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Beskrivning
Namn

Stavsbjär

Kommun

Halmstad

Socken

Breared

Fastighet

Breareds-Ry 1:30

Läge

X = 629886, y

Kartblad

Ekonomiska kartan Simlångsdalen 4<86),

Grans

Enligt avstyckningskarta, bilaga 3

Areal

4,7 hektar

Ägare

Staten, naturvårdsfonden

Natuivårdsförvaltare

Länsstyrelsen

= 134028

.

q

I samband med en ansökan om dispens från ädellövskogslagen på
Stavsbjar uppmärksammade Länsstyrelsen områdets höga biologiska
varden. Därefter har det nu aktuella området köpts in av staten
(naturvårdsfonden) för naturvårdsandamål.
Grund för beslutet
Naturreservatet ligger på sydsvenska höglandets västsida, naturgeografiskt
inom region 11.Stavsbjär ät en markerad bergshöjd på västsidan av
Fylleåns dalgång och i öster ar sluttningen brant med bergväggar och en
storblockig rasbrant vid foten. Reservatet utgörs av äldre bok- och
blandskogar med lång skoglig kontinuitet och h k i r s ett flertal hotade
eller sällsynta mossor och Lavar såsom bokfjadennossa, bokvårtlav,
lunglav (fertil), kombandmossa och olivklotterlav. Även i övrigt ar vaxtoch djurlivet rikt. Området norr om den nu aktuella delen utgörs också av
löv- och blandskogar med höga biologiska värden.
Området ä~botaniskt intressant genom den rika mos- och lavfloran med
ett flertal hotade arter samt zoologiskt intressant genom ett rikt lägre
djurliv (landsnackor m m) och fågelliv.
Postadress
301 86 HALMSTAD

BmSksadress
Slonet, Halmstad

Tdefon
035-13m

Telefs
035-158640

Postgiro
35183-3

Syftet med reservatet ska vara att bevara dess karaktär av bokdominerad
naturskog med rik fauna och flora.
Med stöd av 7 5 naturvårdslagen förklarar länsstyrelsen det område som
framgår av bilaga 3 som naturreservat.

Föreskrifter For naturreservatet
För att trygga ändamålet med reservatet förordnar Länsstyrelsen med stöd
av 8 - 10 $5 naturvårdslagen och 9 5 naturvårdsförordningen, att nedan
angivna föreskrifter ska galla för området.
A. Föreskrifter angående inskränkningar i markagares och annan saKagares
ratt att förfoga över fastighet inom reservatet
Utöver föreskrifter och förbud i andra Lagar och författningar ska förbud
galla gt
1. uppföra byggnad,
2. anlägga luft- eller markledning,

3. spränga, schakta, grava, utfylla, tippa eller bedriva annan verksamhet
som skadar områdets topografi och markförhållanden,

4. avverka, gallra, röja eller p8 annat sätt påverka vegetationen annat än i
enlighet med bifogade skötselplan,
5.

kalka, sprida handelsgödsel eller andra kemikalier,

6. bedriva jakt annat an på alg och rådjur under den årliga alglicenstiden,
dock inte på Iör- och söndagar, helgdagar och helgafinar samt
7. 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 och innehavare av särskild ratt till marken är skyldig att tåla, att
de åtgärder vidtas inom omradet som framgår av bifogad skötselplan.

C. Föreskrifter enligt 10 5 naturvårdslagen om vad allmänheten har att
iaktta inom reservatet
Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar ska förbud
galla &t

1. skada levande eller döda &ende eller liggande trad och buskar samt
att skada vegetationen i övrigt, t ex genom att gräva upp växter,

2.

grava eller på annat satt förstöra eller skada fast naturföremål eller
ytbildning,

3. talta samt stalla upp husvagn eller husbil,

4. elda,
5. framföra motordrivet fordon i terrängen eller parkera annat an på
anvisad plats,

6. rida eller köra med hast,
7. medföra okopplad hund samt

8. anordna snitslade spår eller orienteringskontroller.

D. Föreskrifter enligt 9 5 naturvårdsförordningen om vård och förvaltning
1. Vården av reservatet ska syfta till att bevara områdets
naturskogskaraktar samt dess flora och fauna.

