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Förslag till 

SKÖTSELPLAN för 

Brogårds naturreservat 

Halmstads kommun, Hallands län 

Planförfattare: Per Magnus Åhren 

Naturvårdsförvaltare: Halmstads kommun 

Planen fastställd av länsstyrelsen i Hallands län ef 
ter samråd med statens naturvårdsverk. Fastställelsen 
omfattar inte den ekonomiska utredningen. 
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FÖRORD 

Detta förslag till skötselplan har upprättats under år 
1983 av Per Magnus Åhren, länsstyrelsen i Hallands län 
i samråd med markägaren . Samråd har skett med statens 
naturvårdsverk. 

Skötselplanen består av två delar: 

I ALLMÄN BESKRIVNING av naturreservatet 

II PLANDEL, som delas in i följande avsnitt 

1. Disposition och skötsel av mark och vatten 
2. Anordningar för rekreation och friluftsliv 
3. Tillsyn 
4. Dokumentation av utförda åtgärder 
5. Finansiering av naturvårds förvaltningen 

Skötselplanen är översiktlig . 
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Skyddsform 

Objektnummer 

Beslutsdatum 

Kommun 

Registerområde 

Läge 

Areal 

Fastighet 

Markägare 

Upplåte lser 

Markanvändning 

Naturvårds 
förvaltare 

2 

2 

ALLMÄN BESKRIVNING 

ADMINISTRATIVA DATA 

Naturreservat 

13 02 052 

1976 - 02-19 

Halmstad 

Snöstorp 

Naturreservatet ligger ca 7 km 
öster om Halmstad. 
Topografiska kartbladet 0424 
Ekonomiska kartbladet 04275 
Naturreservatet redovisas på karta 
(bilaga l, 2 och 3). 

Ca 14 ha 

Skeda la 1:10 

Halmstads kommun 

Arrendeavtal finns betr jordbruket. 
Redovisas under avsnitt I kap 3. 

Se bilaga 4. 

Halmstads kommun 

GRUND FÖR BESLUT SAMT FÖRESKRIFTER 

Området är avsatt som naturreservat genom länssty
relsens beslut 1976-02-19 med de föreskrifter som re
dovisats nedan under punkterna A-C. 

Grunden för beslutet 

Området ingår i ett större område utefter Fylleåns 
dalgång, vilket i den s k riksplanen (SOU 1971:75) 
klassificerats som riksobjekt avseende det rörliga 
friluftslivet. 

Reservatet gränsar i nordväst mot Fylleån, som flyter 
fram i mycket vackra meanderslingor. Strandterasser 
finns bevarade från en tid då Fylleån var betydligt 

l 
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översilningsmarker när det råder högvatten under våren 
och hösten . Stranden utmed ån kantas av al- och busk
vegetation, vilket ger en mycket vacker inramning åt 
vattendraget. på denna sträcka av ån finns flera lek
platser för lax. 

Syftet med reservatet är att det särskilt bör vårdas 
och skyddas på grund av sin betydelse för kännedomen 
om landets natur och för allmänhetens friluftsliv. 

A. Föreskrifter 

Föreskrifter med stöd av 8 § naturvårdslagen angående 
markägares och annan sakägares rätter att förfoga över 
fastighet inom reservatet 

Det är förbjudet att 

spränga, schakta, gräva, utföra fyllning eller bedriva 
täkt i någon form utom på åkermark för jordbrukets be
hov, 

anordna upplag med undantag av tillfälliga upplag för 
jord- och skogsbrukets behov, 

uppföra byggnad eller annan anläggning utan länssty
relsens tillstånd, 

framdraga luftledning, 

anbringa tavla, plakat, affisch, inskrift eller annan 
störande anordning med undantag av erforderliga frid
lysningstavlor för friluftslivets utövande, 

utföra avverkning eller röjning, som icke är hänförlig 
till reservatets skötsel samt 

plantera eller så skog. 

