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Beslut om omprövning av beslut enligt 27 § förvaltningslagen
(1986:223)
Länsstyrelsens beslut
Med upphävande av punkt c-4 på sida 5 (13) i Länsstyrelsens beslut 2017-0308, ärende 511-7335-11, beslutar Länsstyrelsen att punkt c-4 ska ha följande
lydelse:
c-4. En, hassel, nypon, slån, apel och hagtorn ska sparas om de inte utgör
hinder för elsäkerheten eller ledningsunderhåll.
Hur beslutet får överklagas
Länsstyrelsens beslut kan överklagas skriftligt till regeringen. Skrivelsen ska dock
skickas eller lämnas till Länsstyrelsen i Hallands län, som måste ha fått skrivelsen inom
tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. I annat fall kan överklagandet inte tas
upp till prövning. Av överklagandet ska framgå vilket beslut som överklagas genom att
diarienummer: 511-2866-17 anges och den ändring i beslutet som du begär. Du bör
också tala om varför beslutet ska ändras. Finns handlingar eller annat till stöd för
överklagandet bör dessa bifogas. Överklagandet får gärna skickas per e-post till
halland@lansstyrelsen.se.
Länsstyrelsens bedömning
Skälet till att undantaget upphävs är att lövträd och buskar under 3 meter i
ledningsgatorna inte har någon betydelse för reservatets syfte och att ett tvång
att spara all en och hassel kan komma att utgöra en fara för elsäkerheten i
området. Det nya undantaget som förs in tar dessutom upp nypon, slån, apel
och hagtorn som är arter utöver en och hassel som är viktiga för djurlivet och
därmed även för reservatets syfte. Sammantaget utgör detta synnerliga skäl för
att ändra Länsstyrelsens tidigare beslut.
Övrig information
Observera att fastigheten som betecknas Sundsholm 1:1 i Länsstyrelsens beslut
2017-03-08, ärende 511-7335-11, byter namn till Mahult 1:43.

Postadress
301 86 HALMSTAD

Besöksadress
Slottsgatan 2

E-post
halland@lansstyrelsen.se

Telefon
010 – 22 43 000
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Christian Harlos
naturvårdshandläggare

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Kopia till
Halmstad kommun, direkt@halmstad.se
Hallands botaniska förening, c/o Kaj Davidsson, kajdavidsson@hotmail.com
Hallands naturskyddsförening, tommie.fagerberg@snf.se
Naturskyddsföreningen Halmstad, stefan.anderson@skogsstyrelsen.se
Svenska Jägareförbundet Syd, Box 572, 291 25 Kristianstad
Polismyndigheten Region Väst, registrator.vast@polisen.se
SGU, sgu@sgu.se
Skogsstyrelsen Halmstad, halmstad@skogsstyrelsen.se
Trafikverket Region Väst, goteborg@trafikverket.se
Riksantikvarieämbetet, registrator@raa.se
Jordbruksverket, registrator@jordbruksverket.se
Havs- och vattenmyndigheten, havochvatten@havochvatten.se
Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se
E.ON Gruppchef – Tillstånd och Rättigheter Jeanette Bosund, jeanette.bosund@eon.se
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Bildande av naturreservatet Sundsholm i Halmstad kommun

