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Bildande av Söderskogens naturreservat i Laholms kommun
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Beslut

Länsstyrelsen i Hallands län beslutar med stöd av 7 kap. 45 miljöballten att forltlara det område som avgränsas av den streckade linjen på nedanstående karta som naturreservat, med
föreskrifter och sl<ötselplanenligt nedan.
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Beskrivning av området och skalen för beslutet
Söderskogen ligger i de kustnära delarna av södra Hallands skogsbygd, en bygd som tidigt
hedar som
avskogades. Redan vid 1600-talets mitt bestod trakten av vidsträckta liunghcdar,
- under påföljande sekler växte sig allt större. Söderskogen berördes dock aldrig utan kom att
ligga som en "lövskogsö i ljunghavet".
Reservatet ligger i en måttligt kullig terräng i övergångslandskapet mellan kustslätten och
sydsvenska höglandet. I reservatet växer äldre ekskog, i terrängsvackor på torvmark växer
sumpskog med tall och björk. Ekskogen har en intressant karaktär av "krattek", dvs kortvuxen, klen och ofta krokig ekskog. Under 1900-talets senare del har skogsbruk bedrivits på en
mycket låg nivå, varför området har en orörd prägel.
Ekkrattskogar förekommer på bergigt underlag och på grunda, sandiga moränmarker. Ekkratten har ofta formats av stubbskottsbruk och hårt utmarksbete. Mycket talar för att så även
är fallet med Söderskogen. Ekkratten har förmodligen förr haft en stor utbredning i södra
Halland. I våra dagar återstår endast kagment. De kvarvarande resterna utgör värdefulla natur- och kulturminnen.
Reservatet är anmält till Natura 2000. Naturtyperna "Äldre ekskogar på sura, sandiga marker
(9190)" och "Skogbevuxen myr (91DO)" som finns i reservatet ingår i EU:s habitatdirektiv.
Reservatet ingår i länets naturvårdsprogram för Laholms kommun.
Genom reservatsbeslutet säkerställs naturvärden som annars hade vant hotade av ett rationellt skogsbruk.

Syfte
Syftet med reservatet är att bevara en för södra Halland tvoisk ekkrattskoe samt att utveckla
d& biologiska mångfald som är knuten till reservatet. Skogens idag orörda karaktär ska bevaras. Livsmiljöerna för hotade och hänsynskravande arter skall säkerställas och förbättras.
.A

Syftet ska uppnås genom att:
Området lämnas för fii utveckling (utan gran)
0

Skogen med tiden, genom hög ålder och stort innehåll av död ved, kommer att erbjuda
lämpliga miljöer för bl a rödlistade arter.
Planterad granskog avvecklas och omförs till löv- och blandskog.

Om kunskapen om reservatets värden och skötselmetoder förbattras, t ex om hotade och hänsynskrävandc arter eller bevarande av ekkratt, ska detta beaktas i den löpande skötseln.
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Föreskrifter
Med stöd av 7 kap. 55 miljöbalken, om inskränkningar i ratten att använda mark- och vattenområden inom reservatet, är det utöver vad som annars galler förbjudet att:
uppföra byggnad eller anläggning,
uppföra radiomast eller antenn, anlägga luft- eller markledning,
anlägga ny vag,
bedriva täkt av berg, block, sten, grus, sand, silt, lera, torv eller matjord,
borra, spränga, schakta, grava, dika, dämma, markbearbeta, utfylla, tippa eller bedriva
annan verksamhet som skadar områdets topografi eller markförhållanden,
anordna upplag,
awerka, gallra, röja eller på annat satt påverka vegetationen,
kalka, sprida handelsgödsel eller andra kemikalier,
framföra motordrivet fordon i terrängen,
anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller jämförlig anordning,
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 5 miljöbalken ägare
och innehavare av särskild ratt till fastigheten att tåla sådana åtgärder inom området som:
skötsel i form 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,
kamföra motordrivet fordon i terrängen samt
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snitsla spår, anordna orienteringskontroll eller annan tävling som kan inverka störande
på naturmiljön.

Med stöd av 3s 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,

Ärendets handläggning
Området uppmärksammades under 1980-talet som ett värdefullt naturskogsområde med
gammal ekskog. Förhandlingar öppnades 1992 med markägaren till Oringe 4:23 och fastigheten inköptes av Staten samma år. Oringe 5:13 förvärvades därefter 1997, Oringe 3:4 och
7:13 år 1998 samt Oringe 2:6 år 2001. Dessa fastigheter har därefter genom fastighetsreglering sammanförts till en och samma fastighet med beteckningen Oringe 4:23.
Fastigheten Oringe 10:s har ännu inte förvärvats men en muntlig överenskommelse har nyligen träffats mellan markägaren och Staten om samtliga köpevillkor. På markägarens begäran
kommer avtalet inte att undertecknas förrän i januari 2003.
Laholms kommun, SkonsvårdsstvrelsenSödra Götaland, Polismvndinheten i Hallands lan.
~antrnäterimyndigheten- allan di län, Vägverket ~ e ~ i Väst
o n och
har yttrat sig i ärek
det. Remissinstanserna hade inget att erinra mot reservatet, för Laholms kommun under förutsättning att överenskommelsékan nås med ägaren till fastigheten Oringe 10:5.

SGU

Beslut i detta ärende har fattats av Länsstyrelsens styrelse. I beslutet deltog landshövding
Karin Starrin jämte ledamöterna Gunnel Welin, Gunilla Wenander-Grönvall, Thomas Jönsson, Jan Börjesson, Gunnel Bengtsson, Karl-Gunnar Svensson, Gösta Gustafsson, Hans-Inge
Sjögren, Maj-Britt Rane-Andersson, Alf Eriksson och Hans Webeck samt tj g ersättarna
Gösta Bergenheim, Lena Dygården och Sven Fntzson.

I den slutliga handläggningen deltog aven länsråd Erik Osterberg, rättschef Per Widell, biträdande länsantikvarie Marianne Foghamrnar, byrådirektör Barbro Toftgård, naturvårdsdirektör Lisbeth Schultze samt föredragande jägmästare Staffan Bengtsson.

Staffan Bengtsson
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Detta beslut kan överklagas hos regeringen, se bilaga.

Bilaga
1. Skötselplan
2. Beslut om kungörelsedelgivning och upplysningar om hur man överklagar

Sandlista
Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm
SGU, Box 670, 751 28 Uppsala
Skogsvårdsstyrelsen Södra Götaland, Box 234,291 25 Kristianstad
SkogsvårdsstyrelsenSödra Götaland, Hallands södra distrikt, Ryttarevägen 8,
302 60 Halmstad
Vägverket, Box 512, 301 80 Halmstad
Kommunstyrelsen i Laholms kommun
Lantmäterimyndigheten i Halmstad
Polismyndigheten, Halmstads kommun
Stig Nilsson, Strandgatan 2,302 46 Halmstad
Hallands Naturskyddsförening
Naturskyddsföreningen i Laholm
Rättsenheten
Miljövårdsenheten
Enheten för naturvård och miljöövervakmng
Kulturmiljöv~rdsenheten
Plan- och bostadsenheten
Lennart Fredriksson
Dossier

