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Enligt sandlista

Naturreservatet Skrockebertz. Halmstads kommun

Beskrivning
Namn

Skrockeberg

Kommun

Halmstad

Socken

Slattåkra

Fastighet

Maa 2 5

Läge

x = 630773, y = 132844

Kartblad

Ekonomiska kartan 5C Ullared If Reastorp

Grans

Se bilaga 1-3

Areal
varav landareal

51,35 ha
51,28 ha

Ägare

Staten, naturvårdsfonden

Naturvårdsförvaltare

Länsstyrelsen

Ärendets handläggning
Skiftets förre markägare avled 1985 och efterlämnade allmänna arvsfonden
som arvinge och enda dödsbodelägare, På grund av områdets höga
naturvärden ansökte Naturvardsverket om att skiftet skulle avstås till staten
genom Naturvårdsverket för bokföring på naturvårdsfonden.
Kammarkollegiet medgav detta genom beslut 1992-03-02.

Grund för beslutet
Skrockebergsnaturreservat ligger några kilometer norr om Johansfors och
Nissans dalgång. Det omgivande landskapet ar ganska kuperat, något som
kännetecknar denna övergånpszon mot höglandet. Landskapet och
vegetationen ar också präglade av hög nederbörd. Naturgeografiskt hör
höglandets
och smålandsterrängens
området till region 11(sydsvenska
..
mymka västsida).

-

Reservatet ar till största delen bevuxet med barrskog. På själva
Skrockeberget i norr växer även gammal bokskog. En översiktlig
beskrivning av reservatet finns i bilagd skötselplan.
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Områdets innehåll av urskogsartad, orörd naturskog ar av skogligt och
allmänekologiskt intresse. Reservatet ar botaniskt intressant genom
bokskogens rika lav- och mossflora. Zoologiskt intressant är området bl a
som biotop för hansynskrävande fåglar.
Syftet med naturreservatet ska vara att bevara naturskogens orörda karaktär
med dess rika flora och fauna. Endast smärre skötselingrepp ska komma
iCåga.
Med stöd av 78 natunrårdslagen förklarar Länsstyrelsen det område som
markerats på bifogad karta, bilaga 3, som naturreservat.
Föreskrifter for naturreservatet
För att trygga ändamilet med reservatet förordnar Länsstyrelsen med stöd
av 8 - 10 $8 naturvårdslagen och 9 5 naturvirdsförordningen, att nedan
angivna föreskrifter ska galla för omridet.

A. Föreskrifter enligt 8 8 naturvfirdslagen angående inskränkningar i
markägares och annan sakägares ratt att förfoga över fastighet inom
reservatet
Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar ska förbud
galla

s

uppföra byggnad,
anlägga luft- eller markledning,
dika eller rensa diken,
bedriva takt av berg, block, sten, DS, sand, torv eller matjord,
borra, spränga, grava, schakta, utfylla, tippa eller bedriva annan
verksamhet som skadar områdets topografi eller markförhållanden
utöver åtgärder som anges i bifogad skötselplan,
anordna upplag annat an tillfälligt i samband med skötsel enligt
skötselplan,
avverka, gallra, röja eller p i annat satt piverka vegetationen annat an i
enlighet med skötselplanen,
plantera eller så trad, buskar eller andra växter annat än vid
skogsföryngring enligt skötselplanen,
kalka, sprida handelsgödsel eller andra kemikalier,
10. framföra motordrivet fordon annat an vid skötsel enligt skötselplanen,
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!l. bedriva jakt annat an på alg och rådjur samt hare under de tider som
anges i jaktrattsavtal samt

12. anordna orienteringskontroller eller upplåta mark för tävlingar eller
annan verksamhet som kan medföra markslitage, föroreningar eller
kan störa djurlivet.
B. Föreskrifter enligt 9 5 naturvårdslagen om skyldighet att tåla visst
intrång
Markägare ar skyldig att tåla, att de åtgärder vidtas som framgår av bifogad
skötselplan.

C. Föreskrifter enligt 10 5 naturv&dslagen om vad allmänheten har att
iaktta inom reservatet
Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar ska förbud
galla &t
skada levande eller döda, stående eller liggande trad och buskar samt
att skada vegetationen i övrigt, t ex genom att gräva upp växter,
talta samt stalla upp husvagn eller husbil,
elda,
framföra motordrivet fordon annat an till parkering på anvisad plats,
bedriva kommersiell verksamhet,
medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur samt
anordna snitslade spår eller orienteringskontroller.

D. Föreskrifter enligt 9 5 naturvardsförordningen om vård och förvaltning

1. Vården av reservatet ska syfta till att bevara reservatets naturskog med
dess flora och fauna. Området ska med vissa undantag lämnas för fri
utveckling med minsta möjliga kulturpaverkan. Vid förvaltningen ska
tonvikten inte laggas vid rekreation och friluftsliv.
2. Naturreservatet ska genom förvaltarens försorg utmärkas enligt svensk
standard (SIS 03 15 22) och Naturvårdsverkets anvisningar.

3. Naturvårdsförvaitare ska vara Lansstyrelsen.
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Länsstyrelsen meddelar föreskrifter om vården av reservatet genom att
fastställa bifogade skötselplan. Fastställelsen omfattar inte den
ekonomiska utredningen.

Detta beslut kan överklagas hos Regeringen, Miljödepartementet, se
bilaga 8.
Beslut i detta ärende har fattats av Länsstyrelsens styrelse. I beslutet deltog
länsrådet jämte ledamöterna inger Johansson, Hans-inge Sjögren, Sture
Hermansson, Ulla Richardsson, Sven Eric Lorentzon, Gunnel Welin,
Gunilla Wenander Grönvall, Liselotte Wågö och Ann-Louise Thöm samt
tj g ersattarna Agneta Karlsson, Ove Gustavsson, Göran Karlsson och
Mikael Lundquist.

I den slutliga handläggningen deltog aven kanslichef Monica Hallberg,
förste länsassessor Per Widell. lansarkitekt Ingegärd Widerström.
överlantmätare Böj e IUingsbérg, länsantikvarie Lennart Lundborg,
lantbmksdirektör Sören Adolfsson och miljövå~dsdirektörOve Olsson
samt föredragande byrådirektör Staffan Bengtsson.

&;,Qa 4
jöm Molin

%fStaffan Bengtsson

Bilagor

1 översiktskarta, skala 1:600 000
2 översiktskarta, skala 1:50 000
3 Beslutskarta, skala 1:10 000
4 Skötselplan
5 Skötselplanekarta
6 Dokumentation av naturvårdsåtgarder
7 Ekonomisk fler5rsplan
8 Hur man överklagar
9 Registeruppgifter
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Sändlista
~
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Naturvkdsverket, 106 48 STOCKHOLM
Mott ,kv
Boverket, Box 534,371 23 KARLSKRONA
Svenska Naturskyddsföreningen, Box 4625,116 91 STOCKHOLM
Skogsvårdsstyrelsen, Box 294,301 07 HALMSTAD
vägförvaltningen, Box 512,301 80 HALMSTAD
Kommunstyrelsen i Halmstads kommun
Byggnadsnämnden i Halmstads kommun
Fastighetsbildningsrnyndigheten i Halmstad
Polismyndigheten, Halmstads kommun
Hallands Naturskyddsförening, c/o Harriet Axelsson, Bassalt, 310 38
SIMLÅNGSDALEN
Naturskyddsföreningen i Halmstad
Rättsenheten
Plan och bostadsenheten
Kulturmiljöenheten
Lantbmksenheten
Miljövardsenheten
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