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Bildande av naturreservatet Näsnabben i Varbergs kommun.
Beslut
Länsstyrelsen i Hallands län beslutar med stöd av 7 kap. 4§ miljöbalken att förklara det
område som avgränsas på nedanstående karta som naturreservat, med föreskrifter och
skötselplan enligt nedan. Genom detta beslut upphävs länsstyrelsens beslut av den 26
november 1993 om naturreservatet Näsnabben (231-3680-93).

Beskrivning av området och skälen för beslutet
Näsnabben ligger i Åkulla bokskogar som är den norra länsdelens största
bokskogsområde. Det avgränsade reservatet ligger på Skärsjöns norra strand.
Skogen är till största delen hedädellövskog som varierar mellan homogena bokbestånd
och avdelningar där andra trädslag som björk, asp och klibbal utgör betydande inslag.
Lågor och högstubbar förekommer sparsamt. Vissa delar av skogen har åldersbestämts,
en grupp bokar utmed stranden var 180 år och ett bokbestånd i reservatets norra del var
uppkommet mellan 1790 och 1840.
Vid Länsstyrelsens nyckelbiotopinventering inom skyddade områden avgränsades inom
det tidigare Näsnabbens naturreservat tre nyckelbiotoper och tre naturvärdesobjekt.
Ytterligare områden med höga naturvärden har tillkommit genom den nya
avgränsningen vid reservatsbildningen.
Totalt har 21 arter hittats som finns med på den nationella rödlistan. Av dessa är mindre
flugsnappare, skogsduva, liten lundlav, stiftklotterlav och ädelkronlav bedömda som
sårbara, medan de övriga 16 anses som hänsynskrävande. Från Näsnabben finns ett fynd
av ekoxe från början av 1970-talet.
Naturtypen ”bokskog av fryle-typ” ingår i EU:s habitatdirektiv. Reservatet ingår i
riksobjekten för naturvård och friluftsliv samt i länets naturvårdsprogram för Varbergs
kommun.
Genom reservatsbeslutet säkerställs naturvärden som annars hade varit hotade av ett
rationellt skogsbruk.
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Syfte
Syftet med reservatet är att bevara och utveckla den biologiska mångfald som är knuten
till lövskogsmiljöerna. Det utökade skyddet skall slå vakt om områdets nyckelbiotoper
med dess rödlistade arter och göra området mer tillgängligt för friluftslivet. Syftet ska
nås genom att:
•

avveckla granbestånd enligt skötselplanekartan och låta föryngringen av lövträden
ske naturligt,

•

kontinuerligt röja bort invandrande gran,

•

i övrigt lämna området för fri utveckling så att mängden död ved och inslaget av
gamla träd ökar,

•

om kunskapen om skötseln eller arternas ekologi ökar skall detta beaktas i den
löpande skötseln.

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:
•

uppföra byggnad eller anläggning,

•

uppföra radiomast, antenn eller anlägga luft eller markledning,

•

utan länsstyrelsens tillstånd anlägga nya vägar,

•

spränga, schakta, gräva, dika dämma, markbearbeta, bedriva täkt för husbehov eller
bedriva annan verksamhet som skadar områdets topografi och landskapets karaktär
samt yt- eller dräneringsförhållanden,

•

anordna upplag annat än tillfälligt för jord- och skogsbrukets behov,

•

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

•

sprida gödsel, kalk eller andra kemikalier,

•

ta bort eller skada stengärdesgård eller odlingsröse,

•

framföra motordrivet fordon i terrängen annat än i samband med för utdragning av
älg samt
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•

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.
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 enligt naturreservatet skötselplan t.ex. i form av avverkning och röjning ,

•

gränsmarkering och informationsskyltning,

•

anläggande av gångstigar för den besökande allmänheten efter samråd med
fastighetsägaren samt

•

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

•

skada djurlivet,

•

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

•

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

•

tälta samt ställa upp husvagn eller husbil,

•

elda annat än på anvisade platser,

•

permanent förvara båtar,

•

rida eller köra med häst annat än på för ändamålet markerade leder,

•

framföra cyklar i terrängen ,
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•

medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,

•

utan Länsstyrelsens tillstånd genomföra vetenskapliga undersökningar som strider
mot föreskrifterna samt

•

utan Länsstyrelsens tillstånd anordna tävlingar eller annan verksamhet som kan
medföra markslitage eller kan störa djurlivet.

För övrigt vill Länsstyrelsen upplysa om att när det gäller rätten att ha båt i
naturreservatet gäller med fiskelagen (27§) som säger att om det behövs för fisket och
om det kan ske utan olägenhet för den som innehar stranden får den som fiskar tillfälligt
använda någon annans strand och vattenområden för att dra upp eller göra fast båt eller
redskap.
Ovanstående föreskrifter ska inte utgöra hinder för förvaltare att genomföra eller
upphandla den skötsel som ska genomföras enligt till beslutet hörande skötselplan.
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 Länsstyrelsen.