B. Föreskrifter med stöd av 10 § naturvårdslagen om vad 
allmänheten har att iakttaga inom reservatet 

Det är förbjudet att 

förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbild
ning, 

anbringa tavla, plakat, affisch, inskrift eller annan 
störande anordning, 

skada vegetationen t ex genom uppgrävning av växter, 

vidtaga åtgärd, som kan verka s törande på djurlivet, 
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exempelvis att från nära håll fotografera fågelbo, 

släppa hund fri inom området, 

tälta eller uppställa husvagn, 

uppgöra eld, 

framföra eller parkera motordrivet fordon annat än på 
anvisad väg och parkeringsplats, 

göra skada på hägnader eller andra anordningar. 

c. Föreskrifter med stöd av 9 § naturvårds förordningen 
rörande naturvårds förvaltaren 

l. Naturreservatet skall vårdas och förvaltas av 
Halmstads kommun. 

2. Vården av naturreservatet skall syfta till att 
bevara landskapsbilden på sluttningen av Fylleåns 
dalgång med dess strandterasser, översilningsmarker 
och meanderslingor . på åkermarken bör kreaturs bet
ning bedrivas. Kemiska bekämpningsmedel bör använd
as med största försiktighet bl a med hänsyn till 
risken för förorening av Fylleåns vatten . 

Skötseln av reservatet skall utgående från ovan 
nämnda principer ske i enlighet med en skötselplan, 
vilken upprättas av förvaltaren i samråd med länets 
skötselråd och fastställes av länsstyrelsen efter 
hörande av statens naturvårdsverk . 

3. Uppförande av eventuell anläggning för fritidsända
mål skall ske i samråd med länsstyrelsen. 

4 . Förvaltaren må anordna parkeringsplats i anslutning 
till vägen i södra delen av reservatet. 

5. Reservatet skall benämnas "Brogårds naturreservat" 
och skall genom förvaltarens försorg utmärkas i 
enlighet med de anvisningar, som utfärdats, av sta
tens naturvårdsve rk. 

• 



3 ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING AV BE
FINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 

Naturförhållanden 

Området ligger i Fylleåns dalgång, som här har en 
bredd av ca 1 km. Dalgången har formats aven stor 
isälv under den senaste landisens avsmältningsskede. 
Terasser och terasshak visar havets gradvisa nivå
ändring under postglacial tid. Fylleån flyter i om
rådet fram på en nivå av knappt 15 m ö h och på ca 
15 m högre nivå i en nordsluttning ligger reservats
gränsen. 

Fylleån har ett meandrande lopp. Svackor och korv
sjöar med fuktängs- och kärrvegetation vittnar om 
åns tidigare lopp. 

Berg går i dagen på en höjd i områdets östra del. 
Berggrunden utgörs av sydvästsvensk järngnejs. De 
lösa jordarterna dominerar. De utgörs av finare 
fraktioner såsom svämsand, mo, mjäla och lera . Fyl
leåns botten består till stor del av sten, grus och 
sand. 

I södra delen fanns förr en grustäkt som är efterbe
handlad. 

Området domineras av öppna betade friska ängsmarker 
med inslag av fuktängar och kärr . Ån kantas aven 
alridå med inslag av ask, björk, hagtorn, hägg, sälg 
och fläder. I terasssluttningar, som till stor del 
är översilningsmark och längs kärren växer al, ask, 
björk, rönn, fågelbär, sälg, hassel, olvon m m. Vid 
hällmarken finns inslag av tall, asp och brakved . 

Längs ån påträffas i fältskiktet bl a blåtåtel, kab
beleka, skogssäv, majbräken, vänderot och älgört . 

Torra-friska ängsmarker dominerar de öppna markerna . 
Typiska gräsarter är ängsgröe, rödven, timotej, hun
däxing och tuvtåtel. Bland örterna märks bl a ängs
syra, hundkäx, vitklöver, smörblomma, krus skräppa , 
grässtjärnblomma, röllika och maskros. på fuktigare 
ställen tillkommer bl a veketåg, knapptåg, kärrtis
tel, ängs bräken , nysört, gökblomster och grönvit 
nattviol. 

