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Utvidgning av naturreservatet Mjällbjär, Falkenbergs
och Varbergs kommun

Beslut
Länsstyrelsen i Hallands län beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (MB) att
förklara det område som avgränsas av blå heldragen linje på ovanstående karta
som en del av naturreservatet Mjällbjär (beslut 2005-12-12, dnr 511-6456-03)
med syfte, skäl och föreskrifter enligt beslutet om bildande av naturreservatet
Mjällbjär från år 2005. Reservatets gränser ska märkas ut i fält.
I enlighet med 3 § förordningen om områdesskydd (1998:1252) fastställer
länsstyrelsen en kompletterande skötselplan (bilaga 2 i detta beslut) till
naturreservatet Mjällbjärs skötselplan.

Postadress
301 86 HALMSTAD

Besöksadress
Slottsgatan 2

E-post
halland@lansstyrelsen.se

Telefon
035 - 13 20 00
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Föreskrifter
A. Med stöd av 7 kap. 5§ miljöbalken, om inskränkningar i rätten att använda markoch vattenområden inom reservatet, är det utöver vad som annars gäller förbjudet
att:
1. uppföra ny byggnad eller anläggning,
2. uppföra mast, antenn eller anlägga luft- eller markledning,
3. borra, spränga, schakta, gräva, dika, dikesrensa, dämma, markbearbeta, bedriva
täkt eller annan verksamhet som skadar områdets topografi och landskapets
karaktär samt yt- eller dräneringsförhållanden,
4. anlägga väg,
5. anordna upplag,
6. avverka, gallra, röja, föryngra skog, röja siktgator för jakt eller på annat sätt
påverka vegetationen,
7. ta bort eller upparbeta dött träd eller vindfälle,
8. kalka, gödsla, sprida bekämpningsmedel eller andra kemikalier,
9. framföra motordrivet fordon annat än i samband med uttransport av fällt vilt,
10. ta bort eller skada stengärdesgård eller odlingsröse, samt att
11. utan Länsstyrelsens tillstånd upplåta mark för tävlingar eller annan verksamhet
som kan medföra markslitage, föroreningar eller störningar för djurlivet.
Ovanstående föreskrifter ska inte utgöra hinder för de åtgärder som erfordras för
reservatets vård och skötsel.
B. För att tillgodose syftet med reservatet förpliktigas med stöd av 7 kap. 6§
miljöbalken ägare och innehavare av särskild rätt till fastigheten tåla sådana åtgärder
inom området som:
1. utmärkning av reservatet,
2. skötsel enligt naturreservatets skötselplan, t.ex. i form av avverkning och
röjning,
3. restaurering av natur- och vattenmiljöer,
4. att efter samråd med markägaren anlägga anordningar som
informationsskyltar, gångstigar och parkeringsplatser för den besökande
allmänheten, samt
5. undersökning och dokumentation av mark, vegetation och djurliv.

C. Med stöd av 7 kap. 30§ miljöbalken, om rätten för allmänheten att färdas och
vistas i reservatet, är det utöver vad som annars gäller förbjudet att:
1. skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar samt att
skada vegetationen i övrigt, t ex genom att gräva upp växter,
2. utan Länsstyrelsens tillstånd fånga eller insamla ryggradslösa djur,
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3. uppsätta tavla, plakat affisch, skylt eller göra inskrift,
4. gräva eller på annat sätt förstöra eller skada fast naturföremål eller
ytbildning,
5. framföra motordrivet fordon i terrängen eller parkera annat än på anvisad
plats,
6. tälta eller ställa upp husvagn eller husbil,
7. elda annat än på särskilt anvisad plats,
8. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
9. utan Länsstyrelsens tillstånd anordna tävlingar eller annan verksamhet
som kan medföra markslitage eller kan störa djurlivet,
10. utan Länsstyrelsens tillstånd genomföra vetenskapliga undersökningar
som strider mot föreskrifterna, samt att
11. framföra cyklar i terrängen.
Ovanstående föreskrifter ska inte utgöra hinder för de åtgärder som erfordras för
reservatets vård och skötsel.
Undantag från föreskrifter
Ovanstående föreskrifter ska inte utgöra hinder för:
a) att vägavsnitt som markerats på karta i bilaga 4E får underhållas,
repareras och snöröjas. Vid borttagning av vindfälle skall all ved
lämnas kvar inom reservatet i så långa längder som möjligt.
Föreskrifterna ska inte heller utgöra hinder för motortrafik längs
denna väg. För skötsel, underhåll och motortrafik längs angivet
vägavsnitt medges att:
-

schakta, gräva, dikesrensa och markbearbeta (undantag från
föreskrift A3),
ta bort eller upparbeta dött träd eller vindfälle (undantag från
föreskrift A7)
framföra motordrivet fordon (undantag från föreskrift A9).

