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Postadress Besöksadress E-post Telefon 
301 86 HALMSTAD Slottsgatan 2 Halland@lansstyrelsen.se 010 – 224 30 00  

 

Bildande av naturreservatet Hovgård i Varbergs kommun. 

Beslut 
Länsstyrelsen i Hallands län beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken att förklara 

området som avgränsas av blå heldragen linje på kartan på denna sida som 

naturreservat, med syfte och föreskrifter enligt nedan.  

 

Reservatets gränser ska märkas ut i fält och dess namn ska vara Hovgård. 

 

I enlighet med 3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 

fastställer länsstyrelsen bifogad skötselplan (bilaga 1). 
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Syfte 
Syftet med naturreservatet är att bevara den biologiska mångfalden knuten till 

sandmiljöer. Naturreservatsbildningen syftar till att gynna en öppen miljö med 

sandblottor, varierande sandstrukturer, hög blomrikedom, blommande träd och 

buskar, inslag av död ved, fuktstråk samt de hotade eller på annat sätt skyddsvärda 

arter som är knutna till dessa miljöer.  

 

Vidare är syftet att återställa och nyskapa värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för 

skyddsvärda arter. Reservatsbildningen ska garantera ett långsiktigt skötselåtagande 

för de hotade eller på annat sätt skyddsvärda arter som är beroende av hävd och 

markstörning för sin fortlevnad. Strukturer som bar sand med växter som producerar 

pollen och nektar ska finnas i den omfattning som krävs för att arter som lever i 

öppna sandmarker ska kunna förekomma i området på lång sikt.  

 

Syftet med naturreservatet är också att inom ramen för ovanstående stödja 

allmänhetens möjligheter till friluftsliv och naturupplevelser. Friluftsliv och 

rekreation grundat på allemansrätten ska kunna bedrivas i reservatet.  

 

Syftet ska nås genom att: 

- området skyddas från exploatering, uppodling, trädplantering och igenväxning. 

 

- reservatsförvaltningen präglas av ett aktivt skötselarbete, där markstörning och 

hävd av vegetationen ses som viktiga komponenter i skötseln av området. 

 

- igenväxta marker återställs till öppna, hävdpräglade marker. 

 

- skötseln av området är flexibel och mottaglig för nya erfarenheter kring hur 

områdets hotade och skyddsvärda arter och naturtyper bäst gynnas. 

 

- information och anläggningar för friluftslivet uppförs och underhålls. 
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Föreskrifter  

I enlighet med 7 kap. 5 § andra stycket miljöbalken, om inskränkningar i rätten att 

använda mark- och vattenområden inom reservatet, är det utöver vad som annars 

gäller förbjudet att: 

1 uppföra byggnad eller anläggning,  

2 uppföra mast eller antenn, anlägga luft- eller markledning, 

3 anlägga väg, 

4 borra, spränga, schakta, gräva, markbearbeta eller bedriva täkt, 

5 dika, dämma eller utföra annan åtgärd som kan påverka områdets hydrologi, 

6 anordna upplag, tippa eller fylla ut,  

7 kalka, gödsla eller sprida bekämpningsmedel, 

8 avverka, gallra, röja, föryngra skog, så in växter eller på annat sätt påverka 

vegetationen, 

9 framföra motordrivet fordon annat än på bilväg eller parkera annat än på 

anvisad plats, 

10 inplantera för området främmande arter 

11 ta bort eller upparbeta dött träd, vindfälle eller döda grövre grenar, 

12 bedriva jakt,  

13 sätta upp tavla, affisch eller göra inskrift samt 

14 utfodra vilt. 

För att tillgodose syftet med reservatet förpliktigas med stöd av 7 kap. 6 § 

miljöbalken ägare och innehavare av särskild rätt till fastigheten tåla åtgärder inom 

området enligt följande: 

15 utmärkning av naturreservatets gräns enligt Naturvårdsverkets anvisningar, 

16 anläggning och underhåll av parkeringsplats och informationsskyltar enligt 

kartbilaga 2D, 

17 naturvårdsbränning enligt kartbilaga 2D, 

18 stängsling och bete i hela området, 

19 slåtter enligt kartbilaga 2E, 

20 schaktning, grävning eller annan markstörning för att skapa bar sand eller jord 

enligt kartbilaga 2F, 

21 utökning av våtmark enligt kartbilaga 2G, 

22 avverkning, röjning, ringbarkning, ryckning, uppgrävning av träd och andra 

vedväxter, uppläggning av röjning- och avverkningsrester i större upplag för 

torkning inför borttransport och uppläggning av röjningsavfall i faunadepåer, i 

hela området, samt 

23 lägga upp stenrösen, i hela området,   

24 undersökningar och dokumentation av mark och vatten samt växt-, svamp- och 

djurliv. 
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Med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken, om rätten att färdas och vistas i reservatet, är det 

utöver vad som annars gäller förbjudet att: 
 

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

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

exemplar av kärlväxter är dock tillåten förutsatt att arterna inte är fridlysta, 

27 utan länsstyrelsens tillstånd använda fällor som fångar och/eller dödar 

ryggradslösa djur,  

28 inplantera/sätta ut för området främmande arter, 

29 utan länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet eller tävlingar, 

30 sätta upp tält,  

31 ställa upp eller parkera husvagn eller husbil i reservatet kl. 24:00 – 06:00,  

32 elda, 

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

34 framföra motordrivet fordon annat än på bilväg eller parkera annat än på anvisad 

plats, 

35 medföra okopplad hund, samt 

36 utan länsstyrelsen tillstånd genomföra vetenskapliga undersökningar som strider 

mot föreskrifterna. 

Ovanstående föreskrifter ska inte utgöra hinder för:  

 breddning av väg 153 i riktning österut till två körfält vid anläggandet av ett 

stigningsfält som maximalt får överträda 20 meter innanför reservatets norra 

gräns. Behövs större område vid anläggningen krävs tillstånd av Länsstyrelsen, 

 normal skötsel och underhåll av väg 153, 

 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 15-24, 

 normal skötsel och underhåll av grusvägen som korsar reservatet, 

 gällande rättigheter inom området, t.ex. servitut, ledningsrätt, nyttjanderätt och 

vägrätt. Tillstånd ska dock sökas från länsstyrelsen före åtgärder. Vid akuta 

åtgärder p.g.a. skador på ledningar eller andra anläggningar ska rättighetshavaren 

istället omgående informera länsstyrelsen om de åtgärder som vidtagits. 

 länsstyrelsen eller den som länsstyrelsen uppdrar åt att plantera/sätta ut arter i 

naturreservatet i artbevarandesyfte (undantag från föreskrift 8 och 10). 

 fortsatt åkerbruk på den lilla åkern i anslutning till Mute 3:25 (undantag från 

föreskrift 7 och 8, gäller ej plantering av träd).  
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Upplysningar 
Länsstyrelsen vill upplysa om att föreskrifterna om rätten att färdas och vistats i 

reservatet (med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken) gäller oberoende av om beslutet 

överklagas. 

Länsstyrelsen erinrar även om att andra lagar, förordningar och föreskrifter än 

reservatsföreskrifterna gäller för området. Av särskild betydelse för syftet med 

reservatet, eller som ett komplement till föreskrifterna är bland andra:  

2 kap. 1, 6-8 §§ kulturmiljölagen (1988:950), fornlämningar 

De fasta fornlämningar som återfinns inom reservatet är skyddande enligt lag. Det 

är förbjudet att utan tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom 

bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada en fast fornlämning. 

Riksantikvarieämbetet och länsstyrelsen får vidta de åtgärder som behövs för att 

skydda, vårda och undersöka en fast fornlämning.  

7 kap. 13-18 h §§ miljöbalken, strandskyddsbestämmelser 

Strandskyddsområde berör de delar av reservatet som ligger inom 100 meter från 

sjöar och vattendrag. Strandskyddsbestämmelsernas syfte är att trygga 

förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv samt att bevara goda livsvillkor på 

land och i vatten för djur- och växtlivet. Åtgärder som kan skada eller motverka 

syftet med strandskyddet är, med vissa undantag, förbjudna. 

11 kap. miljöbalken, vattenverksamhet, samt lagen (1998:812) med särskilda 

bestämmelser om vattenverksamhet. 

