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BESLUT
2000-09-22
Enligt sandlista

Bildande av naturreservatet Astarpe mosse i Laholms kommun.
Beslut
Lhsstyrelsen i Hallands län beslutar med stöd av 7 kap. 4s miljöbalken att förklara det
område som avgränsas
av den streckade linjen
- på nedanstående karta som naturreservat,
med föreskrifter och skötselplan enligt nedan.
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Karta över reservatet
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Naturresenratet
Astarpe mosse
l

Laholms kommun
Hallands Ian
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Reservatsgräns
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Skala 1:20 000

Postadress
301 86 HALMSTAD

Besöksadress
Slottsgatan 2

E-post
lansstyrelsen@n.lst.se

Telefon
035 - 13 20 O0

-

Telefax
035 - 10 75 48
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Beskrivning av området och skälen för beslutet
Reservatet ligger högt uppe på Hallandsåsens platå, omgivet av andra våtmarker i ett
grandominerat skogslandskap. Området tillhör den naturgeografiska regionen 8 ”NordöstSkånes skogslandskap”.
Reservatet utgörs av våtmarksobjektet Åstarpe mosse, en mindre del av våtmarksobjektet
Yllevadsmossen samt en mellanliggande gammal fäladsmark. Orörda våtmarker av olika
slag bildar mosaik med de numera återbeskogade fastmarksöarna. De ingående
våtmarkstyperna, som för övrigt är representativa för länet, utgörs av svagt välvda mossar,
öppna topogena kärr, björk- och tallsumpskogar samt terrängtäckande fukthedar.
Fukthedarna har tidigare varit tämligen utbredda i Sydvästsverige särskilt i Halland. De
utvecklades till stor del genom skogsavverkning i kombination med betesdrift. I dag hotas
de av igenväxning. Genom återkommande bränning bidrar man till att hålla dem öppna. På
Kärra fälad i angränsning till myren har hävden upphört sedan länge och den är nu
bevuxen med gles naturskog av främst björk och tall. Här finns tydliga spår av gammal
hävd i form av vidkroniga björk- och tallsolitärer. Genom att omföra granplanteringarna på
fastmarksöarna till naturskog ökar man ytterligare områdets naturvärden. Fågellivet är rikt
i området med orre, tjäder, nattskärra och bivråk. Fastmarksholmarna är rika på blåbär och
syftet med reservatet är bland annat att gynna det rörliga friluftslivet.
I Åstarpe mosse naturreservat är följande naturtyper upptagen i EU:s habitatdirektiv:
Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn (7140) och
Skogbevuxen myr (91D0). Dessutom finns i området följande arter som omfattas av EU:s
fågeldirektiv: orre, tjäder, nattskärra och bivråk.
Åstarpe mosse är klassat i högsta klass både i länets våtmarksinventering och
naturvårdsprogrammet. Området är vidare med i den nationella myrskyddsplanen och
dessutom ett av de godkända Natura 2000-områdena som är ett europeiskt nätverk av
ekosystem och livsmiljöer.
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Syfte
Huvudsyftet med reservatet är att bevara detta oförstörda våtmarkslandskaps karaktär med
dess särpräglade hydrologi, morfologi, flora och fauna. Syftet är också att skapa och bevara
en värdefull mosaik av våtmark och naturskog. Ett annat mål är att återskapa en del av
fukthedens forna öppna karaktär med dess karakteristiska flora och fauna, bla det rika
fågellivet. Att gynna det rörliga friluftslivet är av stor vikt.

Syftet ska nås genom att:


våtmarken skyddas från dikning, rensning, kalkning eller annan exploatering eller
påverkan som kan skada eller förändra vegetation och hydrologi.



avverka den planterade granskogen och låta föryngringen ske naturligt.



kontinuerligt röja gran.



i övrigt lämna naturskogen för fri utveckling.



återkommande bränna fukthed.



begränsa jakten till vardagar med hänsyn till friluftslivet.

Om kunskapen om reservatets värden ökar skall detta beaktas i den löpande skötseln.

