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2006-09-25

511-8034-06

Bildande av Naturreservatet Skogsbo i Varbergs kommun.
Beslut
Länsstyrelsen i Hallands län beslutar med stöd av 7 kap. 4§ miljöbalken att förklara det
område som avgränsas av blå heldragen linje på nedanstående karta som naturreservat,
med föreskrifter och skötselplan enligt nedan. Genom detta beslut upphävs
Länsstyrelsens beslut per den
•

1985-06-28 om Byaberget-Holma ö naturreservat (Dnr. 11.1211-1158-83),

•

1977-12-02 om Djupeåsens naturreservat (Dnr. 11.1211-126-77),

•

1977-12-02 om Hiaklittens naturreservat (Dnr. 11.1211-125-77),

•

1977-12-02 om Humnäs naturreservat (Dnr. 11.1211-127-77) samt

•

1976-09-23 om Stegareds naturreservat (Dnr. 11.1211-2328-76).

Postadress
Enheten för naturvård
och miljöövervakning
301 86 HALMSTAD

Besöksadress
Slottsgatan 2

E-post
lansstyrelsen@n.lst.se

Kontakt i detta ärende: Lars-Åke Flodin

Telefon
035 - 13 20 00

Telefax
035 - 10 75 48
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Karta över reservatet
Naturreservatet Skogsbo
Varbergs kommun
Hallands län
Kalvsjön
Flatåsen
Reservatsgräns
Skala 1:20 000

Frösjön

Krösnaslätten

Stegared
Angkärr

Angryd
Ä
Skaltaberg
Hiaklitten

Byaberget

Holma ö
Byasjön

Baggagården
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Beskrivning av området och skälen för beslutet
Objektnamn
Skyddsform
Natura 2000-beteckningar
Län
Kommun

&

Älvasjön

Naturreservatet Skogsbo
Naturreservat samt delvis Natura 2000
Stegared, SE0510141
Stegared södra, SE0510137
Halland
Varberg

3 (10)
2006-09-25
Församling
Naturgeografisk region

Del av fastighet

Sibbarp
Området ligger i gränszonen mellan Södra
Hallands kustland (region 10) och Sydsvenska
höglandets myrrika västsida (region 11).
Ägare

Angryd 1:27

Hans-Olof Inghammar, Ästad 3, 430 10 Tvååker

Angryd 1:32

Bengt och Gerd Berit Stener, Angryd 1, 430 10
Tvååker

Ästad 1:13

Ann-Catrin och Rolf Carlsson, Ästad Bondgård,
Runesgård, 430 10 Tvååker

Ästad 2:9

Bernt och Lena Carlsson, Ästad 16, Baggagården,
430 10 Tvååker

Ästad 4:1

Eva och Gösta Alness, Gödeby 10, Svensgård,
310 60 Ullared

Stegared 1:2 och 1:7

Karina Nilsson, Stegared 1, 430 10 Tvååker

Stegared 1:3 och 1:20
Lägesbeskrivning
Mittkoordinater i Rikets nät
Areal
Förvaltare

Bertil Uhlin, Stegared, 430 10 Tvååker
10 km ONO Tvååker, 600 m SV Angryd
y = 6333190, x = 1302970
255 hektar
Länsstyrelsen i Hallands län

