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Suseåns naturreservat, Falkenbergs och Halmstads 
korrmmer 

Benänming 

Kommuner 

Socknar 

Läge 

Kartblad 

Gräns 

Areal 

Fastigheter 

Suseåns naturreservat 

Falkenberg och Halmstad 

Asige, Slöinge och Getinge 

x = 63062, Y = 13125 

Ekonomiska kartbladet 5C 1C 

Enligt kartor 1 -3. 

80,2 ha 

Del av Tollastorp 1:5 i Asige s:n och 
del av Lundby 2:2, 4:5 och 4:6 i Slö
inge s:n, Falkenbergs kommun. Del av 
Mostorp 5:1 och Uppnora 10:6 i Getinge 
s:n, Halmstad kommun 

(lO) , 

Markägare j B~~uaXl 
1 Anna von Braun 

7e lev O~::- 'vIII S/J 

0 7-0 - 91.</:;Y7)~. 

Naturvårdsförvaltare Länsstyrelsen 

Onrådet films redovisat i länsstyrelsens "Natur i Hallands 
län", inventedng och handlingsprogram för alln'-'in naturvård, 
1977. Onrådet har där angetts vara av geologiskt, arkeolo
giskt och av landskapligt värde. 

Inom det aktuella området pågick en kortvarig grustäktsverk
samhet under å:ren 1987 -88. I samband med delma upptäcktes en 
mycket oinfattande förhistorisk boplats, som inte tidigare 
varit känd. Täktverksamheten fick avbrytas. Staten, genom 
dksantikvarieämbetet och nat-urvårdsverket tog på sig viss 
del av kostnaderna genom anslaget för obillighet respektive 
säkerställandeanslaget. Verket förutsatte dock att ett större 
naturreservat, i vilket nämnda täktolnråde ingår, kommer att 
avsättas i enlighet med ett tidigare av länsstyrelsen upprät
tat förslag_ 
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En överenskommelse har den 29 september 1989 träffats där 
markägarna godkänner det upprättade förslaget. 
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Förslaget har på sedvanligt sätt remitterats, varvid följande 
åsikter framförts. Naturvårdsverket, lantbruksnämnden och 
Halmstads kommun tillstyrker förslaget. Falkenbergs kommun 
avstyrker med hänvisning till bl a att skyddsbehov inte anses 
föreligga. 

Naturvårdsverket frwnhåller, att värdena för naturvården är 
höga eller mycket höga längs stora delar av dalgånganla ubned 
Suseån (i enlighet med riksintressets avgränsning). Det aktu
ella förslaget till reservat bör därför ses som en första 
etapp i arbetet att tillskapa ett större naturskyddat område 
i detta riksintresse. 

Området omfattar Suseåns dalgång på en sträcka l ängs ån av 
2,5 km. Suseån har två huvudgrenar, varav denna - den norra 
ibland kallas Mostorpsån. An rinner längre uppströms genom 
ett sprickdalslandskap. Öster om Mostarp skär ån ner genom 
kustslättens sediment och har inom området utfannats till en 
kraftig meandrande å . I anslubning till ån förekommer rest
berg av sydvästsvensk gnejs. Dessa är delvis bevuxna med ek
skogar, både av örtfattig hedtyp och rikare ängstyp med un 
derväxt av bl a hassel. De öppna markerna ubned ån utgörs av 
kultiverad betesmark med inslag av naturlig torrängsvegeta
tion. Ubned ån finns ras- och erosionsbranter swnt översväm
ningsmarker . Vegetations typerna är strandskog, klibbal strand
skog och sumpkärr . Delar av skogen har stort biologiskt värde 
och har en artrik flora . Bland skyddsvärda troligen häckande 
fågelarter kan n~nnas mindre hackspett . Bland övriga fågel
arter uppträder regelbundet fors ärla , kungsfiskare och 
strömstare . 

Området är av riksintresse för naturvård nr NN 16 Slissån -
Suseån . 

