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Pörordnande om naturreserva% avseende fastigheterna 
Hule 1:2 och 1:5 

Reservatets benämning Hule naturreservat 

Kommui Halmstad 

Socken Breared 

Fastigheter Hule 1:2 och 1:5 

Lägesbeskrivning Ekonomiska kartan 

4C Halmstad 8h 

Gränser 

Total areal 

Markägare 

Markerade med röd linje 

pb den till beslutet 

hörande kartan. 

c:a 19 hal 

Halmstads kommun 

Halmstads kommun har i skrivelse 1972-02-02 hemställt att 
fastigheten Hule. 1:2 matte förklaras som naturreservat fr2nst 
i syfte att bevara omr5dets geologiska, botaniska och klinia-to- 
logiska värden samt landskapsbilden omkring sjön Simlhgen. 
Kommunen har förutom en beskrivning av omadet aven larmat 
förslag till föreskrifIer. Kommunen har sedermera uttalat att 
framställningen även avser fastigheten Hule 1:5, d v s den 
till cykelstig omgjorda järnvägsbanken inom norra skiftet av 
Hule 1:2. 

Yttranden har avgivits av statens naturvArdsverk och natur- 
vardsradet i länet vilka tillstyrkt reservatbildningen.. 

Fastigheten Xule 1:2 är delad p& tv& skiften belägna p& ömse 
sidor om sjön Simlången. Det västra, som ligger mellan ali- 
männa vägen och sjön, har en tilltalande landskapsbild med 
öppen Bkermark och smakuperecl blandskogsmark. Det östra, vid 
sjöns sydöstra del, utgöres av ett blandskogsomr&de rid över- 
ghgen till sydsvenska höglandet. Den rikliga nederbörden 
kombinerad med den stora niv&skillnaden (ca 100 m) har gjort 
att omradet har stort geologiskt, kiimatologiskt och botanisk- 
intresse. 
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Fastigheterna in& i ett större omrdde utefter F lleåns 
dalgang, vilket i den s k riksplanen (SOV 1971:75 3 klassi- 
ficeras som riksobjekt saval avseende det rörliga frilufts- 
livet som den vetenskapliga och kulturella naturvfirden. 

Länsstyrelsen finner att ifragavarande omraden bör särskilt 
vårdas och skyddas p& grund av sin be%ydelse för kannedonen 
om landets natur ochsr allmiinhetens friluftsliv. Med stöd 
av 7 $ naturvClrdslagen förklarar länsstyrelsen de omraden, 
som utmärkts med röda linjer p& bifogade karta som naturresezv 

För att trygga andamalet med reservatet förordnar läns- 
styrelsen med stcd av 8-10 $$ naturvardslagen samt 7 $ natur- 
v&rdskungörelsen, att nedan angiina föreskrifter samt vard- 
och förvaltningshest&mmelser skall gälla beträffande omrAdet. 

Pöreskrifter jämlikt 8 $ naturvardslagen angaende ratten att 
förfoga över marken 

Det ar förbjudet 

att spränga, schakta, gräva, utföra fyllning eller bedriva 
täkt: annat än i samband med sYotsel&tgarder enligt fast- 
ställd skötselplan, 

att arAoxdna upplag med undantag av tillfälliga upplag för jord- 
och skogsbrukets behov, 

att uppföra byggnad eller annan anläggning utan länsstyrelsens 
tillutand, 

att framdraga luftledning, 

att anbringa tavla, plakat, affisch, inskrift eller anr.an stö- 
rande anordning med undantag av erforderliga friälysnings- 
tavlor, hänvisningstavlor för friluftslivets utövande samt 
upplysningstavlor för vetenskaplig forskning, 

att utföra avverkning eller röjning, som icke ar hanförlig 
till reservatets skötsel samt , 

att plantera eller s& skog pa mark, som vid reservatets bii- 
dande inte var skogbärande. 

Föreskrifter .jamlikt 10 5 naturvardslagen gällande allmanheten. 
Det ar förbjudet 

att förstöra eller skada fast naturförenal eller ytbildning, 

att anbringa tavla, plakat, affisch, inskrift eller annan stö- 
rande anordning, 

att skada vegetationen t ex genom uppgrävning av växter, 



LANSSTYRELSEN 
Hallands län 

BESLUT 

att vidtaga Atgärd, som kan verka störande p& djurlivet, exem- 
pelvis att f r h  nara hall fotografera fagelbo, 

att släppa humi fri inom omradet, 

att talta eller uppställa husvagn, 

att uppgöra eld p& annan an av förvaltaren anvisad plats, 

att framföra eller parkera motordrivet fordon annat än p& an- 
visad vag och parkeringsplats sant 

att göra skada p& hägnader eller andra anordningar. 

Vard- och f örvaltningsbestämmelser j&iLikt 7 5 naturvårds- 
kungörelsen 

1.  atu ur reservatet skall vardas och förvaltas av Halmstads 
kommun. 

2. Varden av naturreservatet skall syfta till att bevara den 
nuvarande landskapsbilden omkring sjön Simlången med beak- 
tande av de geologiska, biologiska och klimatologiska var- 
den som ar representerade främst i det södra skift-t. I 
sistnrmnda omrade bör szlunda inga mera omfattznde skogs- 
~Ardsatgarder \<dtagas. Anläggningar, t ex för friluftc- 
live$, bör ej uppföras inom detta omrade. 

Skogen i övrigt inom resemztet skall skötas som blandskog, 
dar lövträden får dominera. Det omrade inom norra skiftet, 
som p& karta tillhörande beslutet är betecknat sop Bkermark, 
skall aven framgent hallas öppet. 

Skötseln av reservatet skall, utgaende fran ovannämnda 
principeqske i enlighet med en skötselplan, vilken upprätt: 
av förvaltaren i samrad med länets skötselråd och faststalli 
av länsstyrelsen efter hörande av statens natu~ardsverk. 

3. Förvaltaren ma anordna parkeringsplats pA lämpligt ställe 
i anslutning till befintlig vag. 

4. Reservatet skall benämnas "Hule naturreservatT1 och skall 
genom förvaltarens försorg uterkas i enlighet med. de an- 
visningar som utfärdats av statens natumårdsverk. 

Besvär över detta beslut kan anföras genom skrivelse till 
Konungen. Skrivelsen skall tillställas jordbiz iksdepar temel~te t ,  
Fack, 103 10 Stockholm 2, och skall ha komrnit in dit inom 
tre veckor fran den dag klaganden har fatt del av beslutet. 
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Klaganden bör i besvärsskrivelsen tydligt ange vilket beslut 
som överklagas och vad soa yrkas. Vidare bör klaganden neddela 
sin fullständiga adress. 

I handläggningen av detta ärende har deltagit undertecknade, 
landshövding och tf byradirektör, samt byradirektören Nils 
Hegheim, överlantmätaren Erik Skomr och länsnotarien Bcel 
Wieslander. 

Yngve Holmberg 

Christer Johansson 

Kopia u a + karta till 
Statens planverk 
Statens naturvårdsverk (2 ex) 
Vfn 
NaturvardsrAdet 
FBM i Halmstad dt 
Skogsvardsstyrelsen 
Naturvardsenheten (2 ex) 
Planenhe ten 
Akten 
Lans kung 
Kungöres i Hallands Nyheter och Hallandsposten 
Liggaren 










