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Postadress Besöksadress E-post Telefon 
301 86 HALMSTAD Slottsgatan 2 halland@lansstyrelsen.se  010-224 30 00 
 

Bildande av naturreservatet Trönninge ängar i Halmstads kommun 

Beslut 

Länsstyrelsen i Hallands län beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (MB) att 
förklara de områden som avgränsas av blå heldragen linje på ovanstående karta som 
naturreservat, med syfte, skäl och föreskrifter enligt nedan. 
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Reservatets gränser ska märkas ut i fält, och dess namn ska vara Trönninge ängar.  
 
Länsstyrelsen i Hallands län beslutar vidare, med stöd av 7 kap. 7 § första stycket MB, 
att föreskrifter till skydd för fågellivet på fastigheten Trönninge 23:1 från 1981-03-31 
(dnr 11.1211-2095-78) upphör att gälla när föreliggande beslut vinner laga kraft. 
 
Beslutet riktar sig till var och en, fastighetsägare och innehavare av särskild rätt, vars 
rättigheter att använda mark-och vattenområden berörs av reservatsbeslutet. 
 
Skötselplan 

I enlighet med 3 § förordningen (SFS 1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken 
m.m. fastställer Länsstyrelsen bifogad skötselplan (bilaga 2). 

Syfte 

Syftet med naturreservatet är att bidra till bevarandet av den biologiska mångfalden 
bland främst gäss, änder och vadare vilka använder området för häckning, rastning och 
övervintring, samt att vårda, bevara och nyskapa värdefulla naturmiljöer som har 
betydelse för dessa fåglar. 
 
Av vikt är också att långsiktigt vårda, bevara och återställa värdefulla naturmiljöer för 
den biologiska mångfald som hör till det öppna, kustnära odlingslandskapet och 
vattendragen. Goda förhållanden ska råda för växt- och djurarter som är typiska för 
dessa miljöer. 
 
Reservatet ska bidra till att gynnsam bevarandestatus uppnås i den biogeografiska 
regionen för förekommande arter och naturtyper som Sverige har förbundit sig att 
skydda i internationella konventioner och överenskommelser. 
 
Reservatet ska vara tillgängligt för fågelstudier, rekreation och friluftsliv i den mån 
områdets biologiska värden inte störs eller hotas av aktiviteterna. Besökare ska kunna 
se, uppleva och lära från områdets typiska livsmiljöer och arter.  
 
Syftet ska nås genom att: 

 land- och vattenmiljöerna skyddas mot exploatering, 

 störningen på fågellivet minskas genom att det råder tillträdesförbud inom största 
delen av området, 

 gräs- och våtmarker sköts för att gynna rödlistade och andra naturvårdsintressanta 
arter främst bland gäss, änder och vadare och för att motverka igenväxning, 

 nya, öppna våtmarker anläggs, 

 djur och växter i Fylleån får näring och skugga från en trädbård utmed åsträckan, 

 främmande arter bekämpas om det finns risk att de skadar de naturvärden som 
reservatet avser att bevara,  
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 delar av naturreservatet anpassas för fågelstudier genom anläggningar som 
gömslen, observationsplatser och utsiktsplatser och genom att informationsmaterial 
utvecklas,  

 forskning, vetenskapliga studier och inventeringar med syftet att öka kunskapen om 
t ex fåglar, andra hotade arter, naturvårdsbiologi och skötselmetoder främjas i 
reservatet samt 

 nya kunskaper om hotade och hänsynskrävande arter och naturtyper beaktas i 
skötseln av reservatet. 

Skälen för beslutet 

Området utgörs av ett öppet jordbrukslandskap nära kusten med betesmarker och åkrar, 
där förekomsten av grunda våtmarker skapar goda betingelser för framför allt gäss, 
änder och vadare under flyttperioder, häckningstid och under övervintring.  Delar av 
området är ett fågelskyddsområde sedan 1981. Fylleån, som är ett Natura 2000-område 
med en genuin laxstam, rinner genom området. 
 
Områdets naturvärden kan skadas av exploateringsföretag, av förändrad hydrologi på 
land och i vattendragen, av felaktig eller upphörd hävd, av störningar på fåglarnas 
livsmiljöer från till exempel friluftslivet eller från rovdjur samt av konkurrens från 
främmande arter och stammar.  
 
De viktigaste åtgärderna för att bevara naturvärdena är att långsiktigt skydda området 
från exploatering och störningar samt att bibehålla och i vissa delar förändra 
inriktningen på skötseln. 

