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LÄNSSTYRELSEN 
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P08llldroS1S 
301 86 HALMSTAD 

1 'J7'7-0~-12 11.1121-'77:5-7'7 

Gtifl;(;lGcn fijr vj~;\~:~vcn:-:)k.D. 

f I':L t:L rl ::; omret el c; n 
J)ancl~,;:~ekrQ terare E:c:Lk Axelson 
Box 5056 
402 2::: GÖ~P:::~DOHG 

IC:Ll1i-_i.r{; till förordnQnd.e om nD.turreGcrvatc"G Sands:jöbacka, 
ICl.lngr31;acka kommun 

II!;,nr;r3t,yrelscn i 'ltarland.u li.in har den 20 december 1973 med 
:;:;,\;Cid D.V 7 § naturv{l,rc1c;lac;en lJcslutut att Sandsjöbacka 

#naturrcGcI'vat skall lItökaD med viDsa OJil:r"ldeno I det u-t
v:Ldgndc omrö,dct ingetT' bl El delar av faBt-ighetcrna Berget 
2:3 OC11 3:3, Slffps sockell, Kunesbuclcu ]commun. 

Övcrcnnkommclsc om intr;\n{~~nC'rfJL~ttning ho.r träffats mellan 
l!jl1D!:"ityrclGen och li{~~nrcn till nilmndn r':;.stir;hc ter. Över
cn::ikommclncn innebär 1'(jr f[L;3tiglwt:::;ii.r;arcn lJ1 il. m:Lstad 
rii.i;t a-/; l inom T'esorvatomrb.dct övcr:Cöra l)(-)L'intl.lg ekskog 
t:Lll l)aI"r~'kog. 

IJii,n~:;.) ~yr(JlseD beslutar mod r; ~öd D.V 8 § naturv<\rc1n1ac'cn, att 
fijrcrlkriftr~rna under flInkt :3 :L ovannitmnda beslut den 20 de
ceJ~lber 1973 Uven skall omfatta faf..,-(J:LghctcrlHl :Berget 2: j och 
3:). 

J hr1ndl~i(;'{~ningcn av elc LtD. (trende h~:1.r fUru tom undcrteckn<:ldc 
li,innr{'tcl och b'yr~1direk-;,i;r flven dcl'LacJ t :rÖJ':3tC JiinsaBGeS80rn 
}J;:c I\ndr6n·~ 

6./!i:P "i~ 

ropia u a 
SJTV 
(~tat;cnG planverk 
Kun{;r;backa kommun 
Vi~Gfö.rval tningen 
rlrJ.:lcnhetc:n 
Lo.ntF!ii -Lcrienhe ten 
tlrltllrvAr{lsenheten 
DOCJ~;j.cr 
~0,c",,""U'''''!''''i''/-''''''"f/,l''~---

Fni} l hUDflsbacka 

Ove OIGGon . 

Domänverket, Centralförval tll, Sthlm 
Ä]ec Svensson, Fl 469, SundbUck, 430 
Akten 

Oatuadr ... 
Ho.pltaIIQ&tan 

Tol.ton 
1)$-118320 

1j·0 si\!lä !lek riIT.! 

Postgiro 
351 83 - 3 
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Postadress 
301 86 HALMSTAD 

l ~ \:- 1- " .' 

~) C,:','!-.h';;j::'; iK~C:~~-~ na 'C\_lJ:J:'lJ [;c;:..:\r~.:"G L;.:x· ~xi.l (Ic: '{;:~ t:·:; -.1 ~-;,n 1~;':·.).0~; '~~-ro 1-
~·:(;Xl;.~ b'_~'~j:Lttt 1)G)·,~1·J···,:~n9 ·if)7·l..,,'J::;·<,~)O ;: ... ·,·,l·C 19'1':;·~,1:'~~".·~OQ 

";: c:;"} -Gi.l}, J.~_~:'~;:;G·t;Y:i:'Ol;JOll '19'!(;<>~O:><~G :i.n;::cr(;};;10n fl"~.;:;:not~illninc 
hr_~:i:." r~.h:"v~rLl '0:J:,.7on lur ~;,:o..~·.lC.G j0bu.c:~a natUI'X'0 o(J~~'va"0 ,-<> G .lvi f to J. .... 
I.~(~x.\. tu:c 7;:,: __ ; \:.:-.;7c:"1::;1:~;. fJ:::~ 'bi. Jnc ;:n:oftuol1 0-' n;.1h~,1 J. i t o;c t; be r;i:;LLTj-
··'cl';c2..":-,":C:-, 

