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Hallands läns 

författningssamling 

 

Länsstyrelsen i Hallands län beslutade den 28 mars 2018: 

 

Om utvidgning av naturreservatet Älmebjär, Falkenbergs kommun.  

(dnr 511-5381-15) 

 

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

utvidga naturreservatet Älmebjär på delar av fastigheten Köinge 3:31, 

samt att meddela föreskrifter och skötselplan som skall gälla för 

reservatet. Naturreservatet Älmebjär ligger vid Björkasjö, 4 km NV om 

Köinge. 

 

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

ordningsföreskrifter om vad allmänheten har att iaktta. 

Inom reservatet är det förbjudet att: 

• skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar samt att 

skada vegetationen i övrigt, t ex genom att gräva upp växter, 

• framföra motordrivet fordon i terrängen, 

• rida eller köra med häst annat än på för detta ändamål markerade leder, 

• framföra cyklar i terrängen. 

 

Undantag från föreskrifter: 

Föreskrifterna enligt detta beslut ska, på den areal med vilken 

naturreservatet Älmebjär utvidgas genom detta beslut, 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 formulerade med 

stöd av 7 kap. 6 § MB. 

b. att vägar som markerats i karta i bilaga 3A får underhållas, repareras 

och snöröjas.  

c. jakträttsinnehavare att använda motordrivet fordon för uttransport av 

älg, hjort och vildsvin i enlighet med terrängkörningsbestämmelserna.  

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

kablar och teleledningar som markerats i karta i bilaga 3A.  

Undantaget gäller endast under förutsättning att: 

- markskador minimeras och uppkomna skador repareras, 

- inget material tillförs området som kan innehålla för området 

främmande arter eller förorenande ämnen, 
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Utkom från 

trycket  

den 6 april 2018. 



 
  

- åtgärder som innefattar terrängkörning och påverkan på 

vedvegetationen genomförs under perioden 1 september - 31 

mars, samt, 

- all ved kvarlämnas inom reservatet. 

 

Om ovanstående hänsynskrav inte kan hållas kan åtgärden ändå 

tillåtas om länsstyrelsen beviljar tillstånd för den. 

 

 

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 

utvidgning av naturreservatet Älmebjär fattades. 

 

 

 

Jörgen Peters 

Mattias Lindström 

 

 

 

Detta beslut har signerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 

 

 

Bilagor: 

1. Karta i bilaga 3A i Länsstyrelsens beslut 511-5381-15 

 

 

 



Bilaga 1: Karta i bilaga 3A i Länsstyrelsens beslut 511-5381-15 

 

 

 


