BESLUT
2001-12-14

Bildande av naturreservatet Vapnö mosse i Halmstads kommun
Beslut
Länsstyrelsen i Hallands län beslutar med stöd av 7 kap. 45 miljöbalken att förklara det område
som avgränsas av den streckade linjen på beslutskartan (sid 2) som naturreservat, med föreskrifter och skötselplan enligt nedan.
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Postadress
301 86 tL4LMST.W

Besöksadress
E-post
Hospitalsgatan I lansstyrelsen@n.lst.se

Telefon
035-132000

Telefax
035-107548

Postgiro
3 5 1 83-3

Beskrivning av området och skalen for beslutet
Reservatet utgörs av våtmarksobjektet Vapnö mosse med närliggande skogsmark. Området ar
belaget i en typisk sprickdalsterrang med kuperade omgivningar. Vapnö mosse bildar ett myrkomplex bestående av öppna rismossar och kärr samt mossekantskog med tall. Med några
smärre undantag är hela myrområdet hydrologiskt opåverkat. I kustlandskapet (reservatet ligger
endast någon kilometer från kustslatten) ar orörda myrar av denna storlek mycket få. Myrkomplexets storlek, mångformighet och orördhet ger ett högt skyddsvärde.
Vapnö mosse har stora botaniska varden med för l'anet sällsynta våtmarksarter. Bland annat förekommer mossnycklar, Dactylorhiza sphagnicola, på sin enda växtplats i länet. Myren utgör
också en växtgeografiskt intressant mötespunkt mellan nordliga vaxtelement och det dominerande sydvästliga florainslaget.
Norr om Vapnö mosse vaxer stora bestånd av äldre hedekskog med visst inslag av bok samt ett
litet, mycket gammalt bokbestånd. Lavfloran ar mycket artrik i adellövskogen, totalt har i området påträffats 10 rödlistade och 8 regionalt intressanta lavar. Dessa adellövskogar ligger mindre an en kilometer från Biskopstorpsområdet. Tillsammans med Biskopstorps gammelskogar
bildar de en mycket värdefull enhet.

I terrangsvackor vaxer sumpskogar med tall och björk. Kombinationen av artrik myr, sumpskog
och adellövskog sida vid sida ar ovanlig för regionen och bidrar ytterligare till att göra området
biologiskt variationsrikt och värdefullt. Fågellivet är rikt med bland annat nattskärra, orre,
gröngöling, spilikråka och nötkraka.
Reservatet är anmält till Natura 2000. Följande naturtyper ingår i EU:s habitatdirektiv: Dystrofa
sjöar och småvatten (3 160), degenererade högmossar (7120), öppna svagt välvda mossar, fattiga och internlediara kärr och gungflyn (7140), västlig taiga (9010), bokskog av fryletyp (91 lo),
äldre ekskogar på sura, sandiga marker (9190) och skogbevuxen myr (91DO).
Vapnö mosse ar aven av riksintresse för naturvården. I länets våtmarksinventering och i naturvårdsprogrammet ar området klassat i högsta naturvardesklass. Området är också med som ett
värdefullt objekt i den nationella myrskyddsplanen.

Syfte
Syftet med reservatet ar att bevara ett for Halland unikt myrkomplex med ostörd hydrologi och
stora botaniska varden samt angränsande artrika adellövskogar, samt att bevara och utveckla
den biologiska mångfald som ar knuten till reservatet. Livsmiljöerna för hotade och hansynshavande arter ska sakersCallas och forbattras.
Syftet ska uppnås genom att:

Myren skyddas från dikning, rensning, kalkning och annan exploatering eller påverkan
som kan skada eller förändra vegetation och hydrologi.
Nyckelbiotoperna skyddas från sådana ingrepp eller störningar som kan äventyra deras
fortbestånd som livsrum för de hotade arterna.
Naturskogarna med tiden, genom högre ålder och större innehåll av död ved, kommer att
erbjuda allt fler lämpliga miljöer för bl a rödlistade arter.
Planterade granskogar avvecklas och omförs till löv- och blandskogar.

