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Bildande av Naturreservatet Vännet i Laholms 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.

Karta över reservatet
Naturreservatet Vännet
Laholms kommun
Hallands län
Reservatsgräns
Skala 1:10 000

© Lantmäteriet, 2005. Ur GSD Fastighetskartan, 106-2004/188-N

Postadress
Enheten för naturvård
och miljöövervakning
301 86 HALMSTAD

Besöksadress
Slottsgatan 2

E-post
lansstyrelsen@n.lst.se

Kontakt i detta ärende: Henrik Martinsson

Telefon
035 - 13 20 00

Telefax
035 - 10 75 48
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Beskrivning av området och skälen för beslutet
Naturreservatet Vännet ligger 500 meter nordost om naturreservatet Göstorps skog och
1,5 kilometer väster om naturreservatet Mästocka ljunghed. Vännet är ungefär en
kilometer långt i sydväst-nordostlig riktning och knappt 200 meter brett. Det sträcker
sig över fem höjder med en maximal höjdskillnad på knappt 30 meter
Cirka 40 procent av reservatet domineras av bok, vilket även dominerar i den östra
delen av det närliggande naturreservatet Göstorps skog. I övrigt är björk och tall också
mycket vanliga trädslag i Vännet. Merparten av skogen på reservatet bedöms vara 100
år eller äldre, över 75 procent av arealen bedöms vara äldre än 80 år. I Nordöstra hörnet
ligger ett knappt 2 hektar stort skifte med 17-årig, planterad gran.
I en av de djupaste svackorna rinner en bäck fram som ett par hundra meter norrut
ansluter till Brostorpaån. Vid bäcken hittade man 2006 skirmossa, som är klassad som
sårbar (VU). Den har bara hittats på 18 lokaler i Halland. Bäcken och svackan är
klassad som nyckelbiotop och här har även hittats alsidenmossa (NT), skuggmossa (NT)
och dunmossa (NT), vilket gör svackan till en topplokal för mossor.
Väster om bäcken ligger ytterligare en nyckelbiotop med hedbokskog. Där hittade man
under nyckelbiotopsinventeringen bland annat liten lundlav (NT), bokfjädermossa (NT),
bokkantlav (NT) och stor knopplav (NT). Utöver nyckelbiotoperna är över hälften av
reservatet utpekat som objekt med naturvärden av Skogsvårdsstyrelsen (SVS).
Länsstyrelsen anser, vid en intresseprövning enligt 7 kap 25 § miljöbalken, att val av
område, reservatets omfång och föreskrifternas utformning i detta beslut innebär en
rimlig balans mellan de värden som skall skyddas och det intrång detta innebär för
enskilds rätt att använda mark och vatten.
Reservatsbeslutet är förenligt med hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap MB.
Beslutet strider inte mot kommunens översiktsplan (år 2003).
Det nya reservatsbeslutet medverkar till att de nationella miljökvalitetsmålen ”Ett rikt
växt- och djurliv” samt ”Levande skogar” uppfylls.

Syfte med säkerställande och skötsel
Syftet med reservatet är att bevara och stärka den biologiska mångfald som är knuten till
lövskogsmiljöerna. Skyddet skall slå vakt om nyckelbiotoperna med sina rödlistade
arter och skapa långsiktig potential för naturvärdena att utvecklas i övriga delar av
reservatet.
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Syftet skall nås genom att:
•

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

•

kontinuerligt röja bort gran,

•

utöver röjning av granar lämna området för fri utveckling så att mängden död
lövved och antalet gamla och grova lövträd ökar,

•

beakta ökad kunskap om skötsel eller arters ekologi 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:
• upplåta ny tomtplats,
• uppföra ny 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,
• anordna upplag,
• 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
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• utan Länsstyrelsens tillstånd upplåta mark för tävlingar eller annan verksamhet som
kan medföra markslitage, föroreningar eller störningar för djurlivet.
Ovanstående föreskrifter skall inte utgöra hinder för förvaltaren att vidta 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:
• utmärkning av reservatet,
•

skötsel enligt naturreservatets skötselplan t.ex. avverkning, röjning och nyttjande av
väg. Utfallande gagnvirke i samband med naturvårdsåtgärder, som utförs med stöd
av föreskrifter och skötselplan, tillfaller reservatsförvaltaren.