Med vattenverksamhet avses bland annat uppförande, ändring, lagning och 

utrivning av dammar, bortledande av vatten från eller grävning och rensning av 

vattenområden samt andra åtgärder i vattenområden om åtgärden syftar till att 

förändra vattnets djup eller läge. Även åtgärder som utförs för att avvattna mark 

eller som utförs för att sänka eller tappa ur ett vattenområde eller skydda mot 

vatten, när syftet med åtgärden är att varaktigt öka en fastighets lämplighet för ett 

visst ändamål är att betrakta som vattenverksamhet (markavvattning). 

1 § terrängkörningslagen (1975:1313) och terrängkörningsförordningen 

(1978:594) 

Körning i terräng med motordrivet fordon för annat ändamål än jordbruk eller 

skogsbruk är, med vissa undantag, förbjuden.  

4-9 §§ artskyddsförordningen (2007:845), fridlysta arter 

Många arter är fridlysta. Det innebär att djuren och växterna inte får skadas eller 

störas, och i många fall även att fortplantningsområden och viloplatser är 

skyddade. Alla fåglar, groddjur, kräldjur, fladdermöss samt orkidéer är fridlysta, 

och dessutom ett urval av andra organismer.  
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Beskrivning av området 

Området är 15,0 ha och utgörs av ett före detta grustag, där täkten upphört för 

ungefär 10 år sedan och som sedan successivt efterbehandlats genom att slänter 

schaktats ut och matjord har lagts på. Omgivningarna utgörs främst av öppen 

jordbruksbygd. I närheten till täkten ligger naturreservatet Gässlösa och Skärte.  

 

I området finns idag en sparsam ängsflora, öppna sandbrinkar och fuktiga partier 

med vattenspegel. Sandiga och grusiga partier finns kvar i form av ett par öppna 

sandbrinkar i anslutning till fuktstråket. De fuktiga/blöta partierna är grunda och 

torkar snabbt ut på sommaren. I dagsläget är 16 rödlistade arter kända från 

området men det är ofullständigt undersökt och det verkliga antalet är sannolikt 

betydligt fler. I dagsläget växer området snabbt igen med båda björk- och tallsly 

och området är i akut behov av åtgärder. 

 

Uppgifter om reservatet  

Namn Hovgård  

Kommun Varberg  

Församling Himledalen  

Areal 15,0 hektar  

Lägesbeskrivning Beläget nära Rolfstorp ca 1 mil öster om 

Varberg 

Mittkoordinater SWEREF 99 TM N 6336195, E 0348019  

Naturgeografisk region Området ligger i gränszonen mellan Södra 

Hallands kustland (region 10) och Sydsvenska 

höglandet myrrika västsida (region 11). 

Naturvårdsregister-ID 2045059 

 
 

Förvaltare Länsstyrelsen  

 

Fastigheter och särskilda rättigheter redovisas i bilaga 4. 
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Ärendets handläggning 
Den biologiska mångfalden i sand- och grustäkter har uppmärksammats allt mer 

de senaste åren. Tidigare ansågs täkter vara sterila och fula sår i landskapet men 

idag vet man att täkterna har höga naturvärden då de utgör hem för ett stort antal 

arter. Hovgårds naturvärden uppmärksammades i och med en täktinventering 

2009 och 2011 inleddes arbetet med ett långsiktigt skydd. 

 

Naturreservatet berör två fastigheter och Naturvårdsverket tecknade en 

överenskommelse om intrångsersättning 2014 för fastigheten Varberg Hovgård 

1:9. Förhandling om köp pågår för fastigheten Mute 3:19 samt om nyttjanderätt 

för vägen in till reservatet. Remissyttranden samt bemötanden finns 

sammanfattade i bilaga 5. 

 

Skäl till beslut 
Skäl till beslut är den särpräglade naturtypen grässandhed med dess ytor av blottad 

och bar sand. Det tidigare grustaget har redan höga naturvärden och det finns en 

stor potential att med restaurerings- och skötselåtgärder ytterligare höja dessa 

framöver.  

 
Länsstyrelsens bedömning 
I Hallands län utfördes en omfattande inventering av sand- och grustäkter 2009. 

Totalt inventerades 65 täkter utifrån biologisk mångfald där fokus låg på insekter 

med stora krav på sandmiljöer. Hovgårdstäkten kom på 12:e plats över värdefulla 

täkter och här hittades då totalt 11 rödlistade arter. 

 

Området ligger strategiskt i odlingslandskapet, med flera sand- och grusområden i 

närheten. Det har tidigare hittats sandödla i området, så sent som 2005. Sandödla 

har ett eget åtgärdsprogram ”Åtgärdsprogram för sandödla 2014-2017” och det 

planerade reservatet och dess skötsel följer de riktlinjerna som finns i 

programmet. 

 

Vidare är naturreservatsbildningen viktigt ur ett friluftslivsperspektiv. Genom 

detta beslut säkerställs möjligheten till rekreation och friluftsliv i ett attraktivt, 

naturområde även för framtida generationer. I angränsning till reservatet finns ett 

annat välbesökt naturreservat, Gässlösa.  

 

Hovgård är i behov av akuta restaureringsåtgärder och sedan löpande skötsel om 

områdets naturvärden ska kunna bestå. Följaktligen behövs också en långsiktig 

finansiering av skötseln, vilket möjliggörs genom bildande av naturreservat. I 

samband med beslut om reservatsbildning skrivs också en skötselplan som ger 

långsiktig vägledning vid skötsel och restaureringsinsatser inom naturreservatet. 

 

Beslutet om bildande av naturreservat reglerar vilka åtgärder som får vidtas inom 

området. Utan en sådan reglering riskerar områdets naturvärden att utarmas eller 
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gå förlorade genom t.ex. trädplantering, igenväxning, gödsling, insådd av vallgräs, 

bebyggelse, intensivbete eller annan olämplig hävd. 

 

Beslutet följer riktlinjer för prioritering av naturreservatsskydd, Sveriges 

internationella åtaganden om skydd av den biologiska mångfalden samt Sveriges 

miljökvalitetsmål. 

Förenlighet med andra områdesbestämmelser, planer och miljömål 
Reservatsbeslutet är förenligt med hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap. 

miljöbalken.  

 

Reservatsbildningen bidrar till att uppnå miljökvalitetsmålen Ett rikt växt- och 

djurliv och Ett rikt odlingslandskap. 

 

Länsstyrelsen bedömer att detta beslut är förenligt med en från allmän synpunkt 

lämplig användning av mark- och vattenresurser samt den för området gällande 

översiktsplanen. 

Intresseprövning 
Länsstyrelsen anser, vid en intresseprövning enligt 7 kap. 25 § miljöbalken, att 

avgränsningen av området, reservatets omfång och föreskrifternas utformning i 

detta beslut innebär en rimlig balans mellan de värden som skall skyddas och det 

intrång detta innebär för enskilds rätt att använda mark och vatten. 

Deltagande i beslutet 
Beslut i ärendet har fattats av landshövdingen Lena Sommestad. I beslutet deltog 

även länsråd Jörgen Peters, naturvårdsdirektör Henrik Martinsson och 

naturvårdshandläggare Monica Mathiasson. 

 

I handläggningen deltog antikvarie Jenny Nord, länsjurist Idakarin Bladh, 

planarkitekt Josefine Carlsson och naturvårdshandläggare Christian Harlos, den 

senare har varit föredragande. 

 

 

 

 

Lena Sommestad 

Landshövding   Christian Harlos 

    Naturvårdshandläggare 
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Bilagor 

Bilaga 1 Skötselplan 

Bilaga 2 Kartor 2A Översiktskarta 

  2B Skötselområden 

  2C Skötselkarta  

2D Karta med bestämmelser enligt 7kap. 6 § miljöbalken 

2E Karta med bestämmelser enligt 7kap. 6 § miljöbalken 

2F Karta med bestämmelser enligt 7kap. 6 § miljöbalken 

2G Karta med bestämmelser enligt 7kap. 6 § miljöbalken 

2H Friluftslivkarta 

Bilaga 3 Rödlistade och regionalt intressanta arter  

Bilaga 4 Fastigheter och särskilda rättigheter 

Bilaga 5 Remissyttranden
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Postadress Besöksadress E-post Telefon  
301 86 HALMSTAD Slottsgatan 2Halland@lansstyrelsen.se 010 – 224 30 00 

 

 

 

Skötselplan för naturreservatet Hovgård i Varbergs 
kommun 

 

Syfte 

Syftet med naturreservatet är att bevara den biologiska mångfalden knuten till 

sandmiljöer. Naturreservatsbildningen syftar till att gynna en öppen miljö med 

sandblottor, varierande sandstrukturer, hög blomrikedom, blommande träd och 

buskar, inslag av död ved, fuktstråk samt de hotade eller på annat sätt skyddsvärda 

arter som är knutna till dessa miljöer.  

