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BESLUT 1 (4)  

1974-06-20 11.121-69-73 

Halmstadblockets naturrardsnämd 
adr  Ingvar Nilsson 
Postbox 153 
301 03 IlAIAiSTAD 

Pörorbande om naturreservat avseende del av fast igheten 
Villsharad 2: 9 --- 
Reservatets benanang VillshKrads natilrfesemzt 

Socken 

Bas tighe t 

Lage 

Ha1.n.s tad 

Harplinge I 

Del av Villshärad 2 ' 9  
1 

Ekonomiska. kartan 4'  G Halnstad 
7 b 
Markerade med röd l i n j e  p& den 
till beslutet  hörande kartan 

Areal 14 ha 

Markagare Harald Jönsson, Ealmstad 

Nyttjanaeratt e l l e r  annan s$.l:skild r a t t  inon rese~?-at?% 

Tångallmanningen jämte sten- och grusmzlen belastas av 
f ö l  jande se rv i t i~ t :  

Ratt till thg ta 'x t  f ö r  mantalsfastigheter inom Onsjö, Pammarp 
och Villshärads sk i f tes lag  i Söndrums och !!arplinge socknzc. 

Rat t  a t t  upplägga tang f ö r  riantalsfastigheter inom Yilishirads 
sk i f tes lag  i Söndrums och Hanlinge socknar. 

Rat t  f ö r  mantalsfastigheter inom VillshSrads sk i f tes lag  i 
Söndrwns och Harplinge socknar till l l fr i  t i l lg&.ng och begagnar,- 
de af d.e w i d  hafsstranden warande Hamn- och bgtplatser  snmt 
desslikes r ä t t i ghe t  a t t  & StrandallrrSnninge~, f 5  riplaggd fiske- 
redskap, hatar e l l e r  andre farkoster  och till fiskreaskapen 
hörande materialier". 

Halnst~dsblockets naturvrlrdsnamid har i skrivelse 1971-06-18 
hemstallt  a t t  laqss tyrelsen matte förklara  del  aT? fast igheten 
'Villsharad 2: 9 som naturreservat.  Fastighetsägaren har i skriv,- 
e l se  1 971-0;-08 lämnat medgivande till resemat~i ldn ingen ,  undr: 
förutsZttning a t t  v i ssa  vill.kor uppfylls betrSfIande reservat- 
best?immelsernas utformning. 



LXNSCTYRELSEN 
Hallands Ian 

BESLUT 

1974-06-20 11.121-69-73 

I awaktan p& ytterligare utredning har länsstyrelsen 1971- 
07-1 5 meddelat beslut om förordnande enligt 11 $ naturvards- 
lagen för omradet i fraga. Besvär har anförts över detta 
beslut. Kungl. Maj:t har 1972-10-27 lämnat besvären utan 
atgärd. 

Yttrande i ärendet har avgivits av naturvårdsradet i länet 
samt av förutvarande Harplinge kommun. 

Omradet utgörs av ett vackert strandangsparti'med rik flora 
och fagelfauna. P% kuststräckan mellan Halmstad och Skallen 
ar detta det enda strandängsparti som betas. Omrltdet ligger 
i omedelbar anslutning till Iiaverdals naturreservat. 

Lansstyrelsen finner att ifr&gavarar.de omrade bök särskilt 
vaxdas och skyddas pS grund av sin betydelse förikännedomen 
om landets natur och för allmänhetens friluftsliv. Ned stöd 
av 7 5 naturvbdslagen förklarar länsstyrelsen det omrade som 
utmärkts med röd linje p% bifogade karta som naturreservat. 

För att trygga ändanalet med reservatet föroränar länsstyrelssi 
med stöd av 8-10 $$ naturv&rdslagen samt 7 $ naturv.&rds- 
kungörelsen att nedan angivna föreskrifter samt vltrd och för- 
valtningsbest&meiser skall gälla beträffande omr&det. 

