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Bildande av naturreservatet Lånpanskopen i Varberps kommun.
Beslut
Länsstyrelsen i Hallands län beslutar med stöd av 7 kap. 45 miljöbalken att förklara det
område som avgränsas nedanstående karta som naturreservat, med föreskrifter och
skötselplan enligt nedan.

Beskrivning av området och skalen för beslutet
Långanskogen ligger inom Akulla bokskogar, vilket är ett riksintresse för naturvård i
Hallands län. Mer exakt är lokaliseringen på den södra stranden av Byasjön och
Ottersjön. Marken är sluttande och rörligt markvatten tränger fram på många ställen och
ger på så satt upphov till talrika kallor och källflöden. Skogen ar Hallands största
sammanhängande alsumpskog. Den har lång kontinuitet och i lantmäteriakter från slutet
av 1700-talet anges den största delen av området som alkän.
Efter en kraftig gallring i slutet av 1940-talet har tradskiktet åter slutit sig. Klibbal är det
dominerande trädslaget, men inslaget av björk är fläckvis stort. Enstaka lite grövre ekar
finns främst i skogens sydöstra delar. Där marken är mer mineralrik finns enstaka askar.
Inslaget av död ved i form av högstubbar, lågor och tontrad är ganska stort utom i de
centrala delarna som gallrats för ungefar tio år sedan. Under senare år har invandring av
gran ökat dramatiskt och hotar på sikt lövsumpskogen.
Långanskogen har uppmärksammats tidigare. I länets våtmarkinventering 1984
placerades den i klassen med det högsta naturvärdet. Motivet var den stora arealen och
att naturtypen var ovanlig.
I Skogsvårdsstyrelsens nycleelbiotopsinventering klassificerades området som
nyckelbiotop och i samband med detta noterades en rad rödlistade arter. De flesta av
dessa arter & knutna till död ved, lövtradssocklar och kallflöden. I de sistnämnda har
arter som dunmossa och brynia hittats. Brynia finns med bland de 16 svenska mossarter
som är prioriterade i EU:s habitatdirektiv.
På socklarna finns alsidenmossa och på klibbalarna utmed Ottersjön och Byasjön finns
Sveriges största bestånd av örlav. Andra rödlistade eller ovanliga arter är mindre
hackspett, dvärghäxört, skärmstarr, mussellav, skogshakmossa och västlig husmossa.
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I den uppdelning i natutyper som görs i EU:s habitatdirektiv ska Långanskogen
benämnas "lövsumpskog av fennoskandisk typ". Bevarandet av denna naturtyp har högprioritet inom EU. Området finns med i föreslaget till nätverket Natura 20001 Genom reservatsbeslutet säkerställs dessa mycket höga naturvärden som annars varit
hotade av rationellt skogsbruk ochieller graninvandring.

Syfte
Syftet med reservatet är att bevara och utveckla den biologiska mångfalden som ar
knuten till lövsumpskogen. Livsmiljöerna för de hotade och hansynskravande arterna
skall säkerställas och förbättras.
Syftet ska nås genom att:
kontinuerligt röja invandrande gran så att karaktären av lövsumpskog bibehålls,
bevaka och i vissa delar om nödvändigt föryngra tradskiktet så att tradens
sockelbildningar inte degenererar,
om möjligt ha betesdrift i en del av sumpskogen,
i övrigt lämna området för fri utveckling så att mängden död ved och inslag av
gamla trad ökar samt
om kunskapen om hotade och hänsynskrävande arter i reservatet ökar, skall detta
beaktas i den löpande skötseln.

Föreskrifter
Med stöd av 7 kap. 55 miljöbalken, om inskränkningar i ratten att använda mark- och
vattenområden inom reservatet, är det utöver vad som annars gäller förbjudet att:
uppföra byggnad, anläggning eller nya tomter,
anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller jämförlig anordning,
uppföra radiomast eller antenn , anlägga luft- eller markledning,
anlägga nya vägar,

anordna upplag, spränga, schakta, grava, dika, rensa diken, dämma, markbearbeta,
bedriva takt for husbehov eller bedriva annan verksamhet som skadar områdets
topografi och landskapets karaktär samt y-t- eller dräneringsforhållanden.
avverka, gallra, föryngra skog eller på annat satt påverka vegetationen,
kalka, sprida handelsgödsel eller andra kemikalier,
framföra motordrivet fordon på naturmark,
anlägga båtbryggor eller uppföra andra anläggningar inom berörd del av sjön,
upplåta mark för tävlingar eller annan verksamhet som kan medföra markslitage,
föroreningar eller kan störa djurlivet.
Ovanstående föreskrifter ska inte utgöra hinder för de åtgärder som erfordras för
reservatets vård och skötsel.
För att tillgodose syftet med reservatet förpliktigas med stöd av 7 kap. 65 miljöbalken
ägare och innehavare av särskild ratt till fastigheten tåla sådana åtgärder inom området
som:
skötsel enligt skötselplanen t. ex. i form avverkning och röjning,
undersökning och dokumentation av mark, vegetation och djurliv.

