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Bildande av naturreservatet Skattagård i Falkenbergs kommun

Beslut
Länsstyrelsen i Hallands län beslutar med stöd av 7 kap. 4§ miljöbalken att förklara det
område som avgränsas av den grova linjen på nedanstående karta som naturreservat,
med föreskrifter och skötselplan enligt nedan.

Karta över reservatet

Naturreservatet Skattagård
Falkenbergs kommun
Hallands län
reservatsgräns

Skala 1:5000

Postadress
301 86 HALMSTAD

Besöksadress
Slottsgatan 2

E-post
lansstyrelsen@n.lst.se

Telefon
035 - 13 20 00

Telefax
035 - 10 75 48
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Beskrivning av området och skälen för beslutet
Skattagård ligger i mellersta Hallands slättbygd ca en mil nordost om Falkenberg.
Området är av riksintresse för kulturminnesvård (KN19 Ätradalen). Naturgeografiskt är
reservatet beläget i region 10 - Södra Hallands kustland. De lätt kuperade omgivningarna domineras här av jordbruksmark med inslag av mindre skogsområden, vilka
huvudsakligen utgörs av granmonokulturer. Reservatet ligger på nordsluttningen av
berget Lundaskalle som höjer sig markant över omgivningen. Namnet Skattagård
kommer ifrån en nu riven gård, vars grunder ännu finns kvar i reservatets nordvästra
hörn.
Reservatet domineras av skog men omfattar även ett öppet parti. Den dominerande
skogstypen är ekskog av ristyp men ett band av ek-hassellund sträcker sig längs med
den norra, låglänta kanten. Dessutom förekommer några partier med sekundär lövskog,
friska och torra typer vilka består av likåldrig asp respektive björk. Enligt den uppdelning av naturtyper som görs i Natura 2000 utgörs större delen av Skattagård av äldre
ekskogar på sura, sandiga marker (9190). Området har varit lövskogsbeklätt sen 1800talets mitt, och den nuvarande ekskogen har förmodligen uppkommit under sent 1800tal eller tidigt 1900-tal.
Ekarna börjar uppnå den ålder då de blir intressanta ur epifytsynvinkel, och flera signalarter har påträffats. Någon utförlig inventering av området har inte gjorts men vid ett
besök noterades de rödlistade mossorna atlantärgmossa och kornbandmossa. Den senare
har sin mest omfattande kända förekomst i Halland inom reservatets gränser. Vidare påträffades de rödlistade fåglarna mindre hackspett och nötkråka vid besöket. I skogen
finns även en, för regionen, mycket riklig förekomst av kransrams. Naturvärdena
förväntas öka ytterligare med stigande ålder på ekarna och ökat inslag av död ved i
området. Avsaknad av skötsel, bortsett från enstaka plockhuggningar, har dock medfört
att många ekar numera är hårt trängda av inkommande gran.
Genom reservatsbeslutet säkerställs naturvärden som annars hade varit hotade av ett
rationellt skogsbruk och självföryngring av gran.

Syfte
Syftet med reservatet är att bevara och utveckla den biologiska mångfalden som är
knuten till ädellövskogen. Livsmiljöerna för de rödlistade arterna i reservatet skall
säkerställas och förbättras. Syftet med reservatet är dessutom att gynna det rörliga
friluftslivet.
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Syftet ska nås genom att:


avveckla granbestånd enligt skötselplanen och låta föryngring av lövträd ske
naturligt,



kontinuerligt röja inkommande gran i hela reservatet,



friställa gammal grov ek,



i övrigt lämna området för fri utveckling så att mängden död ved och inslaget av
gamla träd kan öka.

Om kunskapen om rödlistade eller regionalt intressanta arter i reservatet ökar skall det
beaktas i den löpande skötseln.

