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Hallands läns 

författningssamling 

 

Länsstyrelsen i Hallands län beslutade den 5 september 2018: 

 

Om bildande av naturreservatet Veinge pastoratskog, Laholms 

kommun.  

(dnr 511-4958-17) 

 

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

bilda naturreservatet Veinge pastoratskog på delar av fastigheterna 

Göstorp 1:11, Veinge-Skogsgård 1:20 och Veinge-Skogsgård 1:29, samt 

att meddela föreskrifter och skötselplan som skall gälla för reservatet. 

Naturreservatet Veinge pastoratskog ligger 9 km NO om 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,  

23. utan länsstyrelsen tillstånd använda fällor avsedda för ryggradslösa djur,  

24. inplantera för området främmande arter,  

25. utan länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet eller tävlingar,  

26. utan länsstyrelsens tillstånd genomföra vetenskapliga undersökningar 

som strider mot föreskrifterna,  

27. medföra okopplad hund,  

28. elda,  

29. framföra motordrivet fordon annat än på bilvägar markerade i karta i 

bilaga 2B,  

30. sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift.  

 

 

 

 

 

 

 

 

13 FS 2018:9 

 

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 14-20.  

b. underhåll, reparation och snöröjning av de vägar i reservatet som är 

markerade på karta i bilaga 2H. Rensning av dessa vägars vägdiken 

får ske till tidigare djup. Undantaget gäller från föreskrifterna 4 och 5. 

c. rensning av tillståndsgivna diken, om underhållsåtgärder är påkallade 

med hänvisning till bestämmelserna i 11 kap. 17 § miljöbalken. 

Undantaget gäller från föreskrift 5. 

d. användande av hund vid jakt och eftersök. Undantaget gäller från  

föreskrift 27. 

e. Användande av motordrivet fordon vid uttransport av älg, hjort eller 

vildsvin. Undantaget gäller från föreskrifterna 10 och 29. 

f. transport med skogsmaskiner på de basvägar som markerats i karta i 

bilaga 2H (orange färg). Undantaget (samtliga stycken under 

undantaget f) gäller endast för den som äger marken i direkt 

anslutning till naturreservatet, tillika den mark som basvägarna 

ansluter till. Undantaget gäller endast vid skogliga åtgärder. 

 

Sten och grus får tillföras på enstaka platser på samtliga basvägar om 

det behövs för att öka basvägarnas bärighet och därmed förebygga 

körskador. 

 

De två nordligaste basvägarna (orange färg) i karta i karta i bilaga 2H 

får underhållas enligt följande, i syfte att minimera körskador. Stenar, 

stubbar och rötter på nuvarande basvägar får grävas upp och användas 

som fyllnad på basvägarna. Där basvägarna passerar granungskog får 

granar tas ner inom två meter från vägkant. 

 

Trumma får läggas vid två (2) platser på väg som i karta i bilaga 2H 

markerats med asterisk. Ett fåtal träd (även av annan art än gran) får 

fällas vid den blötaste svackan på nämnd väg för att förbättra 

framkomlighet och möjliggöra åtkomst av 

schaktmassor/fyllnadsmaterial. Nedtagna träd får användas som 

fyllnad eller kvarlämnas som död ved intill basvägarna.  

Om den som omfattas av undantaget f från föreskrifterna vill lägga ner 

trummor på andra basvägar eller fler än två trummor på den basväg 

som i kartan markerats med asterisk kan detta tillåtas om 

Länsstyrelsen först meddelat tillstånd för detta. 

 

Samtliga basvägar i karta i bilaga 2H (orange färg) ska fortsatt ha 

standard som basväg.  

 

Den tidigare basväg som markerats med rosa färg i karta i bilaga 2H 



får återställas efter tidigare körskador genom att marken slätas ut med 

gräv-/schaktfordon. 

 

Sträckor som markerats i karta i bilaga 2H får användas för tillfälliga 

virkesupplag i samband med skogsbruksåtgärder på de fastigheter som 

avses i första stycket i undantagen f från föreskrifterna. 

 

Undantagen (f) ovan gäller från föreskrifterna 4, 5, 6, 8, 9, 10, 21 och 

29. 

g. uppförande av nya jakttorn, förutsatt att Länsstyrelsen först beviljat 

tillstånd för detta. Som nya jakttorn räknas jakttorn som inte är 

markerade i karta i bilaga 2H. Undantaget gäller från föreskrifterna 1, 

8, 9, 21 och 22. 

h. att foderplats markerad i karta i bilaga 2H får stå kvar i ett (1) år efter 

att detta beslut vunnit laga kraft. Därefter är stödutfodring av vilt 

förbjuden i naturreservatet. Undantaget gäller från föreskrifterna 6 och 

13. 

i. att jaktarrendatorn under 15 års tid från det att detta beslut vunnit laga 

kraft röjer siktgator i område som markerats i karta i bilaga 2H. 

Röjning får dock inte ske av bok. Undantaget gäller från föreskrifterna 

8 och 21. 

 

 

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 Veinge pastoratskog fattades. 

 

 

 

Jörgen Peters 

Mattias Lindström 

 

 

 

Detta beslut har signerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 

 

 

Bilagor: 

1. Karta i bilaga 2B i Länsstyrelsens beslut 511-4958-17 

2. Karta i bilaga 2H i Länsstyrelsens beslut 511-4958-17 



Bilaga 1: Karta i bilaga 2B i Länsstyrelsens beslut 511-4958-17 

  



Bilaga 2: Karta i bilaga 2H i Länsstyrelsens beslut 511-4958-17 

 
 