',"','.".'" .· ... :·!v.';~,:.·L· ",,')'~ •. -, '."_.,,",,,\ ... ,:j,,'l. r,vy.', ! "~, "_"o"," "\-- ,·)')·j··.,..." ... ,·'o 'O'J l ;-j~,,(""< • _ v ;:~V' 0 1.1 ..• ~",d .. v'-v..l.,., .. ,>.J.d,~ .. ,I. ..• '._ ,),,1., 1:1',-,U. '--l).:.~~'.,v~~"'.~'-' .. _ ',lo .-<-""'.\'-'~. 

:~<:;;;-:coJ::;Dnn bculu·i.; 1 :)G9 .. ~11· .. ,·,~:D 9 1971-01--:10 oell 1 97)0<'·1 ~:·_<?O i 
v::uJ av:..lO); :t:'()[:;c:;:V',-.~'t;iJO;_}t.~,tL1YJol::.i(}:t:'l1l..tS ]?U:l"o[.:k~c:i.f"LnJ:' GUllo.nd.o don 
b():;i.jJ.;:~1.n(lo ~:J.lmi:,nl1c·i.ioll fU:CiJ:i}Qn~:rJ; 1U,nncdiyrolGo:t1 aJvt rör0[Jkrir~

·cc:~:':}::l. ()\:~ ·'lD.(l (Jl1U::~.ulto-t;c~;1 J.l(~:C at·~ i~:,l~t'~aG:), :i_i1.U"ill lion 1101 O.\T 

;::,!,j.l~l.;:;:jl>b~t(),;:~J. natu:C':'co::;o:["v~1'~ nOLl ~iJ:> iJul~.;,GU11 :i.110':11 )~:"ll~l .. ~,~1"~clG lu'n 
ul:u.1J. l'L~ d .. on lytlolDQ :'Jom Bilaca .A till dQ·(;t~"J bt1f.;J.U't utvino.:co 

jJ()"~ <.~nt;Gcl:::·_2a::; ut·c 1;.~nr:;ut:i·J:'()luo11 i G0'001j()J~?l~'~J :)Gh :DC>~:L:.~:; J.~;,n 

! 9? G-·OG .. <~C fr.'.ttat mo-r,r;Varanu.o bC1:;lut r;{\'vi t·~ '.1V::-;OJ7 llon inom 
nL;'nr{l(l~l lU,n bolU[;;'llCl, (lolon av ro [J () T."ilTt-G o "I; t> 

I handlLLGcn:Lll{;Oi1 av c1ot'~[t [',]:'0).1[}.0 11,'1,x' f~5X'L1tn~:1 un.(I.c:,-:·~:oGl;:no.d() 

t f l~LnG:;:D,cJ och bYJ:;;~~':1iT.Ql;:·c(j:e dol .. t;"lr;i t t f l;.:.J:),fJD,r'J.::L tOl::tu11 
.. J UD :3 ·i..:cnl-:.:l in t;, t3",)'crlu:o. Gril:~ -t;aJ..>on ] jJ:'ik SkOii!Lk1:':' och :C'LJ.. kanel 
;:;';';oi~u,n i'f;llmbo}?Go 

/,( 
F!.'~n !u{l:;?ön 

6. () < 

;'::1.?':lG: __ ::baGka l:oflmun 
Il~_;turv:\L"d:-'\Qnho'l;cn 0"1' 

l\l:tcn 

Gatuadress 
Hospitalsgatan 

Telefon 
035,11 8320 

Postgiro 
35183,3 
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, 

T;-(ji)',;'c:e f::j'}()G'!.::~:.?if~or OGh flh .... lr:.2.u :i. C',n,(~_:rC1 J.aC::.Jr och förfa J~t_ 

Tl:l r:r.:::'.-~:' ~~~l',:~-:, 11 E~).~;,I~l!.(~t~C~rg~~.0,,,,,~~t~~~ 

<. o 

,'). '" G0;":'::~ up!:) 01(( ;:''..;.!;:~:);~ ~',.;J. p21 :::,',y rrj~}vc11 i.:~.J.'-,)Jl Qi:.h:'D}~il t c,n
",d cn,do :-pl:J, 'GDC:C 