Naturgeografiskt hör det till region 10 Södra Hallands kust
land på randen mot region 11 Sydsvenska höglandets och små
landsterrängen myrrika västsida. 

Onrådet har stort arkeologiskt värde. En förhistori sk bopl ats 
har påträffats. På höjden i områdets södra del films resta 
stenar och tre rösen. 

Syftet med naturreservatet är att bevara ett öppet betesland
skap i anslutning till den meandrade Suseån genom kontinuer
lig betesdrift för landskapsbilden, allmänhetens frilufts l iv 
swnt fauna och flora. 

Med stöd av 7 § naturvårdslagen förklarar l änsstyrel sen det 
område som ubnärkts på bifogade kartor som naturreservat. 
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För att trygga ändamålet med reservatet förordnar länsstyrel 
sen med stöd av 8 - 10 §§ naturvårdslagen s~nt 9 § natur
vårdsförordningen, att nedan angivna föreskrifter skall gälla 
för området. 

A. Föreskrifter enligt 8 § naturvårdslagen angående inskräulk
ningar i markägares och annan sakägares rätt att förfoga över 
fastighet inom reservatet 

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författning
ar ska förbud gälla att 

uppföra helt ny byggnad 

2 anlägga väg 

3 anlägga luft- eller lnarkledning 

4 anordna uppl ag annat än tillfälligt för jord- och skogsbru
kets behov 

5 bedriva täkt av berg, sten, grus, sand, silt, lera, matjord 
eller torv 

6 spränga, gräva, schakta, muddra, utfylla, dika eller tippa 

7 ta bort eller skada stengärdsgård eller odllingsröse s~t 

8 använda kemiska bekämpningsmedel. 

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd 

9 Inarkbereda, plantera, röja, gallra, avverka eller vidta 
annan skogvårdande åtgärd annat än enligt skötselplanen 
inom skötsel områdena 1, 3, 7, och 8, samt 

10 tillföra växtnäringsämnen (naturlig gödsel, handelsgödsel, 
rötsl~) eller jordförbättringsmedel på annan mark än vad 
som fr~år av skötsel planen inom skötselområdena 1, 3, 4, 
6, 7 och 9. 

Föreskrifterna utgör inte hinder för de åtgärder, som behövs 
för att tillgodose ändamålet med reservatet och som är angiv
na under B och D nedan . Föreskrifterna ska inte heller utgöra 
hinder för att efter särskild fr~nställning anlägga väg fram 
till vattentäkten på Torlastorp 1: 5 inom Falkenbergs kommun 
eller mot uppförande av byggnad för vattentäktens drift. 
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B. Föreskrifter enligt 9 § naturvårdslagen angående 
markägares eller annan sakägares skyldighet att tåla visst 
intrång 

Markägare och innehavare av särskild rätt till marken för
pliktigas tål a att följande anordningar utförs och åtgärder 
vidtas för att tillgodose ändamålet med området. 

Ubnärkning av och upplysning om reservatet . 

2 Öppethållande av området genom betesdrift med 
tillräckligt betestryck. Om så erfordras äger naturvårds
förvaltaren anskaffa betesd jur från annat håll. 

3 Markägaren ansvarar för underhåll av stängsel. 

4 Markägaren ansvarar för rOJnlng av vegetation efter anvis
ning av naturvårdsförvaltaren . 

c. Föreskrifter enligt 10 § naturvårdslagen om vad allmänhe· 
ten har at t iaktta inom reservatet 
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utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författning
ar ska förbud gälla att 

täl ta mer än ett dygn 

2 framföra motordrivet fordon med undantag av allmän väg 

3 ställa upp husvagn 

4 el da 

5 skada växtligheten genom att exempelvis gräva upp 
ell er plocka växter samt 

6 medföra okopplad hund. 

D. Föreskrifter enligt 9 § naturvårdsförordningen om vård och 
förvaltning 

Syftet är att bevara områdets karaktär av öppet beteslandskap 
i anslutning till den meandrande ån genom kontinuerlig betes
drift. De vetenskapliga och landskapliga värdena skall beak
tas. Hänsyn skall tas till friluftslivet, men utan någon 
större satsning på anordningar. 