Det ar förbjudet 

att spränga, schakta, gra.va, utföra fyllning eller vidtaga an- 
m n  liknande Atgärd, son ej är att hänföra till jordbruks- 
drif t 

att bedriva takt av gms, sand, sten, lera eller matjord 

att anordna upplag ned undantag av upplag för jordbrukets 
behov 

att uppföra byggnad 

att uppföra annan anläggning an som erfordras för reservatets 
nyttjande samt jordbrukets utövande 

att anbringa tavla - erforderliga fridlysningstavlor undan- 
tagna - plakatx affisch, inskrift eller annan otörande 
anordning 



LAMSSTYRELSEN 
Hallands län 

att framdraga luftledning 

att i kommersiellt hänseende utnyttja marken p& väsentligen 
annat sätt %n vad som var radande vid reservatets av- 
sättande 

att plantera eller SA skog samt 

, att borttaga befintliga gardesgclrdar. 
' 
Föreskrifter jä@ilrt 10 9 natumardslagen gällande allmänheten 

i Det ar förbjudet 

att framföra motordrivet fordon inom reservatet annan an p% 
anvisade vägar och parkeringsplats, dock att agana till 
fastigheterna Villsharad 2: 56 och 2: 144 f%r Sraroföra 
fordon p& befintlig utfartsväg från fastigheterna 

att parkera p5 annat än därför iordningställda platser. 

att inom strandomr5de-t upplägga bAtar 

att förstöra eller skaaa fast naturförem%l eller ytbildning 

att anbringa tavla, affisch, inskrift eller annan störande 
anordning 

att skada vegetationen t ex genom uppgrämang av växter 

att vidtaga atgarder som kan verka störande p& djurlivet, 
exempelvis att fran nära hall fotografera fagelbo 

att tälta eller uppställa husvagn 

att göra upp eld samt 

att rida. 

Föreskrifterna skall icke göra inskränkning i sadan särskild 
rättighet, som nagon kan äga till stranden. 

VArd och förvaltningsbesthelser jädikt 7 C> naturvards- 
kungörelsen 

l. Syftet med reservatet ar att bevara en öppen strandäng med 
dess rika flora och fAgelfauna. 

2. Omradet skall förvaltas av skogsvArdsstyrelsen i samrgd ired 
markägaren och natum5rdsnSmnden för Ralmstadc komun. 



. -  LKMCSTYRELSEN 
- Hallands Ian 

3. Omr%det skall skötas s%, att dess karaktcc av öppen 
strandäng bibehglles, varvid a.ven fortsättningsvis betes- 
gang må ske. Skötseln skall ske i enlighet med en skötsel- 
plan, som upprättas av förvaltaren i samrad ned länets 
skötsel.r&d och därefter godkännes av statens naturvards- 
verk och länsstyrelsen. 

4. Förvaltaren skall anordna parkeringsplatser, toaletter, 
uppsamlingskärl för avfall och dylikt i den msn besöks- 
frekvensen påkallar dessa Atgärder. 

5. Naturreservatet, som skall benämnas uVillshärads natur- 
reservat1I, skall genom förvaltarens försorg utmärkas i 
enlighet med de anrisningar som utfärdats av statens 
naturv5rdsverk. I 

Besvär över detta beslut kan anföras genom skrijelse till 
Konungen. Skrivelsen skall tillställas jordbruksdepartementet, 
Pack, 107 10 Stockholm 2, och ha kommit in dit i.nom tre veckor 
fr& den dag klaganden fatt del.av beslutet. I besvärsskrivel- 
sen bör tydligt anges viiket, beslut som överklagas och vad s9m 
yrkas. Vidare bör klaganden ;nedd,ela sin fullständiga adress. 

I handläggningen av detta ärende har deltagit undertecknade, 
landshövding och tf byr&direktör, samt byrAdirektören Nils 
Reglielm, överlzntaätaren Erik Skommar och länsnotarien Roel 
Wieslander. 

Yngve Holmberg 

Christer Johansson 

Kopia u a + karta till 
Statem planverk 
Statens naturvardsverk (2ex) 

Bestyrkes 

& W % I  

NaturvZirdsradet G l/ 
Halmstads kommun 

f !' 
Polisstyrelsen i Hstd dt 
Pastighetsbildningsmyndigheten i Hstd dt 
Skogsvårdsstyrel.sen 
Barald Jonsson, Gyllonhammars väg 10, 302 41 HALMSTAD 
Vilsharads byalag, adr Gosta Kristiansson, Storegard, 
310 40 GULLBRANIjSTORP 
Naturvarasenh. (2e7) 
Planenh. 
Akten 
Lanskung. 
Kung. i Hallandsposten och Hallands nyheter 
a n  










