BESLUT

LANSSTYRELSEN
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Länsstyrelsens reg.nr 103

DE

Skoesv5rdsstvrelsen i Hallands län
Kungsgatan 12
u

302

45 IIILLNSTJ-D

Förordnande om naturreservat omfattande omr%de inom Kärragards sundplantcring, Tjärby sandflogskifte samt Tjärby bys
flygs?~nclsfält,T j Z r b g sogcen, Veinge k o m u n
-.

I skrivelse till länsstyrelsen 10.8.1965 har skogsvardsstgrelsen i länet föreslagit, att länsstyrelsen matte förklzra
som naturreservat ett p& karta närmare angivet slro.gsomr~<ic;
tillhörigt fastigheterna Tjärby och Kärragård i Veinge k m mun. Som stöd för framställningen har anförts bl.a., att oa&det är värt att bevara som en erinran om våra förfäders
kamp mot flygsanden.

Länsstyrelsen har företagit utredning i ärendet, dirvid bl.?,,
överlailtmätaren utrett äganderättsförh9llandem inom ori.rgne<.
Framställningen har tillstyrkts av dsvarande statens natwrvårdsnämnd, davarande kommunalnämnden i Veinge kommun och 2%
turv5rdsradet i länet.

Länsstyrelsen har förordnat 1.antmätare Tore Petterssor. akt
förhnndla med berörda markägare. Vid förhandlin,yarna hsr frc!:
kommit tv9 olika förslag att lösa ersiittningsfrsgan. Det er::%
alternativet
.. avser farvärv av hela det för Tjärby sarifäll.aa
omradet. Overenslco~~~melse
om förvärv härav har dock inte i:-mnaf träffas. Det andra innebär, att en del av omradet, vilk.?;
närmare har angivits på karta, avsättes som naturreservat
utan ersättning till markägarna. Företredare för msrkä,gania
har godkänt detta sistnämnda alternativ med vissa yrkand.en
beträffande reservatföreskrifternas utformning.

Postadress
301 86 HALMSTAD

Gatualress

osp pi ta isgatan

Postgiro
3 51 8%3
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Länsstyrelsen finner, att det omr%de som markerats på aen
till detta beslut hörande kartan bör sarskil5 vardes och
skyddas p5 grund av sin betydelse för kannedomen on laidets
natur och för allmanhetens friluftsliv. På grund härav förklarar länsstyrelsen med stöd av.7 $ naturvårdslagen nämnda
område som naturreservat.
Med stöd av 6-10 S$ naturvårdslagen samt 7 1$ naturvårdskungörelsen förordnar länsstyrelsen, att följande föreskrifter
samt v&&och förvaltningsbestämmelser skall gälia för reservatet.

Föreskrifter gällante rätten att förfoga över s.znfä.ili~het?
Det ar förbjudet
att uppföra byggnad
att anlägga väg utan lansstyrelsens tillstånd
att uppföra stängsel, som hindrar allmanhetens tilltrade
att framdraga luftledning
att spränga, schakta, gräva, utföra fyllning eller bedriva
takt i någon forn, dock att täkt för husbeho-,i m 2 bedrivas i befintligt sandtag efter darom av länsstyrelsen
meddelat tillstand
utan länsstyrelsens tillatt
utföra maskinell markberedning
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att anordna upplag ned undantag av tin~erupplagsamt
att avverka, röja, plantera eller så skog utan skogsvårdssFyrelsens tillstand.
Föreskrifter gällande den besökande allmänheten
Det är förbjudet
att förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
att fälla, bryta kvistar eller på anna-t sätt skada träd ock
buskar vare sig döda eller levande
att skada vegetationen t.ex. genom uppgrävning av vzxter
att rida
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att vidtaga Stgärd som kan verka störande pS.djurlivet exenpelvis att fr%n dira h%ll fotografera boplats
att tälta eller uppställa husvagn
att göra upp eld
att utan
tillstånd av förvaltanae rnyndighe-tanordna t%-rling,
.~
som kan medföra skada 'på viixt- eller djurliv;"
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att framföra motordrivet fordon annat än p% anvisad v2g och
parkeringsplats
att parkera annat än på därför iordningställd plats
.

.

att släppa hund fri inom omr%det samt
att utföra vetenskapliga eller andra undersökningar utan tilist%nd av förvaltande myndighet.
VSrd- och förvsltningsbestämmel~e~
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1.

Naturreservatet skall v%rdas och förvaltas av skogsvhdsstyrelsen i samr&& med markagama.

2.

Syftet med naturreservatet är:att.bevara ett för b2.i.eden
vetenskapliga och sociala natuivarden iiycket var~ri.e?illlt
dynlandskap ned dess skogsbest3nd och intressants ~* . ,!~. . o = a .

..3::i,.::Om&de~&al.& .Lj&o%. hitti1l.s nyttja:: ,.för p h g g ~ d : . A l l , .
awerknj-ng,röjning; plantering och sid6 skall-ske i s e m r&d med skogsv%rdsstyrelsen. För trak-te2
irammancie trsdk
och.buslcslag bör undvikas. Skötseln skall i övrigt s k a i
enlighet med en skötselplan, vilken s all upprat'as av
fömaltaren i samr8d med länets skötselr%d och Oërefter
godkännas av länsstyrelsen efter hörande av statens natrirv%rdsverk.
i

4.

,

Förvaltaren m% anordna parkeringsplats på. lämplig plats
inom reservatet.

5. Förvaltaren har att ombesörja anordnandet av tosletter
och uppsamling av avfall och dylikt i den m3n besöksfri.kvensen pakallar detta.

6. Reservatet skall benämnas "Tjärby sanddynsreservat!' och
skall genom förvaltarens försorg ut~ärknsi enlighet %ed
de anvisningar som utfärdats av statens natunr%rd.sverk.
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Besvär över detta beslut kan anföras genom skrivelse till Konungen. Skrivelsen skall tillställas jordbrdksdepzrtementft,
Fack, 103 10 Stockholm 2, och ha kommit in dit inoa tre veckor från den dag klaganden fgtt del av beslutet. I besvarsskrivelsen bör tydligt anges vilket beslut som överklagas or?
vad som yrkas. Vidare bör klaganden meddela sin fullständiga
adress.

I handläggningen av detta 5ren6e har förutom undertecknade,
länsr%d och byrhlirektör, aven länsarkitekten Stig Elmqvi.st,
överlantmataren Fiarry Örtegren och länsnotarien Boel Wieslayder deltagit.

Torsten Segrell
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