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Bildande av naturreservatet Getabäcken i Halmstads kommun 

 

Beslut 

Länsstyrelsen i Hallands län beslutar med stöd av 7 kap. 4§ miljöbalken att förklara det om-
råde som avgränsas av den streckade linjen på beslutskartan (sid 2) som naturreservat, med 
föreskrifter och skötselplan enligt nedan. 
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Beskrivning av området och skälen för beslutet 

Getabäcken är beläget sydväst om Övraböke by, som ligger i mellersta Hallands skogsbygd i 
de inre delarna av Halmstads kommun. Naturreservatet är beläget i en brant västvänd dalsida 
som är grönstenspåverkad.  

Övraböke bys utmarker har länge varit skogklädda, kartor från mitten av 1600-talet visar att 
området ingick i mycket stora och sammanhängande bokskogar. Bokskogarna minskade 
kraftigt under påföljande sekler men Övraböke tycks aldrig ha avskogats. Naturreservatet har 
därmed en lång skoglig kontinuitet, något som även avspeglar sig i bokskogens biologiska 
mångfald. Byn har också en intressant och väldokumenterad, 3000-årig odlingshistoria.  

I reservatet dominerar bokskogen. Särskilt märklig är den gamla och högresta bokskog som 
växer i reservatets norra del. Skogen är av lågörttyp. Den är opåverkad sen länge och struk-
turen är i det närmaste urskogsliknande. Mycket få lågörtskogar av högre bonitet har beva-
rats till hög ålder och i orört skick. Bevarandevärdet är därför högt.  

Den gamla och urskogsartade bokskogen är klassad som nyckelbiotop och har en rik lav- och 
mossflora. Här ska särskilt nämnas pepparporella, röd pysslinglav, ädelkronlav, liten ädellav, 
liten lundlav och stiftkvistlav. Även kärlväxtfloran är artrik och värdefull. Skogsduva och 
stenknäck förekommer i området. 

Reservatet är anmält till Natura 2000. Följande naturtyper ingår i EU:s habitatdirektiv: Bok-
skog av fryletyp (9110), bokskog av örtrik typ (9130), lövsumpskogar av fennoskandisk typ 
(9080) och mineralrika källor och källkärr av fennoskandisk typ (7160).  

Genom reservatsbeslutet säkerställs naturvärden som annars hade varit hotade av ett ratio-
nellt bedrivet skogsbruk. 

 
 
Syfte 
 
Syftet med reservatet är att bevara en för Halland unik urskogsartad lågörtbokskog samt att 
bevara och utveckla den biologiska mångfald som är knuten till reservatet. Livsmiljöerna för 
hotade och hänsynskrävande arter ska säkerställas och förbättras.  
 
Syftet ska uppnås genom att: 
 
 Nyckelbiotoperna skyddas från sådana ingrepp eller störningar som kan äventyra deras 

fortbestånd som livsrum för de hotade arterna. 

 Naturskogarna med tiden, genom högre ålder och större innehåll av död ved, kommer att 
erbjuda allt fler lämpliga miljöer för bl a rödlistade arter. 

 Planterad granskog avvecklas och omförs till löv- och blandskog. 
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Om kunskapen om reservatets värden och skötselmetoder förbättras, t ex om hotade och hän-
synskrävande arter, ska detta beaktas i den löpande skötseln. 

 

Föreskrifter 

 
Med stöd av 7 kap. 5§ miljöbalken, om inskränkningar i rätten att använda mark- och vat-
tenområden inom reservatet, är det utöver vad som annars gäller förbjudet att: 
 
 uppföra byggnad eller anläggning, 

 uppföra radiomast eller antenn, anlägga luft- eller markledning, 

 anlägga ny väg, 

 bedriva täkt av berg, block, sten, grus, sand, silt, lera, torv eller matjord, 

 borra, spränga, schakta, gräva, dika, dämma, markbearbeta, utfylla, tippa eller bedriva 
annan verksamhet som skadar områdets topografi eller markförhållanden, 

 anordna upplag, 

 avverka, gallra, röja eller på annat sätt påverka vegetationen, 

 kalka, sprida handelsgödsel eller andra kemikalier, 

 framföra motordrivet fordon i terrängen annat än i samband med jakt för utdragning av 
 älg, 

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

 upplåta mark för tävlingar eller annan verksamhet som kan medföra markslitage, förore-
ningar eller kan störa djurlivet. 
 