G" c~'~~(}:?a (l~:jlJ.::,l:!:\i'C·l; OXCi:11101';liG r;C,'-1Cff.l 7.:"~\':('G/\:.:.Gcn fO'~oGr<ltG"" 
:-c:;,:':.~r; n-v fl\::;o 1- b'J p lJ'l1 ~ G~~-~.r-c' o:!. J .. e:;:; mo':; [lVZ.:,:;:G~l.;:;.C 

7 " '.');"~::.: ·L(.IJ.:c.~:o.(1.o .:; i.~,t t D,~·n)-;.~.).1d.c... J":c/U. oc<;:n;XJ,:I:'?, .J,;. 9 C:t.'Z},'ji:DO fon 9 banJ.
::q}olu:cc eJ.J.cn.' liy1:U;:-;:; 

e" :::-:lD.r: r~r.rG:-'·~; ,,iX). p,}, ~;lJ .. l::1~~j1n~·~ ';';'~iD('>:C e110:!:' pr!.. -1j·i.JG~:.r och 
n·~:I,c,).r D~Jm fJ~iJ}DL:i.l t IJ..D:i.r:i. 0,?,-0S iJ,";T ;:0:;':\~'Q.J. "1;.:trc;,:. 

';' 0 :L:ou .~J:'cL~~:,:;::;:DJ.t""X.l!)():'·l ))lg.Gl~l bJ.o::F1G~7 81~1_or G~'::~:·\,<'~l .. UP}? vbt~:-~ 
ilen:.' rJ<J.tl"G u,t·:~ uyvln:c ·;i5J!.011 {}·f::01 ... , ... OG .... ·15 bO'~1;f5.L~n. dotto., 
om:cDJt8 ~;,:.1n{}o 'G u':;1 pDJ Gn,:::7i:Jk:l:"do.. GD;n.c;~<i(,,':."',J; (o (bo:et-)~: m~u?{'v10 
\)clEGc'G lnom G\5-·~0bt.n:r;l"; (JC;1l JJohufJ l<~l~J,) o 

Gatuadress 
Hospitalsgatan 

Telefon 
035-11 8320 

Postgiro 
35183-3 
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301 86 HALMSTAD 

l (6) 89 
1973-12-20 11.121-2630-71 

Stj.ftelsen för vlistsvenslca fritidsOlnr~je~ 
ad:!:' 12,11Q~~sel~I' 'Sr:U-:. Axelsor.. 

Fack. 

Fö:co:cdna.::1de orn v.-~.():{nlL(~ c.'..,y !"](:j.tli.J:·resc:-:-vatet Sandejöbacka 83F.:' 

vi [:~s j t~n:.c!!.i~)r;' t";,v __ :r" r) ~~er.v;:~:tf-,,()-'."-,8,-,2'-":o.,r=i "-l.::"t"'e"'r'-"':.;,'''-c ___________ _ 

I gem8Y1GcU:1t bes~.\1.t ::"967-12-12 har- länsstyrelserna i Göteborgs 
och Bohus län G2-:::t E2,11ands län Gcd stöd av 11 ~; naturvårds
laGen meedc].at för~ud att uta11 respel~tivc llinsstyrcJ.ses ti,ll
stfind v.j ~;tC'~[;n, v.U';SD, i rosolutione!1 anc:Lv!;.a r:.,tgt~!'de::-, ::'r;.Otl de"c 
omr1de l. l'lö] n da,] s stad, Askims OCl'l Kållereds kor<lr.nll1er i Göte
bores och Bohus l~~n SUEt ]Jindome, Tölö och S~rö kommuner i 
H2wl1ands 1t~n, so~:': rr:::!.rl';:erat~) pt·, en till resolutio:len :-lÖr2.nc.o 
karta (det s k Sandsj~backa08r~det). If~ågavarande fB~o~dnan~e 
har 1970-12-30 fBrl~nGts att gälla till och med 1973-12-31. 