• restaurering av natur- och vattenmiljöer,
• att anlägga anordningar som informationsskyltar, gångstigar 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,
• uppsätta tavla, plakat affisch, skylt eller göra inskrift,
• gräva eller på annat sätt förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
• framföra motordrivet fordon i terrängen eller parkera annat än på anvisad plats,
• ställa upp husvagn eller husbil,
• elda,
• medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
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• utan Länsstyrelsens tillstånd anordna tävlingar eller annan verksamhet som kan
medföra markslitage eller kan störa djurlivet,
• utan Länsstyrelsens tillstånd genomföra vetenskapliga undersökningar som strider
mot föreskrifterna, samt att
• framföra cyklar i terrängen.
Ovanstående föreskrifter skall inte utgöra hinder för förvaltaren att vidta de åtgärder
som erfordras för reservatets vård och skötsel.

Andra föreskrifter som gäller för området
Länsstyrelsen vill erinra om att även andra lagar, förordningar och föreskrifter än
reservatsföreskrifterna gäller för området, t ex terrängkörningslagen (1975:1313) och
terrängkörningsförordningen (1978:594) med vissa förbud mot körning i terräng.

Fastställelse av skötselplan
Med stöd av 3§ Förordningen 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
Länsstyrelsen fick kännedom om de höga naturvärdena på fastigheten Göstorp 3:46
(tidigare Göstorp s:2) under Skogsvårdsstyrelsens (SVS) nyckelbiotopsinventering
1997.
Fastigheten förvärvades av staten genom Naturvårdsverket i december 2005.
Förslaget skickades ut på remiss till berörda personer, myndigheter och föreningar
hösten 2006.
Naturskyddsföreningen tyckte att det vore lämpligt med en cykel- och ridled genom
reservatet. Efter diskussion med reservatsförvaltningsfunktionen på Länsstyrelsen så
togs förbudet mot ridning bort. Då det gäller cykling bedömer Länsstyrelsen att det
varken är lämpligt eller finns något behov av cykling inom reservatet.
Övriga remissinstanser ställde sig positiva.
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Beslut i detta ärende har fattats av Länsstyrelsens styrelse. I beslutet deltog
landshövding Lars-Erik Lövdén, ordförande, samt ledamöterna Lena Borgljung, Henrik
von Sydow, Ingemo Johansson, Leif Wästerlund, Lasse Järvsén, Romulo Enmark och
Agneta Kores.
I den slutliga handläggningen av ärendet deltog även jurist Asta Uptaite,
planhandläggare Barbro Toftgård, biträdande länsantikvarie Marianne Foghammar,
länsfiskekonsulent Peter Norell, lantbruksdirektör Stefan Samuelsson och biolog Henrik
Martinsson, den sistnämnde föredragande.

Lars-Erik Lövdén
Henrik Martinsson

Detta beslut kan överklagas hos regeringen, se bilaga 4.

Bilagor
1. Skötselplan
2. Översiktliga kartor
3. Arter funna i naturreservatet
4. Beslut om kungörelsedelgivning och upplysning om överklagande

Sändlista
Björn Andersson, Genevad Olofsdal, 312 91 Laholm
Ingemar Nilsson, Genevad Ängsholm, 312 91 Laholm

Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm
Hallands Naturskyddsförening, c/o Ann-Margret Korsander, Björkbackevägen 11 Lyngbakken, 310 38
Simlångsdalen
Naturskyddsföreningen i Södra Halland, c/o Kerstin Seger, Vingesgatan 2, 312 30 Laholm
Laholms kommun, Humlegången 6, 312 80 Laholm
Lantmäterimyndigheten i Hallands län, Box 603, 301 16 Halmstad
Länsmuseet, Hamngatan 35, 302 43 Halmstad
Polismyndigheten, Laholms kommun
Skogsstyrelsen, Ryttarevägen 8, 302 60 Halmstad
Vägverket, Box 512, 301 80 Halmstad

Lena Borgljung
Henrik von Sydow
Ingemo Johansson
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Leif Wästerlund
Lasse Järvsén
Romulo Enmark
Agneta Kores
Fiskeenheten
Kulturmiljöenheten
Lantbruksenheten
Samhällsbyggnadsenheten
Rättsenheten
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