Ovanstående föreskrifter ska inte utgöra hinder för de åtgärder som erfordras för reservatets 
vård och skötsel. 
 
 
 
För att tillgodose syftet med reservatet förpliktigas med stöd av 7 kap. 6§ miljöbalken ägare 
och innehavare av särskild rätt till fastigheten att tåla sådana åtgärder inom området som: 
 
 skötsel i form av avverkning, röjning och bete, 

 undersökning och dokumentation av mark, vegetation och djurliv. 
 
 
 



Med stöd av 7 kap. 305 miljöbalken, om ratten att fardas och vistas i reservatet, är det utöver 
vad som annars gäller förbjudet att: 

skada levande eller döda stående eller liggande trad och buskar samt att skada vegeta- 
tionen i övrigt, t ex genom att gräva upp växter, 

framföra motordrivet fordon i terrängen eller parkera annat an på anvisad plats, 

snitsla spår, anordna orienteringskontroll eller tavling som kan inverka störande på na- 
turmiljön. 

Med stöd av 35 förordning om områdesskydd (SFS 1998:1252) enligt miljöbalken faststaller 
Länsstyrelsen de mål och riktlinjer som framgår av den till beslutet hörande skötselplanen. 
Förvaltare för reservatet ska vara Lansstyrelsen. 

Ärendets handläggning 

Förhandlingar har forts med markägaren i syfte att skydda området som reservat. Overens- 
kommelse om intrånnsersattning, med ratt att bilda naturreservat, har slutligen träffats mel- -. 

lan markagaren och Länsstyrelsen, 

Naturvårdsverket, Skogsvårdsstyrelsen Södra Götaland, Vagverket, Halmstads kommun, 
SGU och markagaren har yttrat sig i ärendet. Samtliga har ställt sig positiva till förslaget om 
naturreservat. Markagaren har begärt att motordrivet hjälpmedel måste fa användas i sam- 
band med jakt för att dra ut älgar. Reservatsforeskrifterna har kompletterats på denna punkt. 

Beslut i detta ärende har fattats av Lansstyrelsens styrelse. I beslutet deltog landshövdingen 
jämte ledamöterna Sven Eric Lorentzon, Gunnel Welin, Gunilla Wenander-Grönvall, Gunnel 
Bengtsson, Karl-Gunnar Svensson, Gösta Gustafson, Bengt Ekberg, Inger Johansson, Maj- 
Britt Rane Andersson, Hans Webeck samt tj g suppleanterna Marianne Kierkemann, Sven 
Fritzson och Lena Dygården. 

I den slutliga handlaggningen deltog lansråd Erik Österberg, länsassessor Ulf Havton, bitra- 
dande länsantikvarie Marianne Foghamrnar, byrådirektör Barbro Toftgård, miljövårdsdirek- - - 
tör Bö j e  Andersson samt föredragande avdelningsdirektör Staffan Bengtsson. 

I Staffan Bengtsson 
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Detta beslut kan överklagas hos regeringen,+&&&& 

Bilagor 
1. Skötselplan 

Sandlista: 
Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm 
SGU, Box 670,75 1 28 Uppsala 
Skogsv~dsstyrelsen Södra Götaland, Box 234,291 25 Kristianstad 
Skogsvårdsstyrelsen Södra Götaland, Hallands södra distrikt, Ryttarevagen 8,302 G0 Halm 
stad 
Vägverket, Box 5 12,301 80 Halmstad 
Kommunstyrelsen i Halmstads kommun 
Lantmäterimyndigheten i Halmstad 
Polismyndigheten, Halmstads kommun 
Hallands Naturskyddsförening 
Naturskyddsforeningen i Halmstad 
Nils Kuylenstierna, Sperlingsholms slott, 305 93 Halmstad 
Förvaltninglratts 
Livsmiljö/miljö 
Samhallsplanering/kultur 
Samhallsplanering/plan och bostad 
Lennart Fredriksson 
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