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Bildande av naturreservatet Halvön i Falkenbergs kommun.
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 nedanstående karta som
naturreservat, med syfte, skäl och föreskrifter enligt nedan.
Reservatets gränser ska märkas ut i fält och dess namn ska vara Halvön.
Beslutet riktar sig till var och en, fastighetsägare och innehavare av särskild rätt, vars
rättigheter att använda mark-och vattenområden berörs inom reservatsområdet.

Postadress
301 86 HALMSTAD

Besöksadress
Slottsgatan 2

E-post
Halland@lansstyrelsen.se

Telefon
010 – 224 30 00
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Syfte
Syftet med reservatet är att bevara den biologiska mångfald som är knuten till
områdets äldre bokskog med höga naturvärden samt att återställa eller nyskapa
livsmiljöer för skyddsvärda arter. Särskilt viktigt att värna är gamla eller senvuxna
ädellövträd, döda träd, naturlig hydrologi samt hotade och sällsynta arter. Syftet är
även att skapa möjligheter för arter att sprida sig inom och mellan reservat och
nyckelbiotoper i trakten.
Förekommande ekosystem och biologisk mångfald ska bevaras och utvecklas
genom att naturliga processer får fortgå. 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 biologisk mångfald på lång sikt genom aktiva återställnings- och
skötselåtgärder i form av röjning av gran.
Inom ramen för ovanstående syfte ska naturreservatet även syfta till att 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.
Syftet ska nås genom att:


området skyddas mot exploatering,



gran avvecklas och bekämpas löpande,



skogarna förvaltas så att förekomsten av död ved och gamla lövträd ökar,



främmande arter bekämpas om de riskerar att skada de naturvärden som
reservatet avser att bevara.



nya kunskaper om hotade och hänsynskrävande arter och naturtyper ska inom
ramen för syfte och föreskrifter beaktas i skötseln av reservatet.

Skälen för beslutet
Området utgörs av hedädellövskog som till stor del är klassad som nyckelbiotop
och som hyser en skyddsvärd flora och fauna. Ädellövskogen består till största del
av äldre bokskog med inslag av björk. I området finns värdefulla strukturer såsom
gamla grova träd, lågor och högstubbar.
Naturvärdena kan skadas av skogsbruksåtgärder som avverkning och gallring, av
fysisk exploatering samt av konkurrens från gran och främmande arter och
stammar.
De viktigaste åtgärderna för att bevara naturvärdena är att skydda området och att
hålla efter gran i hela reservatet.
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Föreskrifter
A. I enlighet med 7 kap. 5 § andra stycket miljöbalken (MB), 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 samt anlägga luft- eller markledning,
3. anlägga väg,
4. borra, spränga, schakta, gräva, markbearbeta, eller bedriva täkt,
5. dika, dikesrensa, dämma eller utföra annan åtgärd som kan påverka områdets
hydrologi,
6. anordna upplag, tippa, fylla ut,
7. kalka, gödsla eller sprida bekämpningsmedel,
8. avverka, gallra, röja, föryngra skog eller på annat sätt påverka vegetationen,
9. ta bort eller upparbeta dött träd, vindfälle eller döda grövre grenar,
10. framföra motordrivet fordon,
11. inplantera för området främmande växt- eller djurarter,
12. sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift, samt
13. utfodra vilt.
B. För att tillgodose syftet med reservatet förpliktigas med stöd av 7 kap. 6 § MB
ägare och innehavare av särskild rätt till fastigheten tåla åtgärder inom
området enligt följande:
1. utmärkning av naturreservatets gräns enligt Naturvårdsverkets anvisningar,
2. anläggning och underhåll av friluftslivsanordningar som informationsskyltar
och spänger, vid behov i hela reservatet,
3. Skötsel av området:
a. avverkningar, gallringar, röjningar, ringbarkningar, föryngringsåtgärder och
skapande av högstubbar, lågor och hålträd i hela reservatet,
b. bekämpning av främmande arter,
c. utsättning av hotade arter där utsättningar krävs för att stärka artens möjlighet till
långsiktig överlevnad i länet samt
d. undersökningar och dokumentation av mark, vatten samt växt- och djurliv.
C. Med stöd av 7 kap. 30 § MB, om rätten att färdas och vistas i reservatet, är
det utöver vad som annars gäller förbjudet att:
1. skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,
2. skada, plocka eller samla in kärlväxter, mossor, lavar eller svampar annat än vid
plockning av bär, matsvamp och enstaka exemplar,
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3. inplantera för området främmande arter,
4. tälta mer än två dygn,
5. medföra okopplad hund, med undantag för vid jakt med hund eller för eftersök,
6. framföra motordrivet fordon,
7. sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift.

