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Enligt sändlista

Beslut om ändrade ordningsföreskrifter för naturreservatet Tira
öar i Hylte kommun
Beslut
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap 30 §§ miljöbalken (MB) och 22 §
förordningen (1998:1252) om områdesskydd att ändra sitt reservatsbeslut avseende
naturreservatet Tira Öar från den 24 oktober 1986 (dnr 11.111-457-80).

Föreskrift C åttonde punkten (s. 3) angående eldningsförbud ska ha följande lydelse:
(Utöver föreskrifter och förbud, lagar och författningar ska förbud gälla att)


elda eller grilla på andra platser än de som Länsstyrelsen anvisar (se bifogade
kartor). Ved får inte tas inom naturreservatet.

Länsstyrelsen, som är förvaltare av reservatet, ska ansvara för att grillplatser
iordningställs.
Beslutet gäller omedelbart även om det överklagas.
Hur man överklagar
Eventuellt överklagande skickas till halland@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen,
301 86 Halmstad. Ange vilket beslut som överklagandet gäller t ex genom att ange
diarienumret (511-5747-18). Skriv också vilken ändring som begärs.

För att överklagandet ska kunna prövas, måste det komma in till Länsstyrelsen
senast den 26 oktober 2018.
Länsstyrelsen skickar överklagandet vidare till Regeringen för prövning, om
länsstyrelsen inte själv ändrar beslutet på det sätt som begärs.
Kungörelse av beslut
Detta beslut kommer att kungöras enligt 3 § lag (1977:654) om kungörande i mål och
ärenden hos myndighet m.m. och 27 § förordning (1998:1252) om områdesskydd
enligt miljöbalken m.m.

Beslutet kommer också att kungöras i länets författningssamling.

Postadress
301 86 HALMSTAD

Besöksadress
Slottsgatan 2

E-post
halland@lansstyrelsen.se

Telefon
010 – 22 43 000
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Syftet med reservatet
Syftet med reservatet är enligt gällande beslut att bevara området som urskog med
geologiska, ornitologiska och sociala värden. Syftet med naturvårdsförvaltningen är
att friluftslivets intresse skall tillvaratas genom enkla anordningar på Storö och
Korpö.
Ärendets handläggning
Länsstyrelsen beslutade år 1986 att bilda naturreservatet Tira öar. Hela reservatet ägs av
Naturvårdsverket. I beslutet finns en bestämmelse om eldningsförbud. Länsstyrelsen har
genom åren noterat att grillning ändå förekommer på öarna och dessutom på olämpliga
platser ur naturvårdssynpunkt. Länsstyrelsen föreslår nu att eldningsföreskriften ändras.
Länsstyrelsens bedömning

Motiv för Länsstyrelsens beslut
Reservatet utgörs av ett stort antal öar och skär med omgivande vatten i sjön
Bolmens västra del. Öarna är till stor del uppbyggda av isälvsmaterial, som utbildat
ett stort system av rullstensåsar både över och under vattenytan. Skogen är naturskog
med urskogsartade partier. Den äldsta skogen är ca 160 år. Dessutom finns ett
intressant och känsligt fågelliv. Öarna utnyttjas för bad och friluftsliv under
sommaren.
Området är endast tillgängligt med båt. I beslutet från 1986 påpekas behovet att
minska störning och slitage genom att kontrollera friluftsanordningar. På öar där
särskilda grillplatser har anordnats har spontangrillningen upphört och sker nu bara
på de anvisade grillplatserna. För att undvika att eldning sker på platser där skada på
naturmiljön kan uppstå, men samtidigt ta tillvara friluftslivets intressen bedömer
länsstyrelsen att föreskriften om eldningsförbud bör ändras så att eldning tillåts på ett
antal lämpliga platser inom reservatet. Veden ska dock inte plockas i naturreservatet.
Förvaltaren bör anlägga enkla anordningar för grillning på dessa platser.
Konsekvensutredning vid regelgivning
Enligt 4 § förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning,
ska länsstyrelsen vid beslut om ordningsföreskrifter formulerade med stöd av
7 kap. 30 § MB göra en konsekvensutredning av kostnadsmässiga och andra
konsekvenser i den omfattning som behövs. Enligt 5 § samma förordning kan
länsstyrelsen, om den bedömer att det saknas skäl att genomföra en konsekvensutredning, besluta ordningsföreskrifter utan att göra en konsekvensutredning.
Länsstyrelsen bedömer att det saknas skäl att genomföra en konsekvensutredning av
de ordningsföreskrifter som beslutas i detta ärende.
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Beslutet hålls tillgängligt på Länsstyrelsen i Hallands län och Länsstyrelsens hemsida
www.lansstyrelsen.se/halland.
Deltagande i beslutet
Detta beslut har fattats av landshövding Lena Sommestad. I handläggningen av
ärendet deltog naturvårdsdirektör Henrik Martinsson och naturvårdshandläggare
Ingegerd Svensson. Den sistnämnda har varit föredragande.

Lena Sommestad
Landshövding
Ingegerd Svensson
Naturvårdshandläggare

Detta beslut har signerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Bilagor
Kartor
Sändlista

Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se
Hylte kommun, kommunen@hylte.se
Västra Bolmens båtklubb, ola@borlandsbo.se, gunilla.ernstig@telia.com
Naturskyddsföreningen i Hylte, anders@tullander.se
Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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