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BESLUT 

Bildande av naturreservatet Myskebackarna i Falkenbergs kommun. 

Beslut 

Länsstyelsen i Hallands län beslutar med stöd av 7 kap. 45 miljöbalken att förklara det 
område som avgränsas med den streckade linjen p& nedanstående karta som 
naturreservat, med föreskrifter och skötselplan enligt nedan. 

Karta över reservatet 

Stenkulla 

Myskebackarna naturreservat 0. 

Skala 1:10 000 

Postadress Besöksadress E-post Telefon Telefax 
301 86 HALMSTAD Slottsgatan 2 lansstyrelsen@n.lst.se 035 - 13 20 O0 035 - 10 75 48 
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Beskrivning av området och skalen for beslutet 

Myskebackama ligger c:a två mil öster om Falkenberg i sluttningszonen mellan den 
halländska kustslätten och sydsvenska höglandet. Området är till stora delar beklätt av 
bokskog med många mycket gamla träd. De äldsta lantmäterikartorna från 1600-talet 
visar en vidstrackt lövskog. På mer detaljerade lanmiatenkartor från slutet av 1700-talet 
och början av 1800-talet benämns omådet "Myskebackama" och ar förutom den 
nordligaste delen markerad som bokskog. Området har alltså vant beklätt med samma 
tradslag kontinuerligt under mycket lång tid. Arealen är 42,9 ha. 

Området ligger på Knobesholms gods marker och de höga biologiska kvalitherna på 
vissa av godsets skogsmarker uppmärksammades vid Skogsvårdsstyrelsens 
nyckelbiotopsinventeringen 1994. Vid Myskebackarna noterades mycket höga 
naturvärden, vilket resulterade i att området avgränsades som nyckelbiotop. 

Den dominerande skogstypen vid Myskebackama är bokskog av ristyp. Enligt den 
uppdelning av svenska naturtyper som görs i Natura 2000 benämns skogen som 
bokskog av fryle-typ. 

Inte mindre än 30 rödlistade arter (de flesta mossor och lavar) har hittills hittats och 
dessa tillsammans med ytterligare ungefar 17 arter som är av regionalt intresse gör att 
Myskebackama i detta avseende ar en av topplokalema i länet. Speciellt bör framhållas 
förekomsten av de starkt hotade lavarna gri jordlav och röd pysslinglav. 

Genom reservatsbeslutet säkerställs naturvärden som annars hade varit hotade av ett 
rationellt skogsbmk. 

Syfte 

Syftet med reservatet är att bevara och utveckla den biologiska mångfald som är knuten 
till ädellövskogen och sumpskogen. Livsmiljöerna för de rödlistade och regionalt 
intressanta arterna i reservatet skall säkerställas och förbättras. 

Syftet ska nås genom att: 

avveckla granbestånd enligt skötselplanen och lita föryngringen av lövträden ske 
naturligt (inom vissa delar kompletterad med plantering), 

kontinuerligt röja invandrande gran i hela reservatet, 

i övrigt lämna området för fri utveckling så att mängden av död ved och inslaget av 
gamla träd kan öka, 
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om kunskapen om rödlistade eller regionalt intressanta arterna i reservatet ökar skall 
det beaktas i den löpande skötseln. 

Föreskrifter 

Med stöd av 7 kap. 55 miljöbalken, om inskränkningar i rätten att använda mark- och 
vattenområden inom reservatet, ar det utöver vad som annars gäller förbjudet att: 

uppföra byggnad eller anläggning, 

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

uppföra radiomast, antenn eller anlägga luft- eller markledning, 

anlägga nya körvägar, 

spränga, schakta, grava, dika dämma, markbearbeta, ut@lla, bedriva takt for 
husbehov eller bedriva annan verksamhet som skadar områdets topografi och 
markförhållanden samt yt- eller dräneringsförhållanden, 

anordna upplag, 

avverka, gallra eller på annat satt påverka vegetationen, 

sprida gödsel, kalk eller andra kemikalier, 

sprida naturgödsel, 

kamfora motordrivet fordon i terrängen annat än p i  i kartskissen markerade 
brukningsvagar, 

samt upplåta mark för tävlingar eller annan verksamhet som kan medföra 
markslitage, föroreningar eller kan störa djurlivet. 

Ovanstående föreskrifter ska inte utgöra hinder för de åtgärder som erfordras for 
reservatets vård och skötsel enligt skötselplanen. 

