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Hallands läns 

författningssamling 

 

Länsstyrelsen i Hallands län beslutade den 5 september 2018: 

 

Om bildande av naturreservatet Vessinge sandhedar, Laholms 

kommun.  

(dnr 511-5294-15) 

 

Länsstyrelsen beslutade med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (MB) att 

bilda naturreservatet Vessinge sandhedar på delar av fastigheterna 

Vessinge 2:1, Vessinge 3:96 och Vessinge 3:51, samt att meddela 

föreskrifter och skötselplan som skall gälla för reservatet. Naturreservatet 

Vessinge sandhedar ansluter direkt i S och SO till samhället Veinge. 

 

I beslutet meddelades med stöd av 7 kap. 30 § MB följande 

ordningsföreskrifter om vad allmänheten har att iaktta. 

Inom reservatet är det förbjudet att: 

 

21 skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar, 

22 skada, plocka eller samla in växter. Plockning av bär, matsvamp och 

enstaka exemplar av kärlväxter är dock tillåten förutsatt att arterna 

inte är fridlysta, 

23 utan länsstyrelsen tillstånd använda fällor som fångar eller dödar 

ryggradslösa djur,  

24 inplantera/sätta ut för området främmande arter, 

25 utan länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet eller tävlingar, 

26 sätta upp tält,  

27 ställa upp eller parkera husvagn eller husbil i reservatet kl. 24:00 – 

06:00,  

28 sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift, 

29 framföra motordrivet fordon annat än på bilväg eller parkera annat 

än på anvisad plats, 

30 medföra okopplad hund, samt att 

31 elda. 
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Utkom från 

trycket  

den 14 september 

2018. 



Ovanstående föreskrifter ska inte utgöra hinder för:  

a. 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 13-20. 

b. underhåll, besiktning, reparation och utbyte av kommunala VA-ledningar 

i reservatet. Undantaget gäller från föreskrifterna 4, 6 och 29. 

c. skötsel och underhåll av järnvägsanläggning, t.ex. genom 

vegetationsbekämpning på banvall, vegetationsröjning längs 

järnvägskorridoren, slipersbyten och underhåll av kontaktledningsstolpar. 

Undantaget gäller från föreskrifterna 4, 6, 7, 8, 9, 21 och 29. 

d. skötsel och underhåll av vägarna 546 och 548, t.ex. genom 

dikesrensning, slåtter och röjning samt nedtagande av växtlighet och träd 

inom vägområdet. Undantaget gäller från föreskrifterna 4, 5, 6, 7, 8, 9 

och 21. 

e. länsstyrelsen eller den som länsstyrelsen uppdrar åt att plantera/sätta ut 

arter i naturreservatet i artbevarandesyfte. Undantaget gäller från 

föreskrift 24. 

f. att pumphus vid punkt A i karta i bilaga 2E repareras eller ersätts av nytt 

pumphus av motsvarande funktion och som ej upptar större yta än 

tidigare. Befintlig brygga/spång vid punkt A i karta i bilaga 2E får 

repareras eller ersättas av ny brygga/spång som ej är större än den 

tidigare. Undantaget gäller från föreskrifterna 1 och 29. 

g. att nedgrävd vattenledning och elkabel som löper mellan punkterna A 

och B i karta i bilaga 2E får finnas kvar samt underhållas och ersättas av 

ny vattenledning respektive ny elkabel vid nuvarande position. 

Undantaget gäller från föreskrifterna 4 och 29. 

h. att pumphus vid punkt C i karta i bilaga 2E repareras eller ersätts av nytt 

pumphus av motsvarande funktion och som ej upptar större yta än 

tidigare. Befintlig brygga vid punkt C i karta i bilaga 2E får repareras 

eller ersättas av ny brygga som ej är större än den tidigare. Undantaget 

gäller från föreskrifterna 1 och 29. 

i. att nedgrävd vattenledning och elkabel som löper mellan punkterna C 

och D i karta i bilaga 2E får finnas kvar samt underhållas och ersättas av 

ny vattenledning respektive ny elkabel vid nuvarande position. 

Undantaget gäller från föreskrifterna 4 och 29. 

j. användande av motorfordon i samband med vattenprovtagningar i 

Vessingesjön. Undantaget gäller från föreskrift 29. 

 

 

 

 

 



 

  

Beslutet innefattar även föreskrifter enligt 7 kap. 5 och 6 §§ MB i fråga om 

rätten att förfoga över berört mark- och vattenområde samt tåla visst 

intrång. Beslut med tillhörande karta förvaras hos Länsstyrelsen. 

 

Föreskrifterna som beslutades med stöd av 7 kap. 30 § MB trädde, i 

enlighet med samma paragraf, ikraft omedelbart efter det att beslutet om 

bildande av naturreservatet Vessinge sandhedar fattades. 

 

 

 

 

Jörgen Peters 

Mattias Lindström 

 

 

 

Detta beslut har signerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 

 

 

Bilagor: 

1. Karta i bilaga 2E i Länsstyrelsens beslut 511-5294-15 

 



Bilaga 1: Karta i bilaga 2E i Länsstyrelsens beslut 511-5294-15 

 

 