 

Vidare är syftet att återställa och nyskapa värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för 

skyddsvärda arter. Reservatsbildningen ska garantera ett långsiktigt skötselåtagande 

för de hotade eller på annat sätt skyddsvärda arter som är beroende av hävd och 

markstörning för sin fortlevnad. Strukturer som bar sand med växter som producerar 

pollen och nektar ska finnas i den omfattning som krävs för att arter som lever i 

öppna sandmarker ska kunna förekomma i området på lång sikt.  

 

Syftet med naturreservatet är också att inom ramen för ovanstående stödja 

allmänhetens möjligheter till friluftsliv och naturupplevelser. Friluftsliv och 

rekreation grundat på allemansrätten ska kunna bedrivas i reservatet.  

 

Syftet ska nås genom att: 

- området skyddas från exploatering, uppodling, trädplantering och igenväxning. 

 

- reservatsförvaltningen präglas av ett aktivt skötselarbete, där markstörning och 

hävd av vegetationen ses som viktiga komponenter i skötseln av området. 

 

- igenväxta marker återställs till öppna, hävdpräglade marker. 

 

- skötseln av området är flexibel och mottaglig för nya erfarenheter kring hur 

områdets hotade och skyddsvärda arter och naturtyper bäst gynnas. 

 

- information och anläggningar för friluftslivet uppförs och underhålls. 
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Postadress Besöksadress E-post Telefon  
301 86 HALMSTAD Slottsgatan 2Halland@lansstyrelsen.se 010 – 224 30 00 

 

 

2. Beskrivning av området 
 

2.1. Markslag, naturtyper och arter 

 

Naturtyper (KNAS)*:   Areal (hektar) 

Övrig öppen mark 2,2 

Exploaterad mark inkl. friluftsanläggningar 10,4 

Triviallövskog med ädellövinslag 0,4 

Ädellövskog 0,2 

Övriga skogsimpediment 1,2 

Odlad mark 0,6 

 

Totalt:  15,0  

  

Rödlistade och regionalt intressanta arter: 16 respektive 3 st., se förteckning i bilaga 3.

  

 

* Naturvårdsverket 2004. Kontinuerlig naturtypskartering av skyddade områden. 

Arealindelningen enligt KNAS baseras i ovanstående sammanställning på länsstyrelsens 

egen bedömning. 

 

 

2.2. Historisk och nuvarande markanvändning 

 

Genom att följa Carl Malmströms kartor från 1650 till 1850 så ser man att Hovgård i 

stora drag inte varit skogsbevuxet utan utgjorts av öppen slättbygd, men öster om 

Hovgård har det historiskt sätt funnits stora skogsbeklädda områden. På kartan från 

1920 har skogen krupit närmare och finns nu runt om det gamla täktområdet. På det 

historiska kartöverlägget baserat på digitaliserade kartöverlägg (Rolfstorp akt 42:2, 

1804) ser man att största delen av den gamla täktmiljön utgörs av åkermark medan 

den östra delen hör till Mutene bys utmark. I Malmströms genomgång kan man läsa 

att marken i den västra delen av Rolfstorps socken till största del var uppodlad eller 

bestod av betesmark och var generellt trädfattig. Ved hämtades från skogen och 

trädbevuxna ängar, det finns noterat att man kunde hitta al, ek och hassel på vissa 

delar. Östra delen av Rolfstorpsocken utgjordes istället av ett stort bokskogsområde 

där Mutene skogen spelade en stor roll. Mutene by genomgick laga skifte 1858-1888 

och drygt hälften av gårdarna tvingades flytta sina hus. De flesta gårdarna fick två 

skiften, ett närbeläget åker- och ängsmarksskifte och ett avlägset utmarksskifte.  
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Postadress Besöksadress E-post Telefon  
301 86 HALMSTAD Slottsgatan 2Halland@lansstyrelsen.se 010 – 224 30 00 

 

 

 
Digitaliserade kartöverlägg från sent 1700-tal till tidigt 1800-tal över trakten kring reservatsområdet. 

 

På den häradsekonomiska kartan från 1920-talet kan man se att även östra delen har 

blivit åkermark och bara angränsar till ett större skogsområde. Genom den norra 

delen av området går den gamla vägen till Ullared och det fanns även en allé längs 

vägen som leder fram till Hovgårds säteri. 

 

 
Häradsekonomiska kartan från 1919-1925 över trakten kring reservatsområdet. 



 BILAGA 1 4 (16) 

 2016-11-23 Dnr 511-8797-14 

  
 

 

Postadress Besöksadress E-post Telefon  
301 86 HALMSTAD Slottsgatan 2Halland@lansstyrelsen.se 010 – 224 30 00 

 

 

Det har i nutid funnits två täkter i reservatsområdet, dels en på Hovgård 1:9 och 

en på Mute 3:19. Från början drevs de två täkterna av olika företag, men på 1970-

talet började dessa sammarbeta kring brytningen och de båda täkterna avslutades 

och efterbehandlades samtidigt. Brytningen har på Mute 3:19 delats in i etapp ett, 

10 ha och två, 2 ha. En ansökan inkom 1994 om att påbörja etapp två. I KM 

Geokonsult AB´s PM kan man läsa att materialsammansättningen under 

täktbotten är sandig och att grundvattenytan befinner sig 4 m under täktbotten, 

men det är en betydande årlig fluktuation på någon meter per år. Delar av etapp ett 

efterbehandlades innan etapp två påbörjades t.ex. den södra slänten i gränsen mot 

Skattagård där det idag finns ett mindre skogsområde. Brytningstiden beräknades 

pågå till 2002 och den planerade efterbehandlingen utgjordes av att marken skulle 

återställas till skogsmark och att tall och lövskog kunde planteras. 

 

Vid efterbehandlingen fördes ca 200 ton massor in i området från externa 

anläggningsarbeten. Området jämnades till vid efterbehandlingen så att 

slutningarna blev jämna och inga branta kanter fanns kvar. De upplag som fanns 

sen tidigare där det vuxit träd, jämnades ut och träden avverkades.  Det lämnades 

en ca 50 m lång och 3.5-4 m hög slänt i gränsen mot Hovgård 1:9, där det tidigare 

häckat backsvalor. Det finns kommentarer i efterbehandlingsdokumentationen att 

avbaningsmassorna har räckt till för att täcka ytorna väl. 

 

Under senare tid har området vuxit igen i en allt snabbare takt då ingen skötsel har 

funnits i området. Tall och björk har frösått sig och obehindrat tagit över 

täktmiljön. 

 
Bild över täkten hösten 2014 som visar på mängden sly som etablerat sig. Foto: 

länsstyrelsen.  
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Bilder från täktområdet: före och efter efterbehandlingen 

 
De två flygbilderna visar hur täktområdet såg ut 2002 innan det efterbehandlades. 

Bilder tagna av Bergslagsbild AB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bilden till vänster visar hur täkten och den sparade sandslänten såg ut när efterbehandlingen var klar 2003. Bilden i 

mitten visar hur samma område såg ut 2004. Bilden till höger visar samma slänt 2014 ur en annan vinkel, notera den 

kraftiga igenväxningen i bakgrunden på sista bilden. De två första bilderna är tagna av Varbergs kommuns miljö och 

hälsoskyddskontor vid fältbesök. Tredje bilden är tagen av länsstyrelsen. 
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2.3. Biologiska värden 

Hovgård ingick i den inventering av naturgrus och krossgrus i Hallands län som 

gjordes 1994 och en samlad naturvärdesbedömning i en tre gradig skala, var att 

sluttningen i väster utgjordes av en klass 1 och övriga delar av en klass 3. 

Området är en del av ett stort isälvsdata med en mot väster starkt sluttande slänt, 

slänten var vid inventeringen mycket tydlig och ca 35 m hög. Klass 1 bedöms ha 

ett särskilt stort samlat naturvärde och bör inte upplåtas för täkt medan klass 3 har 

ett begränsat värde och normalt bör kunna upplåtas till täkt. Området har 

efterbehandlats efter att denna inventering gjordes. 

