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Naturvårdsenheten 
 
 
 Kommunstyrelsen i Göteborgs kommun 
 
 
 
Förklarande av ett område inom hemmanen Torslanda och Tumlehed, Göteborgs 
kommun, som naturreservat (3 bilagor) 
 
Ett område strax söder om småhusbebyggelsen vid Sillvik på Hisingen i Göteborgs kommun 
har vid naturinventeringar visat sig inrymma betydande naturvärden, vilka finns noggrant 
beskrivna i Natur- och kulturvårdsprogram för Göteborg sammanställt av fastighetskontoret i 
kommunen. Inom detta område finns en skalbank med särpräglad flora av högt vetenskapligt 
värde. Skalbanken är delvis skadad genom husbehovstäkt samt slitage från hästtramp och 
mopedkörning. Floran är synnerligen artrik och vissa av arterna betecknas som sällsynta. 
Rikedomen på orkidéer och mossor saknar motstycke i länet. Området lämpar sig väl för 
undervisning och forskning samt kan ha betydelse som genbank för vissa sällsynta växtarter. 
 
Svenska naturskyddsföreningen, länsförbundet i Göteborgs och Bohus län, har i skrivelse till 
länsstyrelsen inkommen 3 maj 1979 hemställt om skyndsamma åtgärder till skydd för 
ovannämnda område. Föreningen konstaterar att betydande naturförstörelse pågår inom 
området genom mopedkörning. 
 
Länsstyrelsen har inhämtat synpunkter från Göteborgs Botaniska Trädgård angående de 
vetenskapliga värdena inom det aktuella området vid Sillvik. I remissvar betecknas 
skalbankens vegetation som unik och framhålles områdets slitagekänslighet. 
 
Kommunstyrelsen i Göteborg har i remissvar angående naturskyddsföreningens framställning 
som sitt eget yttrande antagit ett tjänsteutlåtande från stadskontoret i kommunen, vari uttrycks 
att området utöver visst tekniskt skydd bör ges ett rättsligt skydd genom 
naturvårdsförordnande enligt naturvårdslagen. 
 
De i länet återstående skalbankarna representerar en naturtyp av högt vetenskapligt värde från 
såväl geologisk som botanisk synpunkt. Avlagringen vid Sillvik är en av de mest intressanta i 
sitt slag i södra delen av länet. I syfte att bevara denna avlagring och de värden som är knutna 
till denna förklarar länsstyrelsen med stöd av 7 § naturvårdslagen det område inom hemmanen 
Torslanda och Tumlehed som avgränsats på bilagda karta, bilaga A, som naturreservat. 
 
Med stöd av 8 - 10 §§ naturvårdslagen förordnar länsstyrelsen att de föreskrifter som 
upptagits i förteckning, bilaga B, skall gälla för naturreservatet. 
 
Eventuella besvär anföres till jordbruksdepartementet enligt bilaga C. 
 
Beslut i detta ärende har fattats av länsstyrelsens styrelse. I beslutet deltog landshövdingen 

 



Carl G Persson samt ledamöterna Åke Norling, Göran Axell, Werner Olsson, Olle Jansson, 
Lars-Åke Skager, Erling Sundwall, Curt Glimje, Rune Thorén, Ingemar Svensson, Stig 
Grauers, Kerstin Sandborg, Elof Karlsson och Bertil Nilson samt tjänstgörande suppleanten 
Torsten Börjesson. 
 
I den slutliga handläggningen av detta ärende deltog även länsrådet John Hägglund, 
länsassessorn Magnus Sandström, naturvårdsdirektören Bengt-Erik Olsson, länsarkitekten 
Ingegerd Ågren, överlantmätaren Hans Busck och byrådirektören Carl-Axel Jansson. 
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Bilagor
 
A Karta 
B Reservatföreskrifter 
C Besvärshänvisning 
 
 
Bilaga B 
 
 
Reservatföreskrifter för naturreservatet Sillvik, Göteborgs kommun 
 
A Föreskrifter enligt 8 § naturvårdslagen angående inskränkning i markägares och annan 

sakägares rätt att förfoga över fastighet inom reservatet. 
 
Det är förbjudet att 
 
1 uppföra nybyggnad 
 
2 bedriva täkt av sten, grus, sand, skaljord och matjord 
 
3 schakta, fylla, tippa, dika eller utföra liknande åtgärd annat än i enlighet med av 

länsstyrelsen godkänd skötselplan 
 
4 anlägga campingplats, golfbana, tennisbana eller liknande 
 
5 framdraga nya vägar 
 
6 anordna upplag annat än för jordbrukets och skogsbrukets behov 
 
7 använda kemiska bekämpningsmedel 
 

 



8 uppställa husvagn 
 
Det är förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd 
 
9 framdraga luftledningar 
 
10 avverka skog annat än i enlighet med av länsstyrelsen godkänd skötselplan 
 
11 plantera träd och buskar 
 
B Föreskrifter enligt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iakttaga inom 

reservatet. 
 
Det är förbjudet att
 
1 gräva i mark samt borttaga skal och skalrester 
 
2 plocka eller gräva upp växter 
 
3 tälta eller uppställa husvagn 
 
4 göra upp eld 
 
5 framföra moped, annat motordrivet fordon eller cykel annat än på befintlig väg genom 

området 
 
6 rida annat än på befintlig väg genom området 
 
C Bestämmelser enligt 9 § naturvårdsförordningen om reservatets vård och förvaltning 
 
Reservatet skall förvaltas av Göteborgs kommun. 
 
Skötselplan skall upprättas av förvaltaren och underställes länsstyrelsens godkännande. 
Reservatet skall utmärkas med skyltar enligt naturvårdsverkets anvisningar. Skyltarna skall ha 
av länsstyrelsen godkänd text. 
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