
Området ligger inom område av riksintresse för friluftslivet och kulturmiljövård. 
Strandskydd gäller vid Stora Delsjön, lilla Delsjön, Stora Björketjärn, Östra Lång-
vattnet, Västra Långvattnet, Härlanda tjärn samt vid bäckravin vid Kärralunds cam-
ping. Huvuddelen av Delsjöområdet ägs av Göteborgs Stad och en mindre del i söder 
ägs av Härryda kommun.  
 
Enligt miljöbalkens 7 kap får länsstyrelsen eller kommunen förklara ett mark- och 
vattenområde som naturreservat i syfte att bevara biologisk mångfald, vårda och 
bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftslivet. 
Skälen för beslutet om att bilda naturreservat ska anges.  
 
Enligt fastighetskontoret mening har inte tillräckliga skäl angetts i länsstyrelsens 
förslag till beslut om naturreservat. Kontorets grundläggande uppfattning är, mot 
bakgrund av ovanstående redovisning, att det inte är motiverat med en utökning av na-
turreservatet för Delsjöområdet. Det befintliga naturreservatets omfattning och 
bostads- och kollektivtrafiknära läge tillgodoser redan på ett fullgott sätt friluftslivets 
behov i den östra delen av staden. Dessutom är marken i kommunal ägo, kärnområdet 
är inte berört av några exploateringshot och det finns en stor medvetenhet inom kom-
munen för hela områdets värden och betydelse för såväl naturvården som friluftslivet. 
 
Avgränsning vid utökning av reservatet 

Om en utökning av Delsjöreservatet ändå skulle bli aktuell är fastighetskontorets 
bestämda uppfattning att gränsen för den föreslagna utökningen måste ändras. Den 
utökning som länsstyrelsen föreslår ger ett mycket splittrat naturreservat i den västra 
delen av området, eftersom flera delområden inte avses ingå i reservatsbildningen. Det 
handlar om såväl större områden, såsom golfbanan och Skatås, som mindre områden 
omgärdade av reservatet. Det finns även flikar av undantagna områden som skär in i 
reservatet. Det splittrade och osammanhängande naturreservatet kan medföra en 
uppenbar risk för att reservatet i denna del kan bli svårt att hantera ur flera aspekter, t 
ex vad gäller skötsel, skyltning och markering av gränser. Det kan även komma att 
uppfattas som svårgripbart och opedagogiskt av den allmänhet som ska nyttja området. 
Besökare till området måste ha en möjlighet att förstå att de befinner sig i ett 
naturreservat.  
 
I en storstadskommun med goda förutsättningar för tillväxt måste det finnas möj-
ligheter till åtminstone mindre förändringar i randzonen mellan befintliga bebyg-
gelseområden och naturområden. Ett sådant exempel är det pågående arbetet med att 
omvandla och utveckla tomten där Sveriges Radio tidigare hade sin verksamhet. Det är 
därför olyckligt om ett naturreservat ligger dikt an till befintlig tät bebyggelse.      
 
Det väsentliga vid en eventuell utökning är att kärnområdet får ett långsiktigt beva-
rande och att det ges möjlighet att på ett bra sätt ta sig runt både Stora Delsjön och 
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Härlanda tjärn. En gräns för naturreservatet bör därför, enligt fastighetskontorets 
mening, kunna dras i en sträckning från J A Fagerbergs väg i söder vid Boråsleden och 
gå norrut längs golfbanans östra gräns och därefter fortsätta öster om Vattenverket, 
Delsjökolonin och Skatås motionscentral för att sedan ansluta norrut till en lämplig 
terränganpassad punkt nordost om Härlanda tjärn och söder om bebyggelseområdena i 
Rosendal och Björkekärr. En exakt gräns bör ges en naturlig anpassning till de 
naturgeografiska förhållandena.   
 
Jakt inom reservatet 

I länsstyrelsens förslag till beslut om föreskrifter anges att det ska vara förbjudet att 
inom naturreservatet bedriva jakt med undantag för de sydöstra delarna. Denna be-
stämmelse finns inte för det befintliga naturreservatet. 
 
I miljöbalkens 7 kap anges att de bestämmelser bör gälla som behövs för att uppnå 
syftet med reservatet. Bestämmelser som begränsar enskildas rätt att använda mark- 
eller vattenområden får inte gå längre än vad som krävs för att tillgodose syftet med 
skyddet. 
 
Normalt ska bestämmelserna i jaktlagstiftningen vara tillräckliga för att skydda hotade 
arter. Grundregeln i jaktlagstiftningen är att allt vilt är fredat och att nyttjandet endast 
får ske så att livskraftiga bestånd bibehålls långsiktigt. Viltet ses som en förnyelsebar 
resurs som ska vårdas och nyttjas på ett hållbart sätt. Vilka arter som får jagas i länet 
och vid vilka tider framgår av jaktförordningen. 
 
Delsjöområdet har sin naturliga fortsättning i Härskogsområdet. Båda områdena är av 
riksintresse. Det stora sammanhängande naturområdet som sträcker sig som en grön kil 
genom Lerums och Partille kommuner in i Göteborg, medför att det är rik förekomst 
på vilt ända in i Delsjöområdet i Göteborg. Fastighetskontoret får regelbundet samtal 
från boende med synpunkter och klagomål vad gäller förekomst av  bl a många rådjur. 
Fastighetskontoret anser därför att det vore olyckligt med en generell bestämmelse om 
förbud mot jakt i naturreservatet. Jaktlagstiftningen bör istället vara tillräcklig.   
 
Övriga synpunkter 

Skötseln av befintliga naturreservat är inte alltid tillfredsställande beroende på att det 
redan idag avsätts för lite resurser från statens sida. En utökning av antalet na-
turreservat i Göteborg kommer givetvis att ställa ökade krav och därmed även ökade 
driftskostnader för skötseln. Länsstyrelsen bör göras medvetna om detta förhållande. 
 
I länsstyrelsens förslag till beslut finns rubriken ”Ersättningstalan”. Under rubriken 
anges att text kommer i det slutliga beslutet. Redan nu bör det i yttrandet till läns-
styrelsen anges att kommunen genom fastighetskontoret kommer att begära ersättning 
om kommunal mark tas i anspråk för utökning av naturreservat.         
 
GÖTEBORGS FASTIGHETSKONTOR 
 
2007-08-13 
 
 
 
Christina Johnsson   Stephan Cedergren 
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Byggnadsnämnden Bilaga 2 
Utdrag ur protokoll  
Sammanträdesdatum 2007-09-18 
 

§ 363 

Uppdrag

Förslag till utökning av naturreservatet Delsjöområdet

Till behandling företogs det den 4 september 2007 senast bordlagda ären-
det angående remiss från länsstyrelsen om utvidgning av Delsjöområdets 
naturreservat så att även områdena vid Skatås, Härlanda tjärn och områ-
det runt golfbanorna ingår. 

Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett den 21 augusti daterat utlåtande så 
lydande: 

 ”Byggnadsnämnden etc. bil. 1 

Skrivelse ingavs från (s), (m), (fp), (kd) så lydande: 

”Yrkande etc. bil. 2 

 Under överläggning i ärendet yrkade: 

Joneskär (mp) med instämmande av Perlitz Ottosson (v) enligt kontorets 
förslag och 

ordföranden i enlighet med ovannämnda yrkande. 

 Sedan överläggningen förklarats avslutad framställde ordföranden propo-
sitioner på beslut om bifall till ovannämnda yrkanden. 

Sedan propositionerna besvarats och ordföranden tillkännagett att hon 
funnit den sistnämnda vara med övervägande Ja besvarad, begärdes 
omröstning vilken verkställdes i enlighet med följande justerade proposi-
tion: 

 ”Den som vill att nämnden skall bifalla ordförandens yrkande röstar Ja, 
den som inte vill röstar Nej. Vinner Nej har nämnden bifallit Joneskärs 
yrkande”. 

Vid upprop röstade tjänstgörande ersättarna Olinder och Niklasson, 
Lange, Malm, Fogelgren, Hellström och ordföranden Ja medan Joneskär 
och Perlitz Ottosson röstade Nej. 
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 Då omröstningen sålunda utfallit med sju Ja och två Nej hade nämnden 
beslutat: 

att avstyrka förslaget till utökning av naturreservatet för Delsjöområdet 
samt 

att uppdra åt kontoret att se över skyddet för Delsjöområdet. 

Joneskär och Perlitz Ottosson reserverade sig mot beslutet. 

Carl Otto Lange (m) lät till protokollet anteckna: att bevaka byggelsens 
gräns i de västra delarna. 

 

 Vid protokollet 

 

Agnetha Carlsson 
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Byggnadsnämnden
Yrkande s, m, fp, kd 2007-09-18



 
Utskriftsdatum Diarienummer  Sida 

2007-06-20 0494/07 1/2 
Till BN  

2007-08-21 

Yttrande BN 070821.doc  

Evelina Eriksson 
Tfn: 031-61 16 07 Byggnadsnämnden 
  
  
 
Yttrande till kommunstyrelsen 

Länsstyrelsens remiss Förslag till utökning av 
naturreservatet Delsjöområdet i Göteborgs, Härryda och 
Mölndals kommuner 
 
Byggnadsnämnden föreslås besluta 
 
att tillstyrka förslaget till utökning av naturreservatet Delsjöområdet 
 
Sammanfattning 
Länsstyrelsen föreslår en utvidgning av Delsjöområdets naturreservat så att även 
områdena vid Skatås, Härlanda tjärn och runt golfbanorna ingår. Föreskrifter och 
befintlig skötselplan föreslås också fastställas. Stadsbyggnadskontoret anser att 
den föreslagna utökningen är befogad med hänsyn till områdets betydande natur-, 
kultur, frilufts- och rekreationsvärden. Gränsdragningen mot bebyggelseområden 
och anläggningar förefaller rimliga. 
 
Förslaget 
Länsstyrelsen har upprättat ett förslag till utökning av det befintliga 
naturreservatet i Delsjöområdet. Förslaget omfattar beslut med föreskrifter och 
avgränsning samt fastställande av befintlig skötselplan.  
 
Utökningens geografiska omfattning kan ses i länsstyrelsen kartbilaga 1B där 
både befintligt reservat och föreslagen gräns för naturreservat redovisas. 
Utökningen gäller de västra delarna av Delsjöområdet och kan beskrivas som 
området mellan Stora Delsjön och bebyggelsen i Björkekärr, Kålltorp, Örgryte, 
Skår och Kallebäck med undantag för golfbanor och vissa andra anläggningar. 
 
Syftet med naturreservatet är att: 

• utveckla ett stort, tätortsnära naturområde av mycket stor betydelse för 
friluftsliv och rekreation i Göteborg, 

• bevara ett variationsrikt landskap med omväxlande natur samt att utveckla 
de värdefulla naturmiljöer som finns i området i syfte att gynna 
naturvårdsintressanta växt- och djurarter, 

• bevara kulturhistoriskt intressanta och värdefulla objekt inom området. 
 
Syftet ska tryggas genom att: 

• exploatering av området förhindras, 
• anläggningar och anordningar för friluftslivet tillses, underhålls och 

utvecklas regelbundet, 
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• gallringar och röjningar utförs, som tidigare, i naturvårdande syfte istället 
för skogsbruk i produktionssyfte, 

• värdefulla naturmiljöer, t ex lövskog, bäckraviner, våtmarker och 
fågelsjöar sköts på sådant sätt att förutsättningarna för ett rikt djur- och 
växtliv ökar och att mer vildmarksbetonade områden får utvecklas till 
naturskog, 

• fornlämningar och andra kulturhistoriska objekt underhålls. 
 
Stadsbyggnadskontorets synpunkter 
Stadsbyggnadskontoret anser att naturområdet är en mycket viktig del av det 
attraktiva och hållbara Göteborg med stora kvaliteter för både göteborgare och 
andra tack vare sina betydande natur-, kultur-, frilufts- och rekreationsvärden. 
Genom kontakten med naturreservatet Knipeflågsbergen i Partille kommun och 
grönområden österut utgör området en stor och sammanhängande grönkil in till 
Göteborg.  
 
Den föreslagna utökningen av Delsjöområdets naturreservat är därför befogad för 
att ge det tätortsnära området ett långsiktigt skydd. I praktiken har det 
tillkommande området ändå i många avseenden uppfattats som om det ingick i det 
befintliga naturreservatet. Till exempel har området skötts enligt samma 
skötselplan som gällt för reservatet, samma skötselplan som nu formellt föreslås 
för hela det utökade reservatet. 
 
Gränsdragningen mot bebyggelseområden och anläggningar förefaller rimliga och 
kontoret ser heller inga motsättningar med det pågående detaljplanearbetet vid 
Synvillan, det före detta radio- och tv-huset vid Delsjövägen. Mindre justeringar 
av gränsen i detalj kan behöva göras. 
 
 
 
 
Lars Ivarson Ulf Moback 
stadsbyggnadsdirektör tf översiktsplanechef 
 



 

Park- och naturnämnden Bilaga 4 
Utdrag ur protokoll  
Sammanträdesdatum 2007-08-23  
 
§ 98 0298/07 
 
 
Yttrande till kommunstyrelsen över länsstyrelsens förslag om utvidgning av 
naturreservatet Delsjöområdet  
 
 
ÄRENDET 
 
Kommunstyrelsen har översänt ett förslag från länsstyrelsen i Västra Götalands län på 
utvidgning av naturreservatet Delsjöområdet för yttrande.  
Utvidgningen föreslås ske i den västliga delen av området och innefattar Härlanda tjärn, 
Brudaremossen, samt stora delar nordväst om Stora Delsjön. Arealen på hela reservatet 
efter utvidgningen kommer att vara 1227 hektar. All utvidgning sker på mark ägd av 
Göteborgs Stad och förvaltad av park- och naturförvaltningen. 
 
HANDLING 
 
Park- och naturförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 15 augusti, 2007. 
 
BESLUT 
 

Park- och naturnämnden beslutar 
 

att översända förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen. 
 