Ärendets handläggning
Näsnabbens naturreservat har funnits sedan 1993 och bygger på ett avtal med
markägarna från 1982. Syftet var att genom en naturvårdsinriktad skötsel bevara
områdets lövskogar med deras rika växt- och djurliv samt betydelse för de limnologiska
förhållandena i Skärsjön och för friluftslivet.
Genom nyckelbiotopsinventeringen i mitten på 1990-talet och översynen av de
biologiskt värdefulla områdena år 2000 kartlades naturvärdena. Här framkom att
ytterligare arealer med betydande naturvärden fanns i anslutning till reservatsbildningen
från 1993.
År 2001 startades förhandlingar med markägarna till de två berörda fastigheterna om ny
gränsdragning och förändrade föreskrifter. I december 2001 nåddes en
överenskommelse om inköp av fastigheten Grimeton 6:1 och ett intrångsavtal för del av
fastigheten Grimeton 13:14 slöts i september 2002. Inköp av en gemensam ägovidd
tillhörig Varberg Grimeton 13:14 (1/6), Varberg Grimeton 13:30 (1/3), Varberg
Grimeton 13:31 (1/3) och Varberg Grimeton 14:12 (1/6) i Hallands län skedde under
hösten 2003.
Remissvar utan erinran till beslutet har lämnats av Skogsvårdsstyrelsen Södra Götaland,
Vägverket och Polismyndigheten i Halland län.
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Kommunstyrelsen i Varberg påpekar att förbudet att upplåta mark för tävlingar och att
framföra cyklar i terrängen kan innebära onödigt långtgående restriktioner i rätten att
använda marken och visats i reservatet
Centrala fiskevårdsområdet menar att förbudet att ha båtar vid Näsnabbens strand
inskränker i allemansrätten och andra hävdvunna rättigheter.
Orienteringsklubben Nackhe föreslår att Länsstyrelsen under en begränsad period
tillåter att alla former av rörliga friluftslivet, inklusive orientering, och att enheten för
naturvård och miljöövervakning därefter kontrollerar eventuell påverkan.
Länsstyrelsen ser positivt på rörligt friluftsliv i Näsnabbens naturreservat, men vill inte
avsäga sig möjligheten stoppa tävlingar etc. som motverkar syftet för reservatet. För att
underlätta för friluftslivet ändras föreskriften från totalförbud till att tävlingar eller
annan verksamhet inte får anordnas utan Länsstyrelsens tillstånd.
När det gäller rätten att ha båt i naturreservatet är föreskrifterna i enlighet med
fiskelagen (27§) som säger att om det behövs för fisket och om det kan ske utan
olägenhet för den som innehar stranden får den som fiskar tillfälligt använda någon
annans strand och vattenområden för att dra upp eller göra fast båt eller redskap.
Övriga ändringar i förhållande till remissförslaget är att de kulturhistoriska
bevarandevärdena beskrivs utförligare samt att det för att underlätta genomförandet av
vetenskapliga undersökningar endast behövs Länsstyrelsens tillstånd för denna
verksamhet.
Beslut i detta ärende har fattats av Länsstyrelsens styrelse. I beslutet deltog
landshövding Karin Starrin, ordförande, samt ledamöterna Lena Borgljung, Alf
Eriksson, Lasse Järvsén, Agneta Kores, Henrik von Sydow och Leif Wästerlund.
Vid den slutliga handläggningen av ärendet har även deltagit länsråd Erik Österberg,
enhetschef Lisbeth Schultze, biträdande länsantikvarie Marianne Foghammar,
Byråsekreterare Barbro Toftgård, länsjurist Ulf Havton och biolog Lars-Åke Flodin, den
sistnämnda föredragande.

Karin Starrin
Lars-Åke Flodin
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Detta beslut kan överklagas hos regeringen, se bilaga 3.

Bilagor
1.Skötselplan
2.Sakägarförteckning
3.Besvärshänvisning

Sändlista
Skogsvårdsstyrelsen Södra Götaland, Box 234,
291 25 Kristianstad
Skogsvårdsstyrelsen Södra Götaland, Hallands norra distrikt
Box 3, 310 60 Ullared
Vägverket, Box 512, 301 80 Halmstad
Kommunstyrelsen i Varbergs kommun, 432 80 Varberg
Varbergs lantmäterimyndighet, Varbergs kommun, 432 80 Varberg
Polismyndigheten i Varbergs kommun, Box 29, 432 21 Varberg
Naturskyddsföreningen I Halland, Öringe, 312 91 Laholm
Naturskyddsföreningen i Varberg c/o Bernt Gustafson, Näsbouddvägen 15, 432 94 Varberg
Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm
SGU
Lennart Andersson, Gödestad 63, 432 91 Varberg
Förvaltning/rätts
Miljö
Samhällsplanering/kultur
Samhällsplanering/plan och bostad
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Beslut om Kungörelsedelgivning
Länsstyrelsen förordnar med stöd av 16 § delgivningslagen (1970:428), att delgivning
av detta beslut skall ske genom kungörelse. Kungörelsen ska inom 10 dagar härefter
införas i Hallands nyheter.
Beslutet hålls tillgängligt på Länsstyrelsen, Slottsgatan 2, Halmstad.

Upplysningar om hur man överklagar
Om Ni vill överklaga detta beslut skall Ni skriva till Länsstyrelsen, 301 86 Halmstad.
Ange därvid beslutets diarienummer och vilken ändring i beslutet Ni vill ha.
Länsstyrelsen måste ha fått Ert överklagande senast den 17 januari 2005, annars kan
överklagandet inte prövas.
Länsstyrelsen sänder överklagandet vidare till regeringen för prövning, om Länsstyrelsen inte själv ändrar beslutet på det sätt Ni har begärt det. Om något är oklart kan Ni
vända Er till Länsstyrelsen.

