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Bildande av naturreservatet Skogsgård i Laholms kommun.

Beslut
Länsstyrelsen i Hallands län beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken att
förklara området som avgränsas av blå heldragen linje på ovanstående karta
som naturreservat, med syfte och föreskrifter enligt nedan.
Reservatets gränser ska märkas ut i fält och dess namn ska vara Skogsgård.
I enlighet med 3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt
miljöbalken m.m. fastställer länsstyrelsen bifogad skötselplan (bilaga 1).

Postadress
Besöksadress
301 86 HALMSTAD Slottsgatan 2

E-post
Halland@lansstyrelsen.se

Telefon
010-224 30 00

LÄNSSTYRELSEN

BESLUT
2017-03-08

2 (10)
Dnr 511-2173-16

Skäl för beslut
Området utgörs av värdefulla öppna sandmarker med skyddsvärd flora och
fauna. Området utgörs till stor del av en gammal grustäkt med sandblottor och
varierande sandstrukturer som är avgörande för många av arterna i området.
Igenväxning av området utgör det största hotet mot naturvärdena. Skötsel
främst i form av naturvårdsbränning är nödvändig för att bevara naturvärdena.
Syfte
Syftet med naturreservatet är att bevara den biologiska mångfalden knuten till
sandiga inlandsmiljöer i Laholms kommun. Naturreservatsbildningen syftar särskilt
till att gynna en öppen miljö med sandblottor, varierande sandstrukturer, hög
blomrikedom, blommande träd och buskar, inslag av död ved samt de hotade eller på
annat sätt skyddsvärda arter som är knutna till dessa miljöer. Främst gäller att gynna
ginstarter och de insekter som är knutna till dessa.
Vidare är syftet att återställa och nyskapa värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för
skyddsvärda arter. Reservatsbildningen ska garantera ett långsiktigt skötselåtagande
för de hotade eller på annat sätt skyddsvärda arter som är beroende av hävd och
markstörning för sin fortlevnad. Strukturer som bar sand med växter som producerar
pollen och nektar ska finnas i den omfattning som krävs för att arter som lever i
öppna sandmarker ska kunna förekomma i området på lång sikt.
Syftet med naturreservatet är också att inom ramen för ovanstående stödja
allmänhetens möjligheter till friluftsliv och naturupplevelser.
Syftet ska nås genom att:
- området skyddas från exploatering, uppodling, trädplantering och igenväxning.
- reservatsförvaltningen präglas av ett aktivt skötselarbete, där markstörning
och hävd av vegetationen ses som viktiga komponenter i skötseln av området.
- igenväxta marker återställs till öppna, hävdpräglade marker.
- skötseln av området är flexibel och mottaglig för nya erfarenheter och
kunskaper kring hur områdets hotade och skyddsvärda arter och naturtyper bäst
gynnas.
- bärande träd och buskar gynnas i lövskogen.
- information och anläggningar för friluftslivet uppförs och underhålls.
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Föreskrifter
I enlighet med 7 kap. 5 § andra stycket miljöbalken, om inskränkningar i rätten att
använda mark- och vattenområden inom reservatet, är det utöver vad som annars
gäller förbjudet att:
1.

uppföra byggnad eller anläggning,

2.

uppföra mast eller antenn, anlägga luft- eller markledning

3.

anlägga väg

4.

borra, spränga, schakta, gräva, markbearbeta eller bedriva täkt av grus och sand,

5.

dika, dikesrensa, dämma eller utföra annan åtgärd som kan påverka områdets
hydrologi,

6.

plöja, harva eller på annat sätt bryta vegetationstäcket

7.

anordna upplag, tippa eller fylla ut,

8.

kalka, gödsla eller sprida bekämpningsmedel,

9.