 
YTTRANDE 
 
(fp) och (m) anmäler särskilt yttrande till protokollet. Bilaga 3.  
 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 
 
_______________ 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
Lena Gasslander 

 

  
2007-08-23 
 

 

  
Ordförande 
Jörgen Nordkvist (mp) 
 

Justerare 
Lennart Duell (fp) 
 

Göteborgs Stad Stadskansliet, tjänsteutlåtande 20(46) 





 

Park- och naturförvaltningen  
Tjänsteutlåtande 2007-08-15 
 
 
 

Yttrande till kommunstyrelsen över länsstyrelsens förslag till utökning av 
naturreservatet Delsjöområdet i Göteborgs, Härryda och Mölndals 
kommuner 
 
SAMMANFATTNING 
Kommunstyrelsen har översänt ett förslag från länsstyrelsen i Västra Götalands län på 
utvidgning av naturreservatet Delsjöområdet för yttrande senast 2007-09-21.  
 
Utvidgningen föreslås ske i den västliga delen av området och innefattar Härlanda tjärn, 
Brudaremossen, samt stora delar nordväst om Stora Delsjön. Arealen på hela reservatet 
efter utvidgningen kommer att vara 1227 hektar. All utvidgning sker på mark ägd av 
Göteborgs Stad och förvaltad av park- och naturförvaltningen. Park- och 
naturförvaltningen utses till förvaltare, utom en mindre areal i sydväst där Härryda 
kommun blir förvaltare. 
 
Park- och naturförvaltningen anser att förslaget på utvidgning av naturreservatet är 
motiverat.  

FÖRSLAG TILL BESLUT 
Park- och naturnämnden föreslås besluta: 
 
att  översända förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen samt 
att  omedelbart justera beslutet. 

ÄRENDET 
Kommunstyrelsen har översänt ärendet för yttrande senast 2007-09-21. 
 
Länsstyrelsen i Västra Götaland har tagit fram ett förslag på utvidgning av 
naturreservatet Delsjöområdet.  
 
Utvidgningen föreslås ske i den västliga delen av området och innefattar Härlanda tjärn, 
Brudaremossen, samt stora delar nordväst om Stora Delsjön. Arealen på hela reservatet 
efter utvidgningen kommer att vara 1227 hektar, en ökning från det gamla reservatets 
areal på 760 ha. All utvidgning sker på mark ägd av Göteborgs Stad och förvaltad av 
park- och naturförvaltningen. Park- och naturförvaltningen utses till förvaltare, utom en 
mindre areal i sydväst där Härryda kommun blir förvaltare. 
 
Den föreslagna utvidgningen ligger helt inom det område som i ÖP99 utpekas som 
"Områden med särskilt stora värden för natur- o friluftsliv samt kulturvård o/el 
brukningsvärd jordbruksmark", och där nuvarande markanvändning rekommenderas 
även i fortsättningen. 
 
Park- och naturnämnden har tidigare tagit beslut att tillstyrka länsstyrelsens förslag till 
program för skydd av tätortsnära natur, där ett antal nybildningar av naturreservat 
föreslås, bland annat Skatås-Härlanda tjärn-området (se dnr 0696/02). Vid en utvidgning 
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av reservatet bör länsstyrelsen – enligt nämnden – vara den beslutande myndigheten, 
medan kommunen bör vara beslutande om området ska bli ett nytt enskilt reservat.  
Kommunstyrelsen beslutade likartat. I beslutet (som antogs 2003-10-22) står "Av de 14 
områden som föreslås återfinns 8 i sin helhet i ÖP som områden föreslagna som 
naturreservat. ”Nya” eller delvis nya områden är Skatås-Härlanda-tjärn, Galterö-Känsö-
Vargö och Vinga-Fotöskärgården. Dessa föreslås som statliga naturreservat och i 
översiktsplanen finns inga andra intressen än att skydda dem. Det är ingen skillnad 
mellan statliga och kommunala reservat förutom kostnadsansvaret för bildande, förvalt-
ning och skötsel." 
 
Syfte och föreskrifter finns i bilaga 1 nedan. 
 
Förslaget framgår vidare av bilagda handlingar.   ./. 

FÖRVALTNINGENS SYNPUNKTER 
Park- och naturförvaltningen anser att förslaget på utvidgning av naturreservatet är 
motiverat.  
 
Förvaltningen sköter redan nu området med den föreslagna skötselplanen som grund. En 
stor del av den föreslagna arealen förvaltar park- och naturförvaltningen enligt beslut av 
kommunfullmäktige. Att ge större delen av Delsjöområdet ett skydd är viktigt eftersom 
området är ett mycket välbesökt friluftsområde, unikt genom sitt centrala läge. 
 
Förvaltningen föreslår en översyn av gränsdragningarna på flera ställen.  
 
Förvaltningen föreslår vidare att det bildas ett gemensamt forum mellan Göteborgs stad 
och Länsstyrelsen med syfte att se över vilka former som krävs för utveckling och 
förändring av reservat som finns inom Göteborgs stad. 
 
Utvecklingen av friluftsaktiviteter får inte hindras. Mitt i området ligger Skatås 
motionscentral med omgivande idrotts- och friluftsaktivitetsytor. 
Reservatsföreskrifterna bör fastställas så att en rimlig utveckling av idrotts- och 
friluftsområdet görs möjlig.  
 
Park- och naturförvaltningen föreslår även följande ändringar i förslaget: 
 

- Under Beslut om bildande m.m. (sid 3) bör även Härryda kommun utses till 
förvaltare (av den sydöstra delen) 

- Ta bort "som tidigare" under Syftet ska tryggas genom att:, pkt 3. 

- Under pkt A.3. under Beslut om föreskrifter bör föreningar som sysslar med 
radioamatörverksamhet kunna meddelas undantag av länsstyrelsen. 

- Under pkt A.7. under Beslut om föreskrifter bör tilläggas "annat än vid risk för 
skada på person eller egendom." 

- Under C. Ordningsföreskrifter (sida 5) bör tältförbud införas, där förvaltaren kan 
meddela undantag i särskilda fall. 

- Pkt C.9. under Beslut om föreskrifter bör omformuleras till "Det är förbjudet 
att inom naturreservatet: cykla på vägar, stigar och områden markerade med 
cykelförbud. Även gång- och ridvägsskyltar innebär cykelförbud. Förvaltaren 
kan meddela undantag, exempelvis vid specifika cykeltävlingar." 
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En specifik skötselplan måste upprättas för Brudaremossen om detta f d deponiområde 
ska ingå i reservatet. Länsstyrelsen bör tillse att detta görs. 
 
Förslaget innebär en ökning av förvaltningens kostnader, fr a med ökad skötsel av 
Brudaremossen.  
 

