
LÄNSSTYRELSEN BESLUT 1 (6) 
HALLAND   
Livsmiljö 2000-12-08 231-5315-00 
Örjan Fritz 
 
 

Postadress Besöksadress E-post Telefon Telefax 
301 86  HALMSTAD Slottsgatan 2 lansstyrelsen@n.lst.se 035 - 13 20 00 035 - 10 75 48 

 
Bildande av naturreservatet Svarta klippan i Halmstads kommun 
 
 
Beslut 
 
Länsstyrelsen i Hallands län beslutar med stöd av 7 kap. 4§ miljöbalken att förklara det 
område som avgränsas av den streckade blå linjen på nedanstående karta som natur-
reservat, med föreskrifter och skötselplan enligt nedan. 
 
 
Karta över reservatet 
 
Naturreservatet Svarta klippan 
Fastighet: Bårared 1:24 
Halmstads kommun 
Hallands län 
Skala 1:10 000 
 

 
 



LÄNSSTYRELSEN  2 (6) 
         HALLAND   

 2000-12-08  
   
   

Beskrivning av området och skälen för beslutet 
 
Svarta klippan är en berg- och rasbrant i den branta östra dalsidan av Fylleåns dalgång, i 
höjd med Bårared. Branten är västvänd och synnerligen mäktig. Bergets topp mäter ca 
170 m ö h, vilket kan jämföras med dalbottnens nivå på ca 75 m ö h. Bergbranter och 
grovblockiga rasbranter finns i flera plan. Höga bergväggar med sprickor, lodytor, 
sipperstråk (delvis mossklädda) och partivis grovblockiga rasbranter formar miljön. 
 
I branten växer olikåldrig bokskog. Det finns många gamla grova bokar, men även ek, 
gran, tall, asp, björk och lönn. Skogens struktur är urskogsliknande, dvs orörd med hög-
stubbar, grova träd, lågor och även hålträd (vissa med mulm) i relativt riklig mängd. 
Mera likåldrig och något yngre gallrad bokskog växer ovan branten på bergets hjässa. 
Längs bäckarna växer fuktig lövblandskog-sumpskog med ek, bok, al, gran, tall, hassel 
och asp. I brantens södra del finns ett frodigt bestånd av blandskog, gynnat av ytligt 
markvatten. Här växer en grupp mycket resliga och grova granar och aspar med inslag 
av tall. Granens ålder befanns dock inte vara mer än ca 70 år. I områdets nordvästra 
hörn finns ett bestånd av grov och reslig gammal tall, försedd med ett underbestånd av 
medelålders bok. I den nordöstra delen nära Kilastugan finns också en mindre källmark 
i bokskogen, med förekomst av bland annat skogsbräsma Cardamine flexuosa. 
 
Lavfloran på bokstammarna är rik och varierad. Hela 14 rödlistade lavar har noterats, 
bl.a. röd knopplav Thelopsis rubella, liten ädellav Catinaria laureri, och örtlav Lobaria 
virens, vilket indikerar en lång trädkontinuitet och mycket höga naturvärden. Även till 
mossfloran knyts mycket höga naturvårdsintressen. Av rödlistade mossor kan särskilt 
nämnas pepparporella Porella arboris-vitae och sydkvastmossa Dicranum fulvum. 
Pepparporella är känd från endast en handfull lokaler i Sverige.  
 
Totalt sett är Svarta klippan ett mycket värdefullt naturområde med bergbrant och 
gammal bokskog med lång kontinuitet och en synnerligen värdefull lav- och mossflora. 
Bokskogen kompletteras av andra likaså orörda naturskogsbestånd, och stora biologiska 
värden finns även bortsett från kryptogamfloran. 

 
Svarta klippan ingår i Sveriges förslag till områden för Natura2000. Naturtyperna 91D0 
skogbevuxen myr, 9110 bokskog av fryletyp och 8220 klippvegetation på silikatrika 
bergssluttningar, som alla finns i reservatet, ingår i EU:s habitatdirektiv. Den först-
nämnda naturtypen är dessutom en prioriterad naturtyp inom EU. Området har värde-
klass I (högsta värde) i naturvårdsprogram för Halmstads kommun (Bengtsson 1996). 
 
Genom sitt natursköna läge med bland annat storslagna utsikter har området också stor 
betydelse för friluftslivet. 
 
Genom reservatsbeslutet säkerställs naturvärden som annars hade varit hotade av ett 
rationellt skogsbruk. Vidare utvecklas möjligheterna för friluftsliv i området.  
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Syfte 
 
Syftet med reservatet är att bevara och utveckla den biologiska mångfalden som är 
knuten till bokskogen samt att utveckla möjligheterna för friluftsliv i området. Livs-
miljöerna för hotade arter ska säkerställas och förbättras. 
 
Syftet ska nås genom att: 
 
- Lämna stora delar av området för i princip granfri utveckling så att mängden död 

ved och inslag av gamla träd kan öka. 
- Inkommande gran röjs bort kontinuerligt i området. 
- När planterat granbestånd (delområde 1 i skötselplanen) avvecklats senast  

2005-12-31 ska allt löv sparas och föryngring ske på naturlig väg. 
- Gynna självföryngring av bok. 
- En kantzon av olika trädslag, inklusive äldre gran, lämnas mot gränsen i väster som 

skydd mot uttorkande vindar och luftföroreningar. På sikt, när lövinslaget vuxit till 
sig tillräckligt för att fungera som skyddskappa, avvecklas all gran i området. 