Föreskrifter  

A. I enlighet med 7 kap. 5 § andra stycket miljöbalken (MB), om inskränkningar i 
rätten att använda mark- och vattenområden inom reservatet, är det utöver vad som 
annars gäller förbjudet att: 

1. under hela året beträda eller vistas inom de områden som har markerats med 
rött raster på beslutskartan och som slutligen utmärks i fält. Beträdnads- och 
vistelseförbudet omfattar hela området med undantag för: 

 anläggningar för friluftslivet, d. v. s. parkering, vägar, gömsle, plattform 
och fågeltorn, 

 ett område med 10 meters bredd längs järnvägen utmed den östra gränsen 
av reservatet. 

 Fylleåns vattenområde, 

 ett område med 5 meters bredd på landsidan om Fylleåns strandlinje där ån 
rinner mellan järnvägen och motorvägen.  
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2. uppföra byggnad, anordning eller anläggning, 

3. uppföra mast eller antenn samt anlägga luft- eller markledning, 

4. borra, spränga, schakta, gräva, markbearbeta eller bedriva täkt, 

5. dika, dikesrensa, dämma eller utföra annan åtgärd som kan påverka områdets 
hydrologi.  

6. anordna upplag, tippa eller fylla ut, 

7. inplantera för området främmande växt- eller djurarter, 

8. så in växter, plöja, harva eller på annat sätt bryta vegetationstäcket, 

9. kalka, gödsla eller sprida bekämpningsmedel, 

10. framföra motordrivet fordon på land annat än på bilväg eller parkera annat än 
på anvisad plats (se karta bilaga 3d), samt 

11. bedriva jakt.  

Dessutom är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd 

12. lägga i eller flytta grus, sten eller block i vattendragen. 

 
 

B. För att tillgodose syftet med reservatet förpliktigas med stöd av 7 kap. 6 § MB 
ägare och innehavare av särskild rätt till fastigheten tåla åtgärder inom området 
enligt följande: 

1. utmärkning av reservatet och områden med beträdnadsförbud enligt 
Naturvårdsverkets anvisningar, 

2. anläggning och underhåll av anordningar för friluftslivet som gömslen, fågeltorn, 
plattformar, toaletter, väg och parkeringsplats samt informationsskyltar,  

3. skötsel av området. Se karta, bilaga 3b; 

a. skötsel av betesmarker innefattande bränning, slåtter, betesdrift, 
grävning/markbearbetning för att skapa bar sand/jord, uppsättande och underhåll 
av stängsel och insamlingsfålla för betesdjuren, 

b. avverkning av träd, röjning av träd och buskar i hela området, 

c. anläggning av fågelåker, innefattande markbearbetning och insådd av lämpliga 
pollen-, nektar- och fröproducerande örter på högst 2 ha/år, 

d. våtmarksanläggning och efterföljande skötsel, 

e. jakt och skyddsjakt på räv, grävling, vildsvin, iller, mink, kråkfågel och gråtrutar 
samt bekämpning av främmande arter i hela området, 

f. utsättning av hotade arter i hela området där utsättningar krävs för att stärka artens 
möjlighet till långsiktig överlevnad i länet samt 
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g. undersökningar och dokumentation av mark, vatten, samt växt- och djurliv i hela 
området. 

 
 

C. Med stöd av 7 kap. 30 § MB, om rätten att färdas och vistas i reservatet, är det 
utöver vad som annars gäller förbjudet att: 

1. under hela året beträda eller vistas inom de områden som har markerats med 
rött raster på beslutskartan och som slutligen utmärks i fält. Beträdnads- och 
vistelseförbudet omfattar hela området med undantag för: 

 anläggningar för friluftslivet, d. v. s. parkeringar, vägar, stigar, gömslen, 
plattformar och fågeltorn, 

 ett område med 10 meters bredd utmed den östra gränsen av reservatet. 

 Fylleåns vattenområde, 

 ett område med 5 meters bredd på landsidan om Fylleåns strandlinje där ån rinner 
mellan järnvägen och motorvägen.  