I beslut 1969-1J···28 har lEnss-',:;yTe}.sen för}:12.rat de dela,r 8.'( 

fastiGheterna Snnd3jBb2c;:a J.:1: Grön&b~r 1:2, 1:3, 1:4 och 
1:5 sa~t Sk&rby 7:1. 8:2~ 11:2, 11:3 OC}1 15:1 i KunGsbac~a 

kOITll7lun t SO;;! Kungl l,taj: t och Kronan förv8.rv8. t, för na tu::,rese~
vat med vissa i beslutet n~L:rDare angivna reserva.tföres~;:~ifter. 

Efter framstli11ning frtn stiftelsen för v~stsvenska friti.ds
områden har länsstyrelsen i beslut 1971-06-30 f6rklarat ett 
område o:nf2.ttan.de bJ. 2u !":.e:::manet Skogen S2.mt delar av :wwm2..!"~e!': 

Arend8.1, Blixered, GröninGe , Grönabur och Varla i I:unr::;saack2~ 

kommun för naturreservat ;:led vissa i beslutet n2~r!TIare angivr..a 
reserva tföres~-:rifter. 

Stiftelsen för v~stsvenska fritidsområden har i skrivelse 
1973-02-01 hemställt, att länsstyrelsen måtte meddela förord
nande om naturreservat jämli.kt 7 § naturvårcls~age:1 för de .f2.S

tigheter eller fastighetsdelar inom det planerade S8,ndsjöoac
kareservatet, som angivits på en till skrivelsen fogad karta. 
Framställnineen avser resterande del av det planDrau8 reser
vatet (§ ll-o:nråclet) inom Kungs'oacka kommun dock att vissa 
gränsjusteringar har gjorts. 

Inom den med hemst~ .. i.ll~n avsedda rese~v2~tsdelen har a.vtal tI'2.:
fats Ded ett flertal mark8.rr·9.re. Dess2. förha~dlinGa:, ::--~a::::- :::-e8u3.
terat 5. att dels avtal triiffats, vo.rige!1oB <iearna till mark 
om sammanlagt 253 ha medgivit att marken f~rklarats 8:sam nE
turreserva.t mot 'viss i avtalen angiven intr<.\n,Gsersätt!1inG, 

Gatuadress 
Hospitalsgatan 

Telefon 
035-11 8320 

Postgiro 
351 83 - 3 
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dels ock 1~öT;e~1vt2.1 tr;j_ff8.ts be~,:.rt; . .ff8.r,de s~~::i_~.<:-.:·:lc.:Et l~j', -,:L. 

l·joel Hn del r::.J..r~:_fibar8 !:2.-I' c,.vtaJ. .i.c;-~c 1:'._lYln8. t t::< tf:-"G (:c', .c ,:'::::'-

h2..r.dlingarn.:1 n(~d dess2, li1[;,r~(2~r;;'1:ce f'~~r nu 8.n::;0f; <lVS:).\.l.-t,C ,'o 

Kungsbacke .. !-:or:lr:1un h2,;' :;t~r2,t siC ()ver frar:ls;:.;.-·J.lni.!:cc:" -:' \.:!..G.;_~_. 

re h~r 88,m:cD.d sl:ett ;;;I_:d lLin8<::!.I'::~L t8}:ten~ öve.-::,L_).ntm!;~t,~':-:'~ :': OC:-, 
naturvc\rdsrtdet i ltincd .. S 2.8 "t dor;;~:.:n'er:(et i }':;n~LG 1'8V," CG~: 

statens naturv~rdsvcrk, 

Vederbörande Tilark~~g8.,re 1'12.r beretts tillfiillc [{tt in1:0::I:.::1. :;"lOU 
erinringar ~ot förs].~Get. Stifte]se~ för v~8tsvenska f:citids
omruden har yttra t siC över inkoi,lDa erinri.ng?,}.'. 

Av utredninGen i Lirendet fr8.mgår, att Sand3jöbacl:8..0Fll'E<de"t 80m 
inom H2.11ands li-i~ ornf2,ttar c:a \ 770 h2.. utGör ett tYl)5.G},~t 2V
snj.tt av det västsvensl:a kustlandskapet i norra lIalla~d och 
Bohuslgn, dllr kala bere osv~xlar ~ed spric~dal2.r. VeGet~tio
nen på bergen utgörs till överVLlC8.ncle delen (;vV l j ung1.1c d , som 
efter 'bctesdriftens u!Jphörande befin!1er sig i olika stsclier av 
igenväxning. Pa höjdpla tt.er förekoITiuer även mindr0 paT ti er ,Jea 
ve "'et'-'+';on "V uroprl'nr~l';""" >""\T':;0'e' ( ..... :·il~ar"s"'c:.r-r..totl'on "),r,'~)""""'_ b 0....,..... ,-" oJ ~ <.:> ..... -'-6 :-'~''';v6 _ >~U ..... """ .h .• <'ej'·:: "'" 1 "J.'-1 C_-L.-

tier ffi m). DalsluttninG2rna ~r som regel skQgbevuxna och har 
på en del stälJ.en en lundartad k2.raktär. 