Postadress
301 86 HALMSTAD

Besöksadress
Slottsgatan 2

E-post
Halland@lansstyrelsen.se

Telefon
010 – 224 30 00
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Beslut
Länsstyrelsen i Hallands län beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (MB) att
förklara det område som avgränsas av blå heldragen linje på kartan på föregående
sida som naturreservat, med syfte och föreskrifter enligt nedan. Reservatets
gränser ska märkas ut i fält och dess namn ska vara Sundsholm.
Länsstyrelsen i Hallands län beslutar med stöd av 7 kap. 7 § första stycket
miljöbalken att förordnande om naturreservat avseende fastigheten Sundsholm 1:1
(inkl. den tidigare fastigheten Mahult 1:18), Naturreservat Sundsholm, Halmstad
kommun från 1996-10-11 (dnr. 231-1074-96) upphör att gälla när föreliggande
beslut vinner laga kraft.
I enlighet med 3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken
m.m. fastställer länsstyrelsen bifogad skötselplan (bilaga 1).
Syfte
Syftet med reservatet är att bevara den biologiska mångfald som är knuten till
områdets värdefulla mosaik av äldre artrik ädellövskog, tallskog, kulturpräglade
landskap, skogsbete och sumpskogar med höga naturvärden. Livsmiljöerna för de
skyddsvärda arterna i reservatet skall säkerställas och förbättras. De delar som bär
spår av hävd skall fortsätta att hävdas. Riklig förekomst av grova träd och död ved i
olika former är av största vikt, det är en förutsättning för rik mångfald av svampar,
kryptogamer, insekter och fåglar.
Förekommande ekosystem och biologisk mångfald ska bevaras och utvecklas både
genom att naturliga processer får fortgå, liksom genom aktiva restaurerings- och
skötselåtgärder. Exempel på detta är att träd ska få 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 på lång sikt genom vissa skötselinsatser, exempelvis röjning av gran
och omförande av planterade gran- och lärkbestånd till lövskog.
Naturreservatet ska bidra till gynnsam bevarandestatus i den biogeografiska
regionen för de inom området utpekade naturtyperna som ingår i EU:s nätverk av
Natura 2000-områden.
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.
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Syftet ska nås genom att:
 land- och vattenmiljöerna skyddas mot exploatering,


skogsbruk inte förekommer,



områden med planterade gran- och lärkbestånd återställs till lövskog,



uppväxande gran och främmande trädslag röjs kontinuerligt i hela reservatet,



träd tillåts bli gamla och all lövved lämnas i området som död ved,



markerna hävdas på ett sätt som gynnar hotade och skyddsvärda arter och som
bidrar till en gynnsam bevarandestatus för reservatets skyddsvärda naturtyper,



nya kunskaper om hotade och hänsynskrävande arter och naturtyper beaktas i
den löpande skötseln av reservatet,



anordningar för friluftslivet anläggs och underhålls.

Föreskrifter
Med stöd av 7 kap. 5 § miljöbalken, om inskränkningar i rätten att använda markoch vattenområden inom reservatet, är det utöver vad som annars gäller förbjudet att:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

uppföra byggnad eller anläggning
uppföra mast eller antenn, anlägga luft- eller markledning,
anlägga väg,
borra, spränga, schakta, gräva, markbearbeta eller bedriva täkt,
dika, dikesrensa, dämma eller utföra annan åtgärd som kan påverka områdets
hydrologi,
anordna upplag, tippa eller fylla ut,
kalka, gödsla, sprida bekämpningsmedel eller aska,
avverka, gallra, röja, föryngra skog eller på annat sätt påverka vegetationen,
ta bort eller upparbeta dött träd, vindfälle eller döda grövre grenar,
ta bort eller skada stengärdesgård eller odlingsröse,
framföra motordrivet fordon, annat än på bilväg, eller parkera, annat än på
anvisad plats, förbudet gäller inte jakträttsinnehavare vid uttransport av vilt,
på den södra delen av fastigheten Sundsholm 1:1 som tidigare hette Mahult
1:18 (se bilaga 2G) bedriva jakt annat än på klövvilt,
sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift,
utan länsstyrelsens tillstånd upplåta mark för lägerverksamhet eller tävlingar,
inplantera för området främmande arter,
utfodra vilt, samt
plöja, harva eller på annat sätt bryta vegetationstäcket.
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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 att tåla åtgärder enligt följande:
18 utmärkning av naturreservatets gräns enligt Naturvårdsverkets anvisningar,
19 anläggning och underhåll av anordningar för friluftslivet som parkeringsplats,
markerade stigar och informationsskyltar, se bilaga 2C,
20 röjning, gallring, avverkning, ringbarkning och plantering, se bilaga 2C,
21 betesdrift och stängsling, se bilaga 2C,
22 slåtter, se bilaga 2C,
23 vårbränning, se bilaga 2C, samt
24 undersökningar och dokumentation av mark och vatten, växt-, svamp- och
djurliv samt friluftslivet.
Med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken, om rätten att färdas och vistas i reservatet, är
det utöver vad som annars gäller förbjudet att:
25 skada levande eller döda, stående eller liggande, träd och buskar,
26 skada, plocka eller samla in växter. Plockning av bär, matsvamp och enstaka
exemplar av kärlväxter är dock tillåten,
27 utan länsstyrelsens tillstånd använda fällor avsedda för ryggradslösa djur,
feromonbaserade lockmedel inräknade,
28 inplantera för området främmande arter,
29 utan länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet, tävlingar, snitsla spår
eller orienteringskontroller,
30 ställa upp eller parkera husvagn eller husbil i reservatet mellan klockan 22:00
och 06:00,
31 tälta mer än 2 dygn i sträck,
32 elda,
33 sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift,
34 framföra motordrivet fordon, annat än på bilväg, eller parkera, annat än på
anvisad plats, förbudet gäller inte jakträttsinnehavare vid uttransport av vilt,
35 medföra okopplad hund, samt
36 gräva, bryta loss, knacka sönder, föra bort eller måla sten och mineral eller på
annat sätt förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning.
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Ovanstående föreskrifter ska inte utgöra hinder för:
a.