Åtgärd årligen Kostnadsökning per år 

Slåtter Brudaremossen 50 000 kr 
 
 
 
GÖTEBORGS STAD 
Park- och naturförvaltningen 
 
 
 
 
Göran Pregmark 
direktör    Jakob Andreasson 
    verksamhetschef 
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Miljönämnden Bilaga 5 
Utdrag ur protokoll  
Sammanträdesdatum 2007-09-19 

Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum 2007-09-19 

Yttrande till kommunstyrelsen 

Remiss från länsstyrelsen angående utökning av naturreservatet Delsjöområdet 

§ 103, 04581/07 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen föreslår att naturreservatet Delsjöområdet ska utvidgas till att omfatta 
även området kring Skatås och Härlanda tjärn. Miljöförvaltningen anser att området är 
ett mycket värdefullt frilufts- och rekreationsområde. Förvaltningen anser därmed att 
det är befogat att ge området ett långsiktigt skydd mot framtida exploatering. 
Förvaltningen anser att en översyn av reservatsgränsen bör göras vid gamla radio- och 
TV-huset. Vidare ser vi inga skäl till att begränsa möjligheterna att ställa upp husvagn 
eller husbil, medföra okopplad hund, rida eller cykla i reservatet, så som beskrivs i 
ordningsföreskrifterna. 

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande dnr 4581/07, daterat 11 september 2007. 

Beslut 
Miljönämnden beslutar: 

att tillstyrka länsstyrelsens förslag till naturreservat. 

Protokollsanteckning 
s, fp,m och v låter till protokollet anteckna följande: Omsorgen om naturvärden och 
möjligheter till rekreation och friluftsliv måste kunna kombineras med komplettering av 
bebyggelse i områden med god kollektivtrafik. I anslutning till prövningen av 
reservatsgränsens utformning i området omkring gamla TV-huset, bör därför hänsyn tas 
till möjligheten att bygga komplementärt i anslutning till befintlig bebyggelse längs hela 
Delsjövägen. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 

Plan- och trafikavdelningen 

Vid protokollet 

Agneta Lundin Dahlberg 
2007-09-24 

Ordförande 
Kia Andreasson   
   Justerare 
   Helena Holmberg 
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Miljöförvaltningen  
Tjänsteutlåtande 2007-09-11 
 

 
Yttrande till kommunstyrelsen  
Remiss från länsstyrelsen angående utökning av 
naturreservatet Delsjöområdet 
 
Kommunstyrelsen har översänt ovanstående ärende till 
miljönämnden för yttrande senast den 21 september 2007. 

 
 
Sammanfattning 
Länsstyrelsen föreslår att naturreservatet Delsjöområdet ska utvidgas till att omfatta 
även området kring Skatås och Härlanda tjärn. Miljöförvaltningen anser att området är 
ett mycket värdefullt frilufts- och rekreationsområde. Förvaltningen anser därmed att 
det är befogat att ge området ett långsiktigt skydd mot framtida exploatering. 
Förvaltningen anser att en översyn av reservatsgränsen bör göras vid gamla radio- och 
TV-huset. Vidare ser vi inga skäl till att begränsa möjligheterna att ställa upp husvagn 
eller husbil, medföra okopplad hund, rida eller cykla i reservatet, så som beskrivs i 
ordningsföreskrifterna. 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår att miljönämnden beslutar följande. 
 
Miljönämnden tillstyrker länsstyrelsens förslag till naturreservat. 
 
Ärendet 
Länsstyrelsen föreslår att naturreservatet Delsjöområdet ska utvidgas till att omfatta 
även området kring Skatås och Härlanda tjärn. Omfattningen av det nya reservatet 
framgår av bilaga 1A i länsstyrelsens förslag till beslut. Syftet med naturreservatet är 
att: 
 

• utveckla ett stort, tätortsnära naturområde av mycket stor betydelse 
för friluftsliv och rekreation i Göteborg, 

• bevara ett variationsrikt landskap med omväxlande natur samt att 
utveckla de värdefulla naturmiljöer som finns i området i syfte att 
gynna naturvårdsintressanta växt- och djurarter, 

• bevara kulturhistoriskt intressanta och värdefulla objekt inom 
området. 

 
De östra delarna av Delsjöområdet är naturreservat sedan 1984 och berör även Mölndals 
och Härryda kommuner. Den västra delen, som nu föreslås bli reservat, pekades ut i en 
rapport om tätortsnära områden i Göteborgsområdet som ett område som bör bli 
naturreservat på grund av de höga friluftsvärdena. 
 
Den skötselplan som nu gäller för den östra delen av området är tänkt att gälla för hela 
det kommande reservatet. Hela området, inklusive den föreslagna utökningen, sköts 
dock redan idag av park- och naturförvaltningen enligt denna skötselplan. 
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Förvaltningens synpunkter 
Miljöförvaltningen anser att området är ett mycket värdefullt frilufts- och rekreations-
område. Läget nära centrala Göteborg, goda kollektivtrafikförbindelser, och med många 
möjligheter till promenader, friluftsaktiviteter och motion i en vacker och omväxlande 
natur gör att antalet besökare är stort under årets alla månader. 
 
Det måste anses som mycket angeläget att säkerställa att Göteborgs växande befolkning 
även i framtiden har tillgång till ett stort, lättillgängligt område tätortsnära natur. 
Förvaltningen anser därmed att det är befogat att ge området ett långsiktig skydd mot 
framtida exploatering. Även om det idag saknas planer på exploatering av området, kan 
sådana planer mycket väl aktualiseras i framtiden.  
 
Miljöförvaltningen anser att man ska tillåta den exploatering som stadsbyggnads-
kontoret föreslagit i det nyss påbörjade arbetet med planläggning av området vid Stora 
Torp. Reservatsgränsen kring det gamla radio- och TV-huset bör därför utformas i 
samråd med stadsbyggnadskontoret för att möjliggöra framtida bostäder i området. 
Någon ytterligare utvidgning av planområdet jämfört med vad som hittills presenterats 
bör dock inte göras. 
 
Miljöförvaltningen ser inga skäl till att begränsa möjligheterna att ställa upp husvagn 
eller husbil, medföra okopplad hund, rida eller cykla i reservatet, så som beskrivs i 
ordningsföreskrifterna punkt 3, 4, 8 och 9. Uppställning av fordon motverkar inte 
reservatets syfte, att rasta hunden, rida och cykla är friluftsaktiviteter som inte bör 
inskränkas i ett tätortsnära naturområde. 
 
Göteborg den 11 september 2007 
 
 
 
Christina Börjesson Ann-Marie Ramnerö 
Direktör Avdelningschef 
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Bilaga 6

Nämnden för Göteborg Vatten
Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum 2007-06-13















 

Kretsloppsnämnden Bilaga 7 
Utdrag ur protokoll  
Sammanträdesdatum 2007-08-22 
 
 
 
 
Protokollsutdrag från sammanträde 2007-08-22 
 
 
§ 55 
Remissvar ; Förslag till utökning av naturreservatet Delsjöområdet i Göteborg, 
Härryda och Mölndals kommuner 
 
Kontoret har 2007-08-14 upprättat förslag till yttrande. 
 
 
BESLUT 
 
Kretsloppsnämnden bifaller kontorets förslag med tillägg av ordet ”bl.a.” i fjärde 
meningen under sammanfattningen. 
 
