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Skötselplan för naturreservatet Fäberga i Halmstads kommun
1. Syfte med säkerställande och skötsel
Syftet med naturreservatet Fäberga är att bevara och utveckla den biologiska
mångfald som är knuten till områdets värdefulla mosaik av äldre artrik bokskog,
ädellöv-lund och mer öppna hagmarker. Särskilt viktigt att värna är gamla eller
senvuxna ädellövträd, döda träd, rikt fält- och buskskikt, naturlig hydrologi samt
hotade och sällsynta arter. Syftet är även att skapa möjligheter för arter att sprida
sig inom naturreservatet.
Förekommande ekosystem och biologisk mångfald ska bevaras och utvecklas
både genom att naturliga processer får fortgå, liksom genom aktiva återställningsoch skötselåtgärder. Exempel på naturliga processer är att träd får åldras, dö och
brytas ned genom angrepp av svampar, insekter eller genom stormfällning och att
nya lövträd sedan föryngras naturligt i de luckor som bildas. Syftet är även att
gynna den biologiska mångfalden genom skötselinsatser som innebär att
hagmarker hålls öppna, exempelvis bete, röjning och bränning.
Inom ramen för ovanstående syften ska naturreservatet även stödja allmänhetens
möjligheter till friluftsliv och naturupplevelser. Friluftsliv och rekreation grundat
på allemansrätten ska kunna bedrivas i reservatet. Besökare ska kunna se, uppleva
och lära från områdets typiska livsmiljöer, arter och historia. Reservatet ska också
kunna främja forskning, vetenskapliga studier och inventeringar med syftet att öka
kunskapen om t ex hotade arter, skogsdynamik, naturvårdsbiologi och
skötselmetoder.
Syftet skall nås genom att:
•
land- och vattenmiljöerna skyddas mot exploatering.
•
området hålls fritt från gran.
•
igenväxta delar av området restaureras till hagmarker av hög biologisk
kvalité.
•
delar av området hålls öppet t. ex. genom bete och röjningar.
•
förekomsten av död ved och gamla lövträd ökar.
•
nya kunskaper om hotade och hänsynskrävande arter och naturtyper ska
beaktas i skötseln av reservatet.
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2. Beskrivning av området
2.1 Markslag, naturtyper och arter
Naturtyper (KNAS 1)
Areal (hektar)
Ädellövskog
20,4
Triviallövskog med ädellövinslag
1,3
Hygge
0,5
Övrig öppen mark (betesmark och betesvall)
5,4
Natura 2000-habitat
Trädklädd betesmark, 9070
Lövsumpskog, 9080
Näringsfattig bokskog, 9110
Näringsrik ekskog, 9160
Näringsfattig ekskog, 9190

Areal (hektar)
7,0
0,9
9,2
1,7
3,1

Rödlistade och regionalt intressanta arter:
17 respektive 22 stycken, se förteckning i bilaga 4.

2.2 Historisk och nuvarande markanvändning samt naturförhållanden
På Carl Malmströms kartor, som visar skogens utbredning i Halland vid olika
tidpunkter, ser man att Fäberga ingår i större skogsområde på 1650-talet. Under 1700talet noteras området som skoglöst vilket styrks av nedan historiska kartöverlägg från
1785. Enstaka träd eller dungar förekom troligtvis ändå. Vid 1850 och 1920 är området
återigen markerats som skogsbevuxet av löv. Noggrannheten är inte så god på
Malmströms översiktskartor, men de visar ändå tillsammans med häradskartan från
1920-talet att det funnits en kontinuitet av lövträd i området under längre tid vilket även
en del lavförekomster bekräftar.

1

Naturvårdsverket 2004. Kontinuerlig naturtypskartering av skyddade områden. Satellitkarterat.
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Historiskt kartöverlägg från 1785.

