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Länsstyrelsen i Hallands län beslutade den 26 juni 2019 om: 

Förbud mot okopplad hund i 22 naturreservat i Hallands län  
(dnr 511-3175-2018) 
 
Länsstyrelsen inför förbud mot att ha okopplad hund i de 22 naturreservat 
som räknas upp i tabellen nedan, genom att lägga till följande föreskrift: 
Med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken är det förbjudet att ha hund okopplad. 

Länsstyrelsen beslutar om undantag från förbudet ovan för vallhund, vid 
jakt och för inhägnade områden på Råö 1:11 enligt tabellen nedan och 
karta 1. 

 
Kommun Naturreservat Föreskriften ska inte utgöra 

hinder för att använda: 

Hylte Lintalund • vallhund vid skötsel av 
områdets betesdjur  

• hund vid jakt 

Laholm Skummeslövs 
sanddynsreservat 

• hund vid jakt 

Åstarpe mosse • vallhund vid skötsel av 
områdets betesdjur  

• hund vid jakt 

Halmstad Eketånga • hund vid jakt 

Mogölsmyren • hund vid jakt 

Möllegård • vallhund vid skötsel av 
områdets betesdjur 

Nissaström • hund vid jakt 

Porsbjär • hund vid jakt 

Svarta klippan • hund vid jakt 

Villshärad • vallhund vid skötsel av 
områdets betesdjur  

• hund vid jakt 

Falkenberg Bengtesgårds äng • vallhund vid skötsel av 
områdets betesdjur  

• hund vid jakt 
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Utkom från 
trycket  
den 28 juni 
2019. 



Kommun Naturreservat Föreskriften ska inte utgöra 
hinder för att använda: 

Falkenberg Björkekullen • vallhund vid skötsel av 
områdets betesdjur  

• hund vid jakt 

Hällarp • vallhund vid skötsel av 
områdets betesdjur  

• hund vid jakt 

Älmebjär • hund vid jakt 

Varberg 
 

Gamla Köpstad • vallhund för att samla in om-
rådets betesdjur på hösten i 
området markerat med rött på 
karta 1,  

• vallhund för skötsel av 
områdets betesdjur i övriga 
delar av naturreservatet  

• hund vid jakt 

Getteröns natur-
reservat 

• hund vid sådan jakt som sker 
på Länsstyrelsens inrådan och 
på arter som enligt 
Länsstyrelsens bedömning 
hotar områdets naturvärden 

Hjörne • vallhund vid skötsel av 
områdets betesdjur  

• hund vid jakt 

Långanskogen • vallhund vid skötsel av 
områdets betesdjur  

• hund vid jakt 

Åkraberg • vallhund vid skötsel av 
områdets betesdjur  

• hund vid jakt 

Kungsbacka Hördalen • vallhund vid skötsel av 
områdets betesdjur  

• hund vid jakt 

Näsbokrok • vallhund vid skötsel av 
områdets betesdjur  

• hund vid jakt 

Svängehallar-
Fjärehals 

• vallhund vid skötsel av 
områdets betesdjur  

• hund vid jakt 
• okopplad hund på inhägnad 

del av Råö 1:11 

 
 



 

 

 
Karta 1: Karta som anger var inom naturreservatet Gamla Köpstad det är 
tillåtet att använda vallhund för skötsel av områdets betesdjur under hela 
året, respektive endast för insamling av betesdjuren på hösten. 
 
 
Beslutet förvaras hos Länsstyrelsen. 
 
Ordningsföreskrifterna träder, enligt 7 kap. 30 § MB, ikraft omedelbart, 
oavsett om beslutet överklagas. 
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