2. skada levande eller döda, stående eller liggande träd och buskar, 

3. skada, plocka eller samla in växter. Plockning av bär, matsvamp och enstaka 
exemplar av kärlväxter är dock tillåten, 

4. inplantera för området främmande växt- eller djurarter, 

5. sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift, 

6. medföra okopplad hund,  

7. framföra motordrivet fordon på land annat än på bilväg eller parkera annat än 
på anvisad plats (se karta bilaga 3d),  

8. sätta upp tält, 

9. ställa upp husvagn eller husbil i reservatet kl 22-06 

10. elda annat än på anvisad plats. 

Dessutom är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd 

11. använda fällor avsedda för ryggradslösa djur, 

12. anordna lägerverksamhet eller tävlingar. 
 
 

Ovanstående föreskrifter ska inte utgöra hinder för:  

 förvaltaren av naturreservatet, eller den förvaltaren uppdrar åt, att vidta de åtgärder 
som behövs för att tillgodose syftet med naturreservatet och som framgår av 
föreskrifterna enligt 7 kap. 6 § miljöbalken, föreskrifterna B 1 - 3 ovan, 

 utsättning av nationellt hotade arter som är knutna till reservatets naturtyper och där 
utsättningar krävs för att stärka artens möjlighet till långsiktig överlevnad i länet, 
under förutsättning att Länsstyrelsen beviljat tillstånd, 
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 anläggning av en insamlingsfålla för djuren i anslutning till brukningsvägen i östra 
kanten av området under förutsättning att arbetet genomförs perioden 1 september - 
15 mars. Fållan ska utformas och placeras där den stör fågellivet så lite som möjligt. 
Höjden på de ingående delarna får inte vara högre än på en normal stängselstolpe 
över marken. Undantaget avser beträdnadsförbud i föreskrift A 1, förbudet mot att 
uppföra anordning eller anläggning i föreskrift A 2, förbudet mot att schakta och 
gräva i föreskrift A 4, anordna tillfälligt upplag i föreskrift A 6 och förbudet mot att 
framföra motordrivet fordon i föreskrift A 10, 

 anläggning av en övergång för betesdjuren över vattendraget/våtmarken i 
skötselområde 4 om arbetet genomförs under perioden 1 september - 15 mars. 
Höjden på de ingående delarna får inte vara högre än på en normal stängselstolpe 
över marken. Överblivet material ska tas bort ur reservatet. Undantaget avser 
beträdnadsförbud i föreskrift A 1, förbudet att uppföra anläggning eller anordning i 
föreskrift A 2, förbudet mot att schakta och gräva i föreskrift A 4, anordna tillfälligt 
upplag i föreskrift 6 och förbudet mot att framföra motordrivet fordon i föreskrift A 
10, 

 bruk av åker (se karta bilaga 3c). Undantaget avser beträdnadsförbud i föreskrift A1, 
förbud mot att så in växter, plöja, harva eller på annat sätt bryta vegetationstäcket i 
föreskrift A 8, förbud mot gödsling, kalkning och spridning av bekämpningsmedel 
enligt föreskrift A 9 och förbudet mot att framföra motordrivet fordon i föreskrift A 
10, 

 underhåll av motorväg och järnväg. Överblivet material ska tas bort ur reservatet. 
Undantaget avser beträdnadsförbud i föreskrift A 1, förbuden mot att schakta, gräva, 
markbearbeta i föreskrift A 4, anordna tillfälligt upplag i föreskrift A 6 och förbudet 
mot att framföra motordrivet fordon i föreskrift A 10, 

 nödvändigt underhåll av de diken som har markerats på karta bilaga 3c och som 
leder dagvatten från uppströms liggande järnväg, industri- och tomtmark under 
förutsättning att arbetet genomförs under perioden 1 september - 15 mars. Ska 
åtgärderna genomföras under annan tid krävs tillstånd från länsstyrelsen. Vid 
underhåll av diken får ett område på tio meter på vardera sidan av diket disponeras. 
Överblivet material tas bort ur reservatet. Undantaget avser beträdnadsförbud i 
föreskrift A 1, förbudet mot att schakta, gräva, markbearbeta i föreskrift A 4, 
förbuden mot att dikesrensa i föreskrift A 5, att anordna tillfälligt upplag i föreskrift 
A 6 och förbudet mot att framföra motordrivet fordon i föreskrift A 10, 

 underhåll av ledningar och ledningsgator. Undantaget avser beträdnadsförbudet i 
föreskrift A 1, förbuden mot att schakta, gräva, markbearbeta i föreskrift A 4 och att 
anordna tillfälligt upplag i föreskrift A 6 och förbudet mot att framföra motordrivet 
fordon i föreskrift A 10 och endast under förutsättning att: 