Föreskrifter
Med stöd av 7 kap. 5§ miljöbalken , om inskränkningar i rätten att använda mark- och
vattenområden inom reservatet, är det utöver vad som annars gäller förbjudet att:


spränga, schakta, gräva, dika dämma, markbearbeta, bedriva täkt eller annan verksamhet som skadar områdets topografi eller landskapets karaktär samt yt- eller
dräneringsförhållanden,



avverka, gallra, röja, föryngra skog eller på annat sätt påverka vegetationen,



ändra faunans eller florans sammansättning genom tillförande av nya arter,



uppföra byggnad eller annan anläggning såsom radiomast, antenn, luft- eller
markledning,



anordna upplag,



anlägga nya körvägar,



ta bort eller skada stengärdesgård,



anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller jämförlig anordning,



framföra motordrivet fordon och cykel i terrängen,



upplåta mark för tävlingar eller annan verksamhet som kan medföra markslitage,
föroreningar eller kan störa djurlivet,
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upplåta nya tomtplatser,



kalka, sprida handelsgödsel eller andra kemikalier.
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För att tillgodose syftet med reservatet förpliktigas med stöd av 7 kap. 6§ miljöbalken
ägare och innehavare av särskild rätt till fastigheten tåla sådana åtgärder inom området
som:


skötsel i form av avverkning och röjning,



anläggning av rastplats och skötsel av vandringsled,



undersökning och dokumentation av mark, vegetation och djurliv.

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


skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt, t ex genom att gräva upp växter,



framföra motordrivet fordon eller cyklel i terrängen,



anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning,



snitsla spår, anordna orienteringskontroll eller tävling som kan inverka störande på
naturmiljön.

Ovanstående föreskrifter ska inte utgöra hinder för förvaltare att genomföra eller upphandla den skötsel som ska genomföras enligt till beslutet hörande skötselplan.
Med stöd av 3§ 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 Länsstyrelsen.
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Ärendets handläggning
Länsstyrelsen fick kännedom om Skattagårds höga naturvärden i samband med att
allmänna arvsfonden erhöll fastigheten 1994. Fastigheten överfördes till naturvårdsfonden 1995.
Naturvårdsverket, Sveriges Geologiska Undersökning (SGU), Skogsvårdsstyrelsen
Södra Götaland, Vägverket
Region Väst, Polismyndigheten i Falkenbergs kommun,
Stadsbyggnadskontoret i Falkenbergs kommun, il$- och hälsoskyddsnämnden i
Falkenbergs kommun, Naturskyddsföreningen i Falkenberg, Lantmäterimyndigheten
Hallands län samt jaktarrendatom Mats Lundsgård har yttrat sig i ärendet. I alla
yttranden har man stallts sig positiv till förslaget om naturreservat.
Beslut i detta ärende har fattats av Länsstyrelsens styrelse. I beslutet deltog landshövdingen jämte ledamöterna Sven Eric Lorentzon, Gunnel Welin, Gunilla WenanderGrönvall, 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 av ärendet deltog även länsråd Erik Osterberg, miljövårdsdirektör Börje Andersson, rättschef Per Widell, länsexpert fiske Peter Norell,
Iansexpert lantbruk Stefan Samuelsson, byråsekreterare Barbro Toftgård, bitr länsantikvarie Marianne Foghammar samt avdelningsdirektör Viveka Strand, den sistnämnda föredragande.

Viveka Strand

Detta beslut kan överklagas hos regeringen, se bilaga 4.
Bilagor
1 . Skötselplan
2. översiktskarta Halland
3. översiktskarta 1: 200 000
4. Beslut om kungörelsedelgivning och upplysningar om hur man överklagar
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Sändlista
Kommunstyrelsen i Falkenbergs kommun, 311 80 Falkenberg
Miljö och hälsoskyddskontoret i Falkenbergs kommun, 311 80 Falkenberg
Lantmäterimyndigheten Hallands län, Kyrkogatan 13, 302 42 Halmstad
Naturskyddsföreningen i Falkenberg, c/o Margareta Bengtsson, Klangebergsbacken 2,
310 58 Vessigebro
Naturskyddsföreningen i Halland, c/o Elisabeth Svedén, Bästhult Fladdermushus, 314 98
Torup
Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm
Polismyndigheten i Falkenbergs kommun, Arvidstorpsvägen 14-16, 311 21 Falkenberg
Riksantikvarieämbetet, Box 5404, 114 84 Stockholm
SGU, Box 670, 751 28 Uppsala
Skogsvårdsstyrelsen Södra Götaland, Box 234,291 25 Kristianstad
Skogsvårdsstyrelsen Södra Götaland, Hallands norra distrikt Box 3, 310 60 Ullared
Vägverket, Box 512, 301 80 Halmstad
Mats Lundsgård, Lundsgård 4140, 310 58 Vessigebro
Förvaltning/rätts
Livsmiljö/miljö
Livsmiljö/lantbruk
Livsmiljö/fiske
Samhällsplanering/plan och bostad
Samhällsplanering/kulturmiljö
Dossier

