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I juni 2019 skickade byggnadsnämnden ut ett förslag till 
beslut för natur reservatet Lärjeåns dalgång. Nu har försla-
get till beslut, föreskrifter och avgränsningar arbetats om 
utifrån de remissvar som vi fick in. Ändringarna är så pass 
omfattande att vi behöver skicka ut förslaget på ett nytt 
samråd. 

Förslaget syftar till att omvandla Lärjeåns dalgång till na-
turreservat. Det föreslagna området är ca 1456 hektar stort.

Syftet med naturreservatet är att bevara och utveckla flera 
värdefulla och känsliga naturmiljöer som är viktiga livsmil-
jöer för många arter. Exempel på livsmiljöer är vattendrag, 
lövskogar och betesmarker.

Genom naturreservatets skötselplan säkerställs såväl sats-
ning på friluftsliv som bevarande och utveckling av områ-
dets olika naturmiljöer.

I Göteborgs Stads översiktsplan anges att reservatsområdet 
har särskilt stora värden för friluftsliv, naturvård, landskaps-
bild och kulturlandskap.

Samrådet är ett skede där du som medborgare 
kan tycka till om förslaget. I första hand är det 
myndigheter och de som har rättigheter i om-
rådet som kan tycka till om förslaget, men vi 
mottar gärna även allmänhetens synpunkter. 
Inkomna synpunkter bearbetas och tas med i 
ett slutgiltigt förslag som byggnadsnämnden 
ska ta ställning till. Naturreservatet bildas med 
stöd av miljöbalken.

Skriv till Byggnadsnämnden, Box 2554,  
403 17 Gbg,  E-post: sbk@sbk.goteborg.se  
eller på goteborg.se/planochbyggprojekt
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Planens innehåll

 Allt om förslaget finns               
 tillgängligt på vår webbplats:
 www.goteborg.se/planochbyggprojekt

 Stadsbyggnadskontoret för frågor om reservatsbildningen: 
 Emma Svensson  031-368 19 37 (t o m 15 juli)
 Karoline Rosgardt  031-368 18 22      
 Park- och naturförvaltningen för frågor om skötsel:
 Helena Engvall  031- 365 57 99  

 Fastighetskontoret för frågor om fastighetsrätt:
 Fredrik Wedje   031-368 13 21

 Fastighetskontoret för frågor om jordbruksarrenden:
 Elsa Ogalde   031-368 12 17
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