 

På senare år har mycket höga naturvärden uppmärksammats i grus- och sandtäkter 

både nationellt och regionalt. Istället för att som tidigare betrakta täkterna som ”fula 

sår” i landskapet har man förstått att dessa habitat med blottad sand och grus, stor 

blomrikedom och ett varmt mikroklimat hyser en stor mängd naturvårdsintressanta 

arter. 

 

I Hallands län utfördes en omfattande inventering av sand- och grustäkter 2009. 

Totalt inventerades 65 täkter utifrån biologisk mångfald där fokus låg på insekter 

med stora krav på sandmiljöer. Hovgårds grustäkt var en av de täkter som 

inventerades och här hittades totalt 11 rödlistade arter. Hovgårds grustäkt bedömdes 

ha höga naturvärden och hamnade på 12 plats över värdefulla täktmiljöer och är 

därmed en värdefull grustäkt för biologisk mångfald i Halland. Rödlistade arter som 

hittades vid inventeringen i täkten var bl.a. allmän bastardsvärmare Zygaena 

filipendulae, smygstekellik glasvinge Bembecia ichneumoniformis, silversmygare 

Hesperia comma och backsvala Riparia riparia. Alla dessa arter är starkt knutna till 

en öppen, solbelyst och sandig miljö med varierande topografi och hög 

blomrikedom. Gynnsam växtlighet i form av kärringtand, grusnejlika, liten 

blåklocka, blåmonke, fibblor och sälg växer i täkten vilket ger en god tillgång till 

pollen och nektar för insekter.  

 

Det gamla täktområdet gränsar till ett område som ingår i Varbergs kommuns 

naturvårdsplan och det utgörs av objektet nr 66: Skällingedalen. Den närmaste 

delen utgörs av ett delta som bildats vid havets högsta nivå vid ca 70 m ö h, 

största delarna av sand och grus är redan uttagna under täktverksamheten men 

området längst i väster är fortfarande intakt och har därmed höga värden. 

 

Sandödla Lacerta agilis, har ett eget åtgärdsprogram för hotade arter, där Halland ingår. 

Det finns spridda och isolerade populationer i södra Sverige ända upp till Värmland och 

Dalarna, efter år 2000 finns 8 kända lokaler i Halland och där den största förekommer 

på Onsala halvön. Sommaren 2005 hittades sandödla i Hovgård under en inventering, 1 

adult noterades. Även sandödlan är beroende av sydvända och solexponerade 

sandsluttningar för äggläggning och ett rikt fältskikt för födosök, skydd och 

värmereglering.  

 

Eftersom täkten efterbehandlades med jord har områdets flora ändrats och består till 

största del av baldersbrå, skräppa, gullris och renfana så kallade ”skräpmarksarter” 

och det har bildats ett tjockt förnalager. Men vissa ytor är fortfarande magra och det 
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har i området noterats aktuella fynd av t.ex. åkerkulla, åkerfibbla, mjukdån, 

sydspärgel och rödlånke.  

 

Vid efterbehandlingen sparades endast en skärning i de centrala delarna av täkten. 

Skärningen utgör en värdefull sandbrink i söderläge med ett intilliggande fuktstråk. 

Under växtsäsongen torkar den vattenhållande ytan snabbt ut, men den erbjuder en 

viktig livsmiljö för vattenlevande insekter och potentiellt för vadarfåglar, groddjur 

och vattenväxter. 

 

I begreppet sandhed ryms de båda Natura 2000-naturtyperna rissandhed (2320) 

och grässandhed (2330). Båda naturtyperna är ovanliga i såväl Sverige som 

Halland och har decimerats inom hela sitt svenska förekomstområde till följd av 

upphörd hävd och efterföljande igenväxning, uppodling, kultivering, exploatering 

eller trädplantering. I Hovgård finns naturtypen grässandhed. Generellt sett är 

artrikedomen och tätheten av pollen- och nektarproducerande, insektsskyltande 

kärlväxter i sandhedarna mycket hög. Viktiga växter för insekternas födosök och 

pollensamlande som ofta förekommer på sandhedarna är t.ex. ängsvädd, åkervädd, 

monke, fibblor, käringtand, liten blåklocka, hårginst, ljung, backtimjan, sälg och 

viden. I dagsläget kan man finna fläckvisa områden med grässandhed men 

naturtypen beräknas sprida sig allt eftersom restaureringen fortgår. 

 

Andelen bar sand är en naturlig komponent i hävdade sandhedar med god 

bevarandestatus och förekommer i liten skala i reservatsområdet. Eftersom stora 

delar är näringspåverkade efter efterbehandlingen och eftersom området inte 

betats eller bränts på många år är sand- och grusblottor som lämnats vid 

efterbehandlingen de som återstår. Markblottor och bränning är av stor betydelse 

för föryngringen av flera av naturtypens växter, t.ex. monke, käringtand, 

hedblomster och åkervädd. De bidrar också till att området kan hysa en rik 

insektsfauna, bl.a. av hotade arter, eftersom markblottorna bidrar till ett gynnsamt 

mikroklimat för värmeälskande insekter och substrat för bobygge för marklevande 

insekter, framför allt olika arter av solitärbin och andra gaddsteklar. På 

minerogena jordar (sandmarker etc.) kan den uppvärmda marken också behålla 

den alstrade värmen under dygnets kallare delar. Lättdränerade jordar torkar upp 

snabbare och värms därför också upp snabbare av solljuset, vilket gagnar flera 

värmeälskande insekter. Sammanfattningsvis är såväl brand som markstörning 

viktiga för sandhedens ekologiska funktionalitet och upprätthållandet av dess 

biologiska mångfald. 

 

2.4. Geologiska värden 

Hovgård ingick i den inventering av naturgrus och krossgrus i Hallands län som 

gjordes 1994 och det bedömda geovetenskapliga värdet var att området var en 

klass två, med välutbildad distalbrant och mindre strandhak. Klass två innebär 

geovetenskapligt skyddsvärt. Grustäkten gränsar till området som ingår i Varbergs 

kommunala naturvårdsplan, Skällingedalens dalgång och dess delta, vilket har 

kommit med på grund av höga geologiska värden. 
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Avlagringen är ett typiskt delta i Halland, bildat i kanten mellan kustslätten och 

sydsvenska höglandet, strax under högsta kustlinjen. Distalbranten av deltat, 

väster om naturreservatet, är välutbildad, ännu i stort sett orörd och det 

förekommer små strandhak i sluttningen. Öppna sandbrinkar i den gamla täkten 

kan ha ett pedagogiskt värde för att synliggöra jordarten i området. 

 

2.5. Kulturhistoriska värden 

I Varbergs kommuns kulturmiljöprogram ”Varbergsbygden 1989” berörs Hovgård 

av två områden 28: Mute och 29: Hovgård-Gässlösa. Den norra delen av 

reservatet omfattas av nr. 29 och inkluderar främst den gamla gården Hovgård 

med anor från 1500-talet samt en kvarnmiljö vid Stensån. Nr. 28 omfattar en 

större del av reservatet och utgörs av en koncentration av förhistoriska 

gravanläggningar. Fornlämningarna utgörs till största del av stensättningar och 

högar, de flesta är samlade inom två gravfält. Det ena (raä 33) ligger i reservatets 

sydvästra del och utgör ett område på 75*35meter och består av ca 22 

fornlämningar, däribland en hög, stensättningar och restastenar. 

 

I reservatet fanns tidigare en grav från bronsålder/järnålder, stensättningen 

undersöktes 1973 med anledning av utvidgningen av grustäkten och togs därefter 

bort. 

 

2.6. Friluftsvärden 

De öppna sandhedarna vid Hovgård sluttar mot söder och övre delen som gränsar 

till väg 153 erbjuder en vacker utsikt över de framtida blomrika sandhedarna. 

Reservatet är också viktigt för friluftslivet, eftersom det ligger i direkt anslutning 

och utgör ett viktigt komplement till det välbesökta skogsreservatet Gässlösa.  

