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Hallands läns 

författningssamling 

 

Länsstyrelsen i Hallands län beslutade den 28 mars 2018: 

 

Om bildande av naturreservatet Bröden, Halmstads kommun.  

(dnr 511-5214-17) 

 

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

bilda naturreservatet Bröden på fastigheten Bröden 1:3, samt att meddela 

föreskrifter och skötselplan som skall gälla för reservatet. Naturreservatet 

Bröden ligger 7,5 km VNV om Mästocka. 

 

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 tälta mer än två dygn i följd, dock aldrig i betesmarker, 

22 framföra motordrivet fordon annat än på vägar markerade i karta i 

bilaga 2B, 

23 medföra okopplad hund. I betesmarker får kopplad hund endast 

medföras under perioden 1 november – 30 april, utanför betesmarker 

får kopplad hund medföras året om, 

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

25 inplantera för området främmande växt-, svamp- eller djurarter, 

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

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

enstaka exemplar av kärlväxter är dock tillåten, 

28 utan Länsstyrelsens tillstånd använda fällor avsedda för ryggradslösa 

djur, 

29 utan Länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet eller tävlingar, 

samt 

30 utan Länsstyrelsens tillstånd genomföra vetenskapliga undersökningar 

som strider mot föreskrifterna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 FS 2018:3 

 

Utkom från 

trycket  

den 6 april 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. jakt och eftersök med hund, dock aldrig där det går betesdjur. 

Undantaget gäller från föreskrift 23, 

c. jakträttsinnehavare att använda motordrivet fordon för uttransport av 

älg, hjort och vildsvin i enlighet med terrängkörningsbestämmelserna. 

Undantaget gäller från föreskrifterna 10 och 22. 

d. utsättning av nationellt hotade arter som är knutna till reservatets 

naturtyper och där utsättningar krävs för att stärka artens möjlighet till 

långsiktig överlevnad i länet under förutsättning att länsstyrelsen 

beviljat tillstånd. Undantaget gäller från föreskrifterna 11 och 25. 

e. underhåll, besiktning och reparation av de lågspänningsledningar/-

kablar och teleledningar som markerats i karta i bilaga 2C. För 

luftburen elledning får också en ledningsgata med en maximal bredd på 

sex (6) meter bibehållas genom röjning. Undantagen (e) ovan gäller 

endast under förutsättning att: 

- markskador minimeras och uppkomna skador repareras, 

- betesdjur inte störs och att inga skador sker på stängsel eller 

stängselpassager såsom stättor och grindar, 

- inget material tillförs området som kan innehålla för området 

främmande arter eller förorenande ämnen, 

- röjnings-, fällnings- och beskärningsåtgärder endast genomförs 

under perioden 20 november - 31 mars, 

- hassel, en och björnbär skonas från röjning, 

- all ved kvarlämnas inom reservatet, samt, 

- ädellövträd grövre än 20 cm i brösthöjdsdiameter inte fälls eller 

toppkapas. Grenbeskärning får dock ske på dessa träd. 

 

Om ovanstående hänsynskrav inte kan hållas kan åtgärden ändå tillåtas 

om länsstyrelsen beviljar tillstånd för den. 

f. att avlopp och avloppsanläggning enligt karta i bilaga 2C behålls, 

underhålls och förnyas. Undantaget gäller från föreskrifterna 1, 2, 4, 5, 

6, 8 och 10. 

g. underhåll, reparation och snöröjning av vägar som markerats i karta i 

bilaga 2C, samt rensning av dessa vägars vägdiken till tidigare djup. 

Undantaget gäller från föreskrifterna 4, 5, 6, 8, 9 och 26. 

h. rensning av tillståndsgivna diken, om underhållsåtgärder är påkallade 

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

Undantaget gäller från föreskrift 5. 



 
  

i. förvaring av ved och maskiner på yta som markerats i karta i bilaga 2C. 

Undantaget gäller från föreskrift 6. 

j. att trumma eller motsvarande konstruktion anläggs vid position som 

markerats i karta i bilaga 2C, i syfte att förbättra framkomlighet med 

fordon/maskiner. Även grävning, schaktning och fyllning får ske vid 

denna position för att förbättra framkomligheten med fordon/maskiner. 

Undantaget gäller från föreskrifterna 1, 4, 5 och 6. 

 

 

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 Bröden fattades. 

 

 

 

Jörgen Peters 

Mattias Lindström 

 

 

 

Detta beslut har signerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 

 

 

Bilagor: 

1. Karta i bilaga 2B i Länsstyrelsens beslut 511-5214-17 

2. Karta i bilaga 2C i Länsstyrelsens beslut 511-5214-17 

 

 

 



Bilaga 1: Karta i bilaga 2B i Länsstyrelsens beslut 511-5214-17 

  



Bilaga 2: Karta i bilaga 2C i Länsstyrelsens beslut 511-5214-17 

 
 