- Om kunskapen om rödlistade eller regionalt intressanta arter i reservatet ökar ska 
detta beaktas i den löpande skötseln. 

- Anlägga snitslad stig och utsiktspunkter i området för friluftslivet. 
 
Föreskrifter 
 
Med stöd av 7 kap. 5§ miljöbalken , om inskränkningar i rätten att använda mark- och 
vattenområden inom reservatet, är det utöver vad som annars gäller förbjudet att: 
 
 uppföra byggnad eller annan anläggning 

 anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller jämförlig anordning, 

 uppföra radiomast, antenn, anlägga luft- eller markledning, 

 anlägga ny väg, 

 borra, spränga, schakta, gräva, dika eller rensa diken, dämma, muddra, utfylla eller 
tippa, markbearbeta, bedriva täkt eller annan verksamhet som skadar områdets 
topografi eller landskapets markförhållanden, 

 anordna upplag, 

 avverka, gallra, röja, föryngra skog eller på annat sätt påverka vegetationen  

 kalka, sprida handelsgödsel eller andra kemikalier, 
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 framföra motordrivet fordon inom reservatet 

 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. 6§ miljöbalken 
ägare och innehavare av särskild rätt till fastigheten tåla sådana åtgärder inom området 
som: 
 
- Skötsel enligt skötselplan i form av avverkning och röjning. 
 
- Undersökning och dokumentation av mark, vegetation och djurliv. 
 
 
Med stöd av 7 kap. 30§ miljöbalken, om rätten att färdas och vistas i reservatet, är det 
utöver vad som annars gäller förbjudet att: 
 
 skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar samt att skada 

vegetationen i övrigt, t ex genom att gräva upp växter, 

 framföra motordrivet fordon eller terränggående cyklar eller parkera annat än på 
anvisad plats, 

 anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning, 

 snitsla spår, anordna orienteringskontroll eller tävling som kan inverka störande på 
naturmiljön, 

 
Ovanstående föreskrifter ska inte utgöra hinder för förvaltare att genomföra eller 
upphandla den skötsel och undersökningar som ska genomföras enligt till beslutet 
hörande skötselplan. 
 
Med stöd av 3§ förordning om områdesskydd (SFS 1998:1252) enligt miljöbalken 
fastställer Länsstyrelsen de mål och riktlinjer som framgår av den till beslutet hörande 
skötselplanen. Förvaltare för reservatet ska vara Länsstyrelsen. 
 
Ärendets handläggning 
 
Området uppmärksammades under skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotopsinventering 
hösten 1993. Under 1994 togs kontakt med markägaren till den dåvarande fastigheten. 



LANSSTYRELSEN 
HALLAND 

Förhandlingarna avslutades 1995 genom att överenskommelse kunde nås om försäljning 
av mark. 

Naturvårdsverket, Boverket, Skogsvårdsstyrelsen Södra Götaland, Vägverket Region 
Väst, Polismyndigheten i Hallands län, närpolisområde Halmstad, Lantmäterimyndig- 
heten i Halmstads kommun, Halmstads kommun och Sveriges Geologiska Undersök- 
ning (SGU) har yttrat sig i ärendet. I alla yttranden har man antingen ställt sig positiv till 
förslaget om naturreservat eller tagit del av remiss utan erinran. Naturvårdsverket hade 
dock en kommentar om förslag till vidgat syfte för reservatet, så att även fnluftsaspek- 
tema ingår i skalen för beslutet. Länsstyrelsen har efter yttrandet antagit Naturvårds- 
verkets förslag. 

Beslut i detta ärende har fattats av Länsstyrelsens styrelse. I beslutet deltog lands- 
hövding Karin Stanin, ordförande, jämte ledamöterna Sven-Eric Lorentzon, Gunnel 
Welin,, Thomas Jönsson, Gunnel Bengtsson, Jan Börjesson, Karl-Gunnar Svensson, 
Gösta Gustafsson, Bengt Ekberg, Hans-Inge Sjögren, Maj-Britt Rane Andersson, Inger 
Johansson, Alf Eriksson, Hans Webeck samt tjänstgörande suppleanten Marianne 
Kierkemann. 

I den slutliga handläggningen av ärendet deltog aven länsråd Erik Österberg, rättschef 
Per Widell, biträdande länsantikvarie Marianne Foghamrnar, byråsekreterare Barbro 
Toftgård, miljövårdsdirektör Bö j e  Andersson samt avdelningsdirektör Örjan Fritz, den 
sistnämnde föredragande. 
1 

Detta beslut kan överklagas hos regeringen, se bilaga 3. 

Bilagor 
1. Skötselplan 
2. översiktskarta 
3. Besvärshänvisning 

Sändlista 
Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm 
SGU, Box 670,751 28 Uppsala 
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Skogsvårdsstyrelsen Södra Götaland, Box 234, 291 25 Kristianstad 
Skogsvårdsstyrelsen Södra Götaland, Hallands södra distrikt, Ryttarevägen 8,  

302 60 Halmstad 
Vägverket, Box 512, 301 80 Halmstad 
Kommunstyrelsen i Halmstads kommun 
Lantmäterimyndigheten i Halmstad 
Polismyndigheten, Halmstads kommun 
Hallands Naturskyddsförening 
Naturskyddsföreningen i Södra Halland 
Ingvar Pettersson, Bårared 1, 310 38 Simlångsdalen 
Förvaltning/rätts 
Livsmiljö/miljö 
Samhällsplanering/kultur 
Samhällsplanering/plan och bostad 


