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Skötselplan för den tillkommande delen av naturreservatet
Mjällbjär i Falkenbergs och Varbergs kommun
3. Skötsel av området
Avsnitten 4.1 och 4.2 i gällande skötselplan från 2005-12-12 (bilaga 3) ska
också gälla inom den tillkommande delen.
Nedan används den uppdelning av de tillkommande markerna i homogena
avdelningar som använts i värderingen av området. Dessa avdelningar
grupperas sedan in i skötselområden. Skötselområdenas inriktning och
numrering följer i stort uppdelningen i skötselplanen från 2005.
Generellt skall återbeskogningen ske genom naturlig föryngring. I de fall detta
inte är möjligt kan plantering eller naturlig föryngring inom hägn vara lämpliga
metoder.
3.2 Skötselområden
Den tillkommande delen av naturreservatet är indelat i 6 skötselområden redovisade på
skötselkarta Bilaga 4C.
SKÖTSELOMRÅDE 1
Avdelning: 8, 14, 15, 17, 20, 22, 27, 30, 34, 36, 38, 42, 44 och 45.
Areal: 33,4 hektar
Beskrivning: Bokdominerade lövskogar som ibland har ett inslag av andra
lövträd och tall. Även triviallövdominerad skog. På gränsen mellan
skötselområde 1 och 6 (avd 5 & 8) finns en fornlämning i form av äldre
torpbebyggelse.
Mål: Bokdominerad skog som gärna kan ha inslag av annat löv och tall.
Åtgärder:
• Röj förekommande gran. Då det finns tätt uppslag av bokföryngring kan även här
huvudstammar röjas fram.
• Vid åtgärder ska hänsyn tas till fornlämningen, inga röjningsrester eller död ved bör
ligga i direkt anslutning till lämningen och vid eventuella omkringliggande åtgärder
bör lämningen frihuggas för att undvika framtida skador.
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SKÖTSELOMRÅDE 2
Avdelning: 2, 4, 9, 23, och 43.
Areal: 3,5 hektar
Beskrivning: Löv-gran blandskog och barrblandskog. Ofta förekommer en hel del bok.
Tillståndet varierar kraftigt mellan de olika avdelningarna vad gäller fördelning mellan
trädslag och ålder. Gemensamt är att det ofta finns lövinslag av björk, klibbal eller bok.
Mål: Lövskog, gärna med flera lövträdslag men utan gran. Förekommande tallar ska
sparas.
Åtgärder:
• Avveckla förekommande gran. Var försiktig med lövträden.
SKÖTSELOMRÅDE 6
Avdelning: 5, 7, 10, 11, 16, 18, 19, 21, 24, 25, 28, 31, 35, 39 och 40.
Areal: 11,4 hektar
Beskrivning: Grankulturer i olika ålder. Många av avdelningarna är inte lövröjda och
har därför ett stort inslag av framför allt björk, men även bok.
Mål: Lövskog utan gran men gärna med bok och tall.
Åtgärder:
• Röj eller avverka granförekomsten. Var försiktig med lövuppslaget. Löv sparas vid
avverkningarna.
• Se kommentar om fornlämning under skötselområde 1.
SKÖTSELOMRÅDE 7
Avdelning: 6, 13, 26, 29, 32, 33, 37 och 41.
Areal: 5,2 hektar
Beskrivning: Hygge eller annan kalmark
Mål: Lövskog utan graninslag.
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Åtgärder:
• Röj eller avverka granförekomsten. Föryngring ska ske genom självföryngring.
Fungerar inte självföryngring kan olika former av plantering användas. På
kalmarkerna finns möjlighet att föryngra med ek, ett trädslag som annars har svårt att
etablera sig. Hägn och plantering är i detta fall möjliga föryngringsmetoder.
SKÖTSELOMRÅDE 8
Avdelning: 1
Areal: 0,1 hektar
Beskrivning: Myrmark
Mål: Myrmark.
Åtgärder:
• Granuppslag röjs.
SKÖTSELOMRÅDE 9
Avdelning: 3, 12 och 46.
Areal: 1,6 hektar
Beskrivning: Triviallöv som utgörs av ung björk.
Mål: Lövnaturskog gärna med inslag av ädla lövträd.
Åtgärder:
• Granuppslag röjs. Röjning kan ske i björkuppslaget för att välja ut huvudstammar.
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4A Översiktskarta

Postadress
Besöksadress
301 86 HALMSTAD Slottsgatan 2

E-post
Halland@lansstyrelsen.se

Telefon
010-224 30 00

LÄNSSTYRELSEN

BILAGA 4
2018-02-22

4B Skogstypskarta

2 (8)
511-6318-15

LÄNSSTYRELSEN

BILAGA 4
2018-02-22

4C Skötselkarta typ 1

3 (8)
511-6318-15

LÄNSSTYRELSEN

BILAGA 4
2018-02-22

4D Skötselkarta typ 2

4 (8)
511-6318-15

LÄNSSTYRELSEN

BILAGA 4
2018-02-22

5 (8)
511-6318-15

4E Rumslig precisering av undantag från föreskrifter i den tillkommande delen.
Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för underhåll av den väg som markerats på kartan.
Föreskrifterna ska inte heller utgöra hinder för att framföra motorfordon längs samma väg.
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4F Rumslig precisering av undantag från föreskrifter i den tillkommande delen.
Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för nyttjanderättshavare till fastigheterna Köinge 1:20 och
Köinge 1:21 att underhålla den väg som markerats på kartan. Föreskrifterna ska inte heller utgöra
hinder för nyttjanderättshavare till fastigheterna Köinge 1:20 och Köinge 1:21 att framföra
motorfordon längs samma väg.
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4G Rumslig precisering av undantag från föreskrifter i den tillkommande delen.
Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för underhåll av den väg som markerats på kartan.
Föreskrifterna ska inte heller utgöra hinder för ägare och nyttjanderättshavare till fastigheten
Lustorp 1:10 att framföra motorfordon längs samma väg.
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4H Rumslig precisering av undantag från föreskrifter i den tillkommande delen.
Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för underhåll av de ledningar som markerats på kartan.