I 1729 års landsbeskrivning är antecknat från Harplinge ”Utmarken, som är samfälld för
hela socknen, intogs till största delen av tuviga och enbuskrika ljungmarker. Dessutom
funnos mossar, flygsandfält och berg. Utmarken var till allra största delen trädlös. På
inägorna förekom dock flerstädes skogsväxt och i vissa fall till och med riklig sådan.
Framför allt träffades ek, men också björk, al, bok och asp. Harplinge var vid denna tid
den ekrikaste kustsocknen i Halland, och eken bildade där på flera ställen verkliga
lundar”.
Östra delen av området utgörs av gammal inägomark för två stycken gårdar med ett
småskaligt system av åkrar vilka illustreras på storskifteskartan från 1785, där prickad
mark är åker. Gårdarna benämndes Nr 1 Fäberga och Nr 2 Fäberga. ”Kalvakärr” i norr
var troligtvis en särskild hage för kalvarna. Mellan åkrarna utgjordes marken av
slåtterängar där det sannolikt stod glest med lövträd. I ”Harplinge – En bok om
hembygden” skriver Åke Andersson i kapitlet om ”Harplinge skogar förr och nu”, med
hänvisning till landsbeskrivningen, att de flesta åkrar och ängar under 1700-talet var
trädbevuxna. De halländska bönderna höll länge fast vid uppfattningen att såväl gräset
som säden blev bättre om träden skuggade marken.
Gränsen mellan inäga o utmark utgörs av stenmur som fortfarande syns tydligt i
terrängen.
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I Riksantikvariatets databas över fornlämningar står det att gården (”Nr 1” på det
historiska kartöverlägget) omnämns i skrift första gången 1645 som ”Fäähiäru”
respektive ”Fäberge” men anses vara äldre än så. ”Fä” är ett gammalt ord för boskap.
Säteriet Margreteberg skapades genom en sammanslagning av Nr 1 Fäberga och det
utsocknes frälsehemmanet Lockared. Säteriet flyttades till Lockared tomtplats med
namnet Margreteberg.
Redan 1973, i boken ”Harplinge – en bok om hembygd”, klassar Åke Andersson
lövskogarna och hagmarkerna i Fäberga-Margreteberg som ett särpräglat naturskönt
område med rester av ett ålderdomligt beteslandskap.
Sedan decennier tillbaka hävdas i princip hela den östra delen, förutom några lövremsor
i den allra östligaste delen, av framförallt nötkreatur och i viss mån av får. Detta gäller
även utknoppningen mot söder i reservatets västra del. Igenväxningen har dock tilltagit
och området är nu i behov av restaurering. Inga spår av sentida skogsbruksåtgärder
noteras. Den gamla utmarken, bokskogen, har i princip lämnats för fri utveckling utom i
den allra västligaste delen där den hävdas av dovhjortar.