Länsstyrel sen meddelar föreskrifter om vården genom att 
fastställa nedanstående skötselpl an . 

Te l e f on 
035 · 132000 

Telefax 
035·158640 

Postg i ro 
35183-3 
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Reservatet skall förvaltas av länsstyrelsen. Vid förvaltning
en ska samråd ske med markägaren. 

Förvaltaren skall anordna parkeringsplats. 

Naturreservatet, som skall benämnas "Suseåns naturreservat", 
skall genom förvaltarens försorg utmärkas i enlighet med de 
anvisningar som utfärdats av statens naturvårdsverk. 

SKärSELPLAN 

DISPOSITION CX:::H SKärSEL AV MARK CX:::H VATTEN 

ÖVergripande mål 

Det övergripande målet Ined reservatets skötsel skall vara att 
bibehålla de öppna naturbetesmarken1a invid Suseån . Även 
övrig jordbruksmark skall hållas öppen . Skogsbeståndet inom 
reservatet ska skötas så att lövskogsarealen inte minskar. 

Generel l a riktlinjer och åtgärder 

Mål: Att genom lämplig hävd hålla betesmarkerna öppna . 
Riktlinjer och åtgärder : Betesmarkerna skall hål las öppna 
genom årligt bete . Förvaltaren tillser att ett erforderl igt 
betestryck erhålls. Arligt stängselunderhåll av markägaren. 
Bekämpningsmedel får inte användas på betesrrerkerna. Göd
ningsmedel får inte användas inom skötselområdena 3, 4 och 6. 

Mål: Att bevara strandskogen, alswnpskogar och ekskogar. 
Riktlinjer och åtgärder: Se avsnitt "Behandling av skötselom
råden tl 

• 

Jakten eller fisket regleras inte i föreskrifterna. 

Vid avverkningar och röjningar ska hänsyn tas till hålbyggan
de fåglar och annat vilt, genom att i möjligaste mån lämna 
kvar ihåliga träd samt fruktbärande träd och buskar. r::öda om
kullfallna träd lämnas kvar där så är möjligt. 

Telefon 
035 -132000 

Te l efax 
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Behandling av skötselområden 

Naturreservatet är indelat i skötselområden som redovisas och 
numreras i denna beskrivning och på karta 4. 

Hävd av betesmarker i skötselområde 1. 2. 3. 4. 5 och 6 . 

Skötselområde 1 (12,4 ha) 

~e~kKiyning: Kulturbetesmark med ett mindre sumpkärr bevuxet 
lned låga albuskar i mellersta delen. Strax norr om sumpkärret 
finns en stor skräphög. 
~l: Öppen betesmark, men med möjlighet till åkerbruk för del 
av området. 
Atgä~: Avlägsna skräphögen snarast. Fortsatt bete. 

Skötselområde 2 (11,8 ha) 

~e.§.kKiyning: Kul turbetesmark. I området films två mindre 
hällmarksholmar bevuxna lned låga buskar och två vattens~n
lingar. Inom området finns flera fornlwnningar . 
~l: Öppen betesmark, men med möjlighet till åkerbruk för del 
av området. 
AtgäKd: Fortsatt bete. 

Skötselområde 3 (25,0 ha) 

~e.§.kKiyning: En ca 2,5 mn lång sträcka av Suseåns meandrande 
lopp med omgivande sumpkärr, strandskogar och klibbalstrand
skogar. I strandsluttningarna finns ett artrikt träd- och 
buskskikt. Bland örterna märks bl a storrams och desmeknopp. 
Klibbalen är delvis grov med stora socklar. Inom området 
förekommer lågor av döda träd och rikligt med hål träd. I om
r ådets nordöstra del finns en slänt med torrängsvegetation 
med arter som bl a backsippa (200 - 300 ex), tjärblomster, 
slåttergubbe och backtimjan. 
~l: Bevara ån med dess omgivande beteslandskap i huvudsak i 
dess nuvarande tillstånd. 
AtgäKd: Viss gallring kan ske för att gynna utvecklingen av 
grövre träd. Fortsatt bete. 