Att som eget yttrande översända kontorets förslag till kommunstyrelsen. 
_________________    
 
Justerat 2007-09-03 
Ronnie Ljungh (mp)  Agneta Granberg (m) 
 
Rätt utdraget i tjänsten 
Christina Hagby 
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Kretsloppskontoret 
Tjänsteutlåtande 2007-08-14 
 

Remissvar; Förslag till utökning av naturreservatet Delsjöområdet i Göteborgs, 
Härryda och Mölndals kommuner 
 
Sammanfattning 
Kretsloppskontoret tillstyrker att reservatet utökas enligt länsstyrelsens förslag.  
Det är bra att undantag från föreskrifterna medges för att i samråd med förvaltaren 
utföra underhållsåtgärder vid Brudaremossens nedlagda deponi. Skötselplanen för 
Brudaremossen bör tas fram i samråd med bl. a. kretsloppskontoret. Kretsloppskontoret 
förutsätter att kostnader som beror av skötsel av ytan enligt skötselprogram kommer att 
bäras av förvaltaren, och att kraven på miljöskyddsåtgärder vid nedlagda deponier inte 
påverkas av reservatsbildningen. 
 
Ärendet 
Länsstyrelsen har upprättat ett förslag till utökning av det befintliga naturreservatet 
Delsjöområdet (se bifogad karta). Göteborgs Stad genom park- och naturförvaltningen 
avses vara förvaltare av reservatet. Den östra delen skyddades som naturreservat 1984. 
Den befintliga skötselplanen inkluderar området kring Skatås och Härlanda tjärn. 
Områdets skötsel finansieras redan idag av park- och naturförvaltningen, och 
reservatsbildningen kommer enligt park- och naturförvaltningen inte att innebära några 
stora kostnadsökningar för staden.  
 
Syftet med reservatsbildningen är framför allt att skydda och utveckla ett stort 
tätortsnära naturområde av mycket stor betydelse för friluftslivet i Göteborg. Området 
hyser värdefulla natur- och kulturmiljöer.  
 
Stadskansliet samordnar svaren från Göteborgs Stad för beslut i kommunstyrelsen. 
Remissen finns på http://www.o.lst.se/o/amnen/Naturvard
 
Kretsloppskontoret svarar utifrån sitt ansvar för miljöskyddsåtgärder vid nedlagda 
deponier på kommunal mark inom Göteborgs Stad.  
 
Brudaremossens nedlagda deponi kommer att ingå i reservatet. Björkdalens nedlagda 
deponi exkluderas ur reservatet på grund av den rid- och campingverksamhet som 
bedrivs där, men kommer att omgärdas av reservatet. 
 
I föreslagna föreskrifter om inskränkningar i rätten att använda mark- och 
vattenområden meddelas undantag för underhållsarbeten vid Brudaremossens 
deponiområde med tillhörande dammar. Vid åtgärder som kan påverka växt- och 
djurlivet ska samråd ske med förvaltaren. Enligt uppgift från länsstyrelsen förändras inte 
omfattningen av ansvaret för miljöskyddsåtgärder för nedlagda deponier av 
reservatsbildningen.  
 
Skötselplan saknas idag för Brudaremossen, men kommer att upprättas av förvaltaren. 
 
Kretsloppskontorets synpunkter 
 
Kretsloppskontoret tillstyrker att reservatet utökas enligt länsstyrelsens förslag. Vi har 
ambitionen att kunna utföra de miljöskyddsåtgärder som kommer att behövas vid 
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Brudaremossen på sådant sätt att de natur- och friluftsintressen som finns inom området 
ska bestå eller helst öka. Vi ser dock att de underhållsarbeten som kan komma att krävas 
för att sköta deponins täckskikt och gasanläggning tidvis kan innebära omfattande 
ingrepp i den naturtyp som etablerats på deponin. Det är därför bra att undantag från 
föreskrifterna medges för att i samråd med förvaltaren utföra underhållsåtgärder vid 
Brudaremossen. 
 
Skötselplanen för Brudaremossen bör tas fram i samråd med bl. a. kretsloppskontoret.  
 
Kretsloppskontoret står för kostnaderna för underhåll av deponins täckskikt och av de 
anläggningar som finns för att minska miljöpåverkan från deponin, men förutsätter att 
kostnader som beror av framtida skötsel av vegetationen på ytan enligt skötselprogram 
kommer att bäras av förvaltaren. Vi förutsätter att kraven på miljöskyddsåtgärder inte 
ökar i och med reservatsbildningen. 
 
Kretsloppskontoret förutsätter att om behov uppstår av miljöskyddsåtgärder för 
Björkdalens deponi inom reservatets gränser, så kommer undantag från föreskrifterna 
att medges även för detta.  

Förslag till beslut: 
 
Kretsloppsnämnden föreslås  
 
att som eget yttrande översända handlingen till kommunstyrelsen. 
   
 
 
Göteborg den 14 augusti 2007 
 
 
 
Kaj Andersson 
Förvaltningschef Elisabet Porse 
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Idrotts- och föreningsnämnden  Bilaga 8 
Utdrag ur protokoll  
Sammanträdesdatum 2007-08-29 
 

Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum 2007-08-29 

 

Yttrande till kommunstyrelsen över länsstyrelsens förslag till utökning av 
naturreservatet Delsjöområdet i Göteborgs, Härryda och Mölndals kommuner 

§ 58, 0217/07 
 

ÄRENDET 

Länsstyrelsen har upprättat förslag till utökning av naturreservatet Delsjöområdet och 
har översänt förslaget till ett stort antal förvaltningar i Göteborgs Stad för synpunkter, 
bland dem idrotts- och föreningsförvaltningen. Kommunstyrelsen har uttalat att 
förslaget skall behandlas av berörda nämnder varefter kommunstyrelsen sammanställer 
svaren till ett gemensamt yttrande till länsstyrelsen från Göteborgs Stad. 

HANDLING 

Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2007-08-14 med bilaga och med förslag till 
beslut. 

YRKANDEN 

Niklas Andersson (mp) yrkar avslag till förvaltningens förslag och yrkar att nämnden 
skall besluta i enlighet med länsstyrelsens förslag. 

Ordförande Helena Nyhus (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

PROPOSTIONSORDNING 

Ordföranden ställer proposition på yrkande och finner att nämnden har antagit hennes 
eget yrkande. 

BESLUT 

I enlighet med förvaltningens förslag och ordförande Helena Nyhus (s) yrkande: 

 

Idrotts- och föreningsnämnden översänder tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen som 
eget yttrande i ärendet. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Vid protokollet 

Göran Olofsson 
2007-08-29 

Ordförande 
Helena Nyhus (s) 
  Justerare 
  Jonas Ransgård (m) 

Göteborgs Stad Stadskansliet, tjänsteutlåtande 32(46) 



 

 
 
Idrotts- och föreningsförvaltningen  
Tjänsteutlåtande 2007-08-14 
 
 
 
 
 
 

Yttrande till kommunstyrelsen över länsstyrelsens förslag till utökning av 
naturreservatet Delsjö-området i Göteborgs, Härryda och Mölndals kommuner 

Förslag till beslut  
1. Idrotts- och föreningsnämnden översänder tjänsteutlåtandet till 

kommunstyrelsen som eget yttrande i ärendet. 
 