Häradsekonomiska kartan från 1920-talet. Cirklarna anger att där växer lövträd.
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2.3 Beskrivning av bevarandevärden
Biologiska värden
Ett så förhållandevis litet område med ett så mångfacetterat utseende vad gäller
naturmiljöer är ovanligt i dagens Halland. Resterna från en svunnen markanvändning
lever kvar då produktionsskogsbruket ej gjort sig gällande. Den gamla utmarken utgörs
idag av reslig bokskog med inslag av ek och inägorna (slåtter- och ängsmark) utgörs av
ädellövlundar, hasselskogar, lövsumpskogar och gläntor av öppna betesmarker. En lång
kontinuitet av lövträd och rika markförhållanden ger fina förutsättningar för många
specialiserade och idag hotade arter.
Vidkroniga askar och grova ekar med inslag av björk karaktäriserar ädellövhagmarken
mellan Katrinedal och Fäberga. Almar har drabbats av almsjuka och har i stort sett dött
av. Hävden av nötkreatur har gjort så att gläntor och luckighet i trädskiktet bibehållits i
området. Buskar förekommer rikligt i form av hassel, rundhagtorn, slån, apel, nypon,
olvon, fläder och björnbär. I svackorna är trädskiktet mer slutet och bildar ren sumpskog
av klibbal och ask. Marken är fuktig och på sina håll översilad. I söder svämmar den
över klipphällar där man hittat slanklav och stenporella. Kärlväxtfloran bjuder på
intressanta arter som kransrams, storrams, desmeknopp och skogsbingel. Högre upp i
sluttningarna är marken grundare och övergår till mer ren ekhagmark. Där hittar man
bland annat guldlockmossa och platt fjädermossa. Den sällsynta rödbruna rottryffeln,
som är knuten till ekens mykorrhizasvampar och påträffas normalt sett i gräs i gles
lövskog och ekbetesmarker, har noterats här.
Mot Margreteberg tar bokskogen över och kläder bergssluttningen som är genomskuret
av flera dalgångar. Boken uppvisar ovanligt grov dimension ur halländska mått liksom
även ekarna mot söder. Skogen är skiktad och det förekommer relativt gott om död ved i
olika former: grov och klen, stående (på halvdöda träd och på döda träd) och liggande
på marken. Noterbart är även förekomsten av grova ihåliga bokar. Arter som
koralltaggsvamp, bokkantlav, orangepudrad klotterlav, liten lundlav och atlantärgmossa
är funna här. Fynd av alléägglav, skriftskärelav, mjölig lundlav och tät korallorangelav
visar på en historia av öppen-halvöppen skog då dessa arter föredra detta. Flera
intressanta spår av vedskalbaggar har noterats, så här finns sannolikt fynd att göra. Uppe
på krönet ändrar skogen karaktär till magrare typ med ek. Krumma bokar och tallar med
inslag av enbuskar vittnar om hävd i en förfluten tid. Närmare gården återkommer
boken som här har stängslats in och området hävdas av dovhjort. Här är bokskogen
luckig med flera döda träd. Buskskikt och föryngring av trädskikt saknas dock.
Många träd i Fäberga är gamla, ihåliga och hyser död ved. Över 20 stycken räknas som
särskilt skyddsvärda i inventeringen av Skyddsvärda träd i kulturlandskapet. Ett träd
klassas som skyddsvärt utifrån dess grovlek, om det hyser skyddsvärda arter eller om
det har andra naturvärden som håligheter eller spår av hamling.
Fågellivet är rikt med bland annat skogsduva och nötkråka.
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Geologiska värden
Rydsbjär, som berget kallas, är ett restberg på kustslätten. Berget täcks av en
moränkappa, svallad i sluttningarna. Berget är brantast i söder där det på ett flertal
ställen går i dagen i form av klackar. På några ställen finns väl utformade skvalrännor.
Bergarten inom naturreservatet utgörs av Hallandiagnejs vilken är välkänd som
byggnadssten både inom och utanför Sveriges gränser. Hallandiagnejsen som material
och dess historiska betydelse finns utförligt beskriven Möller, 2010.

Kulturhistoriska värden
På fastigheten Margreteberg 1:3, nära Katrinedal, ligger en gårdstomt som idag är helt
överodlad och nyttjas numera som betesmark. Fornlämningen ses snarast som en avsats
i terrängen.
Strax öster om gårdstomten finns fynd av älvkvarnsliknande bildningar, också kallade
skålgropar, vilka man tror har uppkommit på naturlig väg, alltså inte skapad, av
människan. Men platsen har ett traditionellt namn som antyder att den, sannolikt tack
vare älvkvarnarna, förr i världen har spelat en roll i den lokala mytbildningen och har
därför ett kulturhistoriskt värde.
I området finns ett system av stengärdesgårdar som visar gamla gränser mellan
inägomark och utmark samt även som avgränsning mellan åker och äng. De gamla
åkrarnas belägenhet syns tydligt på flera ställen. Även den gamla fägatan norr om
gårdstomten (”Nr 1” på det historiska kartöverlägget) är väl bevarad, dock något
igenvuxen.
Prioriterade bevarandevärden
Ädellövskogen i alla sina olika slag med sin rikedom av olika miljöer och substrat hyser
de högsta bevarandevärdena.
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3. Skötsel av området
3.1. Generella riktlinjer
Vid restaurering bör grenar och stammar från olika träd och buskar lämnas kvar i olika
soliga och skuggiga lägen. Röjningsmaterial som ska tas bort måste avlägsnas före
mitten av april för att inte insekterna ska hinna lägga ägg där. Grövre stockar bör lämnas
kvar, liksom högstubbar. Efter restaurering ska ingen lövved föras ut ur området.
Död lövved bör med fördel placeras ut på den öppna betesvallen (avd 15) för att öka på
förekomsten av solbelyst död lövved i reservatet. Dessa betesbarriärer kan även fungera
som skydd för föryngring av ek samt träd och buskar värdefulla för insekter och fåglar.
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Föryngring av ek och bok ska övervakas och säkerställas.
Hagmarksekar som är hårt trängda måste frihuggas snarast. Viktigt är att de frihuggs
försiktigt i omgångar, annars riskerar de att dö på grund av alltför drastiskt förändrade
ljusförhållanden och uttorkning. Transporter nära ekar bör undvikas eftersom ekens
rötter missgynnas av att jorden blir kompakt.
Vindfällen eller döda grova grenar som hamnar olämpligt och påtagligt hindrar bete och
framkomlighet på stigar, vägar och i vatten får flyttas till annan lämplig plats inom
reservatet.
Hela området hålls kontinuerligt fritt från gran.

