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Kom ihåg
Hornborgasjön är ett naturreservat. Detta
för att bevara sjön med omgivande strandängar för häckande och rastande fågelarter, och för att kunna behålla det gamla och
småskaliga kulturlandskapet.
För att alla ska trivas i reservatet måste du
som besökare följa några regler.

Trestena
Hornborga
naturum

- Stör inte djurlivet. Under tiden 20/3 15/7 är det inte tillåtet att vistas inom
reservatets fågelskyddsområde, och tiden
20/3 - 30/4 är det inte heller tillåtet att vistas på jordbruksmarkerna sydväst om sjön.

Skara

Ytterberg

- Hund ska vara kopplad.

Vässtorp
Broddetorp

Hjortronmossen

- Det är inte tillåtet att rida på markerade
vandringsleder utanför vägområde.
- Göra upp öppen eld är förbjudet.
- Motorbåt eller annan motordriven farkost
får inte framföras.

Ore backar

- Motordrivet fordon på is får inte användas.

Bjärka

- Att ställa upp motorfordon, tält, husvagn
eller husbil annat än på särskilt anvisade
platser är förbjudet.

Hornborgaån
Almeö

- Sätt inte upp tavlor, plakat, affischer,
skyltar eller liknande.
- Du får inte bryta kvistar eller på annat
sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att gräva upp växter såsom ris,
lavar, mossor och örter.
Skyltar inom reservatet ger fullständiga
föreskrifter för besökaren.

Dagsnäs

För markägare, djurhållare och förvaltare
gäller särskilda regler för vistelse i området.

Hälsingsgården

Fågelskyddsområde
20/3-30/4

Sätuna

Regler kring fiske i sjön
Hångers udde

Fiske är reglerat inom naturreservatet.
Följande regler gäller för sportfiske.

Ekornavallen

- Fågellivet får inte störas.

Trandansen

- Fiskekort krävs.

Vadboden

- Fiske bör inte bedrivas under tillträdnadsförbudet (20/3 - 15/7).

Torbjörntorp
Ingatorp
Stora Bjurum

För fiskerättsinnehavare gäller särskilda
regler.

Reservatsgräns.
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Fågelskyddsområde. Tillträdnadsförbud 20/3-15/7.
Fågelskyddsområde. Tillträdnadsförbud 20/3-30/4.
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