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Naturreservatet Årnarp, Halmstads kommun

Namn

Naturreservatet Årnarp

Kommun

Halmstad

Socken

Snöstorp

Läge
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Kartblad

Ekonomiska kartbladet
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Areal

9 ha, va:rav land 8,5ha,
vatten 0,5 ha

Fastighet

Del av k n a r p 1:75,
1:62
Länsstyrelsen

Omradet omfattas idag av bestämmelser enligt 19 § naturvardslagen enligt 1964 ars naturvardslag s k landskapsbildsskyddsomrade enligt beslut av länsstyrelsen
den 9 november 1971.
Markägaren har under 1988 förhört sig om möjligheten
av att öppna en grustäkt inom detta skyddade omrade
och i gränsen till det nu föreslagna naturreservatet
Under hand har länsstyrelsen meddelat markägaren att
täkt eventuellt kan komma ifraga om intranget kan
gottgöras i enlighet med 42
naturvardslagen.
I detta fall skulle täktverksamheten kunna gottgöras
genom ett förstärkt skydd av Fyllean med omgivning.
Länsstyrelsen har den 27 april 1989 träffat överenskommelse med markägaren att bilda ett naturreservat
för omradet.
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Begkyi~ingav-o~radgt
omradet utgörs av en sträcka av Fyllean med tillhörande sluttningar mot an som ar bevuxen med lövblandskog
p8 översilningsmark. Skogen domineras av al och ask,
men aven ek, lönn, sälg, asp, björk, hassel, kaprifol,
hägg och olvon ingar. I västra delen finns en kulturbetesmark. Omradets skogsbestand har ett rikt fagelliv
med ett stort antal tättingarter och ett välutvecklat
faltskikt med bl a vitsippa, backbrasma, humleblomster
och skavfräken. I skogen finns gott om haltrad och lagor av döda trad. Värdefulla reproduktionsomraden för
lax finns i f ylle an. f ylle ans vatten är bortsett fran
luftburna föroreningar i stort sett fritt fran industriella utsläpp.
Omradets betvdelse och behov av skydd och vard
Omradet ar upptaget som omrade av riksintresse för naturvard i Hallands lan med nr NN 18.
Det ar geomorfologiskt intressant med yllea ans nerskurna dalgang och meandrande lopp. Det har limnologisk betydelse med avseende p& bl a reproduktionsmöjligheterna för lax. Det har allmänekologisk betydelse
genom artrikedom av växter och djur i an och i lövblandskogarna. Det behöver särskilt skyddas och bör
förklaras som naturreservat.
Ändamalet med reservatet skall vara att bevara en
sträcka av yllea ans dalgang med ans värdefulla bottnar, stränder och lövskogssluttningar.

Det beskrivna omrade som avgränsas med innerkanten av
en punktstreckad linje p& karta 3 bör av skal som ovan
nämnts särskilt skyddas p8 grund av sin betydelse för
kännedomen om landets natur. Länsstyrelsen förklarar
därför med stöd av 7 S naturvardslagen (1964:822, omtryckt 1974:1025) omradet som naturreservat.
För omradet skall gälla de föreskrifter enligt
8 - 10 S$ naturvardslagen samt 9 och 10 SS naturvardsförordningen (1976:484) vilka anges nedan.
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A. Föreskrifter enligt 8 S naturvardslagen om inskränkningar i ratten att förfoga över fastighet inom
reservatet
Utöver vad som eljest galler ar det förbjudet att
1

uppföra byggnad

2

anlägga vag, stig, bro eller brygga, luft- eller
markledning

3

anordna upplag

4 bedriva takt
5

schakta, tippa, fylla ut eller dika samt

6

att inom skötselomrade 2, 3, 5 och 6 utföra skogsvards- eller skogsbruksatgard i strid med vad som
anges i den till detta beslut hörande skötselplanen.

B. Föreskrifter enligt 9 S naturvardslagen om skyldiqhet att tala visst intranq
Markägare och innehavare av särskild ratt till marken
förpliktigas tala att de atgarder som framgar av i
detta beslut ingaende fastställd skötselplan vidtas
inom omradet.
C. Föreskrifter enligt 10 S naturvardslagen om vad
allmänheten har att iaktta inom reservatet

Utöver vad som eljest galler ar det förbjudet att
1

tälta

2 medföra okopplad hund eller annat lösgaende
husdjur
3

elda samt

4

snitsla spar, ordna orienteringskontroll,
orienteringstävling eller skyttetävling

D. Föreskrifter enligt 9 S naturvardsförordningen rörande naturvardsförvaltninqen av reservatet
1

./.
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~änsst~relien
fastställer de föreskrifter om
naturvardsförvaltningen m m som framgar av
skötselplanen, bilaga 1. Inom ramen för denna kan
länsstyrelsen fortlöpande meddela direktiv för förvaltningen.
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2

Reservatet skall utmärkas enligt svensk standard
(SIS 03 15 22) och enligt naturvardsverkets anvisningar.

3

Naturvardsförvaltare skall vara länsstyrelsen.
Samrad skall ske med markägare.

Detta beslut kan överklagas hos regeringen, se bilaga
Beslut i detta ärende har fattats av länsstyrelsens
styrelse. I beslutet deltog landshövdingen jämte ledamöterna Dennis Högström, Evert Hedberg, Kerstin
Zander, Lennart Andersson, Ture Isaksson, Sven-Eric
Lorentson, Hans Hjortzberg-Nordlund, Jan Blum, Inge
Pettersson, Sven Fritzson och Tommy Rydfeldt samt
tjänstgörande suppleanterna Agneta Karlsson, Jan
Börjesson och Bodil Dahlberg.
I den slutliga handläggningen deltog även länsrad Eric
Djurang, länsassessor Per Widell, länsarkitekt Stellan
Haverling, överlantmätare Ove Borgström, länsantikvarie Lennart Lundborg och miljövardsdirektör Ove
Olsson.
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Kartor
1. Översiktskarta, skala 1:600 000

2. översiktskarta, skala 1:50 000
3. Detaljkarta, skala 1:10 000
Bilaqor
1. Skötselplan
2. Hur man överklagar
3. Registeruppgifter
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Kopia
~aturvardsverket,171 85 Solna
Statens planverk; Box 22027, 104 85 Solna
Svenska Naturskyddsföreningen, Box 4510,
102 65 Stockholm
Skogsvardsstyrelsen, Box 72, 301 02 Halmstad
Lantbruksnämnden, Box 191, 301 04 Halmstad
Vägförvaltningen, Box 512, 301 80 Halmstad
Kommunstyrelsen i Halmstads kommun
Byggnadsnämnden i Halmstads kommun
Naturvardsorganet i Halmstads kommun
Fastighetsbildningsmyndigheten i Halmstad
Skogsvardsstyrelsen, Halmstads distrikt
Hallands Naturskyddsförening, Box 2030, 312 02 Laholm
Halmstads Naturskyddsförening, Arne Hansson,
Martenhusgatan 3, 302 51 Halmstad
Projekt Hallands Flora, Kjell Georgsson,
Fruangsvagen 9, 302 41 Halmstad
Snöstorps hembygdsförening, Bertil Bengtsson, Röinge,
P1 8814, 305 90 Halmstad
Planenheten
Lantmäterienheten
Miljövardsenheten
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