b) att vägavsnitt som markerats på kartan i bilaga 4F får underhållas av
nyttjanderättshavarna till fastigheterna Köinge 1:20 och Köinge 1:21. Vid
borttagning av vindfälle skall all ved lämnas kvar inom reservatet i så långa
längder som möjligt. Föreskrifterna ska inte heller utgöra hinder för
motortrafik av de som har nyttjanderätt till de två fastigheterna Köinge 1:20
och Köinge 1:21. För skötsel, underhåll och motortrafik längs angivet
vägavsnitt medges att:
- schakta, gräva, dikesrensa och markbearbeta (undantag från
föreskrift A3),
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ta bort eller upparbeta dött träd eller vindfälle (undantag från
föreskrift A7)
framföra motordrivet fordon (undantag från föreskrift A9).

c) att vägavsnitt som markerats på kartan i bilaga 4G får underhållas och
användas för motortrafik av ägare och nyttjanderättshavare till fastigheten
Lustorp 1:10. För skötsel, underhåll och motortrafik längs angivet vägavsnitt
medges att:
- schakta, gräva, dikesrensa och markbearbeta (undantag från
föreskrift A3),
- ta bort eller upparbeta dött träd eller vindfälle (undantag från
föreskrift A7)
- framföra motordrivet fordon (undantag från föreskrift A9).
d) underhåll av de ledningar inklusive ledningsgator som markerats på karta 4H.
För skötsel och underhåll av ledningsgator enligt karta 4H medges att:
- gräva och markbearbeta (undantag från föreskrift A3)
- avverka, gallra och röja skog (undantag från föreskrift A6)
- ta bort eller upparbeta dött träd eller vindfälle (undantag från
föreskrift A7)
- framföra motordrivet fordon (undantag från föreskrift A9).
Undantaget d) 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,
åtgärder genomförs perioden 1 september - 31 mars,
en, hassel, nypon, slån, apel och hagtorn ska sparas om de inte
utgör hinder för elsäkerheten eller ledningsunderhåll,
all ved lämnas inom reservatet,
hänsyn tas till ev. friluftsanordningar och att
informationsskyltar sätts upp vid reservatets parkeringsplatser
innan åtgärder påbörjas, om åtgärderna tar minst två dagar.
Dessa ska innehålla information om vad som görs och
telefonnummer till kontaktperson. Skyltarna ska tas ner direkt
efter det att åtgärden avslutats.

