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Länsstyrelsen i Hallands län beslutade den 27 mars 2014: 

 

Om utökning av naturreservatet Södra Skummeslöv, Laholms kommun. 

(dnr 511-7177-11) 

 

Länsstyrelsen i Hallands län beslutar med stöd av 7 kap. 4, 5, 6 och 30 §§ 

miljöbalken samt 22 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt 

miljöbalken m.m. att utvidga naturreservatet Södra Skummeslöv så att det 

omfattar fastigheterna Skummeslöv 14:4, 14:2>3, 30:10 och S:15. Beslutet 

innebär att nya gränser, syften, föreskrifter samt ny skötselplan ska gälla för 

området. Reservatets areal utökas till 114 ha, varav 56 ha utgörs av vatten. 

Naturreservatet är beläget vid Skummeslövsstrand, 3 km söder om 

Mellbystrand.  

 

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

ordnings-föreskrifter om vad allmänheten har att iaktta. 

Inom reservatet är det förbjudet att: 

 

 skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar, 

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

exemplar av kärlväxter är dock tillåten, 

 inplantera för området främmande växt- eller djurarter, 

 sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift, 

 framföra eller parkera motordrivet fordon annat än på anvisad väg/plats,  

 kitesurfing, drakflygning eller liknade farkoster som kan störa häckande 

fåglar, mellan den 1 mars och den 15 juli, 

 utöva modellplansflygning, åka vattenskidor, vattenskoter, köra 

lättviktsflygplan eller utöva andra aktiviteter som kan störa naturupplevelsen 

för övriga besökare eller skrämma fåglar, 

 framföra motorfordon med en hastighet mer är 3 knop inom vattenområdet 

som är markerat på beslutskartan (sida 1), 

 ha tält, husvagn eller husbil uppställd inom reservatet kl 24.00-06.00, 

 elda,  

 medföra okopplad hund eller använda längre koppel än två meter på den 

öppna sandheden med hänsyn till fågellivet, 

 rida annat än på anvisad stig, 

 utan Länsstyrelsens tillstånd genomföra vetenskapliga undersökningar som 

strider mot föreskrifterna, 

 utan Länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet eller tävlingar, samt 

 utan Länsstyrelsen tillstånd samla in insekter, spindlar, musslor och andra 

ryggradslösa djur. Enstaka exemplar får dock samlas in under förutsättning  

 att det inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna och att fällor inte används. 
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Utkom från 

trycket den  

4 april 2014. 

 



   
 

 

 

 

 

Beslutet innefattar även föreskrifter enligt 7 kap. 5 och 6 §§ miljöbalken i fråga om rätten att 

förfoga över berört mark- och vattenområde samt tåla visst intrång. Beslut med tillhörande 

karta förvaras hos Länsstyrelsen.  

 

Föreskrifterna träder ikraft tre veckor efter den dag då denna författning utkom från 

tryckeriet. 
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