3.2 Skötselområden
Reservatet är indelat i 3 skötselområden redovisade på skötselkarta 1, bilaga 2F.

SKÖTSELOMRÅDE 1: HÄVD – BETE – TRÄDKLÄDD BETESMARK
Avdelningar: 6,7, 11.1, 12-15
Areal: 12,4 hektar
Beskrivning: Lövklädd hagmark av ek, bok, ask, alm och klibbal som växt igen av
främst björk. Många träd är grova och har lågt ansatta kronor. I princip hela området
hävdas av nöt utom nordöstra delen av 13 som idag är utan hävd och sydöstra delen av
15 som hävdas av får. Buskskiktet är varierat, hassel täcker ställvis stora ytor. Större
delen av avd 15 har i sen tid brukats som åker, men används nu som betesvall.
Avdelning 6 utgörs av en medelålders granplantering. Öppen naturbetesmark med
solitär ek och slån i avd 7 hyser värdefulla insektsmiljöer.
Mål: En trädklädd betesmark som utgörs av en mosaik av öppna gläntor, trädgrupper
och solitära träd. Hävden ska utgöras i första hand med betesdrift av nötkreatur. Det ska
finnas grova lövträd med solbelysta stammar där kronorna får utvecklas fritt utan
konkurrens från uppväxande träd och buskar. Trädskiktet domineras av i först hand ek
men även bok förekommer markant och gärna alm och ask. Åldern på lövträden varierar
så att inget åldersglapp uppstår. Död ved ska förekomma i både soliga och skugga
miljöer i både grovt och klent format. Det ska finnas blommande och bärande träd och
buskar som ger föda åt insekter och fåglar. I den öppna betesmarken (avd 15) finns på
sikt träd och buskar liksom öppna ytor med en artrikare hävdgynnad flora.
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Åtgärder:
• Fortsatt betesdrift. Stängsel flyttas norrut i avd 13 så att hela skötselområdet betas.
• Stegvis restaurering i form av röjning och gallring till öppnare betesmark. Värna alm,
ask, rönn och sälg och ett varierat buskskikt. Öppna upp utifrån befintliga gläntor.
För att tydliggöra de gamla åkrarna lokaliseras de och hålls öppna genom röjning,
bete/slåtter liksom fornlämningen (gårdstomten) vid Katrinedal. Topphuggning är ett
sätt att skapa död ved. Utläggning av en del död ved i avd 15.
• Frihuggning av grova träd, främst ek och bok. Utse arvtagare till sådana träd och sköt
dem på samma sätt.
• Föryngring av ek, hagtorn mm i avd 15.
• Avverkning av gran i avd 6.
• Ev markstörning och insådd av ängsfrö i avd 15.
• Frilägg fägata, stenmurar och odlingsrösen genom röjning.
• Röjning av gran vid behov.
• Bränning vid behov.
• Betesputsning och slåtter vid behov i avd 15. Kompostmaterialet får läggas i kanten
av denna avdelning, på lämpligt ställe.
SKÖTSELOMRÅDE 2: HÄVD/ LUCKHUGGNING OCH GRANFRI UTVECKLING
- ÄDELLÖVSKOG
Avdelningar: 1-4, 8-10, del av 11
Areal: 13,3 hektar
Beskrivning: Reslig bokskog i sluttande terräng. Skogen är skiktad med god
bokföryngring. Död ved förekomer både i stående och liggande form. Äldre ekskog i
avd 8. Uppe på krönet i avd 3 och 10 är det magrare och ek samt tall dominerar
tillsammans med flerstammiga bokar. Bokskogen i avdelning 1, som idag hävdas av
dovhjortar, har antagit en mer parkliknande karaktär med glest stående bok och ett svagt
utvecklat buskskikt. God tillgång på död ved och solbelysta stammar. I södra delen av
vilthägnet (avd 2) ligger ett hygge uppkommet efter avverkning av en granplantering.
Norra delen av avd 11 utgörs av första generationen björkskog. Stora delar av
skötselområdet är gammal utmark.
Mål: Luckig-sluten ek- och bokskog med god tillgång på död ved i olika former och
olikåldriga träd. På sina håll finns gläntor med ett buskskikt värdefullt för insekter.
Åtgärder:
• Inom avd 1 och 2 bör små områden betesfredas så att ett buskskikt får möjlighet att
etablera sig alternativt plantera träd och buskar i minihägn som gynnar insekter (till
exempel fågelbär, sälg eller hagtorn).
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• Om hävd av dovhjort i vilthägnet (1 och 2) upphör bör andra betesdjur (nöt eller får)
fortsätta hävden.
• Överväg att på sikt hägna hela skötselområdet och hävda genom bete, helst av
nötkreatur.
• Röjning av gran vid behov.
• Ev försiktig gallring för att gynna vissa ekar och bokar.