Korvsjöarna, de gamla meanderslingorna, är utveck-

• 
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lade som artrika kärr. Träd och buskar av al och 
gråvide förekommer på flera ställen. Vatten tillförs 
i stor utsträckning från de ovanliggande över
silningsmarkerna. Bland karakteristiska arter märks 
bl a flocksvalting, sumpfräne, kärrtistel, skogssäv, 
sjöfräken, åkerfräken, vänderot, älgört, ängs bräsma , 
bredkaveldun, kabbeleka, fackelblomster, topplösa 
och kråkklöver. Mindre vanliga är rosendunört, gul 
näckros, vit näckros, stor igelknopp, blågrönt man
nagräs och vattenbläddra . 

I översilningslänterna, som domineras av al och ask 
i trädskiktet, är fältskiktet frodigt med många 
krävande arter . Där märks bl a hultbräken, kirskål, 
nejlikrot, vänderot, rödblära, ormbär, brännässla 
och tämligen rik förekomst av kransrams. 

på och runt urbergsknallen dominerar ek, björk, asp 
och tall i trädskiktet. Fältskiktet är hedartat med 
blåbär och kruståtel som dominerande arter. 
Vegetationstyperna har översiktligt angetts på sköt
selplanekartor (bil 5). 

Rådjur, räv, grävling och fälthare finns regelbundet 
i området . 

Fågellivet är rikt med f a ett stort antal sångfåg
lar som t ex näktergal, gulsångare, trädgårdssång
are, svarthätta och kärrsångare . Av övriga i området 
häckande fåglar kan nämnas stare, sädesärla, sång
lärka, ladusvala, nötväcka, hämpling och grå flug 
snappare . Längs ån häckar storskrake, gräsand och 
forsärla. Tillfälligt ses kungsfiskare och på vin
tern förekommer strömstare. I områdets närhet häckar 
bl a större och mindre hackspett, gröngöling och 
kattuggla . Dessa arter ses ofta i området. Tillfäl
ligt har sommargylling noterats. 

Av kräldjur har endast vanlig groda noterats. Den 
har viktiga föryngringsplatser i de kärrartade korv
sjöarna . 

Bland insekterna har noterats bl a god förekomst av 
sländor och bland dagfjärilarna särskilt aurorafjä
rilen (vars larv lever på ängsbräsma). 

I Fylleån finns flera l e kplatser för lax. 

Område t i sin helhet har stort värde för landskaps-
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bilden. Det är ett mosaikartat landskap med kärr, 
betade ängsmarker, lövdungar och den meandrande Fyl
leån i ett terassartat område omgivet av lövskog och 
åkermark. 

Kulturhistoriska förhållanden 

Vid storskiftet 1803 - 1804 var största delen av om
rådet utmark till Röinge och Årnarps byar. Områdets 
västligaste del, kallad Hejdahagen, var inägomark, 
sannolikt äng. Där fanns också ett mindre område som 
troligen utnyttjades til åker. Även norr om den f d 
gården fanns ett sådant område, där också ett torp 
låg. År 1862 skedde ett ägoutbyte, då området över
fördes till Brogård, som tillhörde Skedala. 

Vid laga skifte åren 1901 - 1902 fanns mangårdsbygg
nad och ekonomibyggnad och strax söder därom låg två 
torp . Större delen av området utnyttjades vid denna 
tid som åker. Ett större fuktigare område längst i 
väster, den sk Hejdahagen, utnyttjades som slåtter
äng. De mindre stråken med fukängs- och kärrvegeta
tion, som löper genom omådet utnyttjades också som 
slåttermark. Området var vid denna tid betydligt 
trädfattigare än nu. Endast ett litet område längst 
i öster och bergsknallen var skogsbevuxna. Halmstads 
kommun förvärvade området 1969-03-01 och området har 
sedan dess utnyttjats som betesmark. Mangårdsbyggna
den r evs år 1979-04-30 och ekonomibyggnaden år 1990. 

Markanvändning 

Området utnyttjas nu som betesmark med ca 50 here
forddjur . Arrendeavtal finns upprättat. (Se bilaga 
4) . 

