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Bilaga 2 

Översiktskarta 
SKROCKEBERGS NATURRESERVAT 

Halmstads kommun 
Hallands län 

- - Reservatsgräns 

Skala 1 :50 000 
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Bilaga 3 

Beslutskarta 
SKROCKEBERGS NATURRESERVAT 

Halmstads kommun 
Hallands län 

- .. Reservatsgräns 

Skala 1:10000 
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Bilaga 4 

SKÖTSELPLAN FÖR 
NATURRESERVATETSKROCKEBERG 

Halmstads kommun 
Hallands län 

Upprättad 1995 av Staffan Bengtsson 

Naturvårdförvaltare: Länsstyrelsen 



l ALLMÄN BESKRIVNING 

1.1 N aturfOrhållanden 

Landskapet i och kring reservatet är starkt brutet och ganska dramatiskt till 
sin utformning. Här finns flera sprickdalgångar med djupt nedskurna 
vattendrag och däremellan småberg med branta sluttningar och berg i 
dagen. I en av sprickdalarna rinner Maabäcken söderu t och passerar genom 
trånga, nästan canyonartade passager mellan Skrockeberg och 
HÖghultet och längre nedströms vid dammanläggningen och den gamla 
sågen. I Skrockebergets västvända sluttning finns en bergbrant med 
talus av stora block nedanför. 

Den biologiskt intressantaste skogen finns på Skrockebergets norra 
sluttning och bergbranten i väster. På nordsluttningen växer grov och 
gammal, lOO-lS0-årig tallskog i blandning med bok. Bokinslaget finns i 
alla åldrar och boken expanderar på tallens bekostnad. De äldre, sannolikt 
över 200 år gamla bokarna är grova jätteträd med stora kronor och finns i 
form av både levande och döende individer samt som döda gigantiska vrak 
och högstubbar. I beståndet finns rikligt med död ved, inte minst i form av 
mängder av tallågor samt självgallrade torrträd av tall. Höga och mäktiga 
granar står också strödda i beståndet. Fältskiktet är av frisk hedtyp med 
rikligt örtinslag av bl a harsyra och ekbräken. I och nedanför bergbranten 
växer huvudsakligen bok med åtskilliga mycket gamla bokträd. Även här 
finns lågor och högstubbar. 

På bokarna påträffas en mycket intressant lavflora. Inte mindre än tolv 
rödlistade lavarter har hittills hittats, nämligen liten ädellav ,orangepudrad 
klotteriav, stor knopplav, bokkantlav, ädelkronlav , violettgrå porlav, kort 
parasitspik, sydlig blekspik, liten blekspik, bokvårtlav, savlundlav och rosa 
lundlav. Dessutom finns bl alunglav, bårdiav, grynig filtiav, tjärfläck, 
havstu lpanlav och traslav. Den fina epifytfloran kompletteras av den 
mindre vanliga bokfjäderrnossan (rödlistad) samt av fällmossa, platt 
fjäderrnossa, guldlockmossa och trädporella. På bokarna finns även 
mycket vedsvamp, framför allt är de ymnigt bevuxna med fnösketicka, men 
också västlig rostticka, bokticka, lönnticka, platticka mm förekommer. 

Inslaget av mycket gammal bok antyder en lång kontinuitet som 
trädbärande mark. Detta styrks av bokskogens rika epifytflora. 

På Skrockebergets sydsluttning växer talldominerad äldre barrskog. 
Barrskogen utbreder sig även över reservatets södra del. I den branta 
östsluttningen mot Maabäcken dominerar nästan ren tallskog på mark med 
friskt-torrt fältskikt. Västsluttningen utgörs av mark av högre bonitet och 
här är graninslaget större. Skogen är också mycket välsluten. Större delen 
av dessa barrskogar är orörda av huggningar i sen tid, men lågor och 
torrt räd förekommer endast sparsamt. Inslaget av lövträd, främst björk, ek 
och bok, är litet. 
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Malmström, C. 1938 (Hallands skogar under de senaste 300 åren) anger att 
området vid tiden kring 1850 var skogbevuxet, främst med barrskog. 

Några mindre kalhyggen har tagits upp i reservatets mellersta och norra 
delar. De är planterade med idag 1O-20-årig gran. 

I den övre norra delen rinner Maabäcken genom våtmarker bestående aven 
tjärn, Öradesjön, omgiven av mjukmattekärr och gungfly. De blöta kärren 
kantas av fastrnattor med pors, blåtåtel och tuvdun samt av tallsumpskog. 

Faunan är inte närmare undersökt. Vid fältbesök har bIa påträffats bivråk, 
duvhök och spillkråka. 

1.2 Kulturhistoriska förhållanden 

Reservatet har i äldre tiger varit utmark till den närbelägna byn Yttra Maa. 
Sannolikt har marken under lång tid utnyttjats för bete. De stora och 
mycket vidkroniga jättebokarna på Skrockeberget vittnar om detta. 