avverka, gallra, röja, föryngra skog,

10. ta bort eller upparbeta dött träd, vindfälle eller döda grövre grenar,
11. framföra motordrivet fordon annat än på grusvägen eller parkera annat än på
anvisad plats,
12. inplantera för området främmande arter,
13. sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift,
14. utfodra vilt samt
För att tillgodose syftet med reservatet förpliktigas med stöd av 7 kap. 6 §
miljöbalken ägare och innehavare av särskild rätt till fastigheten tåla åtgärder inom
området enligt följande:
15. utmärkning av naturreservatets gräns enligt Naturvårdsverkets anvisningar,
16. naturvårdande skötsel av området:
a. bränning, slåtter, stängsling, bete och återkommande uppdragning av
igenväxningsvegetation i hela området,
b. schaktning, grävning, harvning eller annan markstörning för att skapa bar
sand eller jord enligt bilaga 2F,
c. röjning, luckhuggning, ringbarkning, avverkning, uppläggning av
rycknings-, röjnings- och avverkningsrester i större upplag för torkning,
samt uppläggning av jordmassor, slåtteravfall och röjningsavfall i
faunadepåer enligt bilaga 2F,
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17. anläggning och underhåll av parkering och informationsskyltar, enligt bilaga 2F
samt
18. undersökningar och dokumentation av mark, vatten samt växt-, svamp- 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:
19. skada, plocka eller samla in växter. Plockning av bär, matsvamp och enstaka
exemplar av kärlväxter är dock tillåten, förutsatt att arterna inte är fridlysta,
20. skada levande eller döda, stående eller liggande träd och buskar,
21. inplantera/sätta ut för området främmande arter,
22. utan Länsstyrelsens tillstånd använda fällor som fångar och/eller dödar
ryggradslösa djur,
23. ställa upp eller parkera husvagn eller husbil i reservatet kl. 24:00 – 06:00,
24. elda
25. sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift,
26. framföra motordrivet fordon annat än på grusvägen eller parkera annat än på
anvisad plats,
27. utan Länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet eller tävlingar,
28. medföra okopplad hund, samt
29. utan Länsstyrelsens tillstånd genomföra vetenskapliga undersökningar som
strider mot föreskrifterna.
Ovanstående föreskrifter ska inte utgöra hinder för:


förvaltaren av naturreservatet, eller den som förvaltaren uppdrar åt, att vidta de
åtgärder som behövs för att tillgodose syftet med naturreservatet och som
framgår av föreskrifterna 15 - 18,



normal skötsel och underhåll av vägen som korsar naturreservatet,



gällande rättigheter inom området, t.ex. servitut, ledningsrätt och nyttjanderätt.
Tillstånd ska sökas från länsstyrelsen före åtgärder. Vid akuta åtgärder p.g.a.
skador på ledningar eller andra anläggningar ska rättighetshavaren istället
omgående informera länsstyrelsen om de åtgärder som vidtagits.



rensning av tillståndsgivna diken, om underhållsåtgärder är påkallade med
hänvisning till bestämmelserna i 11 kap. 17 § miljöbalken,
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Upplysningar:
Länsstyrelsen vill upplysa om att föreskrifterna om rätten att färdas och vistas i
reservatet (med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken) gäller oberoende av om beslutet
överklagas.
Länsstyrelsen erinrar även om att andra lagar, förordningar och föreskrifter än
reservatsföreskrifterna gäller för området. Av särskild betydelse för syftet med
reservatet, eller som ett komplement till föreskrifterna är bland andra:
7 kap. 13-18 h §§ miljöbalken, strandskyddsbestämmelser
Strandskyddsområde berör de delar av reservatet som ligger inom 100 meter från
Brostorpaån. Strandskyddsbestämmelsernas syfte är att trygga förutsättningarna för
allmänhetens friluftsliv samt att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djuroch växtlivet. Åtgärder som kan skada eller motverka syftet med strandskyddet är
förbjudna.
11 kap. miljöbalken, vattenverksamhet, samt lagen (1998:812) med särskilda
bestämmelser om vattenverksamhet.
Med vattenverksamhet avses bland annat uppförande, ändring, lagning och utrivning
av dammar, bortledande av vatten från eller grävning och rensning av vattenområden
samt andra åtgärder i vattenområden om åtgärden syftar till att förändra vattnets djup
eller läge. Även åtgärder som utförs för att avvattna mark eller som utförs för att
sänka eller tappa ur ett vattenområde eller skydda mot vatten, när syftet med
åtgärden är att varaktigt öka en fastighets lämplighet för ett visst ändamål är att
betrakta som vattenverksamhet (markavvattning).
1 § terrängkörningslagen (1975:1313) och terrängkörningsförordningen (1978:594)
Körning i terräng med motordrivet fordon för annat ändamål än jordbruk eller
skogsbruk är, med vissa undantag, förbjuden.
4-9 §§ artskyddsförordningen (2007:845), fridlysta arter
Många arter är fridlysta. Det innebär att djuren och växterna inte får skadas eller
störas, och i många fall även att fortplantningsområden och viloplatser är skyddade.
Alla fåglar, groddjur, kräldjur, fladdermöss samt orkidéer är fridlysta, och dessutom
ett urval av andra organismer. Flodpärlmussla är fredad enligt förordningen om
fisket, vattenbruket och fiskerinäringen (SFS 1994:1716).
16 § lag om tillsyn över hundar och katter (2007:1150)
Under tiden den 1 mars-20 augusti ska hundar hållas under sådan tillsyn att de
hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt. Under den övriga tiden av året
skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att driva eller förfölja vilt,
när de inte används vid jakt.
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Hur man överklagar
Eventuellt överklagande skickas till halland@lansstyrelsen.se eller
Länsstyrelsen, 301 86 Halmstad. Ange vilket beslut som överklagandet
gäller t ex genom att ange diarienumret. Skriv också vilken ändring som
begärs.
För att överklagandet ska kunna prövas, måste det komma in till
Länsstyrelsen senast 2017-04-07.
Länsstyrelsen skickar överklagandet vidare till Regeringen för prövning, om
länsstyrelsen inte själv ändrar beslutet på det sätt som begärs.