SKÖTSELOMRÅDE 3: GRANFRI UTVECKLING - LÖVSKOG
Avdelningar: 5, 16
Areal: 2,6 hektar
Beskrivning: Blandlövskog utan spår av skogsbruk. Klibbal-ask dominerar i avd 5 med
inslag av ek, hassel och rönn. Avd 16 är en ek-hassellund med inslag av ask, klibbal,
vildkaprifol och hägg. I avdelning 16 är inslag av död ved stort, stinksyska vittnar om
en rikare mark. Värdefullt för fågellivet. Dikat mot åkern liksom i östra kanten.
Mål: Lövskog med stor förekomst av död ved i olika former och gamla lövträd. Grova
ekar växer fritt utan uppväxt av buskar och träd.
Åtgärder:
•
Frihuggning av enstaka ekar i nordvästra delen av avd 16
•
Röjning av gran vid behov.

Övrigt
Där fastighetsgränsen följer naturreservatsgränsen (i stenmuren) mellan Margreteberg
1:3 och 1:1 respektive Fäberga 1:13, i fastighetens Margreteberg 1:3 västra del, ska ett
framtida stängsel dras innanför stenmuren, dvs på fastigheterna Margreteberg 1:1
respektive Fäberga 1:13. Stängslet ska dras så att det är lätt att hålla stenmuren fri från
igenväxning. När stängslet är uppsatt ska det från Margreteberg 1:3 finnas en
stängselgenomgång väster om huset till skogen.
Länsstyrelsen i Hallands län ska tillse att träd från naturreservatet som riskerar att falla
ned över trädgård och boningshus åtgärdas eller tas ned. Länsstyrelsen ansvarar för
omhändertagande av träd som faller från naturreservatet in på fastigheten Margreteberg
1:3. Markägaren har möjlighet att vidta sådana åtgärder, dock ska samråd ske med
Länsstyrelsen.
Vägbommen som är placerad på fastigheten på Margreteberg 1:1 mot Margreteberg 1:3
får vara kvar. Underhållet av vägbommen är dock markägarens.
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För närvarande (fram till 2019) har brukaren miljöersättning (bete) för avdelning 15.
Det innebär att faumadepåerna inte får överstiga mer än 100m2 vardera och tillsammans
inte mer än 10% av blockets areal, 3,31 ha.
Kraftledningen omfattas av Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter (ELSÄK-FS
2008:1 2010:1) vilka reglerar bland annat höjd över mark, avstånd till byggnad,
brännbart upplag, parkeringsplatser mm. Om marknivån under ledningen ändras måste
kontakt tas med E.ON. Elnät.

4. Friluftsliv och turism
4.1 Syfte
Syftet med friluftslivet i naturreservatet är att erbjuda natursköna promenader. Här kan
man bland annat uppleva ett ålderdomligt halländskt landskapsavsnitt med en aktiv
skötsel med betesdjur i en vacker miljö av grova och gamla ädellövträd. Syftet är att öka
förståelsen för detta gamla sätt att bruka marken samt för insatser som sker för att
restaurera sådana här miljöer.

