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FÖRORDNANDE OM NATURVÅRDSOMRÅDE
enligt §19 naturvårdslagen för
HULT ÅSEN
inom stadsdelen Askim i Göteborgs kommun

OMRÅDETS OMFATTNING. BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN OCH GRUNDEN FÖR
NATURVÅRDSFÖRORDNANDE
Området för naturvårdsförordnandet överensstämmer med gränsen för gällande
områdesbestämmelser. Området är ca 9 ha stort (bilaga 1).
Området utgörs i huvudsak av ett med tall och björk bevuxet bergsparti. Berg i dagen
förekommer ofta. Inom området finns 41 st fritidshus av varierande storlek och ett antal uthus.
Områdesbestämmelsernas § 1 anger att den sammanlagda bruttoarean för huvudbyggnad och
komplementbyggnader inte får överstiga 30 kvm. Bebyggelsen förutsättes inte utgöra hinder
för områdets funktion som frilufts- och rekreationsområde. Marken och bebyggelsen är i
privat ägo (se bifogad fastighetsförteckning).
Det är angeläget att förhindra en bebyggelseutveckling och privatisering av marken.
Fastighetsbildning för bostadsändamål är därför olämplig.
För att bevara områdets naturvärden och säkerställa markanvändningen för frilufts- och
rekreationsändamål erfordras förutom områdesbestämmelserna ett förordnande om
naturvårdsområde.

FÖRESKRIFTER ENLIGT 19 § NATURVÅRDSLAGEN FÖR HULTÅSENS
NATURVÅRDSOMRÅDE

A FÖRESKRIFTER GÄLLANDE MARKÄGARE OCH ANNAN SAKÄGARES RÄTT
ATT FÖRFOGA ÖVER FASTIGHET
Utöver vad som eljest gäller är det förbjudet att
1.

uppföra helt ny huvudbyggnad

2.

borra, spränga, schakta, tippa, fylla ut eller dika

3.

anordna upplag

4.

skada eller förstöra berghällar, t ex genom eldning, bergborrning, målning, inhuggning
av inskription eller liknande åtgärder

Vidare är det förbjudet att utan byggnadsnämndens tillstånd
5.

anlägga väg eller stig

6.

uppföra stängsel eller annan hägnad.

7.

anlägga luft- eller markledning

8.

framföra motordrivet fordon längre in i området än till befintlig parkeringsplats vid
områdets entré vid Lyckevägen. Undantag får göras för tillfälliga nödvändiga
transporter

9.

Parkera motordrivet fordon på annan plats än på den befintliga parkeringsplatsen vid
Lyckevägen

10.

anlägga ny parkeringsplats eller utöka befintlig parkeringsplats

B

FÖRESKRIFTER GÄLLANDE MARKÄGARES OCH ANNAN SAKÄGARES
SKYLDIGHET ATT TÅLA VISST INTRÅNG

Naturvårdsförvaltaren skall äga rätt att
1.

utmärka och informera om naturvårdsområdet

2.

anlägga väg och stig i samråd med markägare

3.

anlägga parkeringsplats i samråd med markägare

4.

utföra åtgärder enligt skötselplanen

C

FÖRESKRIFTER ENLIGT 22§ NATURVÅRDSFÖRORDNINGEN GÄLLANDE
VÅRD OCH FÖRVALTNING

1.

Till naturvårdsförvaltare utses Göteborgs fritidsnämnd

2.

Naturvårdsområdet skall utmärkas enligt naturvårdsverkets anvisningar

3.

Naturvårdsförvaltningen skall bedrivas i huvudsaklig överrensstämmelse med
fastställd skötselplan

D

FÖRESKRIFTER ENLIGT 10 § NATURVÅRDSLAGEN GÄLLANDE
ALLMÄNHETEN

Det är förbjudet att
1.

campa

2.

elda

3.

medföra okopplad hund

4.

skada eller förstöra berghällar, t ex genom eldning, bergborrning, målning, inhuggning
av inskription eller liknande åtgärder

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen, se besvärshänvisning bilaga 2.
Ingemar Blomgren
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