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Naturvård och Miljöövervakning

511-5176-04

Bildande av Naturreservatet Gässlösa i Varbergs kommun.
Beslut
Länsstyrelsen i Hallands län beslutar med stöd av 7 kap. 4§ miljöbalken att förklara det
område som avgränsas med heldragen blå linje på nedanstående karta som naturreservat
med föreskrifter och skötselplan enligt nedan. Genom detta beslut upphävs Länsstyrelsens beslut per den 1991-12-09 om Naturreservatet Gässlösa (Dnr. 231-59-89).
Karta över reservatet
Naturreservatet Gässlösa avgränsas av den blå linjen på kartan. Av kartan framgår också
av grön linje den gamla östgränsen genom det nya reservatsområdet.

Naturreservatet Gässlösa
Varbergs kommun
Hallands län
Reservatsgräns
Skala 1:10 000
Postadress
301 86 HALMSTAD

Besöksadress
Slottsgatan 2

E-post
lansstyrelsen@n.lst.se

Kontakt i detta ärende: Peter Wirdenäs, tel. 035-13 20 32

Telefon
035 - 13 20 00

Telefax
035 - 10 75 48
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Beskrivning av området och skälen för beslutet
Gässlösa ligger ca. 5 km norr om Åkulla bokskogar som är den norra länsdelens största
bokskogsområde. Stenån rinner genom reservatets södra del.
Skogen är till stor del bokskog av ristyp som varierar mellan homogena bokbestånd och
avdelningar där andra trädslag som ek, ask, björk, asp och klibbal utgör betydande
inslag. Vissa delar domineras av ekskog av ristyp. Lågor och högstubbar förekommer
måttligt. Ett flertal bokar och ekar har åldersbestämts till mer än 250 år.
Vid Länsstyrelsens nyckelbiotopinventering inom skyddade områden avgränsades inom
det tidigare området för Naturreservatet Gässlösa fyra nyckelbiotoper och ett
naturvärdesobjekt. Ytterligare områden med höga naturvärden har tillkommit genom
den nya avgränsningen.
Totalt har 30 arter hittats som finns med på den nationella rödlistan. Av dessa är 3
bedömda som sårbara, och 27 är bedömda som hänsynskrävande. Dessutom har man i
sentida och äldre undersökningar av området funnit sammanlagt 18 regionalt intressanta
arter. Den del av Stenån som rinner genom reservatet är potentiellt lekområde för fisk,
bl.a. lax och öring.
Det gamla reservatsområdet är ett av de av EU-kommissionen godkända områdena i
Natura 2000, som är ett europeiskt nätverk av skyddsvärda områden. I Gässlösa finns
naturtyperna Bokskog av fryle-typ (9110), Bokskogar av örtrik typ (9130), Äldre
ekskogar på sura, sandiga marker (9190), Ek-avenbokskog av buskstjärnblomma-typ
(9160), Alluviala lövskogar, som tidvis är översvämmade (91E0)* och
Pionjärvegetation på silikatrika bergytor (8230), vilka ingår i Natura 2000 och skall
upprätthållas i gynnsam bevarandestatus.
Reservatet ingår också i länets naturvårdsprogram för Varbergs kommun.
Genom reservatsbeslutet säkerställs naturvärden som annars hade varit hotade av ett
rationellt skogsbruk.
Syfte
Syftet med reservatet är att bevara och utveckla den biologiska mångfald som är knuten
till lövskogsmiljöerna. Det utökade skyddet skall slå vakt om nyckelbiotoperna med
sina rödlistade arter och skapa långsiktig potential för naturvärden att utvecklas i den
nya reservatsdelen. De ingående naturtyperna i Natura 2000 som listas i skötselplanen
skall hålla gynnsam bevarandestatus. Ån som rinner genom reservatet skall vara fri från
vandringshinder och åfåran uppströms den nuvarande dammen skall återställas till ett
mer naturligt skick. Området skall också vara tillgängligt för friluftslivet. Syftet skall
uppnås genom att:
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-

avveckla granbestånd enligt skötselplanen 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,

-

dammen rivs och Stenån tillåts flöda naturligt genom området,

-

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

-

stigar och anläggningar hålls i brukbart skick.