b.
c.

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 18-24,
normalt underhåll av vägarna som korsar reservatet (undantag från föreskrift 4,
8 och 9),
underhåll och besiktning av de ledningar inkl. ledningsgator som finns i
reservatet. Undantagen gäller från föreskrifterna 4, 8, 9, 11, 13, 17 samt 25
och endast under förutsättning att:
1. markskador minimeras och uppkomna skador repareras,
2. inget material tillförs till området som kan innehålla för området
främmande arter (t.ex. fröer eller växtdelar),
3. röjningsarbeten och ev. avverkning genomförs perioden 1
september – 31 mars,
4. hänsyn visas och i möjligaste mån spara lövträd och buskar som är
lägre än 3 meter samt spara all en och hassel i ledningsgatorna,
5. lövträd lämnas som död ved inom reservatet, men inte på stigar
eller i betesmarker,
6. framkomlighet på stigar inte försämras,
7. hänsyn tas till betesdjur, stängsel samt friluftsanordningar och
8. informationsskyltar sätts upp vid reservatets parkeringsplatser
innan åtgärder påbörjas, om åtgärderna tar minst två dagar. Dessa
skyltar ska innehålla information om vad som görs och
telefonnummer till kontaktperson. Skyltarna tas ner direkt efter det
att åtgärden avslutats.
Även nedgrävning av luftledningar samt underhålls- och
röjningsåtgärder och som inte uppfyller ovanstående kan i vissa
fall tillåtas, men kräver tillstånd från Länsstyrelsen.

d.
e.

f.