4.2 Anläggningar
En parkeringsplats för 2 bilar anordnas utanför naturreservatet, se bilaga 2 D. Från
denna bör en gångväg märkas upp i eller utmed betesmarken till reservatets södra del,
östra halvan. Vid parkeringsplatsen skall det finnas en informationsskylt.

Mål
• Det ska finnas en parkeringsplats i gott skick för ca 2 bilar.
• Det ska finnas en väl underhållen och aktuell skylt vid parkeringsplatsen.
• Det ska finnas en gångväg från parkeringen till området.

5. Tillsyn, dokumentation och uppföljning
Länsstyrelsen ansvarar för att genomförda skötselåtgärder följs upp. Länsstyrelsen
ansvarar också för regelbunden tillsyn i reservatet.
Uppföljning ska ske enligt Naturvårdsverkets uppföljningsplan.
Länsstyrelsen ansvarar för regelbunden tillsyn av reservatet.
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6. Sammanfattning och prioritering av planerade skötselåtgärder
Skötselåtgärd

När

Var
(Skötselområde)

Vem

Prioritet Finansiering

Betesdrift

Årligen,
1, på sikt
Brukare
omgående i 1, på även
sikt i 2
2(särskilt i
avd 1 och 2)

1

EU:s miljöersättning/
Vårdanslaget

Stängsling

Omgående på
vissa ställen i 1,
på sikt även 2

1, på sikt
även 2

Brukare/
Länsstyrelsen

1

EU:s miljöersättning/
Vårdanslaget

1

Länsstyrelsen

1

Vårdanslaget

Frihuggning av
främst ek, utse
arvtagare som också
frihugges

Etapp 1
1
omgående
därefter om 5-10
år, sedan vid
behov

Länsstyrelsen

1

Vårdanslaget

Föryngring av ek
och buskar

Inom 10 år

1 (avd 15)
och 2 (avd
2)

Länsstyrelsen

1

Vårdanslaget

Avverkning gran

Inom 10 år

1 (avd 6)

Länsstyrelsen

2

Vårdanslaget

Bränning, betesputsning, fläckvis
störning och insådd
av ängsfrö

Vid behov

1 och 2

Länsstyrelsen

2

Vårdanslaget

Utmärkning av
reservatets gränser

Omgående

Hela
området

Länsstyrelsen

1

Vårdanslaget

Iordningställande
och underhåll av pplats och
informationsskylt

Omgående,
därefter vid
behov

Se Bilaga
2D

Länsstyrelsen

2

Vårdanslaget

Uppföljning av
bevarandemål och
skötselåtgärder

Enligt
Hela
uppföljningsplan området

Länsstyrelsen

2

Vårdanslaget

Röjning och gallring Etapp 1 omav träd och buskar i gående därefter
betesmark
om 5-10 år,

sedan vid behov
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2A Översiktskarta

Postadress
Besöksadress
301 86 HALMSTAD Slottsgatan 2

E-post
Halland@lansstyrelsen.se

Telefon
010 – 224 30 00

LÄNSSTYRELSEN

2B Karta över tillstånd till hägn enligt beslut 2321-1235-95

LÄNSSTYRELSEN

2C Nyttjanderättsavtal väg

Nyttjanderätten avser rätt att använda vägen för förvaltningstrafik och tillsyn av
naturreservatet.

LÄNSSTYRELSEN

2D Bestämmelser enligt 7 kap. 6 § miljöbalken samt förslag
på placering av frilutslivsanordning vid NR

Natura 2000 - karta
Naturreservat
Församling
Kommun
Län
Skötselplan

Bilaga 2E

Fäberga
Harplinge
Halmstad
Hallands län
M Mathiasson

Natura 2000 - naturtyper
9070 - Trädklädd betesmark
9080 - Lövsumpskog
9110 - Näringsfattig bokskog
1:5000