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 eller anlägga luft- eller markledning,



anlägga nya körvägar,



spränga, schakta, gräva, dämma, markbearbeta, bedriva täkt eller bedriva annan
verksamhet som skadar områdets topografi och landskapets karaktär samt yt- eller
dräneringsförhållanden,
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dika eller rensa diken,



borra, muddra, utfylla eller tippa,



anordna upplag annat än tillfälligt för skogsbrukets behov,



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



plantera eller så träd, buskar eller andra växter,



ändra faunans sammansättning genom tillförande av nya arter,



kalka, sprida handelsgödsel eller andra kemikalier,



ta bort eller skada stengärdesgårdar,



framföra motordrivet fordon i terrängen,



bedriva jakt annat än på älg och rådjur under den årliga älglicenstiden. Ingen jakt
tillåten på lör- och söndagar, helgdagar och helgaftnar, samt



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 att tåla sådana åtgärder inom området
som:


skötsel i form av avverkning, röjning och bränning,



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,

frainföi-a inotordrivet fordon och cyklar i terrängen samt
snitsla spår. anordna orieriteringskontroll eller tävling som kan inverka störande på
nat~irtniljön.

Med stöd av 35 förordning om områdesskydd (SFS 1998:1252) enligt iniljöbalken
fastställer Länssiyrelsen de mål och riktlinjer som framgir av den till beslutet hörande
skötselplanen. Förvaltare för reservatet ska vara Länsstyrelsen.

Ärendets handläggning
1 samband med Doniänverkets bolagisenng överfördes mark rrån staten till nuvarande
AssiDomän AB. Utpekade områden kvarblev i statens ägo varav en del områden styckades
av till enskilda fastigheter i syfte att skyddas som reservat. Astarpe mosse ar ett sådant
område. Det avskildes 1994 från Vallåsen 1 :2till egen fastighet Vallåseii 1 :3.
Naturvårdsfonden äger fastigheten.
Naturvårdsverket, Skogsvårdsstyrelsen Södra Götaland, Vägverket, Polismyndigheten i
Laliolnis konimun, Laholms kommun och Vallåsens jaktlag har yttrat sis i ärendet. I alla
yttranden har man ställt sig positiv till förslaget om naturreservat.
Beslut i detta ärende har fattats av Länsstyrelsens styrelse. I beslutet deltog landshövding
Karin Starrin, ordförande, jämte ledamöteii~aSven-Eric Lorentzon, Gunnel Welin, Gunilla
Weiiander Grön\.all, Thoinas Jönsson, Gunnel Bengtsson, Karl-G~innarSveiisson. Gösta
G~islafsson,B e n g Ekberg, Maj-Britt Rane Andersson, Inger Johansson, tlaiis Wcbeck
samt t j a l l ~ t ~ ö t - ~suppl~antema
t~ld~
Sven FI-itzson,Lena Dygirdeii och 0 ~ Gustafsson
2

I den slutlig haiidliiggiiiiigen av ärendet liar även deltagit Iänsrid Erik Osterberg, rättschef
Per Widell, bitradande länsantikvarie Marianne Foghamniar, byråsekretet-are Barbro
Toftgård, miljövirdsdirektör Börje Andersson samt avdelningsdirektör Monica Larsson,
den sistnämnde föredragande.
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Karin Starrin
Monica Larsson

Detta beslut kan överklagas hos regeringen, se bilaga 3
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Bilagor
1.Skötselplan
2.Översiktskarta
3. Besvärshänvisning

Sändlista
Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm
Boverket, Box 543, 371 23 Karlskrona
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 Laholms kommun
Lantmäterimyndigheten Hallands län
Polismyndigheten, Laholms kommun
Hallands Naturskyddsförening
Naturskyddsföreningen i Södra Halland
SGU
Vallåsens jaktlag - Rune Larsson, Oxhult, 310 21 Hishult
Vindrarps skidklubb – Viggo Josefsson, Vindrarp, 312 97 Laholm
Ulf Johansson, Sveaskog AB, Box 176, 283 23 Osby
Karl-Erik Knutsson, Smealiden 13, 310 38 Simlångsdalen
Förvaltning/rätts
Livsmiljö/miljö
Samhällsplanering/kultur
Samhällsplanering/plan och bostad