Akuta underhållsåtgärder får genomföras utan Länsstyrelsens
tillstånd, men rättighetsinnehavaren ska då informera Länsstyrelsen
om de åtgärder som vidtagit och hänsyn enligt punkterna ovan ska
i möjligaste mån tas. Markskador ska alltid repareras,
vid beslutsdatumet gällande servitut (se Bilaga 4),
underhållsrensning av tillståndsgivna diken, om underhållningsåtgärder är
påkallade med hänvisning till bestämmelserna i 11 kap. 17 § miljöbalken
(undantag från föreskrift 4 och 5),
jakträttsinnehavaren att jaga med drivande/stötande hund eller vid eftersök med
hund (undantag från föreskrift 35).
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Upplysningar
Länsstyrelsen vill upplysa om att föreskrifterna om rätten att färdas och vistats 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:
2 kap. 1, 6-8 §§ kulturmiljölagen (1988:950), fornlämningar
De fasta fornlämningar som återfinns inom reservatet är skyddande enligt lag. Det
är förbjudet att utan tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom
bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada en fast fornlämning.
Riksantikvarieämbetet och länsstyrelsen får vidta de åtgärder som behövs för att
skydda, vårda och undersöka en fast fornlämning.
7 kap. 13-18h §§ miljöbalken, strandskyddsbestämmelser
De delar av reservatet som ligger inom 200 meter från Simlångssjöarna eller 100
meter från vattendrag berörs av strandskydd. Strandskyddsbestämmelsernas syfte
är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv samt att bevara goda
livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. Åtgärder som kan skada
eller motverka syftet med strandskyddet är, med vissa undantag, 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, lummerväxter samt
orkidéer är fridlysta och dessutom ett urval av andra organismer.
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Hur man överklagar
Eventuellt överklagande skickas till halland@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen,
301 86 Halmstad. Ange diarienummer 511-7335-11 och skriv vilken ändring som
begärs. För att överklagandet ska kunna prövas måste det komma in till
Länsstyrelsen senast den 7 april 2017.
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 ligger i den sydöstra sluttningen av Simlångsdalen (Fylleåns dalgång),
vid Tödde- och Gyltigesjöns östra strand. Topografin är starkt växlande. I
sluttningen växer variationsrika naturskogar, här och var avbrutna av mindre granoch lärkkulturer. Reservatet domineras av äldre bokskog, men inslag finns av ek,
tall, asp, lind, klibbal, björk, sälg, hassel, gran m.m. Stora delar av skogen har en
orörd prägel med inslag av högstubbar, torrträd och lågor. Delar av skogen i
nordöst är betad och här finns ett större inslag av ek. Den södra delen av reservatet
är till stor del bevuxen med gammal, drygt hundraårig tallskog, ställvis med ett
underskikt av medelålders bok. Skogen är spontant uppkommen på gammal
ljunghed eller glest skogbevuxen mark. Flera värdefulla vattendrag och
sumpskogar med översilade partier finns i området.
Det kulturpräglade landskapet vid Sundsholm breder ut sig längs stränderna och
det är betesvallarna som dominerar arealmässigt. I sydväst finns en småkuperad
hagmark. Små odlingsrösen bestående av isälvsrullade mindre stenar är
karaktärsdrag, liksom ett buskskikt av en och apel.
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Uppgifter om reservatet
Namn

Sundsholm

Kommun

Halmstad

Församling

Breared

Areal

90,6 hektar

Lägesbeskrivning

Området ligger i sluttningarna öster om Gyltingesjön
ungefär 5 km nordost om Simlångsdalen