Jakten regleras ej i reservatsbeslutet. 

Ett fiskevårdsområde för denna del av Fylleån håller 
på att bildas. Försäljning av fiskekort kommer så 
småningom att ske. 

Tillgänglighet 

Område t nås med fordon från allmänna vägen Snöstorp 
- Mästocka via en mindre grusväg med skylt "Bro
gård" . 
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Slitage- och störningskänslighet 

De fuktiga översilningsområdena med intressant 
flora och rikt fågelliv är känsliga för slitage och 
störningar . 

Anordningar för friluftslivet 

Parkeringsplats finns centralt i reservatet (se 
bilaga 6). 

Information 

Informationstavla finns. 

Källuppgifter 

Hallands läns lantmäterienhets arkiv. Snöstorp 14, 
35, 40, 149 

II 

l . 

PLANDEL 

DISPOSITION OCH SKÖTSEL AV MARK 
OCH VATTEN 

Övergripande mål 

Bevara landskapsbilden med dess strandterasser, 
översilningsmarken och meanderslingor. Lövridåer 
och lövdungar bibehålls. De öppna ängs- och 
kärrmarkerna hålls öppna genom betesgång. 
Vegetationskarta se bilaga 5. 

Generella riktlinjer och 
åtgärder 

Beskrivning: Här inräknas trädridåer längs ån och 
terassbranter liksom de något större 
lövskogsdungarna . Gemensamt är att de utgörs av 
lövträd och -buskar med dominans av al och ask . En 
del av skogsområdena betas f n och är utsatta för 

. visst överbete och markskador . 

Mål: Gamla lövträdsbestå nd med flerskiktad 
vegetation, inbegripet välutvecklat buskskikt . T v 
accepteras bete i vissa d e lar . 

Riktlinjer och åtgärder : Gallring och försiktig 
röjning vid behov för att gynna träd med goda 
kronor. 

-I 



Om mark skadorna ökar ytterligare i de delar som 
betas bör avstängsling övervägas. 

Upparbetning av vindfällen, då dessa hamnar på 
jordbruksmarker. 

Beskrivning: Här inräknas såväl de torra-friska 
ängarna, som fukthedarna och kärren. De förekommer 
i mosaik i hela området . 

Mål: Bevara ett välbetat beteslandskap . 

9 

Riktlinjer och åtgärder : Bibehålla driften med 
betesdjur i erforderligt antal. Betestrycket skall 
vara sådant att grässvålen är väl arbetad efter 
varje betessäsong. Det innebär att "betesrator" 
endast får kvarstå i ringa omfattning. Gödsling får 
ej ske (se arrendeavtal bil 4). 

2. ANORDNINGAR FÖR REKREATION OCH 
FRILUFTSLIV 

Övergripande mål 

Syftet med reservatet är främst att bevara områdets 
värdefulla landskapsbild med intressanta geologiska 
element . Dessutom finns en värdefull fauna och 
flora. I beslutet nämns också att området är 
värdefullt för allmänhetens friluftsliv. Vissa 
anordningar för friluftslivet behöver ordnas . 
Behandlade anordningar redovisas på karta (bilaga 
6) • 

Riktlinjer och åtgärder 

Ändring av nuvarande förhållanden är inte aktuell 
(Se kap I tillgänghet). 

Parkeringsplatsen skall skötas ge nom kontinuerlig 
avslagning av uppväxande vegetation. Vid behov 
uppsätts soptunna. 

Vid allmänna vägen Snöstorp - Mästocka, där 
grusvägen leder ner mot r e servatet byts skylten 



, . 

"Brogård" ut mot skylt med texten "Brogårds 
naturreservat" . 

Om soptunna sätts upp skall markägaren upprätta 
avtal med kommunens renhållningsbolag om hämtning. 

Information 

Informationstavlor skall genom 
naturvårdsförvaltarens försorg uppsättas vid vägen 
i södra reservatsgränsen och vid bron som norrifrån 
leder in i reservatet . 

Gränsmarkeringen skall utföras enligt svensk 
standard (SIS 03 15 22). Naturvårdsförvaltaren 
ansvarar för detta. 