Om kunskapen om reservatets varden och skötselmetoder förbättras, t ex om hotade och hänsynskrävande arter, ska detta beaktas i den löpande skötseln.
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Föreskrifter
Med stöd av 7 kap. 55 miljöbalken, om inskrankningar i ratten att använda mark- och vattenområden inom reservatet, är det utöver vad som annars galler förbjudet att:
uppföra byggnad, vindkraftverk eller annan anläggning,
anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller jämförlig anordning,
uppföra radiomast, antenn eller anlagga luft- eller markledning,
anlägga nya körvägar,
spränga, schakta, grava, dämma, markbearbeta, bednva takt eller bednva annan verksanlhet som skadar områdets topografi och landskapets karaktär samt yt- eller dranenngsförhållanden,
dika eller rensa diken,
borra, muddra, utfylla eller tippa,
anordna upplag annat an tillfalligt för skogsbmkets behov,
avverka, gallra, föryngra skog eller på annat satt påverka vegetationen,
plantera eller så trad, buskar eller andra växter,
ändra faunans sammansättning genom tillförande av nya arter,
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kalka, sprida handelsgödsel eller andra kemikalier,
ta bort eller skada stengärdesgårdar,
framföra motordrivet fordon i terrängen annat än i samband med jakt för utdragning av
älg,
upplåta mark för tävlingar eller annan verksamhet som kan medföra markslitage, föroreningar eller kan störa djurlivet

Ovanstående föreshifter 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 att tåla sådana åtgärder inom området som:
skötsel i fonn av avverkning, röjning och bränning,
undersökning och dokumentation av mark, vegetation och djurliv.

Med stöd av 7 kap. 305 iniljöbalken, om ratten att fardas och vistas i reservatet, ar det utöver
vad som annars galler 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,
framföra motordrivet fordon i terrängen,
snitsla spår, anordna orienteringskontroll eller annan tävling som kan inverka störande på
naturmiljön.

Med stöd av 35 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 Lansstyrelsen.

Ärendets handlaggning

Förhandlingar har forts med markagarna i syfte att skydda området som reservat. Överenskommelse om intrångsersättning, med rätt att bilda naturreservat, har slutligen träffats mellan
markägarna och Länsstyrelsen. Området på Biskopstorp 9:l har förvärvats av Staten.
Naturvårdsverket, Skogsvårdsstyrelsen Södra Götaland, Vagverket, Polismyndigheten i
Hallands lan, Halmstads kommun, SGU samt en av markägarna har yttrat sig i ärendet. Samtliga har stallt sig positiva till förslaget om naturreservat. Markägaren har även begärt att
motordrivet hjälpmedel måste få användas i samband med jakt för att dra ut älgar samt att ansvarsforhållandet vid bränning klargöres. Reservatsföreskrifternarespektive skötselplanen har
kompletterats på dessa punkter.
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Beslut i detta ärende har fattats av Lansstyrelsens styrelse. I beslutet deltog landshövdingen
jämte ledamöterna Sven Eric Lorentzon, Gunnel Welin, Gunilla Wenander-Grönvall, Gunnel
Bengtsson, Karl-Gunnar Svensson, Gösta Gustafson, Bengt Ekberg, Inger Johansson, Maj-Britt
Rane Andersson, Hans Webeck samt tj g suppleanterna Marianne Kierkemann, Sven Fritzson
och Lena Dygården.

I den slutliga handläggningen deltog länsråd Erik Österberg, länsassessor Ulf Havton, biträdande länsantikvarie Marianne Foghamrnar, byrådirektör Barbro Toftgård, miljövårdsdirektör
Böj e Andersson samt föredragande avdelningsdirektör Staffan Bengtsson.

Detta beslut kan överklagas hos regenngen,-&dqa+

Bilagor
1. Skötselplan
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Sändlista:
Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm
SGU, Box 670,751 28 Uppsala
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 Halmstad
Oscar Dickson, Nannaxps gård, 305 92 Holm
Nils Kuylenstiema, Sperlingsholms slott, 305 93 Halmstad
Förvaltninglratts
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Samhällsplaneringlkultur
Samhallsplanennglplan och bostad
Lennart Fredriksson
Dossier