Dessutom är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd
8. använda fällor avsedda för ryggradslösa djur samt
9. anordna lägerverksamhet eller tävlingar,
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 B 1 - 3.



Jakträttsinnehavare att använda motordrivet fordon för uttransport av älg, hjort
och vildsvin i enlighet med terrängkörningsbestämmelserna. Undantaget gäller
föreskrift 10.



Vetenskapliga undersökningar som Länsstyrelsen gett tillstånd till, under
förutsättning att det inte motverkar reservatets syfte.

Skötselplan
I enlighet med 3 § förordningen (SFS 1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.
fastställer länsstyrelsen bifogad skötselplan (bilaga 1).

Upplysningar:
Länsstyrelsen vill upplysa om att föreskrifterna om rätten att färdas och vistas i reservatet
gäller omedelbart och även om beslutet överklagas (7 kap. 30 § MB).

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. 13-18h §§ miljöbalken
Strandskyddsområde berör de delar av reservatet som ligger inom 100 meter från sjöar
och vattendrag. 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 förbjudna.
4–9 §§ artskyddsförordningen (2007:845)
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,
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groddjur, kräldjur, fladdermöss samt orkidéer är fridlysta och dessutom ett urval av andra
organismer.
2 kap. 1, 6–8 §§ kulturmiljölagen (1988:950)
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.
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 den 16 februari 2018.
Länsstyrelsen skickar överklagandet vidare till Regeringen för prövning, om
länsstyrelsen inte själv ändrar beslutet på det sätt som begärs.
Kungörelse av beslutet
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.
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Beskrivning av området
Halvön består precis som namnet säger av en halvö i sjön Skärsjön. I området växer
hedädellövskog med bok som dominerande trädslag och med ett inslag av björk, gran
och tall. Terrängen är kuperad och bitvis storblockig. Skogen bär spår av äldre
skogsbete i form av bukettväxande träd och det finns rikligt med grova träd,
högstubbar och lågor. Trädens ålder varierar och halva beståendet består av träd som
är över 100 år och andra halvan är i 70–80 års åldern. 5,4 hektar av området är
klassat som nyckelbiotop. I närområdet finns flera andra planerade reservat, bland
andra Klintamossen.
Uppgifter om reservatet
Namn

Halvön

Kommun

Falkenberg

Församling

Askome

Reservatet bildades år

2018

Areal

Naturgeografisk region

8,01 hektar
Halvön ligger 14 km
nordöst om Vessigebro.
6323534,9
366635,5
Region 11. Sydsvenska
höglandets myrrika västsida.

Naturvårdsregister - ID

2047640

Förvaltare

Länsstyrelsen

Lägesbeskrivning
Mittkordinater
(SWEREF 99 TM)