2. Idrotts- och föreningsnämnden förklarar paragrafen omedelbart 

justerad. 

Ärendet 
Länsstyrelsen har upprättat förslag till utökning av naturreservatet 
Delsjöområdet och har översänt förslaget till ett stort antal förvaltningar i 
Göteborgs Stad för synpunkter, bland dem idrotts- och 
föreningsförvaltningen. Kommunstyrelsen har uttalat att förslaget skall 
behandlas av berörda nämnder varefter kommunstyrelsen sammanställer 
svaren till ett gemensamt yttrande till länsstyrelsen från Göteborgs Stad. 

Sammanfattning av förslaget 
Länsstyrelsen har upprättat förslag till utökning av naturreservatet Delsjöområdet. 
Naturreservatets nuvarande och föreslagna omfattning finns redovisat i bilaga. 
 
Syftet med naturreservatet är att: 

• Skydda och utveckla ett stort, tätortsnära naturområde av mycket 
stor betydelse för friluftsliv och rekreation i Göteborg. 

• Bevara ett variationsrikt landskap med omväxlande natur samt att 
utveckla de värdefulla naturmiljöer som finns i området i syfte att 
gynna naturvårdsintressanta växt- och djurarter. 

• Bevara kulturhistoriskt intressanta och värdefulla objekt inom 
området. 

 
Syftet skall tryggas genom att: 

• Exploatering av området förhindras. 
• Anläggningar och anordningar för friluftslivet tillses, underhålls och 

utvecklas regelbundet. 
• Gallring och röjningar utförs, som tidigare, i naturvårdande syfte i 

stället för skogsbruk i produktionssyfte. 
• Värdefulla naturmiljöer, t ex lövskog, bäckraviner, våtmarker och 

fågelsjöar (främst i de västra och mellersta delarna) sköts på sådant 
sätt att förutsättningar för ett rikt djur- och växtliv ökar och att mer 
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vildmarksbetonade områden (främst i östra delen) får utvecklas till 
naturskog. 

• Fornlämningar och andra kulturhistoriska objekt underhålls. 

Våra synpunkter 
Delsjöområdet är ett av Göteborgs mest frekventerade friluftsområden. 
Området används för att utöva en mängd olika idrotts- och frilufts-
aktiviteter, såväl spontant som i organiserad form och under årets samtliga 
årstider. I Delsjöområdet finns Skatås motionscentrum med intilliggande 
föreningsstugor, fotbollsplaner, motionsslingor m m. Även i andra delar av 
Delsjöområdet finns flera föreningsanläggningar såsom klubbstugor, 
fotbollsplaner, golfbana, skidbacke m m. Vi ser det som positivt att 
naturreservatet utökas. Detta är viktigt för göteborgarna och för de 
föreningar som bedriver sin verksamhet där.  
 
I förslaget undantas området kring Skatås motionscentrum från 
naturskyddsområdet, vilket vi välkomnar. Vi anser dock att den undantagna 
ytan bör utökas, då det annars skulle begränsa möjligheterna till framtida 
utveckling. Det finns ett stort tryck från föreningslivet att bygga egna 
anläggningar och vi ser Skatås som ett lämpligt område för sådana 
etableringar. Vi anser även att den nuvarande verksamheten i Skatås 
kommer att behöva mer utrymme i framtiden.   
 
Även andra delar av Delsjöområdet, bland annat där många av de övriga 
föreningsanläggningarna är belägna, är undantagna från naturskydds-
området. Om eventuell utveckling av föreningarnas verksamhet skulle 
innebära att mark inom naturskyddsområdet behöver ianspråktas förutsätter 
vi att ett utökat naturreservat inte förhindrar detta, särskilt som aktiviteterna 
är anpassade till omgivningarna och för många skälet till att man besöker 
Delsjöområdet.  
 
 
Thomas Tibell   
direktör   Claes-Göran Aldenborn 

områdeschef 
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Förvaltnings AB Framtiden Bilaga 9 
VD-skrivelse 2007-09-21 
 
 
 
 
Yttrande avseende remiss Dnr 519/07 Länsstyrelelsens förslag till 
utökning av Delsjöreservatet 

Ärende 
Förvaltnings AB Framtiden har tagit del av ovanstående förslag om förslag 
till utökning av Delsjöreservatet. 
 
Övervägande 
Förvaltnings AB Framtiden anser att en utökning av Delsjöreservatet kan 
genomföras under förutsättning att det inte hindrar fortsatt expansion av 
bostäder och den trafik det medför i Delsjöområdet. 

Ställningstagande 
Mot bakgrund av ovanstående överlämnas vårt ställningstagande. 
Vårt ställningstagande har inte varit föremål för beslut av Förvaltnings AB 
Framtidens styrelse 
 

FÖRVALTNINGS AB FRAMTIDEN 

Carl-Johan Korsås 
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Kulturnämnden Bilaga 10 
Utdrag ur protokoll  
Sammanträdesdatum 2007-09-20 
 
Ert beslut (ex 
tillstyrker/avstyrker): 

Kulturnämnden avstyrker förslaget. 

Nämndens sammanfattning (1-5 
rader): 

Skiljaktiga meningar, yrkande från (s). 
Kulturnämnden förespråkar samtidigt en 
översyn av skyddet för området.  

 
 

 

Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum 2007-09-20 

 

Förslag till utökning av naturreservatet Delsjöområdet i Göteborgs, Härryda och 
Mölndals kommuner 

§ 164, 0550/07 
Förvaltningen har i ärendet upprättat ett tjänsteutlåtande daterat 2007-08-02. 

Ärendet bordlades på nämndens sammanträde 2007-08-23 § 147. 

På dagens sammanträde presenterade s det skriftliga yrkandet "Yrkande angående 
förslag till utökning av naturreservatet Delsjöområdet" daterat 2007-09-20, som biläggs 
dagens protokoll (bilaga 2). 

Per Hållén och Clas Kristiansson yrkade bifall till förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Helena Nyhus yrkade bifall till det skriftliga yrkandet från s. 

Ordförande ställde därefter proposition på sitt eget yrkande och på Per Hållén/Clas 
Kristianssons yrkande och fann därvid det egna yrkandet med övervägande ja besvarat. 

 

Kulturnämndens beslut. 

Kulturnämnden avstyrker förslaget om en utökning av naturreservatet. Kulturnämnden 
förespråkar samtidigt en översyn av skyddet för området. 

 

Vid protokollet 

Nils Tengdahl 
2007-09-26 
 

Ordförande 
Helena Nyhus 

Justerare 
Lennart Widing 
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Kulturnämnden 
Yrkande s  
2007-09-20 
 
 

Yrkande 

Kulturnämnden 2007-09-20 

 
 
 
Yrkande angående förslag till utökning av naturreservatet Delsjöområdet 
 
 
Vi är medvetna om Delsjöområdets stora värde och betydelse ur kultur-, miljö- och 
friluftssynpunkt. I dagsläget är vår uppfattning emellertid att det inte är motiverat att 
utöka naturreservatet för Delsjöområdet. 
 