 

2.7. Prioriterade bevarandevärden 

Naturtypen grässandhedar och de hotade eller på annat sätt naturvårdsintressanta 

arter som är knutna till den utgör prioriterade bevarandevärden. Hotade och 

naturvårdsintressanta arter vilka är knutna till sandhedar och belagda från 

naturreservatet finns inom organismgrupperna kärlväxter, fåglar, kräldjur och 

insekter. Blomrikedomen och tillgången på sådana växter som är särskilt 

intressanta för insektslivet utgör också ett prioriterat bevarandevärde. Åkervädd, 

ängsvädd, monke, liten blåklocka, slåttergubbe, käringtand, fibblor, backtimjan, 

sälg och viden utgör exempel på sådana växter. Eftersom sandblottor innehar en 

vital funktion i vidmakthållandet av sandhedens naturtypsspecifika biologiska 

mångfald, vilken innefattar flera hotade arter, ska också sandblottor betraktas som 

ett prioriterat bevarandevärde. Likaså ska strukturtyper som skapas efter 

vårbränning av öppna hedar betraktas som ett prioriterat bevarandevärde. 
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4. Skötsel av området 

 
4.1. Skötselinriktning 

Skötseln av området bör syfta till att gynna, utveckla och bevara naturtypen 

grässandhedar samt de rödlistade eller på annat sätt naturvårdsintressanta arter 

som förekommer i reservatet och är knutna till denna naturtyp. Upprätthållandet 

av grässandhed åstadkoms genom kontinuerlig markstörning samt hävd av 

vegetationen. Våtmarken i mitten av området ska gynnas och på sikt förstoras och 

fördjupas för att kunna hålla vatten längre på säsongen. I övrigt ska förvaltningen 

vara flexibel och mottaglig för nya kunskaper om hur områdets hotade arter och 

naturtyper bäst gynnas. Bedömningar på såväl lokal som nationell nivå kan också 

ändras gällande arters populationstrender, varför en viss flexibilitet i vilka arter 

som ska fokuseras på bör finnas i den framtida reservatsförvaltningen. 

 

4.2. Restaurering 

Restaureringsinsatser kommer att krävas i flera skötselområden. I skötselområde 1 

är näringstillgången i marken hög på grund av de massorna som tillfördes vid 

efterbehandlingen. Detta medför att vallgräs och näringsgynnade örter är 

vanligare här och att hävdgynnade, naturvårdsintressanta arter av kärlväxter 

förekommer mer sparsamt. Naturvårdsbränning bör införas tillsammans med 

eventuellt slåtter eller sent bete. 

 

Skötselområdet är bevuxet med självföryngrad björk och tall. Slyet ska i 

möjligaste mån ryckas upp för att på så sätt blottlägga den ytliga sanden och bana 

väg för etablering av en sandhedsvegetation. 

 

Konnektivitet mellan sandblottor och pollen- och nektarresurser är viktig inte 

minst för solitärbin och humlor, vars honor pendlar mellan bon och värdväxter. 

Därför bör sandblottor och större sandytor skapas regelbundet i skötselområdena 1 

och till viss del även i område 2. 

 

4.3. Skötselområden 

Reservatet är indelat i fem skötselområden (se Bilaga 2B). Namngivningen av 

skötselområdena baseras på dominerande skötselåtgärd och målnaturtyp. 
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Skötselområde 1: Naturvårdsbränning, grässandhed 

Areal: 11,0 hektar 

 

Beskrivning: 

Skötselområdet utgörs av en igenväxande gräsmark och är näringspåverkad av de 

massor som tillfördes vid efterbehandlingen. På vissa mindre delområden finns 

kvarstående hävdpräglade arter av kärringtand, grusnejlika, liten blåklocka, 

blåmonke och fibblor. Utspritt i området, men särskilt i sydväst, finns enstaka 

blommande och bärande träd och buskar, dessa kan med fördel sparas för att tjäna 

som pollen-/nektarresurser och läskapare åt insekter samt bomiljöer, gömslen, 

sångplatser och bärproducenter åt fåglar.  

 

Område 1a: Björk och tall sprider ut sig över hela området tillsammans med 

enstaka blommande och bärande träd. I mitten finns områdets enda sandhak som 

lämnades vid efterbehandlingen, även detta växer snabbt igen. Den öppna sanden 

gränsar till ett fuktstråk. 

 

Område 1b: Björk och tall sprider i dagsläget ut sig i hela området. Det kan med 

fördel anläggas en parkering här. Området kan under restaureringen användas som 

upplagsplats för rishögar m.m. som behöver ligga på tork inför till exempel 

flisning. Området är lämpligt eftersom det vid bränning av område 1a är väl 

avskilt med en grusväg. På sikt bör även detta område restaureras och skötas på 

samma sätt som område 1a.  

 

Mål: 

Sandhed med en rik flora och insektsfauna. Flera hävdgynnade och 

naturvårdsintressanta sandmarksarter vandrar in i området. Igenväxning av buskar 

och träd sker ej i sådan utsträckning att den hotar områdets skyddsvärda 

sandmarksarter. Bar sand finns i stor utsträckning och andelen för insekter 

attraktiva nektar- och pollenproducerande växter är hög.  

 

Åtgärder: 

 Som ett första steg i restaureringen sker ryckning av björk och tall som täcker 

stora delar skötselområdet.  

 I de sydvända slänterna är det särskilt angeläget att gräva fram sandblottor och 

hak. Sandblottor kommer även att behöva skapas kontinuerligt i hela området 

som ett led i den löpande skötseln. Det ska finnas en variation på 

sandblottornas storlek och även större områden med bar sand bör skapas. 

 Brandgator skapas och bidrar samtidigt till att öka mängden blottad sand. 

 Vårbränning är lämplig att använda under restaureringsfasen och även i den 

långsiktiga skötseln av området. 

 Området kan även skötas med slåtter för att magra ur de näringsrika markerna. 

 Hela eller delar av området kan vid behov stängslas och betas. Betet bör ske på 

ett sådant sätt att det inte påverkar naturvärdena negativt.  
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 Röjningsavfall och eventuellt grövre stammar samlas i faunadepåer i solbelysta 

lägen. Även stenrösen kan byggas med lämpliga stenar från området för att skapa 

strukturer lämpliga för sandödla. 

 Röjning av slyuppslag sker löpande vid behov.  

 Spara blommande och bärande träd och buskar. Även eventuella grövre träd på 

lämpliga platser kan sparas för lä och boplatser. 

 På lång sikt ska hävden i skötselområdet anpassas efter de vid tidpunkten 

förekommande hotade eller på annat sätt naturvårdsintressanta arternas 

sammanvägda skötselbehov. 

 

Skötselområde 2 Selektivhuggning, lövblandskog 

Areal: 1,9 hektar 

 

Beskrivning: 

Skötselområdet består dels av två delområden med gles blandskog dominerad av 

björk, tall och sälg. I norra delen står sälgarna väldigt tätt på sina ställen och 

många är på väg att dö. Det tredje området utgörs av en skogskant i öster längs 

vägen, här dominerar ek. 

 

Delområdet längst i söder gränsar till en åker och en mindre del av åkern ingår i 

reservatet. Denna åkerbit får fortsätta att brukas som vanligt. Om marken inte 

längre brukas kan den få växa igen med lövträd och skötas tillsammans med 

intilliggande delområde.  

 

Mål: 

En granfri blandlövskog med mjuka bryn mot öppna marker och utrymme för 

sälg, ek och bärande och blommande buskar och träd i öppna lägen. 

 

Åtgärder: 

 Allt björk- och tallsly tas bort och även trädskiktet glesas ut. 

 I delar av skötselområdet som gränsar mot 1a flyttas brynet upp för backen genom 

att träden längst ner i backen tas bort eller ringbarkas. 

 Röjning av slyuppslag vid behov. 

 Frihuggning görs av sälg, ek och andra blommande och bärande träd och buskar 

för att gynna dessa.  

 Röjningsavfall samlas i faunadepåer i solbelysta och skuggiga lägen. 

 I sydslänten kan om möjligt sandblottor eller hak skapas mellan träden. 

 Småskalig naturvårdsbränning vid behov. 
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Skötselområde 3: Våtmark 

Areal: 0,4 hektar 

 

Beskrivning: 

Centralt i området finns ett fuktstråk som troligtvis påverkas av grundvattnets 

fluktuationer. Under växtsäsongen torkar den vattenhållande ytan snabbt ut, men 

den erbjuder en viktig livsmiljö för vattenlevande insekter och potentiellt för 

vadarfåglar, groddjur och vattenväxter. Beståndet med grusnejlika växer i området 

som tidvis täcks av vatten. 