- åtgärder genomförs under perioden 1 september - 15 mars, 

- markskador minimeras och uppkomna skador repareras, 

- inget material tillförs området som kan innehålla för området främmande arter 
eller förorenande ämnen, 

- överblivet material tas bort ur reservatet, 
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- framkomlighet på stigar inte försämras, 

- hänsyn tas till betesdjur, stängsel och friluftsanordningar,  

- informationsskyltar sätts upp vid reservatets parkeringsplatser innan åtgärder 
påbörjas, om åtgärderna tar minst två dagar. Dessa ska innehålla information om 
vad som görs och telefonnummer till kontaktperson. Skyltarna ska tas ner direkt 
efter det att åtgärden avslutats,  

 anläggande av en cykelväg och bro över Fylleån i anslutning till järnvägen i den 
östra kanten av området (se karta bilaga 3 d). Arbetet ska genomföras under 
perioden 1 september - 15 mars och föregås av ett samråd med Länsstyrelsen enligt 
12 kap. 6 § MB. Undantaget avser beträdnadsförbud i föreskrift A 1, förbuden mot 
att anlägga stig och väg i föreskrift A 3, schakta, gräva, markbearbeta i föreskrift A 
4, anordna tillfälligt upplag och att tippa eller fylla ut i föreskrift A 6 samt förbudet 
mot att framföra motordrivet fordon i föreskrift A 10 samt  

 vetenskapliga undersökningar som Länsstyrelsen gett tillstånd till och under 
förutsättning att de inte motverkar reservatets syfte. 

Upplysningar: 

Beslutets giltighet 

Länsstyrelsen vill upplysa om att föreskrifterna beslutade med stöd av 7 kap. 30 § MB, 
om rätten att färdas och vistas inom reservatet, gäller omedelbart, även om de 
överklagas. 

Cykelväg och bro över Fylleån 

Enligt undantagen ovan ska åtgärder i samband med anläggning av cykelväg och 
bro över Fylleån föregås av ett samråd med Länsstyrelsen enligt 12 kap. 6 § MB. 
Åtgärderna kan också komma att kräva strandskyddsdispens och tillstånd enligt 
natura 2000-reglerna i 7 kap. MB samt tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 
kap. MB. 
 
Länsstyrelsen erinrar om att även andra lagar, förordningar och föreskrifter än 
reservatsföreskrifterna gäller för området. Av särskild betydelse för syftet med 
reservatet, eller som ett komplement till föreskrifterna är bland andra:  

7 kap. 7 § MB, dispens från föreskrifter 

Om det finns särskilda skäl får Länsstyrelsen medge dispens från föreskrifterna för 
naturreservatet. Dispens får dock inte lämnas för åtgärder som strider mot syftet med 
naturreservatet.  
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7 kap 11 § MB, biotopskydd 

Småvatten som diken, bäckar och våtmarker i jordbruksmark m.m. omfattas av 
biotopskydd. Inom ett biotopskyddsområde får man inte bedriva en verksamhet eller 
vidta en åtgärd som kan skada naturmiljön. 

7 kap. 13–18 §§, MB, strandskyddsbestämmelser 

Strandskydd om 100 m omfattar vattendragen i området. Strandskyddsbestämmelsernas 
syfte är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv samt att bevara goda 
livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. Åtgärder som kan motverka syftet 
med strandskyddet är förbjudna.  

11 kap. Mb om vattenverksamhet, samt lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser 
om vattenverksamhet 

Med vattenverksamhet avses bland annat uppförande, ändring, lagning och utrivning av 
dammar, bortledande av vatten från eller grävning och rensning av vattenområden samt 
andra åtgärder i vattenområden om åtgärden syftar till att förändra vattnets djup eller 
läge. Även åtgärder som utförs för att avvattna mark eller som utförs för att sänka eller 
tappa ur ett vattenområde eller skydda mot vatten, när syftet med åtgärden är att varaktigt 
öka en fastighets lämplighet för vissa ändamål, är att betrakta som vattenverksamhet 
(markavvattning). 

12 kap. 6§ miljöbalken, samråd 

För verksamheter och åtgärder som kan ändra naturmiljön väsentligt krävs samråd med 
Länsstyrelsen, i de fall verksamheten eller åtgärden inte omfattas av tillståndsplikt eller 
anmälningsplikt enligt miljöbalken. 