För att tillgodose syftet med reservatet förpliktigas med stöd av 7 kap. 65 miljöbaiken 
ägare och innehavare av särskild ratt till fastigheten tåla sådana åtgärder inom området - 
som: 
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skötsel i form av awerkning och röjning, 

undersökning och dokumentation av mark, vegetation och djurliv. 

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

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

framföra motordrivet fordon i terrängen, 

rida eller köra med hast, 

framföra terränggående cyklar, 

Ovanstående föreskrifter ska inte utgöra hinder för naturvårdsförvaitaren att genomföra 
eller upphandla den skötsel som ska genomföras enligt till beslutet hörande skötselplan. 

Med stöd av 3s 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. 

Ärendets handläggning 

De höga naturvardena på Knobesholm uppmärksammades under Skogsvårdsstyrelsens 
(SVS) nyckelbiotopsinventering 1994. Antalet nyckelbiotoper var stort och ett par 
områden hade stor areal. Det stod snart klart att dessa områden inte skulle kunna gå att 
skydda enbart med de instrument som SVS hade till förfogande, d.v.s. biotopskydd och 
naturvirdsavtai. Efter samråd mellan Länsstyrelsen, SVS och markagarna utarbetades 
ett förslag där Länsstyrelsen skulle bilda naturreservat på områdena med största areal 
(Kattebo och Myskebackama), medan SVS skulle säkra två områden genom 
biotopskydd och tre områden med naturvårdsavtal. 

Den 21 april 1997 träffades en överenskommelse med markägama om 
intrångsersättning för att bilda naturreservat på de bida områdena Kattebo och 
Myskebackarna. Överenskommelsen innebär b1.a. att endast skogsawerkningar som 
gynnar naturvärdena ska ske i framtiden och eventuella virkesintäkter från dessa 
tillfaller staten. 
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Naturvårdsverket, Skogsvårdsstyrelsen, Sveriges Geologiska Undersökning, vägverket, 
Falkenbergs kommun och markägarna har yttrat sig i ärendet. Samtliga har ställt sig 
positiva till forslaget om naturreservat. Falkenbergs kommun framförde synpunkter om 
kartmaterialet och markägarna önskade att gränsmarkeringamas läge efter utsättning 
skall biläggas reservatsbeslutet. Materialet har omarbetats så att dessa önskemål tillgodo 
setts. 

Beslut i detta ärende har fattats av Länsstyrelsens styrelse. I beslutet deltog 
landshövdingen jämte ledamöterna Gunnel Welin, Thomas Jönsson, Gunnel Bengtsson, 
Jan Bö jesson, Karl-Gunnar Svensson, Gösta Gustafson, Bengt Ekberg, Hans-Inge 
Sjögren, Maj-Britt Rane Andersson, Inger Johansson, Hans Webeck samt tj g 
suppleanterna Gösta Bergenheim, Marianne Kierkemann och Anneli Hammar. 

I den slutliga handläggningen av ärendet deltog även länsråd Erik Österberg, rättschef 
Per Widell, biträdande länsantikvarie Marianne Foghamrnar, byråsekreterare Barbro 
Toftgård, miljövårdsdirektör Bö j e  Andersson sarnibyrådirektör Lars-Ake Flodin, 
föredragande. 

dakZh Lars-Ake Flodin 

Detta beslut kan överklagas hos regeringen, se bilaga 3. 
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Bilagor 
1,Skötselplan 
2,Oversiktskarta 
3. Besvärshänvisningar 

Sandlista 

Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm 
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 
Kommunstyrelsen i Falkenbergs kommun, 3 11 80 Falkenberg 
Lantmäterimyndigheten Hallands län, Kyrkogatan 13,302 42 Halmstad 
Polismyndigheten i Falkenbergs kommun, Arvidstorpsvagen 14-16,311 21 Falkenberg 
Naturskyddsföreningen I Halland, Oringe, 3 12 91 Laholm 
Naturskyddsföreningen i Falkenberg 
Viveka Bohn, Riddargatan 43 II, 114 57 Stockholm 
Roland Svensson, Riddargatan 43 !I, 114 57 Stockholm 
SGU 
Fö~ait11i31g/rättS 
Livsmiljö/miljö 
Samhallsplaneringhltur 
Samhallsplanermg/plan och bostad 