9160 - Näringsrik ekskog

300 m

9190 - Näringsfattig ekskog

Skötselkarta 1
Naturreservat
Församling
Kommun
Län
Skötselplan

Bilaga 2F

Fäberga
Harplinge
Halmstad
Hallands län
M Mathiasson

Skötselområden
1 Hävd - bete - Trädklädd betesmark
1:5000
300 m

2 Hävd/Luckhuggning och granfri utveckling - Ädellövskog
3 Granfri utveckling - Lövskog

Bilaga 2G

Skötselkarta 2
Naturreservat
Församling
Kommun
Län
Skötselplan

Fäberga
Harplinge
Halmstad
Hallands län
M Mathiasson

1:5000
300 m

LÄNSSTYRELSEN

2H Naturvärden

Bilaga 3
Sida 1

Fastighetsförteckning
2016-09-05
Ärendenummer

N16410

VIC Natur id nr 1005751

Handläggare

Johan Friman
Ärende

Fastighetsförteckning till naturreservatet Fäberga
Kommun: Halmstad

Län: Halland

Fastigheter inom området (fastigheter, sämjelotter, fiskelotter, byggnad å, allmänt vattenområde)
Beteckning på kartan

Ägare/innehavare, adress

Brandeborg 2:3

Kristina Söderström
Klittervägen 33
302 75 HALMSTAD
Marianne Hansson
Margreteberg 416
305 61 HARPLINGE
Charlotte Blum
Östermalmsgatan 23 Lgh 1101
114 26 STOCKHOLM

Fäberga 1:8

Kristina Söderström
Klittervägen 33
302 75 HALMSTAD
Marianne Hansson
Margreteberg 416
305 61 HARPLINGE
Charlotte Blum
Östermalmsgatan 23 Lgh 1101
114 26 STOCKHOLM

Fäberga 1:13

Helen Sevholt
Fäberga 202
305 61 HARPLINGE
Kenneth Bengtsson
Fäberga 202
305 61 HARPLINGE

Margreteberg 1:1

Kristina Söderström
Klittervägen 33
302 75 HALMSTAD
Marianne Hansson
Margreteberg 416
305 61 HARPLINGE

Övrigt

Lantmäteriet

2016-09-05

VIC Natur id nr 1005751

Sida 2

Fastigheter inom området (fastigheter, sämjelotter, fiskelotter, byggnad å, allmänt vattenområde)
Beteckning på kartan

Ägare/innehavare, adress

Övrigt

Charlotte Blum
Östermalmsgatan 23 Lgh 1101
114 26 STOCKHOLM
Margreteberg 1:3

Hans Erling Göran Hansson
Knapehall 71
436 39 ASKIM
Karin Stålhammar-Hansson
Knapehall 71
436 39 ASKIM

Marksamfälligheter inom området (samfälld mark, samfällt vatten, samfällt fiske, allmänningar)
Inga kända

Anläggningssamfälligheter inom området (Gemensamhetsanläggningar enligt AL, anläggningar enligt LSV)
Inga kända

Rättigheter inom området (servitut, ledningsrätt, nyttjanderätt, vägrätt, viltvårdsområde, fiskevårdsområde, rättigheter
mineral/torv)

Beteckning på kartan

Ägare/innehavare, adress

13-HAR-1882.1

Ändamål
Väg

Officialservitut
Till förmån för:
Margreteberg 1:3

Hans Erling Göran Hansson
Knapehall 71
436 39 ASKIM
Karin Stålhammar-Hansson
Knapehall 71
436 39 ASKIM

Belastar: Margreteberg 1:1
13-IM1-30/464.1
13-IM1-30/465.1
13-IM1-30/467.1

Kraftledning
Kraftledning mm
Kraftledning

Avtalsservitut

Oklart om servituten
belastar inomområdet.

Till förmån för:
Falkenberg Yngered 1:33

Ellevio AB
115 77 STOCKHOLM

Lantmäteriet

VIC Natur id nr 1005751

Belastar: Fäberga 1:13

Sida 3

Lantmäteriet

VIC Natur id nr 1005751

Sida 4

13-IM1-41/366.1

Kraftledning mm

Avtalsservitut

Oklart om servitutet
belastar inom området

Till förmån för:
Olofström Hallandsboda 1:82

E.On Elnät Sverige Aktiebolag
205 09 MALMÖ

Olofström Härnäs 1:94

E.On Elnät Sverige Aktiebolag
205 09 MALMÖ

Belastar: Fäberga 1:13
13-IM1-95/1372.1
13-IM1-95/1379.1

Transformator mm
Jordkabel mm.