 

Skötselområdets gränser kan komma att ändras vid restaureringsarbetet och uppta 

delar av skötselområde 1. 

 

Mål: 

En våtmark som håller vatten stora delar av säsongen och utgör en viktig livsmiljö 

för bland annat insekter och groddjur och som hålls fri från igenväxning. 

 

Åtgärder: 

 Utöka och fördjupa våtmarken för att göra den vattenhållande större del av 

säsongen, uppmärksamma miljön för grusnejlikan.  

 Gör våtmarken långgrund, utan höga kanter för att skapa en värdefull 

översvämningszon runt om. 

 Håll efter igenväxningsvegetation vid behov. 

 

Skötselområde 4: Artrik ängsmark, bete 

Areal: 1,0 hektar 

 

Beskrivning: 

Delar av området ingår i Jordbruksverkets ängs och betesmarksinventering från 

2010. Här växer hävdgynnade arter såsom backsippa, gökärt, jungfrulin, 

mandelblom, ängsvädd m.m. Denna yta kan förhoppningsvis fungera som fröbank 

till resten av reservatet. Här finns även värden knutna till trädskiktet som till 

största del består av ek. Området är i dagsläget stängslat och betas av hästar. 

Längst i väster finns en gammal husbehovstäkt. 

 

Ett område i nordöst på 75*35meter utgör ett fornlämningsområde med ca 22 

fornlämningar, Dessa utgörs av en hög med brätte, 7 stensättningar och 14 

restastenar, varav 4 är kullfallna. Inom eller runt gravfältet för sly ej ryckas upp 

eller någon bränning eller markstörning ske. 

 

Mål: 

En hävdad ängsmark med rik flora och insektsfauna och med inslag av grova ekar. 

Flera hävdgynnade och naturvårdsintressanta arter sprider ut sig i området. 
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Åtgärder:  

 Området ska även fortsätningsvis hävdas.  

 Betet bör ske på ett sådant sätt att det inte påverkar naturvärdena negativt.  

 Vid uteblivet bete kan området slåttras eller putsas. 

 En del björksly växer i dagsläget i området och ska tas ner. Därefter hålls sly 

efter och röjs bort vid behov. Sly får ej ryckas upp inom fornlämningsområdet. 

 I den gamla husbehovstäkten kan ytor med bar sand skrapas fram. Men endast 

inom det gamla täktområdet, fornlämningsområdet får ej påverkas (se 

detaljkarta 1, s. 16) 

 

Skötselområde 5: Väg och vägområde 

Areal: 0,2 hektar 

 

Beskrivning:  

Området utgörs av en grusväg som går igenom reservatet. 

 

Mål: 

En grusväg som ger tillgång till reservatet och dess parkering.  

 

Åtgärder: 

 Normalt vägunderhåll på vägen. 

5. Friluftsliv och turism 

Genom sitt lättillgängliga läge utgör de blomrika och öppna sandmarkerna ett 

värdefullt strövområde. Reservatet gränsar också mot det välbesökta 

skogsreservatet Gässlösa. 

 

Mål: 

Naturreservatet används för frilufts- och rekreationsändamål. Området bidrar till 

att sprida kunskap om de unika naturvärdena som är knutna till sandmiljöer. 

 

Åtgärder: 

 Informationsskyltar som bl.a. berättar om områdets unika biologiska mångfald 

och vilka föreskrifter som gäller för allmänheten sätts upp. Även en 

informationsskylt om gravfältet i väster kan vara aktuellt. 

 Parkeringsplats kan vid behov anläggas med placering enligt karta i bilaga 2D. 

 

6. Tillsyn, dokumentation och uppföljning 
Naturvårdsverket har tagit fram ett uppföljningsprogram som omfattar Natura 

2000-områden och andra skyddade områden. Inventering och uppföljning sker 

utifrån detta program. Länsstyrelsen ansvarar för att regelbunden tillsyn av 

reservatet sker.  
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7. Sammanfattning och prioritering av planerade skötselåtgärder 
 

Skötselåtgärd När Skötselområde Prioritet Finansiering 

Utmärkning av 

reservatets gränser 

Snarast Hela reservatet 1 Naturvårdsverket via 

avtal med 

Lantmäteriet 

Utplacering av 

informationsskyltar 

Inom 5 år I anslutning till 

parkering 

1 Skötselanslaget 

Parkering Inom 5 år 1 1 Skötselanslaget 

Slyryckning av björk 

och tall 

Snarast, 

sedan 

löpande vid 

behov 

Hela reservatet 1 Skötselanslaget 

Skapande av brandgator Snarast, 

sedan 

löpande vid 

behov 

1 1 Skötselanslaget 

Övrig markstörning Snarast, 

sedan 

löpande vid 

behov 

1, 2 1 Skötselanslaget 

Vårbränning Årligen 1 1 Skötselanslaget 

Slåtter Vid behov 1, 4 2 Skötselanslaget 

Ev. EU ersättning 

Stängsling Vid behov 1, 2 2 Skötselanslaget 

Betesdrift Årligen 

Vid behov 

4 

1, 2 

2 Ev. EU ersättning 

Utglesning av skogskant 

Friröjning av sälg, 

bärande buskar och träd 

Inom 10 år 2 2 Skötselanslaget 

Våtmark Inom 10 år 3 2 Skötselanslaget 
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Detaljkarta 1 
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2A Översiktskarta 
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2B Skötselområden 
Numreringen i kartan anger skötselområden.  
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2C Skötselkarta 
Numreringen i kartan anger skötselområden och färgen anger huvudsaklig skötsel.  
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2D Bestämmelser enligt 7 kap. 6 § miljöbalken 
Kartan nedan är en rumslig precisering av föreskrift 16 och 17 i beslut om bildande av 

naturreservatet Hovgård.  
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2E Bestämmelser enligt 7 kap. 6 § miljöbalken 
Kartan nedan är en rumslig precisering av föreskrift 19 i beslut om bildande av 

naturreservatet Hovgård.  
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2F Bestämmelser enligt 7 kap. 6 § miljöbalken 
Kartan nedan är en rumslig precisering av föreskrift 20 i beslut om bildande av 

naturreservatet Hovgård.  
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2G Bestämmelser enligt 7 kap. 6 § miljöbalken 
Kartan nedan är en rumslig precisering av föreskrift 21 i beslut om bildande av 

naturreservatet Hovgård.  
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2H Friluftslivkarta 
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Förteckning över rödlistade och regionalt intressanta arter som 

har påträffats i naturreservatet Hovgård, Varbergs kommun, 

Hallands län. 
Rödlistade arter är indelade i kategorier baserade på deras risk att försvinna från Sverige, enligt 

”Rödlistade arter i Sverige, Artdatabanken 2015”. Beteckningen regionalt intressant används av 

Länsstyrelsen i Hallands län och anger att arten har ett värde för naturvården regionalt, t.ex. ovanliga arter 

och signalarter. 

Uppgifterna är hämtade från www.artportalen.se, ArtDatabankens observationsdatabas samt olika tryckta 

publikationer. Utöver uppgifterna nedan finns det sannolikt ytterligare rödlistade eller regionalt 

intressanta arter i området, som ännu inte observerats eller som ej kommit till länsstyrelsens kännedom.  

Totalt i området finns uppgifter om 16 rödlistade arter och 3 regionalt intressanta arter. 