Naturreservatet Skogsbo består huvudsakligen av bokdominerad skog av ristyp, med
sina huvudsakliga naturvärden idag knutna till skog i bergbranter. Inslag finns också av
höga naturvärden knutna till beteshagar, hagmarkspräglad skog med ek och björk, samt
klibbalstrandskog. Byasjön begränsar området i sydväst.
I det nya reservatsområdet ingår de fem gamla naturrreservaten (från väster till öster)
Humnäs, Byaberget – Holma ö, Djupeåsen, Hiaklitten och Stegared, samt av områden
som tillkommit genom sentida förhandlingar. De största utökningarna är östra
Byaberget, Skaltaberg och skogarna norr om Hiaklitten.
Naturreservatet Skogsbo är del av riksintresset för naturvård Åkulla bokskogar (NN 10).
Närheten till övriga områden med höga naturvärden inom Åkulla bidrar till bevarandevärdet i Skogsbo eftersom naturvärdena är av likartat slag och de olika ingående
områdena kan tjäna som spridningszoner för arter sinsemellan. Dessutom öppnar detta
möjligheter för en dynamisk utveckling inom det större riksintresset där naturliga
successioner kan ha sin gång på ett annat sätt än i mindre enskilda reservat. Sammanfattningsvis är Åkulla ett av tre större bokskogsrika områden i Halland som har lång
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skoglig kontinuitet och höga naturvärden. Inom 700 meter från Skogsbos gränser finns
på olika sidor naturreservaten Valaklitt, Skärbäck, Långanskogen och Mjällbjär.
Inom Skogsbo finns 16 nyckelbiotoper om totalt 33,8 hektar. Dessa områden är
framförallt dominerade av bokskog i bergbranter, bitvis med inslag av ek och björk,
några områden med lövsumpskog. En intressant kryptogamflora präglar nyckelbiotoperna, liksom på några håll kärlväxtfloran. Dödvedsförekomsten är begränsad i
stora delar av reservatet, men på vissa håll riklig. Skogen är bitvis flerskiktad och
olikåldrig, bitvis enskiktad. Totalt har här hittats 44 rödlistade arter, 27 regionalt
intressanta, samt 16 arter av övrigt naturvårdsintresse. Paleontologiska och historiska
uppgifter tyder på att området som helhet kan ha tusenårig bokskogskontinuitet.
Området ingår i riksintresse för friluftsliv FN 8, och bjuder på varierade
naturupplevelser. Husgrunder och rester av en medeltida borg finns inom området, som
också delvis ingår i Länsstyrelsens program för kulturmiljövård nr. 34 Ästad.

Syfte med säkerställande och skötsel
Syftet med reservatet är att bevara och utveckla den biologiska mångfald som är knuten
till betesmarker och lövskogsmiljöer, framförallt ädellövskog och lövsumpskog. Det
utökade skyddet skall bevara nyckelbiotoperna, rödlistade arter och skapa långsiktig
potential för naturvärden att utvecklas i reservatet som helhet. Området skall också vara
tillgängligt för friluftslivet.
Syftet med reservatsbildningen skall nås genom att:
o avveckla granbestånd enligt skötselplanen och kontinuerligt röja bort invandrande
gran,
o verka för föryngring med lövträd,
o öppna hagmarker hävdas om möjligt genom bete,
o reservatets långsiktiga utveckling beaktas, bl.a. genom en säkerställd föryngring av
lövträd och kontinuerligt god tillgång av död ved,
o om möjligt successivt frihugga gamla grova ekar i områden med hagmarksprägel och
nyttja beteshävd,
o reservatet i övrigt lämnas till fri utveckling så att mängden död ved och inslaget av
gamla träd ökar,
o ökad kunskap om skötseleffekter och arters ekologi beaktas i den löpande skötseln,
o leder, informationsskyltar och övriga besöksanläggningar underhålls.