Länsstyrelsen finner att ifrågavarande onråde bör vå~das och 
skyddas på B'r'J.:1d av sin betydelse för allmänhetens frj.luftsli v 
och för kiinnedomen on landets natur. På grund härav beslutar 
länsstyrel son ",od s töd av 7 § na turvårdslageYl a t t Sands j ö'oac
ka naturreserv2.t skall utökas till att omfatta det områ
de, som marl:erats med svart streckad li.nje på den till dett2. 
beslut hörande kartan. 

Ned stöd av 8-10 §§ naturyårdslago:1 och 7 § naturvårds;;unGo
relsen fö~ordnar länsstyrelsen att följande jäLlkade föreskrif
ter samt vård- och förvaltningsbest8.D:nelser skall gälla för 
naturreservatet i dess helhet där ej annat särskilt anges. 

Föreskrif"ter :::-ör2.nde rätte!) 2~tt förfon'a över f2..sti0'het. ?ÖT.8-

sl~rj.fter~a avser e~ den del av reservatet SOD o~rattss av 
läns8t~'re~se~3 beslut 1969-:1-2C oci 1971-06-30. dock att för· 
budet i ·C:'J .. ~l:t 11 sk2.l1 ~~~lla fJ::- Dele. Se..nds.jc.in 

1. Nybyggna.d oc::' anordnande av upplag fö::, annat ändam.s.l är. 
jordbI'"'JJ: OC~ sko(Ssbruk 2..-r för'ojude t. D2.-rest befintlig bygC 
nad brinner ned eller eljest förstöres, utgör be s t li.!":lri1 e l se!-) 
ej hinder för uppförande av ny byggnad, som i huvuds2.k mot 
svarar den tidigare. 
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2. Utdi.1-:n:Ll1[; eller sLL:1kninc 2·V sjöar DC!) mosSc,}.' ;:~-;~ fö;:-ojudeyi.. 
Förcudat utGÖ1~ dock e,j :'1:i.nr1eT för v:~ö:'~c,kt.hLJ.~~:::_;;'-.l(0 av ro (':'.:'.Y': 

utn?ttj2,d 2..v'oördnl;lg eller av ii t[(iird som till(,t..'."(,3 i 12~{;G,

kr&ftvunnen dom eller fJrr~~l,~ing enlj.ct vatton]·~cen. 

3. AnJ.iiG,:;<:'vnde av v~'i,g"ar för ~;.nn<'. t undamål L;,n jorö"nrtJ.~: l skoes
bru): Dcl: re8crV8,~~cts utnyttj:::.nde ii~ förbjudet. 

5. rrUJ::tverksamhet 2.nnQt än för fastighetens husbehov Evenso;:l 
scha]~tnj.ng, fylJ_ni~c, ti.ppninG eller annan liknande ätelird~ 
SOD ick8 lLr }-}L;.n.:f'c)'!.'lig till jordbruksverksamhet 2"t' förbju
den. 

6. Det är förbjudet att anläGga skjutbana eller anordna skjut
övni.nGar. 

7. Det är förbjudet 2..tt utan länsstyrelsens tillstånd fra!ildr2-
ga luftledni:lG', 801'1 kräver mer än tv," stolpar. 

8. I kom~1Crsiell t hJi,nsGcnde fE~r :narken endast använde,s för 
åkerbruk 1 boskapsDl'.:ötscl oc::~ d2rmed jtLmförL,-gt ändamål, 
ävensom s};:'0cs-oruk God r..2.r nedan nämnda inslc.ränkningar. 