Artskyddsförordningen (2007:845) 4–9 §§ 

Många arter är fridlysta enligt artskyddsförordningen. Det innebär att djuren och växterna 
inte får skadas eller störas, och i många fall även att fortplantningsområden och 
viloplatser är skyddade. Alla fåglar, groddjur, kräldjur, fladdermöss och orkidéer samt 
vissa andra arter som tas upp i förordningen är fridlysta. 

2 kap. 1, 6–8 §§ kulturmiljölagen (1988:950), fornlämningar 

De fasta fornlämningar som återfinns inom reservatet är skyddande enligt lag. Det är 
förbjudet att utan tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, 
plantering eller på annat sätt ändra eller skada en fast fornlämning. Om fornlämning 
påträffas under grävning eller annat arbete, skall arbetet avbrytas och förhållandet 
omedelbart anmälas till länsstyrelsen. 
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Hur man överklagar 

Eventuellt överklagande skickas till halland@lansstyrelsen.se  eller Länsstyrelsen, 
301 86 Halmstad. Ange vilket beslut som överklagandet gäller t ex genom att 
ange diarienumret (511-6876-13). Skriv också vilken ändring som begärs.  

För att överklagandet ska kunna prövas, måste det komma in till Länsstyrelsen 
senast den 22 juni 2018. 

Länsstyrelsen skickar överklagandet vidare till Regeringen för prövning, om 
länsstyrelsen inte själv ändrar beslutet på det sätt som begärs. 

Kungörelse av beslut 

Detta beslut kommer att kungöras enligt 3 § lag (1977:654) om kungörande i mål 
och ärenden hos myndighet m.m. och 27 § förordning (1998:1252) om 
områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 
 
Beslutet kommer också att kungöras i länets författningssamling. 
 
Beslutet hålls tillgängligt på Länsstyrelsen i Hallands län och Länsstyrelsens 
hemsida www.lansstyrelsen.se/halland. 

Beskrivning av området  

Trönninge ängar ligger cirka en kilometer från havet och sex kilometer söder om 
Halmstads centrum. Området utgörs i huvudsak av flacka lågt liggande fuktängar och åkrar 
som i varierande utsträckning översvämmas under våren. I området finns både anlagda och 
naturliga våtmarker. Längst i söder finns cirka 6 ha anlagda våtmarker som skapats för att 
gynna fågellivet, och en reningsverksdamm som inte längre är i bruk och som är helt 
omgiven av träd. Utmed Natura 2000-området Fylleån, i norr och väster finns gamla 
avsnörda meanderslingor, vidsträckta vassar samt träd- och buskmarker med al och viden. 
Ån har pekats ut som natura 2000-område bland annat för att arten lax reproducerar sig ån. 
 
Av häradskartan från 1920-talet och den ekonomiska kartan från 1960-talet framgår att vid 
dessa tidpunkter brukades större delen av området som åker. I dag betar nötboskap största 
delen av området och på drygt en sjättedel bedrivs åkerbruk. 

Uppgifter om reservatet 

Namn Trönninge ängar 

Kommun Halmstad 

Församlingar Eldsbergabygden, Martin Luther och Snöstorp 

Areal 151 hektar 
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Reservatet bildades år 2018 

Lägesbeskrivning 6 km SSO om Halmstads centrum 

Mittkoordinater  SWEREF 99 TM, N 372239, E 6278323 

Befintligt områdesskydd Södra delen av området är ett fågelskyddsområde med 
tillträdesförbud från den 1 april – 15 juli. Beslutet som 
fattades 1981-03-31 (dnr 11.1211-2095-78) upphävs när 
nu föreliggande beslut vunnit laga kraft. 

 Fylleån, som rinner i den västra kanten av området, är ett 
Natura 2000-område SE0510132. 

Naturgeografisk region Södra Hallands kustland 

Dikningsföretag Trönningebäckens sänkningsföretag år 1953 
  Trönninge och Kistinge dikningsföretag år 1955 

Förvaltare Länsstyrelsen 

Naturvårdsregistret DOSID 1102687 

Fastigheter och särskilda rättigheter redovisas i bilaga 1. 