Avtalsservitut

Oklart om servituten
belastar inom området.

Till förmån för:
Olofström Hallandsboda 1:82

E.On Elnät Sverige Aktiebolag
205 09 MALMÖ

Belastar: Fäberga 1:13
13-KVI-398.1

Anlägga järnväg i tunnel
mm

Officialservitut
Till förmån för:
Skogby 3:22

Trafikverket
781 89 BORLÄNGE

Belastar: Brandeborg 2:3, Fäberga 1:8, Fäberga 1:13, Margreteberg 1:1

Karta över området
Se sist i dokumentet.
(Skala 1:7500, referenssystem SWEREF 99TM, kartan har inte rättsverkan)
Upplysning
Utredningen saknar servitut som eventuellt tillkommit genom vattendom eller liknande. Vidare saknas
eventuellt avtalsrättigheter som inte är offentliggjorda genom inskrivning.
Utredningen saknar rättskraft.

Lantmäteriet

VIC Natur id nr 1005751

Fastighetsförteckningen upprättad av

Johan Friman

Sida 5

Lantmäteriet

VIC Natur id nr 1005751

Sida 6

Bilaga 4
1(4)

Förteckning över rödlistade och andra intressanta arter som har påträffats
inom naturreservatet Fäberga, Halmstads kommun, Hallands län

Totalt 17 rödlistade och 22 regionalt intressanta arter

Svenskt namn
Akut hotad (CR)
skogsalm

Vetenskapligt namn
1 st
Ulmus glabra

Grupp

Kommentar

kärlväxter

2010

Starkt hotad (EN)
alléägglav
ask
skriftskärelav

3 st
Candelariella reflexa
lav
Fraxinus excelsior
kärlväxter
Schismatomma graphidioides lav

2014
2016
2014

Sårbar (VU)
almlav
mjölig lundlav
nyponsandbi
rödbrun rottryffel
tät korallorangelav

5 st
Gyalecta ulmi
Bacidina delicata
Andrena nitida
Sleroderma cepa
Blastenia coralliza

lav
lav
stekel
storsvamp
lav

1994
2014
2013
2009
2014

Nära hotad (NT)
atlantärgmossa
bokkantlav
bokvårtlav
desmeknopp
koralltaggsvamp
liten lundlav
orangepudrad klotterlav
nötkråka

8 st
Zygodon conoidesus
Lecanora glabrata
Pyrenula nitida
Adoxa moschatellina
Hericium coralloides
Bacidina phacodes
Opegrapha ochrocheila
Nucifraga caryocatactes

mossa
lav
lav
kärlväxt
svamp
lav
lav
fågel

2014
2015
2004
2015
2004
2014
2015
2002

Regionalt intressant
blåsippa
blåsopp
fällmossa
Gelerts maskros
glansfläck
gul hårgräsmossa
guldlockmossa
gullpudra
kambräken
kransrams
kärrfibbla

22 st
Hepatica nobilis
kärlväxt
Gyroporus cyanescens
storsvamp
Antitrichia curtipendula
mossa
Taraxacum gelertii
kärlväxt
Arthonia spadicea
lav
Cirriphyllum crassinervium mossa
Homalothecium sericeum
mossa
Chrysoplenium alternifolium kärlväxter
Blechnum spicant
kärlväxter
Polygonatum verticillatum kärlväxter
Crepis paludosa
kärlväxter

1994
2009
2007
2012
2004
2007
2016
2010
1994
2016
1994

Bilaga 4
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långhornsbi
lömsk flugsvamp
parasitsopp
platt fjädermossa
skogsbingel
skogsduva
skärmstarr
slanklav
stenporella
storrams
violfotskremla

Eucera longocornis
Amanita phalloides
Boletus parasiticus
Neckera complanata
Mercuralis perennis
Columba oenas
Carex remota
Collema flaccidum
Porella cordaeana
Polygonatum multiflora
Russula violeipes

stekel
storsvamp
storsvamp
mossa
kärlväxt
fågel
kärlväxt
lav
mossa
kärlväxt
storsvamp

2010
2009
2009
1994
2016
2012
1994
2004
2004
2016
2009

