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Länsstyrelsens i Hallands län beslut om bildande av naturreservatet 
Trönninge ängar i Halmstads kommun (dnr 511-6876-13).  

Länsstyrelsen i Hallands län beslutade den 30 maj 2018 att bilda 
naturreservatet Trönninge ängar, Halmstads kommun på fastigheterna  
Fyllinge 20:393, Halmstad 4:2, Halmstad 4:10, Kistinge 2:8, Kistinge 2:9, 
Kistinge FS:3, Trönninge 8:8, Trönninge 8:9,Trönninge 8:10, Trönninge 
8:11, Trönninge 9:11, Trönninge 23:1, Trönninge 23:2 och Trönninge FS:15. 
 
I beslutet meddelades med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken följande 
ordningsföreskrifter om vad allmänheten har att iaktta. 
Inom reservatet är det förbjudet att: 

 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.  
 skada levande eller döda, stående eller liggande träd och buskar, 
 skada, plocka eller samla in växter. Plockning av bär, matsvamp och 

enstaka exemplar av kärlväxter är dock tillåten, 
 inplantera för området främmande växt- eller djurarter, 
 sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift, 
 medföra okopplad hund,  
 framföra motordrivet fordon på land annat än på bilväg eller parkera 

annat än på anvisad plats,  
 sätta upp tält, 
 ställa upp husvagn eller husbil i reservatet kl 22-06 
 elda annat än på anvisad plats. 

 
Dessutom är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd 
 använda fällor avsedda för ryggradslösa djur, 
 anordna lägerverksamhet eller tävlingar. 
 
Beslutet innefattar också föreskrifter enligt 7 kap. 5 och 6 §§ miljöbalken i 
fråga om rätten att förfoga över berört mark- och vattenområde. 
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Ordningsföreskrifterna träder, enligt 7 kap. 30 § MB, ikraft omedelbart eft
att naturreservatet har beslutats, oavsett om beslutet överklagas. 
 
 
 
Lena Sommestad 
                                                                              Ingegerd Svensson 
 
 

 
Karta till beslut om bildande av naturreservatet Trönninge ängar i 
Halmstads kommun med diarienummer 511-6876-13. 

 