Svenskt artnamn Vetenskapligt artnamn Grupp Kommentar  
(senast noterad) 

Starkt hotad (EN) 

grusnejlika Gypsophila muralis Kärlväxter 2014 

Sårbar (VU) 

sandödla Lacerta agilis Grod- och kräldjur 2005 

åkerfibbla Hypochaeris glabra Kärlväxter 2014 

Nära hotad (NT) 

sexfläckig bastardsvärmare Zygaena filipendulae Fjärilar 2013 

silversmygare Hesperia comma Fjärilar 2009 

violettkantad guldvinge Lycaena hippothoe Fjärilar 2013 

smygstekellik glasvinge Bembecia ichneumoniformis Fjärilar 2009 

 Thiasophila inquilina Skalbaggar 1990  

mjukdån Galeopsis ladanum Kärlväxter 2003 

åkerkulla Anthemis arvensis Kärlväxter 2003 

rödlånke Lythrum portula Kärlväxter 2015 

borsttåg Juncus squarrosus Kärlväxter 1995 

sydspärgel 
Spergula arvensis subsp. 

arvensis 
Kärlväxter 2008 

sånglärka Alauda arvensis Fåglar 2007 

buskskvätta Saxicola rubetra Fåglar 2009 

backsvala Riparia riparia Fåglar 1988 

Regionalt intressant (REG) 

mindre strandpipare Charadrius dubius Fåglar 2008 

hämpling Carduelis cannabina Fåglar 2007 

drillsnäppa Actitis hypoleucos Fåglar 2008 

http://www.artportalen.se/
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Fastighetsförteckning vid områdesskydd enligt Miljöbalken 

2016-01-13 

Ärendenummer 

N15740 

 
Ärendenummer Lst ~ 

VIC Natur id nr 1108888 

Handläggare 

Patrik Nilsson 

 

Ärende Fastighetsförteckning för blivande naturreservatet Hovgård 

 Kommun: Varberg Län: Halland 

 

Fastigheter inom reservatet (fastigheter, sämjelotter, fiskelotter, byggnad å, allmänt vattenområde) 
 

Beteckning på kartan Ägare/innehavare, adress Övrigt 

Hovgård 1:9 Per-Göran Peterson  

Hovgård 1  

432 97 ROLFSTORP 

~ 

Mute 3:19 Skanska asfalt och betong AB 

 

112 74 STOCKHOLM 

~ 

 

Marksamfälligheter inom reservatet 

(samfälld mark, samfällt vatten, samfällt fiske, allmänningar) 
 

Beteckning på kartan Ägare/innehavare, adress Övrigt 

Hovgård S:1 ~ Väg 

Delägarfastigheter: 

Grimetons-Torstorp 4:41 Caspar Sandgren 

Drottninggatan 33 

252 21 HELSINGBORG 

~ 

Hovgård 1:5 Miriam Gellerstedt  

Hovgårds kvarn  

432 97 ROLFSTORP 

 

Mattias Gellerstedt  

Hovgårds kvarn  

432 97 ROLFSTORP 

~ 

Hovgård 1:7 Greta Hermansson  

Åkulla Nya gård  

Åkulla 65  

432 97 ROLFSTORP 

~ 
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Stenaljung  2:1 Tage Lennart Johansson 

Stenaljung 1 

432 97 ROLFSTORP 

 

Asta Elmy Ingeborg Johansson 

Stenaljung 1 

432 97 ROLFSTORP 

~ 

 

Beteckning på kartan Ägare/innehavare, adress Övrigt 

Mute S:1 ~ Väg 

Delägarfastigheter: 

Knutsböke 1:1 Pia Olausson  

Knutsböke gård  

432 97 ROLFSTORP 

 

Jimmy Olausson 

Knutsböke gård  

432 97 ROLFSTORP 

~ 

Mute 1:2 Leif Arne Göran Svensson 

Mossbergs väg 10 

311 90 MORUP 

 

Bo Gilbert Ingemar Svensson 

Mute 23 Attas 

432 97 ROLFSTORP 

 

Ulla Kerstin Cecilia Björnram 

Mute 12 Smeas 

432 97 ROLFSTORP 

 

Mikael Lars Björnram 

Mute 12 Smeas 

432 97 ROLFSTORP 

~ 

Mute 1:3 Se Mute 1:2 ~ 

Mute 2:5 Stig Olof Erland Karlsson 

Flähult 3  

432 97 ROLFSTORP 

~ 

Mute 3:5 Krister Larsson  

Grimeton 146  

432 98 GRIMETON 

~ 

Mute 3:8 Konrad Johansson 

Hulegården  

Mute 16  

432 97 ROLFSTORP 

~ 
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Beteckning på kartan Ägare/innehavare, adress Övrigt 

Mute 3:9 Björn Lundgren  

Eskil Larsgård  

Lyserna 21  

432 97 ROLFSTORP 

~ 

Mute 3:12 Se Mute 3:9 ~ 

Mute 3:13 Se Mute 3:8 ~ 

Mute 3:14 Tomas Ohlson  

Månsagård  

Gödestad 66  

432 91 VARBERG 

~ 

Mute 3:15 Se Mute 3:14 ~ 

Mute 3:16 Se Mute 3:14 ~ 

Mute 3:21 Per-Johan Nilsson 

Bäckagård  

Stensared 12  

432 97 ROLFSTORP 

~ 

Mute 3:23 Eva Lena Margareta Ederheim 

Skyggehill  

Skygge 7  

432 77 TVÅÅKER 

 

Torbjörn Ederheim 

Granitvägen 26 A  

432 52 VARBERG 

~ 

Mute 4:1 Se Mute 3:8 ~ 

Mute 5:2 Hans Gunnar Runevad 

Hagakullevägen 1  

432 98 GRIMETON 

~ 

Mute 5:3 Anna Liv Skogar 

Börje Börjesgård  

Nösslinge by 62  

432 99 SKÄLLINGE 

~ 

Mute 6:1 Leif Svensson  

Mossbergs väg 10  

311 90 MORUP 

 

Bo Svensson  

Attas  

Mute 23  

432 97 ROLFSTORP 

~ 
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Beteckning på kartan Ägare/innehavare, adress Övrigt 

Mute 7:2 Henrik Karlsson  

Safirgatan 11  

432 37 VARBERG 

 

Eric Karlsson  

Birger Svenssons väg 2  

432 40 VARBERG 

~ 

Mute 7:3 Lars Magnus Kämpelycke 

Mute 32 Kullagård 

432 97 ROLFSTORP 

 

Inga Christina Kämpelycke 

Mute 32 Kullagård 

432 97 ROLFSTORP 

~ 

Mute 8:1 Roy Johansson  

Landbondas  

Mute 14  

432 97 ROLFSTORP 

~ 

Mute 9:2 Se Mute 8:1 ~ 

Mute 9:9 Tim Lennartsson  

Obbhult 11  

432 97 ROLFSTORP 

~ 

Mute 13:1 Jan Lundin  

Axelid gård  

432 97 ROLFSTORP 

 

Yrsa Lundin  

Axelid gård  

432 97 ROLFSTORP 

~ 

Stenaljung 1:10 NCC Roads AB 

 

170 80 SOLNA 

~ 

 

Anläggningssamfälligheter inom reservatet - inga kända 
(Gemensamhetsanläggningar enligt AL, anläggningar enligt LSV) 

 

Rättigheter inom reservatet 
(servitut, ledningsrätt, nyttjanderätt, vägrätt, viltvårdsområde, fiskevårdsområde, rättigheter mineral/torv) 

 

Beteckning på kartan Ägare/innehavare, adress Ändamål 

Officialservitut 

13-ROL-442 (oregistrerat) 

~ 

 

Väg 

Till förmån för: 
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Beteckning på kartan Ägare/innehavare, adress Ändamål 

Mute 3:19 Se fastigheter inom reservatet ~ 

Belastar: 

Mute S:1 Se marksamfälligheter inom reservatet ~ 
 

Anmärkning angående vägen i reservatets östra del:  

Det finns inga servitut som belastar denna väg. Fastigheten Mute 3:25 har endast servitut för utfart mot 
väster / söder, och inte heller fastigheten Hovgård 1:12 har något servitut för utfart via reservatet. 

 

Karta över utrett område – se sist i dokumentet 

(Skala 1:5000, referenssystem SWEREF 99. Kartredovisningen har inte rättsverkan.) 
 

Övriga upplysningar 

Utredningen saknar servitut som tillkommit genom vattendom eller liknande. Avtalsrättigheter som inte 
är offentliggjorda genom inskrivning kan saknas. Älgskötselområden har inte utretts.  

 

 
Fastighetsförteckningen upprättad av 
 
 
 
 
Patrik Nilsson 
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Sammanställning av remissyttranden angående förslag till beslut och 
skötselplan för naturreservatet Hovgård, Varbergs kommun 

 

Länsstyrelsens förslag 

Länsstyrelsen har i remissen lämnat förslag på beslut för bildandet av naturreservatet 

Hovgård. Beslutet omfattar syftet med det långsiktiga skyddet, avgränsning, föreskrifter 

samt skötselplan. 

 

Sammanfattning av remissinstansernas inställning till det föreslagna beslutet och 

skötselplanen 

6 av 9 remissinstanser samt 4 av 33 fastighetsägare eller delägare till samfällighet har 

svarat på remissen. Ingen motsätter sig förslaget men flertalet frågor har uppkommit till 

följd av remissen. Utfallet av remissen kan sammanfattas enligt följande. 