Skötselområde 4 ( 1,0 ha) 

~e.§.kKi.'{.ning: Öppen gräshed med viss gödselpåverkan på åskrön. 
Längst i öster igenvuxet med sly. Inom området finns flera 
fOD11funningar . 
~l : Öppen gräshed. 
Atgä~: På sikt bör den östra delen röjas på sly. 

Te l efon 
035-132000 
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Skötselområde 5 (16,0 ha) 

.!l.elik];:iYJling: Kul turbetesl1\3.rk. Väster om skjutbanan finns en 
liten l övträdsdunge med bl a asp, björk, rönn, fågelbär och 
tall på ett f d täktområde . Inom området finns flera fornläm· 
ningar. I nordöstra delen finns en stengärdsgård med träd och 
buskar. 
Mål : Öppen betesl1\3.rk med träd· och buskbevuxen stengärdsgård. 
AtgäQd: på sikt tas lövträdsdungen bort och ersätts av låga 
buskar t ex slån. Fortsatt bete. 

Skötselområde 6 (5,2 ha) 

.!l.elik];:iYJling: Kul turbetesmark med en fornlämning. Markägaren 
har genom att området utnyttjas för vattentäkt tecknat avtal 
med kOll111unen att området ej får tillföras gödningsmedel. 
Mål: Naturbetesmark. 
AtgäQd: Fortsatt bete . 

Hävd av skogsmarken i skötselområde 7 och 8 

Skötselområde 7 (3,8 ha) 

.!l.elik];:iYJling: Södra delen utgörs aven artrik strandskog Ined 
inslag av enstaka större ekar . I den norra delen finns ett 
område med kaveldunvassar omgivet av enstaka grövre solitära 
ekar. 
Mål: Bevara strandskogen och vassområdet orört. 
Atgä];:d: Markägaren planerar att lägga en kreatursbro genom 
området som förbindelse mellan fållorna i skötselområde 1 och 
3. 

Skötselområde 8 ( 4,2 ha) 

.!l.elik];:iyning: Berg med hällmarker bevuxet med medelåldrig· 
äldre ekskog. Ekskog av örtfattig typ dominerar. Längs med 
branten i områdets västra del är örtinslaget större med bl a 
vitsippa, ekorrbär, harsyra, liljekonvalj och bl åsippa. I 
denna del finns mycket rikligt med kaprifol och inslag av 
brakved . I den östra sluttningen är ekskogen av örtrik typ 
med ett välutvecklat buskskikt av hassel. 
Mål: Ekskog. 
Atgä];:d: Ekskogsskötsel. Särskild naturvårdshänsyn skall tas i 
anslutning till brantare partier. 

Hävd av skjutbanan i skötselområde 9 

Skötselområde 9 ( 0,8 ha) 

.!l.elik];:iyning: Skjutbaneområde. Gräshedsvegetation med mindre 
uppslag av sl y. 
Mål: Betad öppen gräshed . 

Te l efo n 
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Atgä~: På sikt bör skjutbanan avvecklas och området iord
ningsstäl l as för bete, varvid tillförsel av bekämpningsmedel 
eller gödningsmedel ej får ske. 

ANJRDNINGAR FÖR REKREATION OCH FRILUFTSLIV 

ÖVergripande mål 

Då förutsättningarna för friluftslivet redan är goda behövs 
endast viss komplettering av anordningarna. 

En parkeringspl ats med plats för fem bilar anläggs i kanten 
av skötselområde 2 (se markering på karta 4). 
Här sätts även informationsskyltar upp. 
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Naturvårdsförvaltaren svarar för renhållningen. Dock skal l 
den befintliga nedskräpning som påtalats i planen åtgärdas av 
markägaren. 

