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Förordnande on naturresenrat avseende fastigheten Bröda 1:6
samt inom denna belagen samfalld
- mark
Reservatets benämning

Bröda naturreservat

Kommun

Halmstad

Socken

Breared

Pastigbet

Bröda 1:6 sant i ~ o mfastigheten
belagen samfa1l.dmark

Lägesbeskrivning

Ekonomiska kartan
4 C Halmstad 8 h
".

Gränser

Markerade med röd linje p& den
till beslutet hörande kartan.

Total areal

c:a 44 ha
Till Bröda 1: 6
Halmstad konmun

Halmstad k o m n har i skrivelse 1972-02-02 heroställt att
fastigheten Bröda 1:6 dtte förklsras som naturreservat i
syfte att bevara lan3skapsbilden omkring sjön Siml&ngen.
'Kommunens avsikt ar att fastigheten för framtiden skal1 utgörs
ett rekreati«nsomr&de. Till ansökan har föruton en beskrivning
av omradet även fogats förslag till föreskrifter.

Yttranden har avgivits av statens naturv%rdsverk och naturv~xds.
radet i länet, vilka tillstyrkt reservatbildningen.
Det föseslagna reservatomadet utgöres i väster av en bokskogsbevuxen sluttning, som reser sig brant fran sjön Sivlhgens
flacka strandparti. P% höjderna finns hagar, son ännu h&lls
öppna genom betning. Omradet inryminer aven ett besthd av
gammal. granskog sant ett blandskogsomade ned doai;iinansav tall.
Hela Bröda- omradet, med dess blandning av barr- och lövskog,
betesmarker och &rar, ger en god bild av det gamla odlingslandr-kapct. Vandringsleder har anlagts inom om&let, som aven
inrymner en mindre skid3acke. Fastigheten ing%r i ett större
omrhde utefter PylleAns dalgang, vi.lket i den s k riksplanen
R SO^ 1571:75) klassificerats som riksobjekt saval avseende det
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Yorliga friluftslivet som den vetenskapliga och kulturella
naturvarden.
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Länsst~relsenfinner att ifragavarande omrade bör Särskilt
vardas och skyddas p& grund av sin betydelse för kännedomen
om landets natur och för allmafietens friluftsliv. Med stöd
av 7 $ naturvardslagen förklarar länsstyrelsen det omrade,
som utmärkts med röd.linje p& bifogade karta som naturreservat
För att trygga ändamalet med reservatet förordnar länsstyrelsei
med stöd av 8-10 $9 naturv&rdslagen samt 7 $ naturv&rdskungöre
sen att nedan angivna föreskrifter samt vard- och förvaltnings
bes'.ammelser skall galla beträffande omradet.
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Reservatföreskrifter jämlikt 8 $ naturvardslage angaende
1
ratten att förfoga över marken
Det ar förbjudet
att spränga, schakta, grava, utföra fyllning eller bedriva
täkt, annat an i samband med skötselatgarder enligt fastställd skötselplan,
att anordna upplag med undantag av tillfäll.iga upplag för jord.
.och skogsbrukets behov,
att uppföra byggnad eller annan anläggning utan länsstyrelsens
tillstånd,
att framdraga luftledning,
att anbringa tavla, plakat, affisch, inskrift eller annan störande anordning med undantag av erforderliga fridlysningstavlor, hänvisningstavlor för friluftslivets utövande samt
upplysningstavlor för vetenskaplig forskning,
att utföra awerkning eller röjning, som icke ar hänförlig
till reservatets skötsel samt

att plantera eller s% skog p& mark, som vid reservatets bildande inte var skogbärande.
Föreskrifter jämlikt 10 $ naturvardslagen gällande allmänheten
Det ar förbjudet
att förstöra eller'skada fast naturföremal eller ytbildning,
att anbringa tavla, plakat, affisch, inskrift eller annan störande anordr>j.ng,
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att skada vegetationen t ex genom uppgrävning av växter,
att vidtaga atgärd, som ka.nverka störande på djurlivet, exempelvis att fran nara hall fotografera fagelbo,
att slappa hund fri inom omadet,
att tälta eller uppställa kusvagn,
att uppgöra eld p% annan än av förveltaren anvisad plats,
att framföra eller parkera motordrivet fordon annat än p& anvisad väg och parkeringsplats samt
att göra skada p& hägnader eller andra anordningar.
Vard- och förvaltningsbestUmmelser jämlikt 7

naturvhrds-

1. Naturreservatet skall vardas och förvaltas av Halmstads

kcmmun.
2. Vgrden av naturreservatet skall syfta till att bevara den
nuvarande landskapsbilden omkring sjön Sisilhgen.

Pramförallt lövskogspartierna, med dominans av bok, skall
bibehallas för framtiden. Aldre granskog skall genom l&nplig gallring och a7rverknir.g bevaras tili en s& hög &].der
som möjligt, liksom tallen i d.e blaiidskogspartier, som
ligger söder och.öster om riksväg 25.
De betesmarker, som vid reservatets bildande b-rukas, skall
aven framgent h%llas öppna. Fagatorna,, som leder till. beteshagarna, skall bibehallas.

':Skötselnav reservatet skall,utgAende'fr%novannämnda:~>rinciper,ske i enli.ghit med en slcötselplan, vil.kenupprättas
av förvaltaren i sanrad med länets skötsel.råd och fa.ststa7&i
av länsstyrelsen efter hörande av statens naturvardsverk.

3. Uppförande av eventuell anläggning för fritidsändamal skall
ske i samrad med länsstyrelsen.

4. Förvaltaren m å anordna parkeringsplats p& lämpligt stallei
anslutning till befintlig väg.

5. Reservatet ska1.l benamnas "Bröda naturreservat" och skall
genom förvaltarens försorg utmärkas i enlighet med de anvisningar, som utfärdats av statens naturvardsverk.
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Besvär över detta beslut kan anföras genom skrivelse till
Konungen. Skrivelsen skall tillställas jordbruksdepartementet,
Pack, 103 10 Stockholm 2, och skall ha kommit in dit inom
tre veckor frän den dag klaganden har fatt del av beslutet.
Kiaganden bör i besvärsskrivelsen tydligt ange vilket beslut
som överklagas ock vad som yrkas. Vidare bör klaganden meddela
sin fullständiga adress.

I handläggningen av detta ärende har deltagit undertecknade,
landshövding och tf byradirektör, samt byradirektören Nils
Hegheim, överlantmätaren Erik Skommar och länsnotarien Boel
Wieslander.

Yngve Holmberg

Christer Johansson

Kopiá u a + karta till
Statens planverk
Statens naturv%rdsverk
Vfn
Naturv&idsr%det
FBM i Halmstad dt
Skogsvårdsstyrelsen
Naturvårdsenheten
Planenheten
Akten
Länskung.
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Liggaren
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