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 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

•

utan Länsstyrelsens tillstånd upplåta mark för tävlingar eller annan verksamhet som
kan medföra markslitage, föroreningar eller störningar för djurlivet.
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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:
•

utmärkning av reservatet,

•

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

•

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,

•

rida,

•

tälta eller ställa upp husvagn eller husbil,

•

elda annat än på särskilt anvisad plats,

•

medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,

•

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

LÄNSSTYRELSEN
HALLAND

•

5 (6)
2005-09-26

framföra cyklar i terrängen.

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 (Bilaga 1). Förvaltare för reservatet ska vara Västkuststiftelsen.
Andra föreskrifter som gäller för området
Västra delarna av Naturreservatet Gässlösa ingår i Natura 2000, varför det finns krav på
tillstånd för vissa verksamheter eller åtgärder enligt 7 kap 28a-b §§ MB.
Ärendets handläggning
Gässlösa naturreservat har funnits sedan 1977 då Stiftelsen för Västsvenska
fritidsområden ingick intrångsavtal med markägare för att överhålla bokskogen. Ett nytt
beslut togs 1991, vars syfte var skydd genom förvärv. Reservatsgränsen modifierades
något, och skälen till beslutet var att genom en naturvårdsinriktad skötsel bevara
områdets lövskogar med deras rika växt- och djurliv samt betydelse för friluftslivet.
Hela det gamla reservatsområdet godkändes 1995 av regeringen för ingående i Natura
2000. Genom nyckelbiotopsinventeringen i mitten på 1990-talet och genom översynen
av de biologiskt värdefulla områdena år 2000 kartlades naturvärdena. Det visade sig då
att en utökning av området var önskvärd för att förstärka skyddet av naturvärden.
Yttranden i ärendet har inkommit från Kommunstyrelsen i Varberg,
Lantmäterimyndigheten i Varberg, Polismyndigheten i Varberg, Skogsvårdsstyrelsen i
Södra Götaland, Vägverket Region Väst och Västkuststiftelsen.
Kommunstyrelsen anser att reservatsbestämmelserna bör medge cykling. Länsstyrelsens
bedömning är dock att den höga besökstätheten och karaktären på stigarna medför att
terrängcykling är olämpligt för området.
Västkuststiftelsen hade velat se en tydligare beskrivning i skötselplanen om vad som
skall ske med dammen vid Stenån, med kulturvärden såsom den trätub som leder vatten
till kvarnen vid Hovgård. Länsstyrelsen emotser färdigställandet av en restaureringsplan
där detta bör beaktas. Västkuststiftelsen vill också att det framgår av både
beslutsdokument och skötselplan att Västkuststiftelsen skall vara förvaltare för
reservatet. Detta korrigerades.
Ingen av de övriga remissinstanserna har något att erinra mot förslaget till beslut.
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Beslut i detta ärende har fattats av Länsstyrelsens styrelse. I beslutet deltog
landshövding Lars-Erik Lövdén, ordförande, samt ledamöterna Romulo Enmark, Alf
Eriksson, Ingemo Johansson, Lasse Järvsén, Henrik von Sydow och Leif Wästerlund.
I den slutliga handläggningen av ärendet deltog även biolog Lars-Åke Flodin,
avdelningsdirektör Lars Stibe samt naturvårdshandläggare Peter Wirdenäs, den
sistnämnde föredragande.

Lars-Erik Lövdén
Peter Wirdenäs

Detta beslut kan överklagas hos regeringen, se bilaga 3.
Bilagor
1. Skötselplan.
2. Arter funna i Naturreservatet Gässlösa.
3. Översiktliga kartor, reservatets läge i Halland.
4. Beslut om kungörelsedelgivning och upplysning om överklagande
Sändlista
Hallands Naturskyddsförening, c/o John Strand, Soldalsgatan 12, 313 50 Åled
Kommunstyrelsen i Varbergs kommun, 432 80 Varberg, 2 ex.
Naturskyddsföreningen i Varberg, c/o Bernt Gustafson, Näsbouddvägen 15, 432 94 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
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
P:G. Pettersson, Hovgård, 430 16 Rolfstorp
Fiskeenheten
Kulturmiljöenheten
Naturvård och Miljöövervakning
Plan- och bostadsenheten
Rättsenheten

