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Enligt sändlista

Bildande av naturreservatet Möllegård i Halmstads kommun
Beslut
Länsstyrelsen förklarar, med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (SFS 1998:808) det område
som avbildats med grov linje på beslutskartan (sid 2) som naturreservat, med föreskrifter och skötselplan enligt nedan.
Länsstyrelsen upphäver, med stöd av 7 kap. 7 § miljöbalken, tidigare beslut enligt § 19
NVL förordnandet inom det område som förklaras som naturreservat.
Detta beslut kan överklagas hos regeringen, se bilaga 5.

Beskrivning av området och skäl för beslutet
Möllegård är beläget i Hallands kustregion ca 5 km nordväst om Halmstad. Naturgeografiskt är reservatet beläget i region 10 - Södra Hallands kustland. Området domineras
av mjukt böljande kullar och ryggar av flygsand som avlagrats ovanpå lersediment. Vegetationen består av skog och betesmarker (se skötselplanekartan). Skogstyperna är
klibbalskog av översilningstyp och blandskog av barr och lövträd. Betesmarkerna består
av ekhagmark, men även av öppen natur- och kulturbetesmark. Enligt den uppdelning
av naturtyper som görs i Natura 2000 utgörs större delen av Möllegård av ”Trädklädda
betesmarker av fennoskandisk typ 9070” och ”Alluviala lövskogar, som tidvis är översvämmade 91E0”. Delar av området är sedan 1972 skyddat enligt 19 § naturvårdslagen
till skydd för landskapsbilden.
Genom reservatsområdet rinner Nyrebäcken som omges av klibbalskog av översilningstyp och ekhagmarker. Alskogen är till största delen enskiktad och medelåldrig, inslag av
äldre alar med välutvecklade socklar finns utmed bäcken. På östsidan av Nyrebäcken är
skogen betad av får, medan västsidan huvudsakligen utgörs av obetad flerskiktad
skogsmark.
Nordväst och öster om klibbalskogen övergår marken till sandig kuperad ekhage. Gamla
spärrgreniga och grova ekar med skorpbark förekommer blandat med klenstammiga och
senvuxna sådana. Delar av marken är betad och har flera sandblottor. I delar av ekhagmarken har triviala lövträd och buskar vuxit upp och är på väg att ”kväva” de spärrgreniga ekarna. Röjning av träd och buskar samt beteshävd krävs för att ge ekarna fortsatt
livsutrymme.
I reservatet finns två nyckelbiotoper, d.v.s. skogsområden med höga naturvärden, där
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Naturreservatet Möllegård, Halmstads kommun, Hallands län

man kan finna rödlistade arter (art vars överlevnad i Sverige på sikt är osäker). I Nyrebäckens dalgång finns bl.a. den sällsynta och rödlistade örlaven rikligt på klibbalstammar. Mindre hackspett, som enligt rödlistan betecknas som sårbar, och forsärla häckar
utmed Nyrebäcken. I den grumliga bäcken lever den sällsynta och rödlistade karpfisken
grönling. I ekhagmarken förekommer bl.a. ärgspik och oxtungsvamp. Sommargylling
och kungsfiskare påträffas med jämna mellanrum i området. Insektsfaunan på de sandi-
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ga betesmarkerna är sannolikt artrik och intressant, men ingen undersökning har ännu
gjorts som kan bekräfta detta.
Möllegård ingår i ängs- och hagmarksinventeringen, våtmarksinventeringen, länets naturvårdsprogram samt länets kulturmiljövårdsprogram.
Genom reservatsbeslutet säkerställs naturvärden som annars hade varit hotade av t.ex.
igenväxning av betesmark.

Syfte
Syftet med reservatsbildningen är att bevara och utveckla den biologiska mångfalden
knuten till ekhagar, torra naturbetesmarker och klibbalskog av översilningstyp. Livsmiljöerna för de rödlistade arterna skall säkerställas och förbättras. Syftet med reservatet är
dessutom att gynna det rörliga friluftslivet.
Syftet skall bl.a. nås genom att:
•

stimulera bildning av jätteekar och sena successionsstadier av dessa,

•

ekhagmarkerna och delar av klibbalskogen skall betas av får och nötdjur,

•

andelen högstubbar och död ved skall öka inom området,

•

området skall vara lättillgängligt för besökare.