Fastigheter och särskilda rättigheter redovisas i bilaga 4.
Ärendets handläggning
Naturvärdena vid Halvön uppmärksammades i och med nyckelbiotopsinventeringen
1994 och stora delar av området pekades då ut som nyckelbiotop. 2014 skrevs ett
markbytesavtal mellan Naturvårdsverket och Göteborgs stift, genom vilket
naturreservatet Halvön tillföll staten.
Ett förslag till beslut sändes ut till sakägare, berörda myndigheter och föreningar
2017-10-13. Endast Svenska kyrkan, Göteborgs stift som äger intilliggande mark
framförde synpunkter. Stiftet önskade att föreskrifterna ändras så att
skogsskyddsfarligt material tas bort eller oskadliggörs enligt skogsvårdslagens regler.
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Länsstyrelsens bedömning
Bemötande av inkomna synpunkter
Göteborgs stifts yttrande om att avverkningsmaterial och död ved bör arbetas upp
och transporteras ut ur naturreservatet föranleder inte någon ändring av beslutet då
död ved är en bristvara i landskapet som skapar strukturer och substrat som är
nödvändigt för många rödlistade arters överlevnad. En av naturvårdens främsta
uppgifter är att uppväga denna brist. Ett uttag av gran skulle således strida mot
reservatets syfte.
Motiv för Länsstyrelsens beslut
Halvön är bevuxen med hedädellövskog som domineras av bokskog. Området har till
stor del klassats som nyckelbiotop och här finns viktiga strukturer såsom grova träd,
lågor och torrakor. I området har man hittat rödlistade arter såsom bokkantlav,
bokvårtlav, lunglav och atlantärgmossa.
Det som kan hota värdena är bl.a. avverkning, plantering av främmande trädslag,
konkurrens från gran och exploatering samt fragmentering av biotoperna.
Då ett rationellt skogsbruk inte är förenligt med bevarandet av arterna i området
behövs någon form av långsiktigt skydd. Området kräver en del skötsel- och
restaureringsinsatser vilket medför att en skötselplan behövs. 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 skogar. Ädellövskogar är utpekade som särskilda ansvarsbiotoper för
länet i strategin för formellt skydd av skog i Hallands län. Halvön ligger inom en av
de sex utpekade värdetrakterna, kallad "Hallands mellanbygd".
Beslutet följer riktlinjer för prioritering av naturreservatsskydd, Sveriges
internationella åtaganden om skydd av den biologiska mångfalden samt bidrar till att
uppnå miljökvalitetsmålen ”Levande skogar” och ”Ett rikt växt- och djurliv”.
Beslutets förenlighet med riksintressen, planer och områdesbestämmelser
Reservatsbeslutet är förenligt med hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap.
miljöbalken.
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. Området utgör en del av område 47 ”Bokskogar vid Skärsjön” i
Falkenbergs naturvårdsprogram.
Intresseprövning
Länsstyrelsen anser, vid en intresseprövning enligt 7 kap. 25 § miljöbalken, att
avgränsningen av området 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.
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Konsekvensutredning vid regelgivning
Enligt 4 § förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning,
ska länsstyrelsen vid beslut om t. ex. ordningsföreskrifter formulerade med stöd
av 7 kap. 30 § MB göra en konsekvensutredning av kostnadsmässiga och andra
konsekvenser i den omfattning som behövs. Enligt 5 § samma förordning kan
länsstyrelsen, om den bedömer att det saknas skäl att genomföra en konsekvensutredning, besluta om ordningsföreskrifter utan att göra en konsekvensutredning.
Länsstyrelsen bedömer att det saknas skäl att genomföra en konsekvensutredning
av de ordningsföreskrifter som beslutas i detta ärende.
Deltagande i beslutet
Detta beslut har fattats av landshövding Lena Sommestad. I handläggningen av
ärendet deltog länsråd Jörgen Peters, naturvårdsdirektör Henrik Martinsson och
naturvårdshandläggare Ingegerd Svensson. Den sistnämnda har varit
föredragande.

Lena Sommestad
Landshövding
Ingegerd Svensson
Naturvårdshandläggare

Detta beslut har signerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Bilagor
Bilaga 1 Skötselplan
Bilaga 2 Kartor 2A Översiktskarta
2B Skötselkarta
2C Naturtypskarta
2D Friluftslivkarta
Bilaga 3 Rödlistade och regionalt intressanta arter
Bilaga 4 Fastigheter och särskilda rättigheter