Föreskrifter
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Med stöd av 7 kap. 5§ miljöbalken, om inskränkningar i rätten att använda mark- och
vattenområden inom reservatet, är det utöver vad som gäller enligt andra föreskrifter är
det förbjudet att:
• uppföra byggnad eller anläggning,
• uppföra mast, antenn, samt anlägga luft- eller markledning,
• borra, spränga, schakta, gräva, dika, dikesrensa, dämma, markbearbeta, bedriva täkt
eller annan verksamhet som skadar områdets topografi och landskapets karaktär
samt yt- eller dräneringsförhållanden,
• anlägga väg, med undantag för ridväg på Ästad 1:13 enligt överenskommelse
daterad 2000-10-23,
• anordna upplag, annat än tillfälligt för jord- och skogsbrukets behov,
• avverka, gallra, röja, föryngra skog, röja siktgator för jakt eller på annat sätt påverka
vegetationen,
• ta bort eller upparbeta dött träd eller vindfälle,
• kalka, gödsla, sprida bekämpningsmedel eller andra kemikalier,
• framföra motordrivet fordon annat än i samband med uttransport av fällt vilt,
• ta bort eller skada stengärdesgård eller odlingsröse, samt att
• utan Länsstyrelsens tillstånd upplåta mark för tävlingar eller annan verksamhet som
kan medföra markslitage, föroreningar eller störningar för djurlivet.
För avdelningarna 116, 80, 115, 131 och 134 i skötselplanen gäller inte föreskrifterna
om att avverka, gallra, röja, föryngra skog, röja siktgator för jakt eller på annat sätt
påverka vegetationen, ta bort eller upparbeta dött träd eller vindfälle, framföra
motordrivet fordon annat än i samband med uttransport av fällt vilt samt att anlägga
markledning.
Ovanstående föreskrifter skall inte utgöra hinder för förvaltaren att vidta de åtgärder och
undersökningar som krävs för reservatets vård och skötsel.
Föreskrifterna skall ej heller utgöra hinder för normalt underhåll av allmän väg som
korsar reservatet. Föreskrifterna skall inte heller utgöra hinder för åtgärder för drift och
underhåll av befintliga ledningar för el-distributör.
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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:
• utmärkning av reservatet,
• skötsel enligt naturreservatets skötselplan, t.ex. i form av avverkning och röjning,
• restaurering av natur- och vattenmiljöer,
• att efter samråd med fastighetsägare anlägga anordningar som informationsskyltar,
leder och parkeringsplatser för den besökande allmänheten, samt
• undersökning och dokumentation av mark, vegetation och djurliv.

Med stöd av 7 kap. 30§ miljöbalken, om rätten för allmänheten 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,
•

utan Länsstyrelsens tillstånd fånga eller insamla ryggradslösa djur,

• 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 eller ställa upp husvagn eller husbil,
• elda annat än på särskilt anvisad plats,
• medföra okopplad hund, med undantag för jakt med drivande/stötande hund eller för
eftersök,
• rida eller köra med häst på annat än för detta ändamål markerade leder,
• cykla i terrängen, på annat än för detta ändamål markerade leder,
• utan Länsstyrelsens tillstånd anordna tävlingar eller annan verksamhet som kan
medföra markslitage eller störa djurlivet,
• utan Länsstyrelsens tillstånd genomföra vetenskapliga undersökningar som strider
mot föreskrifterna.
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Ovanstående föreskrifter skall inte utgöra hinder för förvaltaren att vidta de åtgärder
som krävs för reservatets vård och skötsel..

Andra föreskrifter som gäller för området
Delområdena Stegared och Stegared södra ingår i Natura 2000, varför det finns krav på
tillstånd för vissa verksamheter eller åtgärder enligt 7 kap 28a-b §§ MB.
Fastställelse av 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 skall vara Länsstyrelsen.