Då området ligger utmed allmänna vägen Getinge - Asige ford
ras ingen vägvisning. 

TILLSYN 

Tillsynsman ska finnas för området. För tillsynsman ska avtal 
och arbetsinstruktion upprättas av naturvårdsförvaltaren . 

DJKUMENTATION 

Naturvårdsförvaltaren ska dokumentera utförda åtgärder genom 
att ange : 

skötselområde 

utförd åtgärd och i f örekommande fall antal betesdjur - år 
och rrånad för åtgärdens utförande 

kostnader 

finansiering (vårdanslaget, AMS-medel etc) 

intäkter 

ev notering om åtgärdernas effekt eller om annat av intres
se inom naturreservatet, t ex slitage och andra störningar 
p g a friluftslivet. 

Te lefon 
035·132000 

Telefax 
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Denna dokumentation ska utgöra underlag vid ev revidering av 
skötselplanen . 
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. /. Bilagd blankett "Dokumentation" (bilaga Al skall användas för 
denna dokumentation . 

Pos tadres s 

FINANSIERING AV NATURVARDSFÖRVALTNINGEN 

Ekonomisk utredning 

Länsstyrelsen har gjort en ekonomisk utredning, daterad 
1989-09-29, avseende kostnader och intäkter för naturvårds -

. / . förval tningen . Utredningen biläggs (bilaga B l . 

Finansiering av naturvårdsförvaltningen 

lieko~~s_ay illP~k~g~r~n: Markägaren svarar för kostnader i 
samband med normal jordbruks- och skogsbruksdrift. 

lieko~~s_ay ~~tS'.n: Uppförande och underhåll av anordningar 
för friluftslivet, framstä l lning och utplacer ing av informa
tionsskyltar, ubnärkning av reservatets gräns samt till syn. 

Detta beslut kan överklagas hos regeringen, mil j ödepartemen-
./. tet, enligt bilaga C. 

Beslut i detta ärende har fattats av länsstyrelsens styrelse. 
I besl utet del tog landshövdingen jämte ledamöterna Folke 
Hildebrand, Evert Hedberg, Kerstin Zander, Lennart Andersson, 
I ngegerd Sahlström, Ture Isaksson, Sven Eric Lorentzon, Hans 
Hjortzberg-Nordlund, Inge Pettersson, Pettersson, Rolf 
Kenneryd, Sven Fritzson, Arne Remgård och Torruuy Rydfeldt. 

I den slutliga handläggningen del tog även länsråd Eric 
Djuräng, länsassessor Per Widel l, länsarkitekt Stellan 
Haverling , överlanbnätare Börje Klingberg, l änsantikvarie 
Lennart Lundborg och miljövårdsdirektör Ove Olsson . 
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1 . ÖVersiktskarta, skala 1 :600000 
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BILAGA C 

HUR MAN ÖVERKLAGAR 

Om Ni är missnöjd med län sstyre ls ens bes lut kan Ni 
överklaga detta ho s Mi ljÖdepartementet 

genom ett brev . Det gör Ni genom att i brevet 

- tala om vi lket bes lut Ni överklagar, t ex genom 

att ange ärendets nummer 

- r edogö ra för dels varför Ni menar att länsstyre l sens 

beslut är felaktigt, dels hu r Ni anser att bes lutet 

sk all ändra s. 

Ni undertecknar brevet, förtydligar namnteck ningen 

och uppger personnummer, postadress oc h telefonnummer. 

Om Ni har handlingar el ler annat som Ni anser stöder 

Er ståndpunkt, så bör Ni skic ka med det . 

OBSI 

1. Brevet ska ll lämn as/sk i ckas till l änsstyre l sen . 

Lä nsstyrelsens adress är : Länsstyrelsen i Hallands län 

30 1 86 HAL MSTAD 

2. Länsstyrelsen måste ha fått Ert brev inom tre veckor 

fr ån den dag Ni f i ck del av beslutet, an nars kan 

Ert överkl aga nde inte tas upp. 