9. Nuvarande grLLnser r;;ell2.n öppna områd.en och skoGbevuxna om
råden skall i huvudsak bibeh&llas. Inom de områden å Sand
sjöbacka l:lA och l:lE, som nu är bevuxna med ek och andra 
ädla lBvträd eller med björk, fär inplantering eller sädd 
av barrträd ej ske. 

Till förhindrande av igenväL~i~g av de öppnd oDrädena sk~ll 
den, som förordnas att förvalta naturreservatet, ~g8.. att 
på egen bekostnad bortröja träd aen buskar eller på annat 
sätt bek~~pa iGenv[~ninGen. Förvaltaren skall även Ega vid
taga erforderliga röjningar för framkomligheten p~ de ströv
stigar, som efter samråd :-led markägarna kommer att utmärk2.s 
inom reservatet. 

10. All jakt efter rovfågel och korp är förbjuden. 

n. Det är förbjudet att på Sandsjön framföra motordriven far
kost. 

12. Förvalta~en av naturreservatet skall för anläegande av par
keringspl2. ts och uppför2.,!"'~de av bYb'6-1ader för sani tärt 8.r.
damål för service åt allmä~heten äga taga i anspråk följand:~ 
områden 

a. Å Ekenäs 2: 5 å plats som utnErkts å kartan med "p" 
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b. Buk~r~ 2:25 å pJ.ats 80m utmJ,rtts å kartan Ded 

c. å Sa:1Qsj5~uc~{u }_~l V.:a Gr~ns8n Dot 1![nG~3 ett o~~~~de 
om I}O jY; :: 50 ~n O' ~'_1·::,~-0ari., söder om den av dom~~.nv0ri·:_et 

anlaz:~ p~rtcril~~:pl~tserr. 

13. PÖl' de n, 1~2,:ct2,n u1;;;:i:,:;:,).: te;' omr~i.del12. 1-:ring gårdsbyggnaue:r'n2. 
å Sand3j~backa 1:1.\ ocl: l:lB, vilka omr&den äro att bo
trakta f) 0;:1 ;-:crafrioszOYl l skall endast gtiJ.l2. de under punlc
terna l, 4 ~ 5, 6 ocr; 1("1 }.nt2·G":la "l)cstäf.1melscrna. 

14. :?ör fasti.[;'tct.eD nÖCD J: 19 skall endast gtilla de under pun.};:· 
terna 4~ 5~ 6 och lO i.nt?_gDa oest f::,il1me l serna, Därjv.';lte 
skall f(jr' de ',:12" f c1.. S t :.C]let Gälla att - under föruts~ittn:i_nG 
C,V vedcl't~ör} ~ {:~t byr:cn2.clslov - ny byegnad får uppför2-s en
dast för a-V,:· 0Tsätta befintlig byggnad, som brinner ned 
eJ.ler cljcs'b f~rst~res eller rives. 

Fcjresl:r-;.ftc;' g2,118.nde för den besök2-nde al1niinhete~ 

l. Det är förbjudet att förstöra eller skada fast naturföre
mtl eller y·tbildnine. 

2. Det är förbjudet att upp:;ri_~_ya vi.~xter. 

3. Det är förbjudet att tU~l ta eller uppställa hUSVz..gil. 

4. Det är förbjudet att frflr:1föra motorcl:rivet fordon an~o;:,
städ.es än på v~~Gar till de pa,rkeringsplatser r 80:.1 kor2rr.er 
att iordningställas för allm~nheten. 

5. Det är förbjudet att pi!. Sandsjön framföra motoririven f2.:r
kost. 

6. Det är förbjudet att göra upp eld. 

7. Det är förbjudet att medföra hund som ej är kopplad. 

8. Det är förbjudet att störa djurlivet, exempelvis ge nOD 
att fr&n nära håll fotografera fågelbo, lya, gryt eller 
motsvarande. 

Vård- och förval"tninr-;soestti.:!lmelser. 

l. Naturreservatet skall vårdas och förvaltas av stiftelse" 
för västsvenska fritidsomrc":.den l samråd med länets sko&,s
vårdsstyrelse och domä"verket. 
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2. l!at:lrroserv2tet skall. v&rd~s ca! 2tt dess nilv~r:~~do kar~!~
t/r i. stl):;:-;?,-G2. :;.;::';;1: ,r;'~~ ·'.·;~:;·~·~:';.~c\nir:& bevaras. G;_:;.J.l~:11;::~ 8kc:.!_.~; 

;il(v?,-:c-2.nde .~.:eJ' r:;c~ ~!.:' :":81 t Ö9:On.::~, O~:l:ct~dC;l OC!: skoE(bevu:-::-
11<1 onrD.de:l ;_>V()~-lSO::J. 'b.::<~ '.:,-i:,]·; [-~<;., strbvstigaI' i h'v:vudsak bib0-
htJ.J.2.s. 

