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Förordnande om naturreservat zvseende fastigheterna Veka
.
1:4, 1:9 och 1:lO
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Reservatets benämning

Veka naturreservat

Komm

Ha3.mtad

Socken

Breared

Fastigheter

Veka 1:4, 1:9 och 1:10

Lägesbeskrivning

Ekonomiska kartan 4 C
l
Haluistad 8 h

Gränser

Markerade med röd linje p%
den till beslutet hörande
kartan

Total areal

c:a 63 ha

Markägare

Halmstads kommun

l

Halmstads konrmui har i skrivelse 1972-02-02 hemstä.llt att
fastigheten Veka 1:4 natte förklaras son naturreservat framt
i syfte att bevara en löv- och blandskogsbewxen sluttning
mot sjön Simlången. Kommunen har förutom en beskrivning av
omr-Adet aven lämnat förslag till föreskrifter, I yttrande har
konmunen sedermera uttalat att framstallningen aven avser
.fastigheternaVeka 1:9 och 1:10, vilka ligger inom det ursprungligen föreslagna reservatomradet.
Yttrande har avgivits av statens naturvardsverk och naturvarde
r&det i länet vilka tillstyrkt reservatbildningen.
Fastigheterna, som bestar av tv& omraden, erbjuder genom sina
stora höjdskillnader utsiktspunkter med utblick över sjön
Simlhgen och bergen kring SimlAngens dalgång. Sluttningarna
mot Veka by är helt lövtradskladda och utgör ett mycket
dominerande inslag i landskapsbilden.
Fastigheterna ingar i ett större omrade utefter F lle5ns
dalgång, vilket i den s k riksplanen (SOU 1971:75 klassificeras som riksobjekt saväl avseende det rörliga friluftslivet
som den vetenskapliga och kulturella naturvarden,
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~änsst~relsen
finner att ifragavarande omr8den bör särskilt
vardas och skyddas p& grund av sin betydelse för kännedomen
om landets natur och för allmänhetens friluftsliv, Med stöd
av 7 naturvardslagen förklarar länsstyrelsen de omiiden,
som utmärkts med r6da linjer p a bifogade karta som naturreserva
För att trygga andamalet med reservatet förordnar länsstyrelsec
naturvardslagen samt 7 5 naturvårdskungörel
med stöd av 8-10
sen att nedan angivna föreskrifter samt v&rd- och förvaltningsbestämmelser skall galla betriiffande omadet,

s$
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Föreskrifter jämlikt 8 $ naturvardslagen angaende ratten att
förfoga över marken
Det ar förbjudet
att spränga, schakta, grava, utföra fyllning eller bedriva
täkt, annat än i samband med skötsel&tgarder ;enligt faststalld skötselplan,
att anordna upplag med undantag av tillfälliga upplag för
jord- och skogsbrukets behov,
att uppföra byggnad eller annan anlaggning utan länsstyrelsens
tillstand

,

att framdraga luftledning,

att anbringa tavla, plakat, affisch, inskrift eller aznan störande anordning nied undantag av erforderliga frid1;rsningstavlor, hänvisningstavlor för friluftslivets utövande samt
upplysningstavlor för vetenskaplig forskning,
att utföra awerlnning eller röjning, som icke ar hänförlig
till reservatets skötsel samt
att plantera eller sa skog p 2 mark, som vid reservatets bildan
de. inte var skogbarande.
Pöreskrifter jämlikt 10

naturvArdslagen gällande allmanheten

Det ar förbjudet
att förstöra eller skada fast naturförenal eller ytbildning,
att anbringa tavla, plakat, affisch, inskrift eller annan störande anordning,
att skada vegetationen t ex genom uppgravning av vaxter,
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att vidtaga atgärd, som kan verka störande p& djurlivet,
exempelvis att från nära håll fotografera fagelbo,
att släpp hund fri inom onradet,
att talta eller uppställa husvagn,
att uppgöra eld p& annan än av förvaltaren anvisad plats,
'

a

att framföra eller parkera motordrivet fordon annat an p& a.nvisad väg och parkeringsplats samt
att göra skada p& hägnader eller andra anordningar.
Vard- och förvaltningsbestämmelser jämiikt 7
kungörelsen

naturvaras-

I , Naturreservatet skall vardas och förvaltas aj,Halmstads
kommun*
2. Varden av naturreservatet skall syfta till att bevara en
löv- och blandskogskladd sluttningszon mot sjön SinilAngen
samtidigt som omradet iordnin&stiilles som ströv- och rekrea
tionsomr&de, Förvaltaren skull i samad med skogsv&rdsstyre
sen successivt awerka inom omadet befintlig granskog.

I syfte dels att bibehalla utsikten fra11 vissa hö jdoartier,
dels att bevara ett befintligt omrade med. eaimskar bör avverkning ske framför allt av gran,
De betesmarker, som vid reservatets bildande brukas, skall
aven framgent hallas öppna.
Skötseln av reservatet skal1,utgAende från ovannämnda principer,ske i enlighet med en skötselplan, vilken upsrattas
av förvaltaren i samråd med länets skötselriid och fastställas av länsstyrelsen efter hörande av statens naturvlirdsverk.

3, Uppförande av eventuell anläggning för fritidsändamal skall
ske i samrad med länsstyrelsen.,
4, Förvaltaren m& anordna parkeringsplats p& 1Rmpligt ställe

i anslutning till befintlig vag,

5, Reservatet skall benännas "Veka naturreservat" och skall ge
nom förvaltarens försorg utmiirkas i enlighet med de anvisningar, som utfärdats av statens naturvårdsverk,
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Besvär över detta beslut kan anföras genom skrivelse till
Konungen. Skrivelsen skall tillställas jordbruksdepartementet,
Pack, 103 13 Stockholm 2, och skall ha kommit in dit inom
tre veckor frän den dag klaganden har fatt del av beslutet.
Klaganden bör i besvärsskrivelsen tydligt ange vilket beslut
som överklagas och vad som yrkas. Vidare bör klaganden meddela
sin fullständiga adress,

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

Yngve Holmberg

Christer Johansson

Kopia.u a -t karta till
Statens planverk
Statens naturvårdsverk (2 ex)
Vfn

Naturvå rdsrådet
FBM i Halmstad dt
Skogsvårdsstyrel sen
Naturvårdsenheten (2 ex)
Planenheten
LJggaren
Akten

Länskung
Kung i Hallands Nyheter och Hallandsposten