Den främsta anledningen är att området inte på något sätt berörs av några 
exploateringsplaner. En utökning av naturreservatet skulle innebära att framtida 
generationer inte har någon möjlighet att utveckla området efter eventuella framtida 
behov. Exempelvis finns det föreningsbyggnader som berikar området och det finns en 
risk att dessa inte kommer att kunna förändras efter framtida behov vid utökning av ett 
naturreservat.  
 
Samtidigt anser kulturnämnden att man måste hitta ett hanteringssätt som kan 
säkerställa och omhänderta de natur- och kulturhistoriska värden som området utgör. 
Därför bör kulturnämnden istället för en utvidgning av naturreservatet förorda att man 
ser över skyddet för området. Detta skulle, till skillnad från ett utökat naturreservat ge 
Göteborgs kommun och den lokala politiken större möjlighet att påverka hur ett sådant 
skydd kan se ut. 
 
 
Förslag till beslut 
 
Att Kulturnämnden avstyrker förslaget om en utökning av naturreservatet. 
Kulturnämnden förespråkar samtidigt en översyn av skyddet för området.  
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Kulturförvaltningen  
Tjänsteutlåtande 2007-08-02 
 
 
Förslag till utökning av naturreservatet Delsjöområdet i Göteborgs, 
Härryda och Mölndals kommuner  

Ärendet 
Ärendet har skickats till Kulturförvaltningen via Stadskansliet, men även direkt från 
länsstyrelsen till Göteborgs stadsmuseum. Göteborgs stadsmuseum har medverkat i 
framtagandet av materialet för det kulturhistoriska underlaget.  
 
Förvaltningens synpunkter 
Utökningen av naturreservatet är en mycket positiv åtgärd som kan säkerställa befintliga 
natur- och kulturhistoriska värden. De kulturhistoriska värdena i det föreslagna området 
ligger utanför naturreservatets gränser men de finns förtecknade och beskrivna i den 
löpande texten.  
 
Ett av objekten - vattenreningsanläggningen Sjölyckan - finns inte med i den 
kulturhistoriska listan. Det är önskvärt att även denna, för stadens vattenreningshistoria 
oerhört viktiga anläggning säkerställs genom någon form av skydd.  

Förslag till beslut 
 

Kulturnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget. 
 

 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

  
 
Kulturförvaltningen Göteborg 
 
 
Ingrid Lomfors      
museichef     
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Lisebergs Gäst AB Bilaga 11 
VD-skrivelse 2007-09-24 
 
 

 
Remissvar från Lisebergs Gäst AB angående förslag till utökning av 
naturreservatet Delsjöområdet i Göteborgs, Härryda och Mölndals 
kommuner 

 
 

Bakgrund  
Lisebergs Gäst AB har i egenskap av markägare/sakägare för 
Lisebergsbyn Kärralund (Kärralunds Camping) beretts möjlighet att 
lämna sina synpunkter på det förslag till utökning av naturreservatet 
Delsjöområdet i Göteborgs, Härryda och Mölndals kommuner.  
 
Sammanfattning - Förordat alternativ 
Efter noggrann analys förordar Lisebergs Gäst AB att gränsdragningen 
för naturreservatet flyttas så att den går längs Skatåsvägen och upp till 
platån där den gamla motionscentralen var belägen, se bifogad skiss. Vi 
får på detta sätt en mer naturlig gräns för naturreservatet och de 
intressen som bedrivs i området idag. Vi undviker också att det bildas en 
”kil” in i området mellan Lisebergsbyn Kärralund (Kärralunds Camping) 
och Skatås motionsområde.  
Lisebergs uppdrag 
Liseberg skall, i samverkan med andra aktörer inom turism- och 
evenemangsnäringen, medverka till att Göteborg blir en så attraktiv stad, 
att resandet till, och vistelsen i området ökar. Lisebergs verksamhet och 
marknadsföring skall stärka namnet Göteborg så, att staden kan 
konkurrera nationellt och internationellt om attraktiva evenemang. 
Lisebergs utveckling skall ske med långsiktighet och uthållighet.  
 
Näringen växer 
Den svenska campingnäringen har under en lång period haft en stark 
utveckling. Camping som semester- och boendealternativ tilltalar allt fler. 
Den är prisvärdare än de flesta andra boendeformer och den generella 
slutsatsen är att efterfrågan förväntas fortsätta att öka och den ökade 
efterfrågan gör också att campingens betydelse ökar. De flesta 
campingplatser ligger i anslutning till och motiveras av olika besöksmål 
som naturområden, stränder, orter, attraktioner och sevärdheter. 
Kommunens investeringar i eget ägt turistiskt boende är en form av 
vertikal integration för hela regionen.  
 
Framtid 
Lisebergs Gäst AB med anläggningen Lisebergsbyn Kärralund 
(Kärralunds Camping) vill ha möjlighet att växa i samklang med naturen 
och inom ramen för vårt förslag till gränsdragning. Området med en ev. 
större camping/boendeanläggning kommer inte att påverka 
naturreservatet negativt då detta avses att uppföras i en miljövänlig, grön 
och lummig karaktär samt att byggnader skall vara ekologiska i så stor 
utsträckning som möjligt, se typ-skiss, nedan. Det är angeläget att 
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placering och utformning av byggnader och anläggningar tar stor hänsyn 
till de värdefulla naturvärden som finns inom området.  
 
Vi är mycket positiva till en utökning av naturreservatet med de 
förändringar som vi hoppas ni vill ta hänsyn till.  

 
 
Vid frågor eller ytterligare information kontakta: 
 
Kent Kierdorf 
Lisebergs Gäst AB 
Box 5053, 
402 22 Göteborg 
Tfn: 031-348 65 01, 0705-200 100 
 
 
Lisebergs Gäst AB 

 
 
 

Kent Kierdorf 
VD 
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SDN Härlanda Bilaga 12 
Utdrag ur protokoll  
Sammanträdesdatum 2007-08-22 
 
 
 
 
 
§ 141 0278/07 
 
 
Förslag till utökning av naturreservatet Delsjöområdet i Göteborgs, Härryda och 
Mölndals kommuner 
 
 
Beslutsunderlag     
 
Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 16 juni. 
 
Beslut 
 
1.  Härlanda stadsdelsnämnd begär att förslaget omarbetas för att också  
     inkludera Renströmska parken och området norr om Härlanda tjärn fram till  
     bebyggelsen vid Träringen och Smörslottsgatan. 
2.  Yttrandet sänds till Länsstyrelsen. 
 
 
 
Vid protokollet 
 
Lena Crona 

 

  
Justerat 
 
2007-07-30 
 

 

 
 
 

 

Ordförande Justerare 
 
 
  
Piotr Kiszkiel Michael Törnqvist 
  
  
 

Göteborgs Stad Stadskansliet, tjänsteutlåtande 42(46) 



 

Stadsdelsförvaltningen Härlanda 
Tjänsteutlåtande 2007-07-16 
 
 
 
 
 

Yttrande över förslag till utökning av naturreservatet 
Delsjöområdet i Göteborgs, Härryda och Mölndals kommuner
 
SAMMANFATTNING  
 

• Delsjöreservatet föreslås utökas så att bland annat Härlanda tjärn, 
Apslätten och Skatås kommer att ingå. 