Ärendets handläggning
Naturreservatet Stegared bildades 1976. Stiftelsen för västsvenska fritidsområden förde
då på uppdrag av Länsstyrelsen förhandlingar med markägare inom det
”centralhalländska bokskogsområdet”. Grund för beslutet var ”...betydelse för
kännedom om landets natur och för allmänhetens friluftsliv”. Med likalydande syften
bildades 1977 naturreservaten Djupeåsen, Hiaklitten och Humnäs. Mål för reservatens
skötsel var att behålla bokskogen i området genom överhållning av äldre bestånd, samt
viss gallring av övriga trädslag. För naturreservatet Byaberget-Holma ö som bildades
1985 fanns dessutom som mål att behålla öppna betade hagmarker.
Delområdena Stegared och Stegared södra godkändes 2003 av regeringen för ingående i
Natura 2000. Bilagd skötselplan står i överensstämmelse med bevarandeplanerna för
dessa delområden.
Genom nyckelbiotopsinventeringen i mitten på 1990-talet och genom översynen av
biologiskt värdefulla områden år 2000 kartlades naturvärdena. En intresseprövning
enligt 7 kap 25 § MB gjordes och en avvägning mellan å ena sidan hur pass starka
miljöintressen som stod på spel och å andra sidan det intrång detta innebär för enskilds
rätt att använda mark och vatten. Det visade sig då att en utökning av området var
önskvärd för att förstärka skyddet av naturvärdena.
Remissyttranden har inkommit från Polismyndigheten i Hallans län, Skogsstyrelsen,
Vägverket, Bernt och Lena Carlsson, E-on och Varbergs kommun. Förslag till ändring
av formulering inkom från samhällsbyggnads- och rättsenheten på Länsstyrelsen.
Markägarna Bernt och Lena Carlsson hade i reservats beslutet fått föreskrifter som inte
överensstämde med överenskommelsen och E-on önskade få med att föreskrifterna inte
skall utgöra hinder för drift och underhåll av befintliga ledningar. Detta har ändrats i
beslutet. Övriga yttranden hade inget att invända mot beslutet.
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Beslut i detta ärende har fattats av Länsstyrelsens styrelse. I beslutet deltog landshövding
Lars-Erik Lövdén, ordförande, samt ledamöterna Agneta Kores, Lena Borgljung, Romulo
Enmark, Alf Eriksson, Lasse Järvsén och Leif Wästerlund.
I den slutliga handläggningen av ärendet deltog även länsråd Lisbeth Schultze,
byråsekreterare Barbro Toftsgård, jurist Asta Uptaite och biolog Lars-Åke Flodin, den
sistnämnde föredragande.

Lars-Erik Lövdén
Landshövding
Lars-Åke Flodin
Biolog

Bilagor
1. Skötselplan
2. Översiktliga kartor
3. Arter funna i naturreservatet
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Sändlista
Rolf Inghammar, Ästad 3, 430 10 Tvååker
Bengt och Gerd Berit Stener, Angryd 1, 430 10 Tvååker
Ann-Catrin och Rolf Carlsson, Ästad Bondgård, Runesgård, 430 10 Tvååker
Bernt och Lena Carlsson, Ästad 16, Baggagården, 430 10 Tvååker
Eva och Gösta Alness, Gödeby 10, Svensgård, 310 60 Ullared
Karina Nilsson, Stegared 1, 430 10 Tvååker
Bertil Uhlin, Skärte 21, Hallagården, 430 16 Rolfstorp
Hallands Naturskyddsförening, c/o John Strand, Soldalsgatan 12, 313 50 Åled
Kommunstyrelsen i Varbergs kommun, 432 80 Varberg
Naturskyddsföreningen i Varberg, c/o Birgitta Rödström, Rosenfredsgatan 3, 432 44 Varberg
Polismyndigheten i Varbergs kommun, Box 29, 432 21 Varberg
Skogsvårdsstyrelsen Södra Götaland, Box 234, 291 25 Kristianstad
Skogsvårdsstyrelsen Södra Götaland, Hallands norra distrikt, Box 3, 310 60 Ullared
E-on Elnät Sverige AB, Maria Olsson, 205 09 Malmö
Varbergs lantmäterimyndighet, Varbergs kommun, 432 80 Varberg
Varbergs ornitologiska förening, Box 61, 432 01 Varberg
Vägverket, Box 512, 301 80 Halmstad
Västkuststiftelsen, Gårdavägen 2, Box 5073, 402 22 Göteborg
Lantbruksenheten
Naturvård och Miljöövervakning
Plan- och bostadsenheten
Rättsenheten
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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 20 oktober 2006, 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.