Mittkoordinater
SWEREF 99 TM

N 6291042, O 3889237

Naturgeografisk region

Region 11, Sydsvenska höglandets och
smålandsterrängens myrrika västsida

Naturvårdsregister-ID

2001412

Förvaltare

Länsstyrelsen

Fastigheter och särskilda rättigheter redovisas i bilaga 4 (observera att Sundsholm 1:1
numer är förvärvat av Naturvårdsverket och Mahult 1:18 tillfaller fastigheten Sundsholm 1:1).
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Ärendets handläggning
År 1977 bildades naturreservatet Sundsholm med syfte att bevara naturskogens
orörda karaktär. Reservatsbildningen omfattade fastigheten Sundsholm 1:1. År
1992 köpte Naturvårdsverket fastigheten Mahult 1:18 i syfte att utvidga reservatet,
fastigheten delades mellan två reservat Sundsholm och Långhultamyren. År 1996
togs beslutet om utvidgning av Sundsholm och reservatet blev 65 ha.
2009 skrevs en överenskommelse om intrångsersättning för Svalilt 1:4 och Svalilt
1:5 som tillsammans utgjorde 25,9 ha.
På fastigheten Sundsholm 1:1 hade fastighetsägaren tidigare rätt att bedriva
skogsbruk inom vissa delområden. Denna rätt löstes in 2013 och allt skogsbruk
inom reservatet förbjöds.
2016 köptes fastigheten Sundsholm 1:1. Då den angränsande fastigheten Mahult
1:18 sen tidigare är statligt ägd och ligger i två reservat tillfaller den norra delen nu
Sundsholm 1:1 (se bilaga 2G).
För remissammanställning och länsstyrelsens bedömning av inkomna synpunkter se
Bilaga 5.
Länsstyrelsens bedömning
Sundsholm är av riksintresse för naturvård (13:18 Simlångsdalen-Tönnersjöheden)
och friluftsliv (13:64 Simlångsdalen-Fylleåns dalgång). En del av Sundsholm ingår
i det europeiska nätverket av särskilt värdefulla naturområden, Natura 2000
(Sundsholm – SE0510106). Området antogs av regeringen enligt art- och
habitatdirektivet år 1998. I området finns följande naturtyper som är skyddade
enligt EU:s habitatdirektiv: näringsfattig bokskog 9110, taiga 9010, skogsbevuxen
myr 91D0, stagg-gräsmarker 6230 och lövsumpskog 9080.
Ur ett svenskt och internationellt perspektiv har Halland och Sverige ett ansvar att
bevara vissa skogstyper. I Naturvårdsverkets och Skogsstyrelsens nationella strategi
för formellt skydd av skog betonas att ädellövskogen är en särskilt prioriterad
skogstyp och att Sverige har ett internationellt ansvar att bevara de återstående
särskilt artrika ädellövskogarna för framtiden. I Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens
strategi för formellt skydd av skog i Hallands län ingår Sundsholm i värdetrakt 4:
Hallands mellanbygd. Strategin utpekar också bok- och ekskogar, blandädellövskogar samt klibbalskogar som särskilda ansvarsbiotoper för länet.
Det som kan hota värdena är bl.a. avverkning, dikning och annan negativ
förändring av hydrologin, plantering av främmande trädslag, konkurrens från
gran, exploatering samt fragmentering av biotoperna. Då skogsbruk inte är
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förenligt med bevarandet av arterna i området behövs någon form av långsiktigt
skydd. Området kräver en del skötsel- och restaureringsinsatser vilket medför att
föreskrifter för detta behövs. Vidare krävs ordningsföreskrifter för att bevara
områdets värden. Naturreservat är därmed den lämpligaste skyddsformen.
Beslutet följer riktlinjer för prioritering av naturreservatsskydd, Sveriges
internationella åtaganden om skydd av den biologiska mångfalden samt Sveriges
miljökvalitetsmål.