Föreskrifter
Med stöd av 7 kap. 5 § miljöbalken, om inskränkningar i rätten att använda mark- och
vattenområden inom reservatet, är det utöver vad som annars gäller förbjudet att:
•

upplåta nya tomtplatser,

•

uppföra byggnad eller annan anläggning,

•

anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller jämförlig anordning,

•

uppföra radiomast, antenn eller flaggstång, anlägga luft- eller markledning,

•

uppföra hägnad, t.ex. stängsel eller liknande annat än för betesdriften i den
omfattning skötselplanen anger,
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•

anlägga ny väg,

•

borra, spränga, schakta, gräva, dika, markbearbeta, bedriva täkt, muddra, utfylla,
tippa eller annan verksamhet som skadar områdets topografi eller landskapets
markförhållanden,

•

anordna upplag,

•

avverka, gallra, föryngra skog eller på annat sätt påverka vegetationen,

•

ändra faunans sammansättning genom tillförande av nya arter,

•

kalka eller sprida kemikalier,

•

sprida naturgödsel och konstgödsel annat än i samband med åkerbruk,

•

ta bort eller skada stengärdesgård eller odlingsröse,

•

framföra motordrivet fordon på naturmark,

•

bedriva jakt, med undantag för Möllegård 1:2 samt för vad som nedan stadgas
om viss jakt på Möllegård 1:1 samt

•

utan länsstyrelsens tillstånd upplåta mark för tävlingar eller annan verksamhet
som kan medföra markslitage, föroreningar eller kan störa djurlivet.

Ovanstående föreskrifter ska inte utgöra hinder för de åtgärder som erfordras för reservatets vård och skötsel och som preciserats i skötselplanen, t ex att i samband med rensning av dammen muddra, tippa och anordna upplag.
Jakt får bedrivas enligt särskilt avtal på Möllegård 1:1 av Sven-Erik Carlsson som är
markägare till Möllegård 1:2 och arrendator på Möllegård 1:1. Jakten är personlig och
får inte överlåtas. Jakten får endast bedrivas på förmiddagen lördagar eller dag före
helgdag. Kulvapen och drivande hund får inte användas.

För att tillgodose syftet med reservatet förpliktigas med stöd av 7 kap. 6 § miljöbalken
ägare och innehavare av särskild rätt till fastigheten tåla sådana åtgärder inom området
som:
•
skötsel i form av avverkning, röjning, bete och bränning,
•

att anlägga rastplats och skötsel av vandringsled,
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•

undersökning och dokumentation av mark, vegetation och djurliv.

Med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken, om rätten att färdas och vistas i reservatet, är det
utöver vad som annars gäller förbjudet att:
•

skada eller bortföra levande eller döda stående eller liggande träd, buskar, grenar
och vindfälle samt att skada vegetationen i övrigt, t ex genom att gräva upp
växter,

•

gräva eller på annat sätt förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,

•

elda annat än på anvisade platser,

•

framföra motordrivet fordon i terrängen eller parkera annat än på anvisad plats,

•

rida eller köra med häst annat än på anvisade ridstigar,

•

framföra terränggående cyklar annat än på markerade stigar,

•

anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning,

•

utan länsstyrelsens tillstånd anordna orientering eller annan tävling som kan inverka störande på naturmiljön samt

•

göra skada på hägnader, skyltar eller andra anordningar.

Ovanstående föreskrifter ska inte utgöra hinder för förvaltare att genomföra eller upphandla den skötsel som ska genomföras enligt till beslutet hörande skötselplan.
Bestämmelserna skall ej utgöra hinder för åtgärder för drift och underhåll av befintliga
ledningar tillhörande el-distributör samt privat vattenledning på fastigheten Möllegård
1:2.
Reservatet ligger inom föreslaget skyddsområde för Söndrums vattentäkt.
Med stöd av 3§ förordning om områdesskydd (SFS 1998:1252) enligt miljöbalken fastställer Länsstyrelsen de mål och riktlinjer som framgår av den till beslutet hörande skötselplanen. Förvaltare för reservatet ska vara Halmstads kommun.
I det område som inte omfattas av naturreservatet gäller tidigare förordnande enligt 19§
NVL.
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Ärendets handläggning
Delar av Möllegårds naturreservat skyddades av länsstyrelsen 1972, enligt 19 § i dåvarande naturvårdslagen, till skydd för landskapsbilden. Under 1990-talet har frågan om
en reservatsbildning diskuterats mellan företrädare för Halmstads kommun och länsstyrelsen.
Lantmäteriet, Skogsvårdsstyrelsen Södra Götaland, Vägverket, Polismyndigheten i
Halmstad kommun, Energiverken i Halmstad AB, Halmstads kommun och SGU har yttrat sig i ärendet. I alla yttranden har man ställt sig positiv till förslaget om naturreservat.
Beslut i detta ärende har fattats av Länsstyrelsens styrelse. I beslutet deltog ledamöterna
Karin Starrin, ordförande, Alf Eriksson, Ingemo Johansson, Agneta Kores, Leif Wästerlund, Lena Borg Ljung, Romulo Enmark, Henrik von Sydow och Lasse Järvsén.
I den slutliga handläggningen deltog även biträdande länsantikvarie Marianne Foghammar, våtmarkshandläggare Hans Bjuringer, planhandläggare Barbro Toftgård, länsjurist Ulf Ståhl, länsfiskekonsulent Peter Norell och biolog Monica Mathiasson, den
sistnämnde föredragande.

Karin Starrin
Monica Mathiasson

Bilagor
1. Skötselplan
2. Översiktkarta
3. Översiktskarta 1:100 000
4. Karta över friluftsanläggningar.
5. Beslut om kungörelsedelgivning samt upplysningar om överklagande.