Med stöd av 7 kap. 305 miljöbalken, om ratten att fardas och vistas i reservatet, är det
utöver vad som annars gäller förbjudet att:
skada levande eller döda stående eller liggande trad och buskar samt att skada
vegetationen i övrigt, t ex genom att gräva upp växter,
elda annat an på anvisade platser,
framföra motordrivet fordon i terrängen eller parkera annat an på anvisad plats,
rida eller köra med hast,
framföra terränggående cyklar,
anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller dänned jamförlig anordning,
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snitsla spår, anordna orienteringskontroll eller annan tävling som kan inverka
störande på naturmiljön,
uppsatta någon form av bryggor eller fortöjningsanordningar.
Ovanstående föreskrifter ska inte utgöra hinder för förvaltare att genomföra eller
upphandla den skötsel som ska genomforas enligt till beslutet hörande skötselplan.
Med stöd av 35 förordning om områdesskydd (SFS 1998:1252) enligt miljöbalken
fastställer Länsstyrelsen de mål och riktlinjer som framgår av den till beslutet horande
skötselplanen. Förvaltare för reservatet ska vara Länsstyrelsen.

Ärendets handläggning
De höga naturvärdena i Långanskogen har uppmärksammats vid flera tillfallen. I länets
våtmarksinventering placerades området i högsta klassen och hela området
klassificerades som nyckelbiotop i Skogsvårdsstyrelsens inventering i mitten av 1990talet. I utredningen över de biologiskt värdefulla områdena i riksintresset Akulla
bokskogar avgränsades Långanskogen som en biologisk värdekärna.

Då översynen av naturreservatens gränser och föreskrifter i k u l l a startade år 2000,
togs kontakt med berörda markägare och avtal om intrångsersättning kunde därefter
slutas med samtliga markägare.
Naturvårdsverket, Vägverket, Skogsvårdsstyrelsen, Varbergs kommun,
Polismyndigheten i Hallands län och Sveriges Geologiska Undersökningar har yttrats
sig i ärendet och ställt sig positiva. Sveriges Geologiska Undersökningar ansåg
dessutom att områdets geologi skulle belysas bättre i skötselplanen. Detta är i dagsläget
inte möjligt eftersom det saknas geologiskt underlagsmaterial från området.
Från ägarna av Hult 1:18 betonades att det är av stor vikt för berörda fastigheter inom
detaljplanen att byggnadsplanebeskrivningens möjligheter till bryggor för båt och
badliv beaktas vid antagandet av planerat naturreservat. Den för reservat aktuella
marken ligger dock utanför planlagt område, varför inte beskrivningen gäller
strandområdet vid Ottersjön.
Beslut i detta ärende har fattats av Länsstyrelsens styrelse. I beslutet deltog
landshövdingen jämte ledamöterna Gunnel Welin, Gunilla Wenander-Grönvall, Thomas
Jönsson, Jan Börjesson, Gunnel Bengtsson, Karl-Gunnar Svensson, Bengt Ekberg,
Hans-Inge Sjögren, Inger Johansson, Maj-Britt Rane Andersson, Hans Webeck samt tj g
ersättarna Inge Gustavsson, Bo-Christer Windehem och Lena Dygården.
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I den slutliga handläggningen av ärendet deltog även länsråd Erik Osterberg
lbsassessor Ulf Havton, länsantikvarie Marianne Foghamrnar, byråsekreterare Barbro
Toftgård, miljövkdsdirektör Börje Andersson samt byrådirektör b ars-.&e Flodin,
föredragande.
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Detta beslut kan överklagas hos regeringen, se bilaga 3.

Bilagor

1. Skötselplan
2. översiktskarta
3. Beslut om kungörelsedelgivning samt upplysningar om överklagande.

Sandlista
Naturvirdsverket, 106 48 Stockholm
Skogsvårdsstyrelsen Södra Götaland, Box 234,
291 25 Kristianstad
Skogsvårdsstyrelsen Södra Götaland, Hallands norra distrikt
Box 3, 3 10 60 Ullared
Vägverket, Box 512, 301 80 Halmstad
Kommunstyrelsen i Varbergs kommun, 432 80 Varberg
Varbergs lantmäterimyndighet, Varbergs kommun, 432 80 Varberg
Polismyndigheten i Varbergs kommun, Box 29, 432 21 Varberg
Naturskyddsföreningen I Halland, Oringe, 312 91 Laholm
Naturskyddsföreningen i Varberg c/o Bernt Gustafson, Näsbouddvägen 15, 432 94 Varberg
Carl-Gustaf Willstedt, Stig Dagennansväg 9, 31 1 40 Falkenberg,
Lennart Willstedt, Nils Ebbesgårdsgatan 48,434 36 Kungsbacka och
Tord Inghammar, Lilliegatan 4, 416 57 Göteborg.
Inger Laila Solvig Persson och Gerold Persson, Sibbarp Hult 1,430 10 Tvaiker.
Förvalmingsbolaget Bo Claesson, Box 1001 Fahlströms advokatkontor, 551 13 Jönköping.
Hans-Olof Inghammar, Astad 3,430 10 Tviåker.
Rolf (%) och AM-Catrin Birgitta Carlsson ('h),Astad Bondgård Runesgård, 430 10 Tvååker.
Sjö 3,430 10 Tvååker
Ture ('h) och Asta Bengtsson (</;j,
SGU
Förvaltning/rätts
Livsmiljö/miljö
Samhällsplaneringiknltur
Samhallsplaneringiplan och bostad

