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ALLMliN OESKRIVNING SAMT ~lAL SÄ TTNING FöR NA
SKöTSEL JÄMTE FöRESKRIFTER

1. 1 Data

. Vill shärads
.
.
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Avsatt:

20 juni 197.4

Area l :

14 ha

KOnIDlun:

Halmstad

Socken:

Harplinge

IOQo~r~fis~t_k~rlbla~:

4 C Ha l ms ta d .

Ekonomiskt kartblad:

4271

-Fas- ttghet:
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l sen i .samråd
och naturv Ardstads kommun

1.2 Naturförhållanden
Reservatet består av bppna strandängar med en rik flora
och fågelfauna. Det kan nämnas att ·delta ä~det enda
strandängsparti som betas ~ellan Halmstad och Ska llen.
Vid Sterirör, i direkt .anslutning till reservatet·, finns
ett ca 19 ha stort område skyddat enligt · l0 § NVL.

1. 3 Kommuni kationer
"

:

~

.
Från kustvägen Halmstad ~ Haverdal . - "Falkenberg finns
en avtagsväg vid Gullbrandstorp mot Villshärad och vidare till Skarvik, där en parkeringsplats finns vid vägens ändpunkt. Bussförbindelse finns med Vill s härads
samhäll e.

1.4 Serviceanordningar
Följand e anordningar står till allnänhetens förfogande:
Pa rkeri ngsp l a ts
Information ssky ltar

1.5 Föreskriftero(enligt.beslut 1974-06-20)
Med stöd av 8-10 §§ naturv årds lagen samt 7 § naturvårdskungörelsen förordnar län sstyre lsen att nedan ang i vna "
föreskrifter samt vård oc h förva.1tningsbestämmelser
skall gälla beträffande området.
Föreskrifter enligt 8 § naturvårdslagen angående rätten
att forfoglover marken
Det är förbjudet att
spränga, sc hakta, gräva, utföra fyllning eller vidtaga
annan liknande åtgärd, som ej är att hänföra till jordbruksdrift
bedriva täkt av grus, sand, sten, l era eller matjord
anordna upplag med und~ntag av " upplag för jordbrukets
behov
uppföra byggnad
uppföra annan anläggning än som erfordras för reservatets nyttjande "samt jordbrukets utövande
anbringa tav la - erfol'derliga fridly s ningstavlol' undantagna - plakat, affisc h, i nskrift ell er annan s törande
anordning

framdraga l uftl edni ng
i kommersiellt hän seende utnyttja marken på väsentligen
annat sätt än vad som·var rådande vid reservatets avsättande
plantera ell er så skog
borttaga befintliga gärdesgårdar
Föreskrifter enligt 10 § naturvård slagen gällande allmänheten
Det är förbjudet att
framf öra motordrivet fordon inom reservatet annat än på
anvisade vägar och parkeringsplats, dock att ägarna till
fastigheterna Villshä~ad 2:56 och 2:144 får framföra
fordon på befintlig utfartsväg från fastigheterna
parkera på an nat än därför iordning stä llda platser
inom strandområdet upplägga båtar
förstöra eller skada fa s t naturföremål eller ytbildning
anbringa tavla, affisch, in skr ift eller ~ nnan störande
anordning
skada ·vegetationen t ex genom uppgrävning av växter
vidtaga åtgärde r som kan verka störande på djurlivet,
exempelvis att från nära håll fotografera fågelbo
tälta ell er uppställa husvagn
göra up·p eld
rida
Särskild rätt inom r eservatet
Tånga llmänni ngarna jämte sten- och grusmalen belastai av
följande se rvitut: .
Rätt till tångtäkt för mantalsfastigheter inom Onsjö,
Fannarps och Villshärads sk ifteslag i Söndrums och Harp-·
linge socknar.
Rätt att upplägga tång för mantalsfastigheter inom Vills härad s sk ifteslag .i ·Söndrums och Harplinge socknar.
Rätt för mantalsfastigheter inom Villshärads skifteslag
i Söndrums och Harplinge socknar till "fri tillgång och
begagnande af de wid hafsstranden warande Hamn- och båtplatser samt desslikes ·rättigllet att åstra ndallmänn ingen
fa upplägga fiskeredskap, bitar eller andre farkoster och
ti 11 fiskel'edskapen hörande material i er ".
Föreskrifterna skall · icke göra in skränkning i sådan särskild rättighet, som någon kan äga till stranden .
. Skötse1föresk rifter
1. Syftet

ri~d

reservatet är att bevara en öppen

s trand~

2.
3.

4.
5.
· :'

äng med dess rika flora och fäg elfauna.
Området ska ll förvaltas av skogsvårdsstyre.l sen i samråd med markägaren ,och nat urvårdsnämnden för Halmstads
kommun '.
Området ska ll skötas så , att dess karaktär av öppen
strandäng bibehåll es , varvid även fortsättn ingsv i s
betesgång må ske. Skötseln skal l ske i enlighet med
en skötse lpl an, 'som up prättas av förvaltaren i sam- råd med l ä n e t~ skötse lråd oc h därefter ~od känn es,a v
statens nat urv årdsverk och länsstyre l se n.
Förvaltaren skaTl , anordna parkeringsplatser, toalet ter, uppsamlingskärl för avfa ll och dylikt i den mån
besö ksfrekvensen påkallar dessa åtgärder.
Nat urreservatet , Som ska ll benämnas "Vill shärads naturreservat",skall g~nom fö rval tare ns försorg ut märkas i enlighet med de anvisningar som utfärdats
av statens naturvårds verk.