Upphävande av äldre beslut
Skäl till och syfte med naturreservatet enligt beslut från 1996 finner motsvarighet i
föreliggande beslut. Föreliggande beslut innebär ett starkare skydd av de
naturvärden som det äldre beslutet avsåg att skydda. Syftet i det tidigare beslutet
var att bevara naturskogens orörda karaktär med dess flora och fauna genom fri
utveckling där granröjning endast varit tillåtet i vissa delar av reservatet samt att
skogsbruk vara tillåtet i vissa skötselområden. I det föreslagna beslutet är allt
skogsbruk förbjudet, vilket gynnar naturvärdena genom att träd tillåts bli gamla och
genom tillförsel av död ved samtidigt som granplanteringarna kan fungera som
utvecklingsmark där en ny generation ädellöv- eller tallskog ges chansen att
utvecklas. För att kunna bevara naturskogens flora och fauna skall enligt detta
beslut granröjning ske i alla skötselområden. För att inte granen på sikt skall ta över
vissa områden med bok och tall helt och på det sättet konkurrera ut de miljöer som
hyser de höga värdena som skall bevaras, krävs granröjning. Föreliggande beslut
innebär även en arealökning av de naturmiljöer som avses skyddas med det tidigare
beslutet. Vidare skyddas grusavlagringarna och kulturlandskapet likt de tidigare
gjorts i det nya beslutet.
Följande föreskrifter har upphävts eller ändrats:
- anordna orienteringskontroller eller upplåta mark eller annan verksamhet som kan
medföra markslitage, föroreningar eller kan störa djurlivet
- på fastigheten Mahult 1:18 bedriva jakt annat än på älg och rådjur under de tider som
anges i jakträttsavtal,
- tälta eller ställa upp husvagn
- göra skada på hägnader eller andra anordningar
- bedriva kommersiell verksamhet
Vad gäller föreskriften i det äldre beslutet som riktar förbud mot att anordna
orienteringskontroller eller upplåta mark eller annan verksamhet som kan medföra
markslitage, föroreningar eller kan störa djurlivet täcks den till största del in av
den nya föreskriften utan länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet,
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tävlingar, snitsla spår eller orienteringskontroller. Vad gäller störa djurlivet menar
länsstyrelsen att 4 § artskyddsförordningen (2007:845), 3 och 5 §§ jaktlagen
(1987:259) och 2 § jaktförordningen (1987:905) ger ett skydd för djurlivet som
motsvarar innebörden av den äldre reservatsföreskriften. Därmed finns synnerliga
skäl till att upphäva den äldre reservatsföreskriften.
Vad gäller föreskriften i det äldre beslutet som riktar förbud mot att på fastigheten
Mahult 1:18 bedriva jakt annat än på älg och rådjur under de tider som anges i
jakträttsavtalet ersätts den med följande föreskrift på den södra delen av
fastigheten Sundsholm 1:1 som tidigare hette Mahult 1:18 (se bilaga 2G) bedriva
jakt annat än på klövvilt. Den nya föreskriften ligger i linje med den föreskrift som
gäller för intilliggande naturreservat Långhultamyren. På södra delen av fastigheten
Sundsholm 1:1 (tidigare Mahult 1:18) växer gammal tallskog som nyttjas av flera
fågelarter, bland annat tjäder och orre som ingår i EU:s fågelskyddsdirektiv. Med
den nya föreskriften skyddas de arter som är i behov av skydd samtidigt som man
kan jaga till exempel vildsvin som sedan det förra beslutet togs ökat markant i antal
och riskerar att förstöra naturvärden genom att böka sönder slåtterängar,
naturbetesmarker m.m.
De tre andra föreskrifterna utgörs av gamla ordningsföreskrifter. Föreskriften tälta
eller ställa upp husvagn ersätts av de två föreskrifterna ställa upp eller parkera
husvagn eller husbil i reservatet mellan klockan 22:00 och 06:00 och tälta mer än
2 dygn i sträck. Föreskriften har gjorts tydligare och tältning tillåts eftersom det
rör sig om ett större inlandsreservat där tältning kan ske en kortare tid utan att
naturvärden förstörs eller att friluftslivet störs. Däremot är inte de två mindre
parkeringarna lämpliga för uppställning av husvagn eller husbil. De sista två
ordningsföreskrifterna göra skada på hägnader eller andra anordningar och
bedriva kommersiell verksamhet är gamla föreskrifter som inte längre används i
nya reservatsbeslut. De bedöms täckas in av andra lagar och förordningar eller av
de andra reservatsföreskrifterna.
För övriga förskrifter i beslut från 1996 finner länsstyrelsen att föreskrifter i det nya
beslutet ger ett likvärdigt eller starkare skydd av områdets natur- och friluftsvärden.
Förenlighet med andra områdesbestämmelser, planer och miljömål
Reservatsbeslutet är förenligt med hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap.
miljöbalken och med kommunens översiktsplan.
Delar av reservatet är av riksintresse för naturvård enligt 3 kap. 6 § miljöbalken och
för Natura 2000 enligt 4 kap. 8 § miljöbalken.
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Reservatsbildningen bidrar till att uppnå miljökvalitetsmålen Ett rikt växt- och
djurliv, Ett rikt odlingslandskap och Levande sjöar och vattendrag.
Länsstyrelsen bedömer att detta beslut är förenligt med en från allmän synpunkt
lämplig användning av mark- och vattenresurser samt med den för området
gällande översiktsplanen.
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 ska 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 även länsråd Jörgen Peters, naturvårdsdirektör Henrik Martinsson,
länsjurist Anna-Maria Lindfjord, antikvarie Jenny Nord och
naturvårdshandläggare Christian Harlos. Den sistnämnda har varit föredragande.

Lena Sommestad
Landshövding
Christian Harlos
Naturvårdshandläggare
Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter.
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Bilagor
Bilaga 1

Skötselplan

Bilaga 2

Kartor

Bilaga 3

Rödlistade och regionalt intressanta arter

Bilaga 4

Fastigheter och särskilda rättigheter

Bilaga 5

Remissammanställning

2A Översiktskarta
2B Skötselkarta
2C Bestämmelser enligt 7 kap 6 § miljöbalken
2D Skogskarta med ortofoto
2E Skogstypkarta
2F Naturtypskarta
2G Specificeringskarta för föreskrift 12 enligt 7 kap 5 §
miljöbalken.
2H Friluftskarta