Bellöver Ni veta mer om Il ur Ni skal l gå till väga, så 

ring eller sk r iv til l länsstyrelsen (tfn 035 - 132000) 



1«1 <1«11 B)XfI 6(1) I "" I (b) I lIc) lW 41<1 2(C) jHj 6(1) 
I I . I 

-~~---+------------~------------~~ 

06----p---~:if~~,,~O_~~~---+--------------------r_--~ 

.. , ' 

\ --

05 ----------t-------:-------\ --7 -.t:- 1 J 

.,; .~/\.-

.. ... 

TECKENFÖRKLAR ING 

o 
, (B) 

,<, 

l änsgräns 

Kommungräns 

Församlingsg, äns 

Kommuncentrum 

Topogra fiska kar tans indelning 

Ekonomiska kartans indeln ing 

Adminisua t iva inde l ningen per 1974.01-01 

Skala 1 : 600 000 

... ~ ,- . 

o 10 20 30 km 
~--~~--~--~, 

, 
'" 4«) 1 (B)xn 

..J 

1(c1 4«) 2(C) ~In "" 

7(h) 

I I 
IIi) 9(i1 ~ 0(.) 

I 
I(b) >O, 

Kartblankett 

HALLANDS LÄN 

7(hl 

;--_./ 
\ 
) 

," _0'-

Upp,all"d på uppclrag ilV Kungl )anlmalerj . 
styrelsen, statens naWrv.'!rdsverk och stollens 
plllnVCfk av AB Svc:nsk Kilmjänst-SRA 

I -I I I 
9(1) l 0( . 1 I{bl 1«) '" 

4«1 , 

• --

- 06 

- 11100 

O, 

. ~ ,.,." • •• ".,." - '.~ ' ~ .• ,_ to" ' .~ ... ~ 



"' tJtl6'rJdt.Jkarfa 

SUSEÅNS NATURRESERVAT 
JätkeK.6~tyJ P~ liabKJ'1IIds 
kPHt HtU#(Jr' 

t 



.t-f 

2:29 
2 Värml an 

I 
I I-_ ==; 
y) f 

2:22 
-< 

\ 

---

\ 

\ 

X 

4:4 

\ 

,-
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

- - -\ 
\ 

\ 

Mossagård ->-l.-'{'.--.... _.-
:======~ ,,~ \ 
5:1 ,'C \ 

'\ : '( \ , , 

\ 

--;Y'----
y , . 

"-~- ,' : 

\ 
\ 

\ 
\ 

, ~ 

~/I 

, , '\ ' 

. 

.--.- ..... 

------

-- --
'l\0\ 0:1 ' ~(Q \ 'f\ -,-,-.... / -- - ........ 

\ 

5:1 Q / /,/ "-
I/S , /' o \ 

'/./ \ 

o 

SUSEANS NATURRESERVAT 

TP.fk1(bet'9J' "eli flatHcstAds 
kdlHH!«.J(U' 

_ . -. !fräns för It/lfw-reserzMt d 

J'k/lta /'//J/J/J/J t 



iL 
I 

, 
" 

\ 
\ 

\ 
.' 

1:12 . 
-< 

\ 

\ 

\ 

4:4 

X 
\ 

. ~ 

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

-- -\ 

o 

~ . 

4:5 

\ 

ORP 

-- --

-t 
I . -'. --', 

--

. Grustag ,,' -.:.: , 1:7: 
'-.,,--, , 
. :'-: '" " .. ' 'r-~ . 

I '-i.-~ 
I 

1:5 L 

1 

J t€otsd {)l!tI"ådeft 

SUSEÅNS NATURRESERVAT 
Fawn6ergs (}cil flail1fJ'cRds 
!e(}ff(fl{Ufter 

o) 

-'-

p 

qmfW fil' If/:/twreset"Patet 

,J reitsetof'( ride 

parNmHgJ'I'!acs 

8IWe! bl"tJ 

att. å.6erPr@ 
/; / 0 00 0 

t 