Ärendets handläggning 

Trönninge ängars värde för rastande och häckande fåglar har varit bekant under lång tid. 
I länets naturvårdsprogram från 1977 beskrevs området som en värdefull fågellokal och 
området föreslogs bli ett naturvårdsområde. År 1981 bildades ett fågelskyddsområde 
med tillträdesförbud i den södra halvan av området. Trönninge ängar ingår i 
Ramsarområdet Fylleån sedan 2001. Fylleån är ett Natura 2000-område sedan år 2000. 
Trönninge ängar är upptaget i kommunens naturvårdsprogram som ett område med högt 
naturvärde (klass 1). Det ägs av Halmstads kommun och har under lång period skötts 
med betesdjur och med åkerbruk i vissa delar. Frågan om reservatsbildning väcktes åter 
av Halmstads Ornitologiska Förening under 2006 vilket fick till följd att en arbetsgrupp 
bildades med representanter från Länsstyrelsen, Halmstads kommun och Halmstads 
Ornitologiska Förening. 
 
Ett förslag till beslut sändes ut till sakägare, berörda myndigheter och föreningar under 
2014. Med anledning av de synpunkter som inkom ändrade Länsstyrelsen beslutet på ett 
så omfattande sätt att länsstyrelsen gjorde bedömningen att markägare m fl. åter skulle 
få möjlighet att framföra sina synpunkter på förslaget. Länsstyrelsen ändrade lydelsen 
av föreskrift A1 och C1 (beträdnadsförbud), och tog bort det totala undantaget från 
föreskrifterna för ”vid beslutsdatumet gällande rättigheter”, som fanns med i det tidigare 
förslaget. Undantagen anpassades efter vilken rättighet de olika servituten eller avtalen 
medger. Vissa av undantagen från föreskrifterna tidsbegränsades så att dispens måste 
sökas om åtgärder ska vidtas under häckningsperioden då fåglarna är som mest 
störningskänsliga (15 mars t o m 31 augusti). Beslut och skötselplanen anpassades för 
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att underlätta skötseln av området, bland annat utökades den yta som får brukas som 
åker på bekostnad av betesmarken. 
 
Det förändrade förslaget sändes till sakägare och berörda myndigheter 2017-12-18. 
Inkomna synpunkter samt länsstyrelsens bemötanden av dessa redovisas i bilaga 4. 
Synpunkterna som inkom har inte givit anledning till ändring av beslutet. 

Länsstyrelsens bedömning 

Motiv för länsstyrelsens beslut 

De havsnära våtmarkerna på Trönninge ängar är södra Hallands viktigaste häcklokal för 
vadare, bl. a. tofsvipa, rödbena, storspov och skärfläcka. Här finns också en stor koloni 
av skrattmås. Stora mängder gäss, simänder och vadare rastar under vår och höst. På 
vintrarna ses mycket rovfågel. Det rika fågellivet lockar årligen en stor mängd 
fågelintresserade människor till området, varav många är långväga besökare.  
 
Flera vadare har minskat eller försvunnit helt som häckfåglar i södra Sverige sedan 
1970-talet enligt inventeringsdata. (Länsstyrelsen i Skåne och Hallands län, 2008). 
Inventeringar visar att flertalet inventerade arter av strandängsfåglar i Halland minskat 
kraftigt mellan inventeringarna 2007 och 2012 och det är i de flesta fall en fortsättning 
på de kraftiga minskningarna mellan 2002 och 2007. Vid jämförelse mellan Halland och 
Skåne visar de flesta vadararterna samma negativa trend (Länsstyrelsen i Hallands län, 
2015). Modelleringar har visat att flera av arterna producerar för få ungar för att 
bestånden ska leva vidare. Det finns flera orsaker till detta. En är störningar under 
häckningstiden från människor som använder strandängarna utmed havet för bad, 
promenader, rastning av hundar och för olika vattensporter. Andra orsaker är ökade 
förluster av bon och ungar orsakade av predation samt att arealen häckningsmark som 
brukas på ett lämpligt sätt har minskat. Det kan även finnas ytterligare faktorer som 
påverkar häckningsutfallet negativt. 
 
Klart är att ostörda rastplatser, lämplig häckningsmark, goda möjligheter till födosök 
och relativ ostördhet mer och mer blir en bristvara i det hårt exploaterade kustland-
skapet i Halland. Inom Trönninge ängar finns det dock goda möjligheter att skapa 
ostörda, attraktiva miljöer för rastande och häckande fågelarter knutna till kusten och 
odlingslandskapet. 
 