2 DISPOSITIONS - OCH SKöTSELPLAN FöR MARK OCH VATTEN

2. 1 Allmän mål sättn ing för mark oc h vege t ationsvård
Värden av r ese rvatet syftar ti ll att bevara dess karakt är av häckni ngs - och ra st loka I för fågel. Stra ndängarna med des s l' ika fl ora bö r även fl'am l edes hållas öpp na
genom betnini.
-

2.2 Principer för dispos i tio n av mark oc h vatten samt åtgärder av allmän karaktar
2.2. 1

~ä~d_a~ ~ult~rla~d~k~p~t

2.2. 1.1 Bete ska ll ske i de n omfattning som fra mgår av detalj anvi sningarna i kap 2.'3.
2.2 .1. 2 Stängse l ska ll va ra av för betesdjuren
l ämpl i gt slag samt avgränsa skötselomrädena i e nligh e~ med deta lj anvi sningar na
i kap 2.3 samt karta (bil l) . I övrigt
får få llindelning göra s där be hov f öre lig ger .
2.2.2 Jakt oc h viltv ård
2.2. 2.1 I rese rvatsbes lutet har in te föreskrivits
, nägon inskrän kning i jakträtten.
2.2.3 Fiske
2.2.3 .1 Nigo n i nskränkning av fiskerätte n har in -

te föreskrivits.
2.2.4

~e~h!llnin1

2.2.4.1 Städning aV reservatet ska ll göras årli ge n genom naturvårdsförva.ltarens f(irsorg.

2.3 Detaljbeskrivning och detalj åtgärder
Med l edni ng aven inventering har reservatet indelats
i skötse lomriden. Varjesköt se lområde har beskrivits
och målsättn ing för åtgärder av engångs- och underhåll skaraktär har angivits.
Skötsel område
Beskrivning:
Mål sättn ing:
Atgärd:

Stenig strandäng. I västra delen finns
en rödmålad sjöbod. Ett flertal småbå- ,
tar är uppl agda vid stranden.
öp~en strandäng.
Engångsåtgärd:
Underhållsåtgärd: Arlig stra nd städn in~ .

Skötsel område 2
Beskrivning:
Målsättning:
Atgärd:

Sandstra nd , som i någon mån utnyttjas
för bad.
Bevaras i befintligt sk i ck.
Engångsåtgärd:
Underh åll såtgärd : Arlig strandstädning .

Skötse l oowåde 3
Beskrivning:
t~å l sättn i ng:
Atgärd:

Betesmark.
Hålles öppet genom betesgång alternativt
genom vallodling/åkerbruk.
Engångsåtgärd:
Underhållsåtgärd: Ar lig betesgång alternativt åkerbruk. Vid behov und erhå ll av
stängse l.

Skötsel område 4
Beskrivning:

Igenväxande gräsmark med uppslag av sä lg.
Parkeringsplats i' södra delen.
M5lsättning: ,Vegetationen til 15tes utveckla sig fritt

skydd för sllläfäglal'na.
Engångsåtgärd:Parkeringsplatsen forbättras.
Underhållsåtgärd: Parkeringsplatsen un derhålles.
SO Ill

Skötselområde 5
Beskrivni~g:

Mål sättning ':
Atgärd:

Betad, stenig strandäng. Ett utlopps di ke med smuts i gt vatten går genom den
centrala delen.
Området' hålles öppet genom betesgång.
Upps nyggning av befint "
Engångsåtgärd:
l igt dike.
Underhålls åtgä rd: Arlig betesgång och
st randstädning. Vid behov underhåll av
stängsel.

,I

Skötsel område 6
Be skr ivning:

Kulturbete, åt väster och norr omgivet
av hög stengärdsgård.
Målsättning: Håll es öppet genom betesgång, alternativt vallodling/åkerbruk.
Atgärd:
Erigångsåtgärct:
U~derh å ll såtgärd: Arlig betesgång , alter: nativt åkerbruk . Vid behov und erhålT av
stängsel .

2.4 Komprimerad beskrivning av s kötselområden
Nr

Beskrivning

Målsättning

Atgärd

2

St randäng
Sandstrand
Bete

Stranciäng
Sands trand
Bete'smark . alt
åker
Buskmark , f ågel skydd
Strandäng

Strandstädn ing
Strandstädning
Betesgång, underhä 11 s tängse l

3

4
5

Gräs- och
buskmark
St randäng

6

Bete

Betesmark alt
åker

Bete sgång,
strandstädn i ng
Betesgång, un derhåll stäng se l

3 PLAN FöR ANLÄGGNING, DISPOSITION OCH SKöTSEL AV ANORDNINGAR FOR REKREATION OCH FRILUFTSLIV

3.1 Friluftsanläggningar
3.1.1 En parkeringsplats för allmänheten har iordnings täTlts -på p.l ats utmärkt på kartan. För underhå 1let svarar naturvårdsförvaltaren;
3.1.2 Sopkärl skall vid behov uppställas invid parker{ngspTatsen.
3.1.3 På den enskilda ·väg som går genom norra delen av
reservatet får endas t behöri g pers or\. framföra 010tordri vet fordon.

. I

3.2 Information
3.2.1 Gränsmarkering skall utföras enligt svensk standard-och- naturvårdsverkets anvisningar.
3.2.2 Informationsskyltar enligt svensk standard och
naturvärdsverkets anvisningar skall uppsättas på
de platser som markerats på kartan (bil .1).
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