
Länsstyrelsen i Hallands lan beslutar med stöd av 7 Itap. 45 miljöbalken att förklara det 
område som avgränsas av e linjen på nedanstående karta som naturreservat, 



Pennebo ligger högt uppe på Hallandsåsens platå söder om Hasslöv och Våxtorp. 
Naturgeografiskt ar resehatet belaget i region 8, Nordöst-Skånes skogslandskap. 
Omgivningarna domineras av våtmarker och granmonokulturer. Rester av bokskogar 
finns dock kvar på ett flertal stallen och dessa hyser en hög biologisk mångfald. De ar 
ofta avgränsade som nyckelbiotoper. 

Även i Pennebo finns bokskog med en del död ved i forrn av högstubbar och lågor. 
Dessa miljöer ar värdefulla for en rad hotade och hansynskravande arter. Marken är 
svagt sluttande mot sydväst och rörligt grundvatten tränger fram på flera stallen vilket 
ger upphov till små kallor. Vid dessa vaxer alsumpskog med sockelbildningar som vid 

edömdes vara nyckelbioto . Faltskiktet ar dar odigt med arter som 
kärrfibbla, gullpudra, bäckbrasma och småvanderot. 

I övrigt karakteriseras reservatet av sammanhängande lövskogar av varierande slag samt 
våtmarker. Förutom klibbal utgörs sumpskogen av glasbjörk medan på de torrare 
backarna hittar man aldre vidkroniga ekar och askar. Dessa adellövtrad stod tidigare i ett 
öppnare hävdat landskap. Utmed backarna brukades, enligt historiska kallor, marken 
som sidvallsang. De flerstammiga björkarna vittnar om sådan havd. Genom att lämna 
skogen för fri utveckling utan gran har man stora möjligheter att bevara och öka 
naturvärden knutna till aldre lövträd och död ved. 

Genom reservatsbeslutet säkerställs naturvärden som annars hade varit hotade av ett 
rationellt skogsbruk. 

Våtmarkerna utgörs förutom lövsumpskog av en svagt välvd mosse, Kyrkmossen, med 
vegetationstypen "Tallskogsbevuxen rismosse av västlig typ" som ar representativ för 
länet samt av en öppen mad utmed Pennebobacken. 

Naturtyperna "Skogbevuxen myr", "Lövsumpskog av fennoskandisk typ" och 
"Bokskog av fryle-typ" som finns i reservatet ingår i EU:s habitatdirektiv. Reservatet 
ingår vidare i våtmarksinventeringen och ar av riksintresse för friluftslivet. 



Syftet ar att bevara värdefulla lövskogar och våtmarker med dess flora och fauna. 
särskilt skyddsvärt ar all och björksumpskogen samt förekomsten av de adla lövträden 
ek, ask och bok. Livsmiljöerna för hotade och hansynskravande arter ska säkerställas 
och förbättras. 

Syftet ska nås genom att: 

o avveckla barrbestånden och omföra dessa till löv 

kontinuerligt röja inkommande gran i hela reservatet 

lämna området i övrigt för fri utveckling så att mängden död ved och inslag av gamla 
trad kan öka 

återställa den naturliga vattenregimen. 

Om kunskapen om hotade och hansynskravande arter i reservatet ökar skall detta 
beaktas i den löpande skötseln. 

Med stöd av 7 kap. 5 5  miljöbalken, om inskränkningar i ratten att använda mark- och 
vattenområden inom reservatet, ar det utöver vad som annars gäller förbjudet att: 

uppföra byggnad eller anläggning, 

uppföra radiomast, antenn eller flaggstång, anlägga luft- eller markledning, 

anlägga nya körvägar, 

borra, spränga, schakta, grava, dika, rensa diken, markbearbeta, bedriva takt för 
husbehov eller bedriva annan verksamhet som skadar områdets topografi och 
landskapets karaktär samt yt- eller dräneringsförhållanden utöver åtgärder som 
anges i skötselplanen, 

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

anordna upplag annat an tillfalligt for jord- och skogsbrukets behov, 



avverka, gallra, föryngra skog eller på annat satt påverka vegetationen annat an i 
enlighet med bifogade skötselplan, 

plantera eller så trad, buskar eller andra växter, 

andra faunans samniansattning genom tillförande av nya arter, 

kalka, sprida handelsgödsel eller andra kemikalier, 

ta bort eller skada stengärdesgård eller odlingsröse, 

framföra motordrivet fordon på naturmark annat an vid skötsel och övriga åtgärder i 
enlighet med bifogad skötselplan samt 

anordna orienteringskontroller eller upplåta mark för tävlingar eller annan 
verksamhet som kan medföra markslitage, föroreningar 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 ratt till fastigheten att tåla sådana åtgärder inom 
området som: 

skötsel i fonn av avverkning och röjning, 

undersökning och dokumentation av mark, vegetation och djurliv. 

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

skada levande eller döda stående eller liggande trad och buskar samt att skada 
vegetationen i övrigt, t ex genom att grava upp växter, 

framföra motordrivet fordon och cyklar i terrängen samt 

snitsla spår, anordna orienteringskontroll eller tävling som kan inverka störande 
naturmilj ön. 

Ovanstående föreskrifter ska inte utgöra hinder for förvaltare att genomföra eller 
upphandla den skötsel som ska genomföras enligt till beslutet hörande skötselplan. 
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Med stöd av 3 5 förordning om områdesskydd (SFS 1998: 1252) enligt miljöbalken 
fastställer Länsstyrelsen de mål och riktlinjer som framgår av den till beslutet hörande 
skötselplanen. Förvaltare för reservatet ska vara Länsstyrelsen. 

I samband med Domänverkets bolagisering överfördes mark från staten till nuvarande 
AssiDomän AB. Utpekade områden kvarblev i statens ägo varav en del områden 
styckades av till enskilda fastigheter i syfte att skyddas som reservat. Pennebo är ett 
sådant område. Det avskildes 1994 från Ekered 7: 1 till egen fastighet Ekered 7:3. 
Naturvårdsfonden äger fastigheten. 

Naturvårdsverket, Skogsvårdsstyrelsen Södra Götaland, Vägverket, Polismyndigheten i 
Laholms kommun, Laholms kommun och Lantmäterimyndigheten Hallands län har 
yttrat sig i ärendet. I alla yttranden har man ställt sig positiv till förslaget om 
naturreservat. I någon mån har materialet omarbetats efter Naturvårdsverkets 
synpunkter. 

Beslut i detta ärende har fattats av Länsstyrelsens styrelse. I beslutet deltog 
landshövding Karin Starrin, ordforande, j ämte ledamöterna Sven-Eric Lorentzon, 
Gunnel Welin, Gunilla Wenander Grönvall, Thomas Jönsson, Gunnel Bengtsson, Karl- 
Gunnar Svensson, Gösta Gustafsson, Bengt Ekberg, Maj-Britt Rane Andersson, Inger 
Johansson, Hans Webeck samt tjänstgörande suppleanterna Sven Fritzson, Lena 
Dygården och Ove Gustafsson. 

I den slutliga handläggningen av ärendet har även deltagit länsråd Erik Österberg 
rättschef Per Widell, biträdande länsantikvarie Marianne Foghammar, byråsekreterare 
Barbro Toftgård, miljövårdsdirektör Börje Andersson samt avdelningsdirektör Monica 
Larsson, den sistnämnde föredragande. 

rin Starrin 

Monica Larsson 

Detta beslut kan överklagas hos regeringen, se bilaga 3. 
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