En dammbyggnad har anlagts i Maabäcken strax söder om reservatet. 
Nedströms dammen har legat en liten såg. 

1.3 Markanvändning 

Några småhyggen har tagits upp och en mindre gallring har gjorts där 
virket blivit kvar i skogen. Annars har inget skogsbruk alls bedrivits under 
åtskilliga decennier. 

1.4 Tillgänglighet 

Reservatet är lätt tillgängligt endast 300 meter från allmänna vägen 
Johansfors-Dalshult. 
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2 DISPOSITION OCH SKÖTSEL AV MARK OCH VATTEN 

2.1 Övergripande mål 

Syftet med reservatets skötsel ska vara att bevara reservatets karaktär av 
urskogsartad naturskog med dess särpräglade flora och fauna. 

2.2 Hävd av skogsmark och myr 

Större delen av skogen oeh myren ska lämnas för fri utveekling. De unga 
granplanteringarna ska avveeklas. Vid behov ska bok inslaget gynnas genom 
stödåtgärder för bokens föryngring. 

Avveckling av grankulturer 

De planterade unga granbestånden avvecklas snarast. Befintlig naturlig föryngring 
sparas. Områdena lämnas därefter för fri utveckling. 

Bokföryngring 

Bokens spontana föryngring är bitvis god, bitvis utebliven. För att förbättra 
resultatet kan viss markberedning komma att behövas. Åtgärden görs i liten skala i 
befintliga luckor för att så mycket som möjligt efterlikna bokens naturliga 
störningsregim. Markberedningen görs före ollonfallet, lämpligen under augusti 
och september mänad, ett är dä god ollontillgång på träden konstaterats. 
Markberedningeri skall göras manuellt eller med handhållen jordfräs. Efter 
ollonfallet bör ollonen myllas ner. 

Jätteträd av bok 

De äldre grova och vidkroniga bokarna har antagit jätteträdsformat. Sannolikt är de 
uppkomna och formade i gles betesskog. Dessa träd är nu på grund av hög ålder 
under avdöende. För att på sikt utveckla nya bokjättar är det angeläget att ett 
mindre antal medelålders-äldre bokar med friska och välutvecklade kronor 
utväljes. Kring dessa bör gallras och därefter kontinuerligt röjas för att maximalt 
gynna dimensions- och kronutveckling. 

2.3 Jakt 

Jakten utarrenderas och regleras genom arrendeavtal. 

2.4 Behandling av skötselområden 

Reservatet har indelats i skötselornråden som redovisas i denna beskrivning och på 
skötselplanekarta, bil 5. 
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Skötselområde l (6,8 ha) 

Beskrivning: Tallskog, tallsumpskog, myr och göl. 
Mål: Orörd skogs-mynnosaik. 
Åtgärd: -

Skötselområde 2 (2,1 ha) 

Beskrivning: Drygt lO-årig granplantering fördelad på två ytor. 
Mål: Självföryngrad skog. 
Åtgärd: Avveckling av planteringen snarast. Befintlig självföryngring sparas. 
Därefter ingen åtgärd. 

Skötselområde 3 (7,5 ha) 

Beskrivning: Skrockcbergct, med bokbevuxen bergbrant i väster. I övrigt orörd 
blandskog av tall, bok, gran m fl trädslag. 
Mål: Blandskog med inslag av bok. 
Åtgärd: Granplantor röjes bort helt, detta görs kontinuerligt. Vid behov manuell 
markberedning i naturliga luckor till stöd för bokföryngring. Röjning och gallring 
kring ett mindre antal medelålders-äldre bokar med välutvecklade kronor för att på 
sikt erhålla jättebokar (gäller ej bergbranten i väster) . I övrigt inga åtgärder. 

Skötselområde 4 (30,2 ha) 

Beskrivning: Barrblandskog. 
Mål: Orörd barrblandskog. 
Åtgärd: -

Skötselområde 5 (4,8 ha) 

Beskrivning: lS-20-åriga granplanteringar. Bitvis mycket björksly, spridda ek
och bokplantor. 
Mål: Självföryngrad skog. 
Åtgärd: Avveckling av planteringarna snarast. Befintlig självföryngring sparas. 
Därefter ingen åtgärd. 

4 



3 ANORDNINGAR FÖR FRILUFTSLIVET 

3.1 Övergripande mål 

Syftet ska endast vara att informera besökaren om reservatets naturvärden. 
Tonvikten får inte läggas vid rekreation och friluftsliv. 

3.2 Riktlinjer och åtgärder 

Naturvårdsförvlltaren ansvarar för alt en mindre parkeringsplats med plats för ca 
fem bilar anläg~es vid infarten till reservatet i söder (se skötselplanekartan). En 
liten öppen plat finns redan vid vägkorset. Denna jämnas till och avgränsas . 
Dessutom ska en informationsskylt framställas. Skylten placeras vid p-platsen. 