Remissinstanser 

Avstår från att yttra sig: Hallands botaniska förening, Hallands naturskyddsförening, 

Naturskyddsföreningen Varberg.  

Tillstyrker/inga synpunkter/ingen erinran/motsätter sig inte:  

Polismyndigheten Region Väst, Skogsstyrelsen. 

Tillstyrker/motsätter sig inte, men har synpunkter i någon del:  

SGU, Svenska Jägarförbundet, Trafikverket. 

Fastighetsägare eller delägare i samfällighet  

Avstår från att yttra sig: Utöver de 4 som har yttrat sig har ingen fastighetsägare eller 

delägare i samfällighet valt att yttra sig i ärendet (för komplett lista se sändlista till 

föreläggande 2016-05-17, dnr: 511-8797-14) 

Varken tillstyrker eller motsätter sig, men har synpunkter i någon del:  

Krister Larsson, Caspar Sandgren, Bo och Leif Svensson.  
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Sammanställning av yttranden angående förslag till beslut och skötselplan för 

naturreservatet Hovgård. 

Remissinstans Synpunkt Bedömning 

SGU Då information om den geologiska 

avlagringen kan vara intressant för 

besökare till naturreservatet 

föreslår SGU att följande tillägg 

görs under avsnitt 2.4 i 

skötselplanen: 

Avlagringen är ett typiskt delta i 

Halland, bildat i kanten mellan 

kustslätten och sydsvenska 

höglandet, strax under högsta 

kustlinjen. Distalbranten av deltat, 

väster om det föreslagna 

naturreservatet, är välutbildad, 

ännu i stort sett orörd och det 

förekommer små strandhak i 

sluttningen. Öppna sandbrinkar i 

den gamla täkten kan ha ett 

pedagogiskt värde för att 

synliggöra jordarten i området. 

 

Tillägget har förts in 

i skötselplanen under 

önskat avsnitt. 

Svenska Jägarförbundet Svenska Jägarförbundet ser inte att 

jakt hade påverkat naturreservatets 

syfte negativt än besökande 

allmänhet samt menar att jakt är ett 

kulturarv.  

Då det ska vara fritt 

för besökare att 

vandra runt i 

naturreservatet året 

om, dvs även under 

jaktsäsong, samt att 

området kan komma 

att betas, är jakt 

olämpligt och 

kommer därför förbli 

förbjudet.  

Trafikverket För att öka trafiksäkerheten och 

framkomligheten på väg 153 

planeras ett stigningsfält vid den 

angränsande delen till 

naturreservatet. Detta medför en 

breddning av vägen till två körfält i 

riktning österut.  

Ett tillägg har gjorts i 

undantag till 

föreskrifterna för 

naturreservatet vilket 

gör att de inte 

kommer att utgöra 

något hinder för en 

framtida breddning 
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Trafikverket påtalar även vikten av 

att normal drift, underhåll och 

utveckling av vägen inte försvåras 

av det föreslagna beslutet och 

skötselplanen. 

av väg 153 i form av 

ett stigningsfält i 

riktning österut.  

Föreskrifterna 

kommer inte heller 

försvåra normal 

skötsel och underhåll 

av väg 153. 

Varbergs kommun Varbergs kommun föreslår att 

föreslagen reservatsgräns för 

naturreservatet flyttas ut från väg 

153 för att inte förhindra en 

eventuell utbyggnad av 

stigningsfältet på platsen. 

Varbergs kommun har inga 

synpunkter på reservatsbildandet 

utifrån ett naturvårdsperspektiv. 

Ett tillägg har gjorts i 

undantag till 

föreskrifterna för 

naturreservatet vilket 

gör att de inte 

kommer att utgöra 

något hinder för en 

framtida breddning 

av väg 153 i form av 

ett stigningsfält i 

riktning österut.  

Fastighetsägare eller 

delägare i samfällighet 

Synpunkt Bedömning 

Krister Larsson Vill behålla jakträtten på Mute 

3:19 alternativt få jaktregistrering 

för naturreservatet då det skulle 

underlätta i fallet att vilt skulle 

falla på reservatets mark i samband 

med jakt på Mute 3:5 och 1:9. De 

kommer ej bedriva jakt i själva 

reservatet. 

Det kommer vara 

förbjudet med jakt i 

naturreservatet (se 

bedömning av 

Svenska 

Jägarförbundets 

yttrande). 

Äganderättsförhållan

dena på Mute 3:19 är 

under utredning inför 

ett framtida köp, 

frågan om 

registrering av jakten 

för naturreservatet 

Hovgård kan därav ej 

fastställas i dagens 

läge. 

Caspar Sandgren Enligt föreskrifterna ser det ut som 

att den östra vägen i reservatet ej 

får användas för transport av virke. 

Detta är en förutsättning för att 

Föreskrift punkt 9 

har ändrats och fått 

tillägget ”annat än på 

bilväg eller parkera 
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kunna transportera avverkat virke 

från intilliggande fastighet 

Grimeton Torstorp 4:41 till väg 

153. Området där vägen delar sig i 

sydöstra delen av reservatet har 

tidigare använts för upplag av 

virke, kommer området även i 

fortsättningen kunna användas till 

detta?  

annat än på anvisad 

plats”. Därav utgör 

inte föreskrifterna 

längre ett hinder för 

användandet av 

vägen. 

I området som 

använts för upplag av 

virke planeras en 

reservatsparkering 

anläggas, det är 

dessutom förbjudet 

att göra upplag inom 

reservatet vilket 

skulle kräva att 

dispens söks. Bästa 

alternativet är att 

göra upplaget utanför 

reservatet. 

Bo och Leif Svensson Namnet Hovgård är missvisande 

då större delen ligger i Mute, 

reservatet borde därav heta Mute. 

Enligt ett köpeavtal från 1967-12-

12 behålls brukande- och jakträtten 

för de sålda delarna av dåvarande 

Mute 1:2 och 1:3 fram till området 

exploateras. Delar av det 

föreslagna naturreservatet utgörs 

av tidigare Mute 1:2 och 1:3 och 

har aldrig exploateras, därav bör 

dessa rättighetsbegränsningar som 

naturreservatet medför regleras.  

Enligt föreskrifterna finns inga 

restriktioner för ridning i 

naturreservatet. Då det finns ett 

antal gårdar som bedriver 

hästverksamhet i området är det en 

förutsättning för en levande 

landsbygd att det är tillåtet att rida 

i reservatet. Det är därför viktigt att 

de etablerade ridvägarna i 

Reservatet har fått 

namnet Hovgård 

efter namnet på den 

nedlagda 

Hovgårdstäkten som 

är grunden till att det 

nu bildas ett 

naturreservat. 

Utredning pågår 

angående 

äganderätten till 

fastigheten Mute 

3:19 inför ett 

framtida köp. Därav 

kan frågan angående 

köpeavtalet från 

1967-12-12 ej 

besvaras i dagsläget. 

Det finns inga 

specifika 

restriktioner mot 

ridning i reservatet 

vilket därav enbart 
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reservatet får nyttjas även i 

fortsättningen.  

Enligt den ursprungliga täktplanen 

skulle den tidigare vägen som låg i 

gränsen mellan dåvarande Mute 

3:5 och Mute 1:2 samt 1:3 

återställas, något som aldrig 

utfördes. 

Vad menas med skrivningen 

”..utöver vad som annars gäller..” i 

skriften ovan föreskrifter punkt 1-

14 samt 25-36? 

regleras av 

allemansrätten. Det 

ska däremot tilläggas 

att området kan 

stängslas för bete 

vilket gör ridning i 

det stängslade 

området direkt 

olämpligt.  

Den tidigare vägen 

som låg i gränsen 

mellan dåvarande 

Mute 3:5 och Mute 

1:2 samt 1:3 kommer 

ej att återställas 

enligt ursprunglig 

täktplan då det enligt 

de planerade 

reservats-

föreskrifterna 

kommer bli förbjudet 

att anlägga vägar i 

naturreservatet.  

Skrivelsen ovan 

föreskrifterna menar 

enbart att det är 

förbjudet att utföra 

handlingar som på all 

allmän mark också är 

förbjudet. 

Föreskrifterna som 

följer därefter är 

utöver de allmänt 

förekommande 

förbuden. 

 

Christian Harlos 

Naturvårdshandläggare  