3. TILLSYN 

Tillsynsman skall finnas för området. Tillsynen av 
detta reservat skall i möjligaste mål samordnas med 
tillsynen av angränsande reservat. 

För tillsynsman skall avtal och arbetsinstruktion 
upprättas av naturvårdsförvaltaren. Avtalet och 
arbetsinstruktionen skall godkännas av 
länsstyrelsen . 

4. DOKUMENTATION 

Naturvårdsförvaltaren skall dokumentera utförda 
åtgärder. Bilagda blankett "Redovisning av 
naturvårdsåtgärder" (bil 7) används för detta. 



5 FINANSIERING AV NATURVARDSFÖR
VALTNINGEN 

Ekonomisk utredning 

11 

Naturvårdförvaltaren har gjort en ekonomisk 
utredning daterad 1992- 01-22 av beräknade 
kostnader för naturvårds förvaltningen för perioden 
1992-2001. 

Finansiering av naturvårds förvaltningen 

Halmstads kommun står för samtliga kostnader för 
naturvårds förvaltningen . För åtgärder inom området 
utnyttjas kommunens beredskapslag. 
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Fastighetskontoret 

Arrendator: 
Hans Henriksson 
Pl. 8646 
305 94 Halmstad 

Ändamål: 
Bete 

Arrendeavgift per år: 

Betalningssätt: 

Arrendetid: 
uppsägningstid; 
F8rl.ängningstid: 

O .. tum Konto: 
1991-05-02 

Koms : 

Nr .:26 

A3420 B371000 
G19000 
A3211 Bl.2JOOO 

Fastighet: 
Oel.ar av Skeda l. a 1:10, p& 
bilagda karta angivet med röd 
kantflirg. 

Areal: 
ca 10 ha 

Avgiftsfritt 

1991-03-14 -- 1992-03-l.3 
8 mån 
12 mån i sänder 

Undertecknande parter har träffat arrendeavtal angående ovan an
given fastighet eller område. F8r upplåtelsen glill.er de vill.kor 
rörande arrendeavgiftens storlek, arrendetid m m som ovan angivits 
samt nedan angivna bestämmelser. 

S l. 
utan jordägarens skriftl.iga medgivande får arrendatorn inte upplåta 
nyttjanderätt till arrendestlil.l.et el.ler del av detta. Häri in
begripes även den rätt att hyra ut ledigt utrymme i egen eller 
arrenderad byggnad eller uppläta område av ouppodlad mark till. upp
lagsplats eller f8r liknande ändamål, som eljest skulle fBlja av 
, kap l.9 S och 8 kap 20 S jordabalken. 

S 2 
utan jordägarens samtycke fAr ej arrendatorn 
Bverl.åta arrendet eller eljest s~tta annan i 

3 

eller hans d6dsbo 
sitt ställ.e. 

I a.r~endet ingAr ej rätt til.l jakt eller fiske. 
\ 

§ 4 . 
ArrendJfC-äll.ets am.bl i samfälligheter eller annan rätt utom arren
destä~~et inqår icke i arrendet. 

Postod~ 

BolC 153 
30 1 05 HALMSTftD 

i,' 

GotuOOf$$a 
Storgatan 6 

'96 01/30 11:12 

Telefon I detto 6 r8floo 
0J.5.- r 3 72 .Id 

SBND./MotT . NR .68 5S. 002 



. - O!Ol i~ 996 1 1 : 1 5 STADSB\'G6NADS/<ONT . 

" 
S 5 
Arrendestället upplåtes i det skiok det befinnes på tillträdes
dagen. 

S 6 
Arrendatorn skall väl vårda och underhålla arrendestället. 

S 7 

SIDA 8 3 

Ratt till ersättning för ny täckdikning eller annan s!dan fri
stAende förbättring varom föreskrives i 9 kap 21 S jordabalken 
föreligger endast om särskild skriftlig överenskommelse därom träf
fas. 

S 8 
Detta avtal får inte inskrivas utan jordägarens medgivande. 