2. Naturreservatet ska genom förvaltarens försorg utmärkas enligt svensk
standard (SIS 03 15 22) och naturvårdsverkets anvisningar.

3. Naturvårdsförvaltare ska vara Länsstyrelsen.
4.

Länsstyrelsen meddelar föreskrifter om vården av reservatet genom att
fastställa följande skötselplan. Faststallelsen omfattar inte den
ekonomiska utredningen.
-

Skötselplan
1. Anordningar för friluftslivet. Reservatet ligger invid allmama vägen
mellan Ryaberg-Mjalahult. Möjlighet finns att parkera ett par bilar där
en mindre skogsväg från reservatet når ut till allmänna vägen. En
enklare informationstavla ska sattas upp där. Eftersom reservatet i
första hand ar avsatt av vetenskapliga skal bör särskilda anordningar i
övrigt undvikas.

2. Mark och vegetationsvård, skötselområdena framgår av bilaga 4.
Skötselområde 1:Bokskog som ska lämnas för 6i utveckling utan
annan åtgärd än bortröjning av all inträngande gran. Eftersom inslaget
av unggran ar stort i vissa delar ska en första granröjning göras snarast
möjligt.
Skötselområde 2: Bokskog som ska lämnas för fri utveckling utan
annan åtgärd än bortröjning av inträngande gran samt vid nästa ollonår
försiktig markberedning (manuellt eller med jordfräs) i befintliga
ljusluckor för att gynna bokföryngring. Beståndet ar gammalt och

Bilagor

1 Översiktskarta, skala k600 000
2 översiktskarta, skala k 5 0 000
3 Beslutskarta (kopia av avstyckningskarta)
4 Skötselplanekarta
5 Ekonomisk utredning
6 Hur man överklagar
7 Registeruppgifter
Sandlista
Statens naturvårdsverk
Boverket
Svenska naturskyddsföreningen, Box 4625,116 91 STOCKHOLM
Skogsvårdsstyrelsen, Box 294,301 07 HALMSTAD
Vagförvaltningen, Box 512,301 80 HALMSTAD
Kommunstyrelsen i Halmstads kommun
Byggnadsnämnden i Halmstads kommun
Fastighetsbildningsmyndigheten i Halmstad
Polismyndigheten, Halmstads kommun
Hallands Naturskyddsförening, c/o Hamet Axelsson, Bassalt, 310 38
SIMLÅNGSDALEN
Naturskyddsföreningen i Halmstad
Peter och Margareta Rautenberg, Ry, 310 38 S M I ~ G S D A L E N
Rattsenheten
Plan- och bostadsenheten
Kulturmiljöenheten
Lantbruksenheten
Lantmatenenheten
Miljövårdsenheten
t D&&-.
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Bilaga till länsstyrelsens beslut 1995-06-16

1(1)
Bilaga 7

Registeruppgifter
Uppgifter om naturreservatet Stavsbjar

Namn

Stavsbjär

Kommun

Haimstad

Socken

Breared

Läge

x = 629886, y = 134028

Kartblad

Ekonomiska kartan Simlangsdalen 4C:86

Fastighet

Breareds-Ry 1:30

Naturvårdsföwaltare

Länsstyrelsen i Halland

Markägare

Naturvårdsfonden

Gällande planer
Nyttjanderätterlsewitut
Areal
Landskapstyp

Skogslandskap

Naturtyper

Bokskog

2,s ha

Blandskog

1,2 ha

Barrskog

1,O ha

Naturgeografisk region
(NU B 1977:34)

11Sydsvenska höglandets och smålandsterrängens mynika
västsida.

Skyddsmotiv

Botaniska, alimänekologiska, skogliga

Skyddsföreskrifter
85 NVL, allmänt

Indispensabla, totala: A 1-2,s
Indispensabla, partiella: 3,4, 6,7
Dispensabla: -

Skyddsföreskrifter,
produktiv skogsmark

Bamkog

Begränsat 1,O ha

Blandskog

Begränsat 1,2 ha

Bokskog

Tillträdesförbud

Totalt 2,5 ha

-

Befintliga anläggningar mm
Planerade anläggningar mm
Skötselplan med
åtgärdsprogram
Inventeringar mm

I reservatsbesiutet