4 TILLSYN 

Naturvårdsförvaltaren ansvarar för att regelbunden tillsyn av reservatet sker. 

5 DOKUMENTATION 

Naturvårdsfölvaltaren ska dokumentera utförda åtgärder genom att använda 
bifogad blankett "Dokumentation av naturvårdsåtgärder", bilaga 6. 

6 REVIDERING A V SKÖTSELPLAN 

Skötselplanen ska ses över vart tionde ~ r eller när så anses påkallat. 

7 FINANSIERING AV NATURVÅRDSFÖRVALTNINGEN 

Naturvård,förvaltaren har gjort en ekonOITIlsk utredning, daterad 1996-05-06, 
avseende kostnader och intäkter för naturvårdsförvaltningen, bilaga 7. 

Samtliga åtgärder bekostas av Staten. 
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Bilaga 5 

Skötselplanekarta samt friluftsanordningar 
SKROCKEBERGS NATURRESERVAT 

Halmstads kommun 
Hallands län 

2 Skötselområde 

® Informationsskylt 

® Parkeringsplats 
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Län: Halland 
Kommun: Halmstad 
Objekt: Skrockeberg 
Riksreg nr: 

Skötsel Utförd åtgärd 
- omr.nr. 

~ " 

Dokumentation av naturvårdsåtgärder 

Ar, Antal betesdjur, from - t om antal 
månad djurslag djurdagar 

Kommentarer, åtgärdernas effekt, betestryck 
mm 
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Län: Halland 
Kommun: Halmstad 
Objekt: Skrockeberg 
Riksregm: 

Skötsel-
område, Typ av åtgärd 
objekt m 

1 2 
3 Bokföryngring vid behov. Manuell 

markberedning 

" Gallring och röjning kring några 
utvalda bokar 

" Röjning av smågranar 

2,5 Avveckling av granplanteringar 

r- ~ ,-

" 
Utredning av kostnader och intäkter för naturvårdsförvaltningen 
Undantagen från fastställelse enligt 9 § NVF 

Upprättad: 1996-05-06 

Kostnader Intäkter 
Arbetskraftbehov i Investeringsbehov i kr Typ av intäkt Kr 
normaldagsverken t (material, maskiner mm) 
Bå 1-5 Bå 6-10 Bål-5 Bå 6-10 Bå 1-5 

3 4 5 

5 10 

5 5 

2 2 

60 Ev flisved 

P-plats, avjämning och avgränsning 5 10.000 
Informationsskylt 1 10.000 

-

Bå6-10 
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Registeruppgifter 

Uppgifter om naturreservatet 

Namn 

Kommun 

Socken 

Läge 

Kartblad 

Fastighet 

Naturvårdsförvaltare 

Markägare 

Gällande planer 

Nyttjanderätter/servitut 

Areal 

Landskapstyp 

Naturtyp/er 

Naturgeogralisk region 
(NU B 1977:34) 

Skyddsmotiv 

Skyddsföreskrifter 
8§ NVL, allmänt 

Bilaga till länsstyrelsens beslut I99S-xx-xx 

Skrockeberg 

Halmstad 

Slättåkra 

x = 630773, Y = 132844 

Ekonomiska kartan se Ullared IF Reastorp 

Maa2:6 

Länsstyrelsen i Halland 

Naturvårdsfonden 

Nyttjanderätt till jakt på älg och rådjur samt hare. 
Upplåtelsetid 1995- 07-01--1996-06- 30. Nyttjanderätten 
upphör utan föregående uppsägning. 

51,35 ha 

Skogslandskap 

Myr 1,5 
Barrskog 33,7 
Blandskog 10,4 
Bokskog 5,7 
Övrig: Sjö 0,1 

11 Sydsvenska höglandets och smålandsterrängens myrrika 
västsida 

Botaniskt, skogligt, ornitologiskt, allmänekologiskt 
,1.. ( 

Indispensabla, totala: 1- 4,9, 11,12 
Indispensabla, partiella: A 5-8, 10 
Dispensabia: -
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Skyddsföreskrifter, 
produktiv skogsmark 

Tillträdesförbud 

Befintliga anläggningar mm 

Planerade anläggningar mm 

Skötselplan med 
åtgärdsprogram 

Inventeringar mm 

Bilaga till länsstyrelsens beslut 1995-xx-xx 

Barrskog 
Blandskog 
Bokskog 

Totalt 16,4 
Totalt 10,4 
Begränsat 5,7 

Parkeringsplats, informationsskylt 

Bilaga 4 i reservatbeslut 

Fritz, Ö. 1996. Inventering av skogliga nyckelbiotoper 
inom naturskyddade områden i Hallands län 1995. 
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