Trönninge ängar och Fylleån omfattas av Convention on Wetlands of International 
Importance, especially as Waterfowl Habitat (Ramsarkonventionen). Länder som 
anammar Ramsarkonventionen (till exempel Sverige) förbinder sig att i markplanering 
och förvaltning skydda, bevara och förvalta för fågellivet värdefulla våtmarker och 
vattenmiljöer. Inrättande av områdesskydd av Trönninge ängar är ett steg i detta 
åtagande. 
 
För att området ska vara en optimal häcknings- och rastplats krävs restaureringar och 
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skötsel med anpassning till fågellivet. Det måste också skyddas mot exploateringar. 
Vidare krävs ordningsföreskrifter för att bevara områdets värden vilka är beroende av 
att området i möjligaste mån är fritt från störningar. Naturreservat är därmed den 
lämpligaste skyddsformen. 

Upphävande av tidigare beslut 

Länsstyrelsens förordnande om föreskrifter till skydd för fågellivet från 1981-03-31 
(dnr 11.1211-2095-78) ersätts i och med att detta beslut vinner laga kraft av ett 
motsvarande förbud, som gäller i ett utvidgat område och under en längre tidsperiod. 
Beslutet från 1982 har därmed spelat ut sin roll och förordnandet ska därför upphävas. 

Förenlighet med andra områdesbestämmelser, planer och miljömål 

Reservatet ligger inom området av riksintresse enligt 3 kap. 6 § MB för friluftsliv 
”Laholmsbukten” och för naturvård ”Laholmsbukten -Eldsbergaåsen - Genevadsåsen – 
Lagan”. Reservatet omfattas dessutom av geografiska bestämmelser enligt 4 kap. 2 och 
4 §§ MB (Kust och skärgård samt Rörligt friluftsliv) 
 
Södra halvan av området har varit ett fågelskyddsområde sedan år 1981, med 
beträdnadsförbud under en del av året. Fylleån som rinner i västra kanten av området är 
ett Natura 2000-område. Trönninge ängar är också en del av Ramsarområdet Fylleån. 
 
I Halmstads kommuns översiktsplan ”Framtidsplan 2030” uttrycker kommunen: 
”Trönninge ängar är redan idag ett välbesökt naturområde och tillhör en av Hallands 
finaste fågellokaler” och ”Området som ägs av Halmstads kommun föreslås skyddas 
som naturreservat”. 
 
Reservatsbildningen bidrar till att uppnå miljökvalitetsmålen ”Myllrande våtmarker”, 
”Ett rikt växt och djurliv” och ”Ett rikt odlingslandskap”. 
 
Länsstyrelsen bedömer att detta beslut följer riktlinjer för prioritering av 
naturreservatsskydd och Sveriges internationella åtaganden om skydd av den biologiska 
mångfalden. Beslutet är förenligt med en från allmän synpunkt lämplig användning av 
mark- och vattenresurser samt med den för området gällande översiktsplanen och att 
riksintressena tillgodoses i berörd del genom beslutet. 

Intresseprövning 

Länsstyrelsen anser, vid en intresseprövning enligt 7 kap. 25 § miljöbalken, att 
avgränsningen av området och föreskrifternas utformning i detta beslut innebär en 
rimlig balans mellan de värden som ska skyddas och det intrång detta innebär för 
enskilds rätt att använda mark och vatten. 

Konsekvensutredning vid regelgivning 

Enligt 4 § förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning, 
ska länsstyrelsen vid beslut om ordningsföreskrifter formulerade med stöd av  
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7 kap. 30 § MB göra en konsekvensutredning av kostnadsmässiga och andra 
konsekvenser i den omfattning som behövs. Enligt 5 § samma förordning kan 
länsstyrelsen, om den bedömer att det saknas skäl att genomföra en konsekvens-
utredning, besluta ordningsföreskrifter utan att göra en konsekvensutredning. 
Länsstyrelsen bedömer att det saknas skäl att genomföra en konsekvensutredning 
av de ordningsföreskrifter som beslutas i detta ärende. 

Deltagande i beslutet 

Detta beslut har fattats av landshövding Lena Sommestad. I handläggningen av 
ärendet deltog länsråd Jörgen Peters, naturvårdsdirektör Henrik Martinsson, 
chefsjurist Peter Jupén och naturvårdshandläggare Ingegerd Svensson. Den 
sistnämnda har varit föredragande. 
 
 
 
Lena Sommestad 
Landshövding   
 Ingegerd Svensson 
 Naturvårdshandläggare 
 
 
Detta beslut har signerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 
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