Kungörelse av beslut
Detta beslut kommer att kungöras enligt 3 § lag (1977:654) om kungörande
i mål och ärenden hos myndighet m.m. och 27 § förordning (1998:1252) om
områdesskydd enligt miljöbalken m.m.
Beslutet kommer också att kungöras i länets författningssamling.
Beslutet hålls tillgängligt på Länsstyrelsen i Hallands län och Länsstyrelsens
hemsida www.lansstyrelsen.se/halland.
Beskrivning av området
Reservatet består av en avslutad grustäkt och åkermark med omkringliggande lövskogar
i övergångszonen mellan jordbruks- och skogslandskapet i Veinge socken
I området finns örtrika hedar och ängar samt ett rikt insektsliv. I dagsläget är nära ett
tjugotal rödlistade arter bland växter och insekter kända från området. Fri stävmal, en av
de hotade ginstfjärilarna, har hittats i området. Det växer båda hårginst och nålginst i
området. I lövskogarna växer en blandning av ek, björk, sälg och asp, även enstaka
blommande buskar finns utspridda.
För att behålla de höga naturvärdena har det tidigare gjorts skötselåtgärder i området.
Tallar och björksly har ryckts upp med rötterna, gräsvegetationen har bränts och fröer
av nålginst har såtts ut på lämpliga ytor. Olika sandstrukturer med blottad sand har
skapats i olika väderstreck.
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Uppgifter om reservatet
Namn