Upplysningar
Länsstyrelsen vill upplysa om att föreskrifterna om rätten att färdas och vistas i
reservatet gäller omedelbart och även om beslutet överklagas (7 kap. 30 § MB).
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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 (1998:950), fornlämningar
De fasta fornlämningar som återfinns inom reservatet är skyddade enligt lag. Det är
förbjudet att utan tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom
bebyggelse, planering 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.
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.
Hur man överklagar
Eventuellt överklagande skickas till halland@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen,
301 86 Halmstad. Ange vilket beslut som överklagandet gäller t ex genom att ange
diarienumret. Skriv också vilken ändring som begärs.
För att överklagandet ska kunna prövas, måste det komma in till Länsstyrelsen
senast den 23 mars 2018.
Länsstyrelsen skickar överklagandet vidare till Regeringen för prövning, om
länsstyrelsen inte själv ändrar beslutet på det sätt som begärs.
Kungörelse av beslut
Detta beslut kommer att kungöras enligt 3 § lag (1977:654) om kungörande i mål och
ärenden hos myndighet m.m. och 27 § förordning (1998:1252) om områdesskydd
enligt miljöbalken m.m.
Beslutet kommer också att kungöras i länets författningssamling.
Beslutet hålls tillgängligt på Länsstyrelsen i Hallands län och Länsstyrelsens hemsida
www.lansstyrelsen.se/halland.
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Uppgifter om reservatet
Naturreservatets areal är 121,2 hektar, varav 53,5 hektar tillkommer genom detta
beslut. Naturreservatets förvaltare är länsstyrelsen. För övriga uppgifter om
naturreservatet hänvisas till bilaga 1.
Fastigheter och särskilda rättigheter redovisas i bilaga 5.
Ärendets handläggning
Länsstyrelsen beslutade den 12 december 2005 om att bilda Mjällbjärs naturreservat.
Efter att beslut fattades 2005-12-12 har Naturvårdsverket förvärvat ett område
(Köinge 7:19) och slutit avtal om intrång i ytterligare fyra områden (Köinge 4:39 och
7:3 samt Köinge-Svenstorp 1:2 och 1:3) som ansluter till reservatet i de södra och
östra delarna. Avtalen utgör grunden för reservatsutvidgningen som sker genom detta
beslut.
Länsstyrelsens bedömning
Motiv för Länsstyrelsens beslut
Genom denna utvidgning av befintligt reservat förstärks möjligheten att långsiktigt
behålla höga naturvärden med rik förekomst av kryptogamer i värdetrakten Åkulla
bokskogar. Utvidgningen av Mjällbjär utgör en länk mellan det befintliga reservatet,
det planerade naturreservatet Kyrkobacka samt utvidgning av naturreservatet
Älmebjär.
Ur ett svenskt och internationellt perspektiv har Halland och Sverige ett ansvar att
bevara vissa skogar. Ädellövskogar och triviallövskogar med ädellövinslag hör till de
skogstyper som är utpekade som särskilda ansvarsbiotoper för länet i strategin för
formellt skydd av skog i Hallands län. Halland har ett särskilt bevarandeansvar för
arter knutna till hedbokskogar, både ur nationellt och europeiskt perspektiv.
Det som kan hota värdena är bland annat avverkning, dikning och annan negativ
förändring av hydrologin, plantering av främmande trädslag, konkurrens från gran,
exploatering samt fragmentering av biotoperna.
Då ett rationellt skogsbruk inte är förenligt med bevarandet av arterna i området
behövs någon form av långsiktigt skydd. Området kräver en del skötsel- och
restaureringsinsatser vilket medför att en skötselplan behövs. Vidare krävs
ordningsföreskrifter för att bevara områdets värden. Naturreservat är därmed den
lämpligaste skyddsformen.
Beslutet följer riktlinjer för prioritering av naturreservatsskydd, Sveriges
internationella åtaganden om skydd av den biologiska mångfalden samt bidrar till att
uppnå miljökvalitetsmålen ”Levande skogar” och ” Ett rikt växt- och djurliv”.
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Beslutets förenlighet med riksintressen, planer och områdesbestämmelser
Området är angivet som riksintresse för naturvården och friluftslivet
(3 kap. 6 § MB).
Reservatsbeslutet är förenligt med hushållningsbestämmelserna i 3 och
4 kap. MB.
Länsstyrelsen bedömer att detta beslut är förenligt med en från allmän synpunkt
lämplig användning av mark- och vattenresurser samt med den för området gällande
översiktsplanen.
Intresseprövning
Länsstyrelsen anser, vid en intresseprövning enligt 7 kap. 25 § MB, 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.
Konsekvensutredning vid regelgivning
Enligt 4 § förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning, ska
länsstyrelsen vid beslut om ordningsföreskrifter formulerade med stöd av 7 kap. 30 §
MB göra en konsekvensutredning av kostnadsmässiga och andra konsekvenser i den
omfattning som behövs. Enligt 5 § samma förordning kan länsstyrelsen, om den
bedömer att det saknas skäl att genomföra en konsekvensutredning, besluta
ordningsföreskrifter utan att göra en konsekvensutredning.
Länsstyrelsen bedömer att det saknas skäl att genomföra en konsekvensutredning av
de ordningsföreskrifter som beslutas i detta ärende.
Deltagande i beslutet
Detta beslut har fattats av landshövding Lena Sommestad. I handläggningen av
ärendet deltog länsråd Jörgen Peters, naturvårdsdirektör Henrik Martinsson,
antikvarie Jenny Nord och naturvårdshandläggare Sindy Gullberg. Den sistnämnda
har varit föredragande.

Lena Sommestad
Landshövding
Sindy Gullberg
Naturvårdshandläggare
Detta beslut har signerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.
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Bilagor
Bilaga 1

Beslut om bildande av naturreservatet Mjällbjär
2005-12-12, dnr 511-6456-03

Bilaga 2

Skötselplan för den tillkommande delen

Bilaga 3

Skötselplan från 2005-12-12

Bilaga 4

Kartor

4A Översiktskarta
4B Skogstypskarta
4C Skötselkarta typ 1
4D Skötselkarta typ 2
4E Karta med rumslig precisering av
undantag från föreskrifter i den
tillkommande delen.
4F Karta med rumslig precisering av
undantag från föreskrifter i den
tillkommande delen för
nyttjanderättshavare till fastigheterna
Köinge-Svenstorp 1:20 och 1:21.
4G Karta med rumslig precisering av
undantag från föreskrifter i den
tillkommande delen för
nyttjanderättshavare till fastigheten
Lustorp 1:10.
4H Karta med rumslig precisering av
undantag från föreskrifter i den
tillkommande delen för innehavare av
ledningsrätt.

Bilaga 5

Fastigheter och särskilda rättigheter

Bilaga 6

Remissvar
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