• Förvaltningen är positiv till utökningen men anse att även Renströmska 
parken och området norr om Härlanda tjärn ska ingå. 

 
 
SAMVERKAN  
 
Samverkan har skett i FSG 22 augusti. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT  
 

1. Härlanda stadsdelsnämnd begär att förslaget omarbetas för att också 
inkludera Renströmska parken och området norr om Härlanda tjärn 
fram till bebyggelsen vid Träringen och Smörslottsgatan. 

2. Yttrandet sänds till Länsstyrelsen. 
 

HÄRLANDA STADSDELSFÖRVALTNING 
 
Katarina Othelius   
Stadsdelschef  
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ÄRENDET  
Länsstyrelsen har upprättat ett förslag till utökning av naturreservatet i 
Delsjöområdet. Stadsdelsnämnden föreläggs att i egenskap av sakägare 
framföra synpunkter senast 30 september. 

 
FÖRSLAGET 
Gränserna för det föreslagna reservatet framgår av bilagan. Gränsen i söder och 
i öster är oförändrad. Däremot sker en utökning i väster. Idag går den västra 
gränsen vid Brudaremossen plus att de båda Delsjöarna ingår i sin helhet. 
Enligt förslaget kommer också Härlanda tjärn, Apslätten, Skatås med mera att 
ingå i reservatet. Gränsen i väster kommer att gå där bebyggelsen börjar och i 
norr där Renströmska Parken tar vid. Vissa mindre områden inom reservatet är 
exkluderade. 
 
Länsstyrelsen föreslår föreskrifter för reservatet. De är uppdelade i tre 
kategorier: 
A Inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden. 
B Skyldighet att tåla visst intrång. 
C Ordningsföreskrifter om rätten att färdas och vistas i naturreservatet samt om 
ordningen i övrigt inom naturreservatet. 
 
Kategori C är den som berör allmänhetens vistelse i reservatet, A och B vänder 
sig till fastighetsägare eller innehavare av särskild rätt.   
 
Bland annat är det förbjudet enligt C att framföra motordrivet fordon på annat 
än väg där motorfordonstrafik är tillåten, ställa upp husvagn eller husbil, 
medföra okopplad hund, medföra hund på markerad plats vid Härlanda tjärn-
badet under tiden 1 maj – 15 september, göra upp eld annat än på platser 
anvisade av förvaltaren, framföra motorbåt och cykla annat än på stigar och 
vägar anvisade av förvaltaren.  
 
DELSJÖRESERVATET 
Delsjöreservatet är ett av de populäraste friluftsområdena i Göteborg. Här finns 
leder och stigar för vandring och jogging, badplatser, grillstugor, skidbacke och 
motionsanläggning. 
 
Naturtypen är varierad med hällmarker, tall- och rishedar, ljunghedar, 
lövbrantskogar, myrmarker, sumpskogar och sprickdalssjöar. I den östra delen 
är naturen av vildmarkskaraktär.   
 
I området finns flera sjöar vilka utnyttjas flitigt för friluftsliv året om. 
 
Det finns djur och växter inom området som är rödlistade som sårbara och 
hotade, vissa starkt hotade.  
 
Delar av området ligger inom riksintresse för kulturmiljövård. Det finns gott 
om fornlänningar och kulturhistoriskt intressanta objekt.  
 
Tidigare har det bedrivits produktionsskogsbruk i området men numera är 
målet för skogsskötseln inriktad på naturvärden och friluftsliv. 
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FÖRVALTNINGENS SYNPUNKTER 
Förvaltningen är positiv till att Delsjöreservatet utökas men anser att ytterligare 
områden i anslutning behöver skyddas.  
 
Nämnden har tidigare framfört att Renströmska Parken bör förbli parkområde 
och inte bebyggas med bostäder.  
 
Förvaltningen anser också att området norr om Härlanda tjärn fram till 
bebyggelsen vid Träringen och Smörslottsgatan bör ingå i området som ska 
skyddas. 
 
Båda dessa områden uppfattas av många Härlandabor, och Göteborgare i 
gemen, som tillhörande Delsjöområdet och förvaltningen menar att de ska ingå 
i en utökning av reservatet.  
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 Bilaga 13 
  
 
   Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
   403 30 Göteborg 
 
 
 
Yttrande över länsstyrelsens förslag till utökning av naturreservatet 
Delsjöområdet i Göteborgs, Härryda och Mölndals kommuner 
 

Länsstyrelsen har förelagt berörda nämnder och bolag inom Göteborgs Stad att, i 
egenskap av mark- eller sakägare, inkomma med skriftliga synpunkter på länsstyrelsens 
förslag till utökning av naturreservatet Delsjöområdet. Då Göteborgs Stad anser att en 
helhetsavvägning måste ske på kommunal nivå väljer staden att avge ett, samlat, 
yttrande. 

Göteborgs Stad konstaterar, precis som länsstyrelsen, att Delsjöområdet är ett av 
Göteborgs populäraste och mest utnyttjade friluftsområden och att området utgör en 
mycket viktig och centralt belägen ”grön lunga” i staden. Området har stor betydelse 
genom sina värdefulla naturmiljöer och kulturhistoriska objekt.  Det har också stor 
betydelse för göteborgarnas friluftsliv året om genom sin bredd och lättillgänglighet och 
för föreningslivet genom de anläggningar som finns inom området. Medvetenheten om 
områdets värde och betydelse är stor och området får anses vara mycket skyddsvärt. 
Detta konstaterades även i samband med Göteborgs Stads yttrande över rapporten 
”Tätortsnära natur i Göteborgsregionen”. 

Enligt det nu presenterade förslaget gränsar dock reservatets västra och norra delar 
direkt mot bebyggda områden. Förslaget innebär också att frilufts- och rekreations-
anläggningar i området undantas från reservatsbildningen och bildar ”enklaver”, 
omgärdade av reservatet. Detta begränsar kommunens möjligheter till framtida för-
ändringar till gagn för boende och förenings- och friluftsliv i randzonerna mellan be-
byggelse/anläggningar och naturområde. Området har också betydelse för stadens 
vattenförsörjning, vilket gör att en flexibilitet måste finnas när det gäller underhåll och 
utveckling av de tekniska anläggningarna i området.  

Det finns en svårighet i att idag bedöma framtida behov i ett område som det nu 
aktuella, med centralt läge och av stor vikt för medborgarnas friluftsliv och delar av 
stadens tekniska försörjning. Detta, i kombination med den begränsning i kommunens 
rådighet över området som en statlig reservatsbildning skulle innebära, gör att 
Göteborgs Stad förordar ett annat skydd för området än statlig reservatsbildning.  

Göteborgs Stads byggnadsnämnd har gett stadsbyggnadskontoret i uppdrag att se över 
skyddet för Delsjöområdet som natur- och friluftsområde och undersöka möjligheterna 
att åstadkomma ett skydd genom detaljplan.  

För Göteborgs kommunstyrelse 
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