S 9 
Tvist på grund av detta avtal och alla därur här~lytande rättsför
hållanden skall avgöras av Skiljemän enligt lagen om skiljemän. så-

_ vida iCke annat följer av 8 kap 28 S jordabalken. Länets arrende
~ämnd skall vara skiljenämnd. 

S 10 
Arrendatorn Skall - inom ramen för befintliga anläggningar - iakt
taga de föreskrifter. som lämnas av myndigheter. Arrendatorn är 
ansvarig för vidtagande av åtgärder, efter föreskrifter trän 
myndigheter. som berör av arrendatorn ägda maskiner. f·örrAd och 
anläggningar. 

S 11 
Gödsel får inte tillföras i några former. 

S 12 
Ändring eller tillägg till detta avtal skall ske Skriftligen för 
"tt gälla. 

, S 13 
Parterna är eniga om att tillträdessyn inte skall hållas. 

14 
._·rendatorn är medveten om att fastigheten t'tlrvärvats av kommunen i 

, naturvårctande intresse och avsas att användas som strövområde för 
allmänheten. Ev ert'orderliga överg!ngar vJd uppsatta stängsel eller 
andra anordningar kommer att uppsättas av kommunen. Hot Fylleån 
s~all stängsel uppsättas så att promenad utmed ån icke hindras. 

Jan över fastigheten får icke avstängas . 

S 15 
I övrigt gäller vad i 7. 8 och 9 kap jordabalken eller eljest stad
gas om jordbruksarrende. 

HALMSTADS KOMMUN 
på fastighetskontorets vägnar: 

Mvw~~~ 
arrendator 

' 96 01/30 11: 12 SBND. /MOTT . NR . 685S . 003 
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LÄN: 

KOMMUN: 

Halland 

Ha l mstad 

OBJEKT: Brogå r d 

RIKSREG NR: 13 02 048 

BUDGETAR: 

Skötsel -
område 

, 

1 2 3 4 

Skö t seH åt gärder 

5 6 7 8 9 

REDOVISNING AV NA TURV ARDSA TGÄRD ER 

ATG ÄRD SKOD : 

Avve r kn ing 6 Väga r, leder, stigar 1 1 Sa n it ä ra anl 
2 Gallring 7 Gränsmarkerin g 1 2 Byggnader 
3 Röjning 8 . Hägnader 1 3 Skyltar 
4 Risbränning 9 P-platser 1 4 
5 Övr markvård 1 O Rastplatser 1 5 

Antal Kostnad Kommentarer 
dv vård-
AMS ansl age t 

10 11 12 13 14 15 

I 

CD 
1-'. 
~ 

OJ 
<D 
OJ 

-J 

I 

\ , 



Län: Halland 

Kommun : Halmstad 

O b j e k t: BR(X;ÅRD 

Riksreg nr: 

Skötsel-
område 
Skötse l- Typ av åtgärd 
objekt 
nr 

1 2 

Information 

Utmärkning av 
gräns 

Renhållning 

Tillsyn 

Slaghack 

Underhåll av 
staket 

Gnlsning av 
tillfartsväg 

UTR LJN I NG AV KOS TNADER OCH INTÄKT ER FÖR NA TURVARDS FÖRVAL TNINGEN 

Undantagen f r ån faststäl l e l se enligt 9 § NVF 

Upprättad :1992 -01 

Kostnader I n täkter 

Investeringsbehov 
Arbetskraftbehov (avser material, maskiner etc ) Typ av intäkt Kr 
i normaldaqsverken i kr 
Bå 1 - 5 Bå 6 - 10 Ba 1 - 5 Bå 6 - 10 Ba 1 - 5 Ba 6 - 10 

3 4 5 6 

l 

5 3 000 

l/år l/år 

2/år 2/år 

3 OOO/år 3 OOO/år Ordnas genom arre . a8.torns försorg. 

l/år l/år Kommunen har satt pp nytt staket 
under 1991, varför det bör räcka 
med årlig tillRyn Bä 1-10. 

g 
I-

l l 2 000 2 000 '" jlJ 
t! 

- - ~ -