Skogsgård

Kommun

Laholm

Församling

Veinge

Areal

12 hektar

Lägesbeskrivning

2,7 km nordost om Veinge kyrkby och 10 km
nordost om Laholm

Mittkoordinater
SWEREF 99 TM

N 384822,
E 6273289

Naturgeografisk region

Nr 10 Södra Hallands kustland

Naturvårdsregister-ID

2023069

Förvaltare

Länsstyrelsen

Fastigheter

Skogsgård 2:12

Fastigheter och särskilda rättigheter redovisas i bilaga 4.
Ärendets handläggning
När länsstyrelsen inom projektet Åtgärdsprogram för hotade arter 2004-2005
uppmärksammades på de höga floravärdena i form av nålginst och hårginst i den
igenväxande täkten kontaktades markägaren som gav sitt samtycke till restaurering av
ginstheden.
Förhandlingar inleddes tidigt med markägaren Sveaskog om naturreservat. För att
komma vidare i processen behövde de gamla byggnaderna i området först tas bort,
något som blev klart hösten 2015. Från och med 1 oktober 2016 är Naturvårdsverket
ägare av fastigheten.
Ett förslag till beslut och skötselplan utarbetades av Länsstyrelsen och sakägare
förelades 2016-10-20 enligt 24§ förordningen om områdesskydd att yttra sig över
förslaget. Samtidigt skickades en remiss till berörda myndigheter och
intresseföreningar. Remissen kungjordes även i berörda tidningar och på Länsstyrelsens
hemsida.
Inkomna synpunkter
Skogsstyrelsen har inget att erinra mot förslaget.
Svenska Jägarförbundet tillstyrker förslag till beslut och skötselplan.
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Havs- och vattenmyndigheten tillstyrker förslag till beslut och skötselplan.
Polismyndigheten har inget att invända mot förslaget.
SGU har inga synpunkter på förslaget. De tycker att det är en intressant utveckling i den
gamla grusgropen och att det finns flera viktiga aspekter som kan vara viktiga vid
framtida avveckling och återställning av idag aktiva grustäkter.
Göstorps samfällighetsförening motsätter sig att föreningens väg och dess
dispersionsområde ska ingå i reservatet med hänvisning till att skötsel och underhåll av
vägen inte kan ske lika smidigt som tidigare. Efter ändring av texten gällande vägen i
undantagen från föreskrifter godkänner föreningen förslaget.
Laholms kommun tillstyrker förslaget att bilda naturreservat på Veinge Skogsgård men
vill att iordningställande av parkering och informationsskylt ska ske så snart som
möjligt.
Länsstyrelsens bedömning
Skälet till beslutet är den särpräglade naturtypen grässandhed som endast finns i
södra Halland och i angränsande delar av nordvästra Skåne och sydvästra Småland.
Hårginst är en karaktärsväxt och på heden i Skogsgård finns en riklig förekomst av
arten. Nålginsten som är starkt hotad förekommer också i området. Bland de hotade
ginstfjärilarna har fri stävmal noterats. Pollenproducerande kärlväxter i övrigt
förekommer rikligt vilket gynnar många rödlistade insektsarter som exempelvis de
starkt hotade arterna stubbhårsskuldrad rovfluga och väddgökbi.
Det som kan hota värdena i området är både spontan igenväxning och plantering av
träd, olika typer av exploatering samt fragmentering av biotopen.
Då ginstheden kräver ständigt återkommande skötsel för att dess värden ska bevaras
behövs långsiktig planering av skötsel- och restaureringsinsatserna samt någon form
av skydd. Vidare krävs ordningsföreskrifter för att bevara områdets värden. Naturreservat är därmed den lämpligaste skyddsformen.
Ur ett svenskt och internationellt perspektiv har Halland och Sverige ett ansvar att
bevara vissa naturtyper. Ginsthedens utbredning är starkt begränsad till området runt
Veinge Skogsgård och utgör därför enligt länsstyrelsens mening en särskild
ansvarsbiotop för länet.
Beslutet följer riktlinjer för prioritering av naturreservatsskydd, Sveriges
internationella åtaganden om skydd av den biologiska mångfalden samt Sveriges
miljökvalitetsmål.
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Förenlighet med andra områdesbestämmelser, planer och miljömål
Reservatsbeslutet är förenligt med hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap.
miljöbalken.
Reservatsbildningen bidrar till att uppnå miljökvalitetsmålen Ett rikt växt- och djurliv
och Ett rikt odlingslandskap.
Länsstyrelsen bedömer att detta beslut är förenligt med en från allmän synpunkt
lämplig användning av mark- och vattenresurser samt med kommunens
översiktsplan.
Intresseprövning
Länsstyrelsen anser, vid en intresseprövning enligt 7 kap. 25 § miljöbalken, att
avgränsningen av området, 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.
Deltagande i beslutet
Detta beslut har fattats av landshövding Lena Sommestad. I handläggningen av
ärendet deltog länsråd Jörgen Peters, naturvårdsdirektör Henrik Martinsson,
naturvårdshandläggare Ingegerd Svensson, antikvarie Jenny Nord, chefsjurist Peter
Jupén, planarkitekt Anna Nilsson och naturvårdshandläggare Sindy Gullberg, den
senare har varit föredragande.

Lena Sommestad
landshövding
Sindy Gullberg
naturvårdshandläggare

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter.
Bilagor
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