3. Vc'L:-den C,V n:::~,;~x::':~~(:Gerv{,~?J" sk2.11 S]~C i enlighet DCcl en av 
förvaltaren u:pr~tt~d och nv l~nsstyrelsen Godk~n~ sk~tscl
_plz:'~-J • 

It. }T;;,-~lJ.rrcserv.?,t(;t sl::1.11 G'8no~1 förv2.1 to,:cens försorG utf:13,rk:<J.8 
i cnli.[;het 1'(;: de cl::1V-~S~-!j.YJg'~!,rl 80m utfärdats av statens n2,

tl ... lrv;~LC'dGve i:':: .. 

HtLcjEm-Lc föror6._l ',:;Y' 1~~nsst:/~81sen att stiftelsen 8:.:;,som förval "t,:". 
re jnOj"'l .fp:..sticj:(~~<::::"':'-l[~ ATcnclf!..l 3:1, 4:1 och 5:1, ville;:!' omfatt2..s 
av lL~nsstJ:celB0r:~, fcjro:rd.!12.:J.de 1971-06-30, f~lr anJ.;:'G;:;'c~ en P8,:C
kerinGs"0J.,,~ts utf(Jr::r:~d enliGt C~1. till ansökan fOg8,cl karta. 

Med anledning av att ~verc~G}~ommelsc ej kunnat tr~ffaG ned vj.s
ca f3st_~c:};etsc.:;"·~·::'e~ f{Lr :U~:'1Gstyr018en OY.~.nTa Of:1 beDtl~n:'JeJ..sern2.. 

i 33 § första st.:.~c>"ct naturv;~rdslagen om Vi.8S ttd inom vi.lken 
even'tucJ.l talan skall ha vtickts mot kronan om in15sen eller 
ers~: t tn:Lng. 

Santidiet h~~l"DCcl u:.c~)häves länsstyrelsens förorin<::.nde 1970-12-
30 cn]~ct 11 § naturv&rdslagen betr~ffande de ornr~den, son ej 
omfattas av detta beslut. Nli~nda förordnande skalJ, i ~vrigt 

upphör2. 2. t t g2.112, di.r d.et t2. be sI ut vunni t lag2. kr2.ft. 

Besv~r Bver dett8. beslut kan anfBras gonorn skrivelse till Ko
nunGen. Skrivelson sk<:tll tillsts.llas jordbruksdep2~rternentct, 

Fack, 103 10 StOCkholm 2. och ha kommit in dit inom tro veckor 
från den dag kJ.aganden fått del av beslutet. I besvlirsskrive:
sen bBr t:tdlic-t <"tY1COf. vi.lket beslut som överklagas och vad SO::-l 

yrk2.c. Vid2.re oBI' kl2.ganden meddela sin fullständig2. adress. 

Vid den slutliga handl.äggningen av detta ärende, i vilket 
länsstyrelsens styrelse fattat beslut, har fBrutom föredra
ganden byrådirektBren Ove Olsson även länsnotarien Boel lVies
Iander, bitr länsarkitekten Jan Stenklint och bitr Bverlant
mätaren Ragnar Albing deltagit. 

I styrelsens beslut har deltagit landshövdingen, ledamöterna 
Richard Bengtsson, Lars Ekelund, Eva Johansson, Sten Johansso", 
Sven Johansson. Assar Persson och Sten Persson samt tjänstgö
rande suppleanterna Olle Kareld och Evald Karlsson. 

Yngve Holmberg 

Ove Olsson 
Bestyrkes 
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30.6.1971 III R11 12 70 

Stiftelsen för västsvenska fritidsområden 
adr landssekreterare Erik Axelsson 
Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län 
Fack 
403 10 GÖTEBORG 

Förordnande om bildande av naturreservat vid Sandsjöbacka, 
Kungsbacka kommun 

I gemensam resolution 12.12.1967 har länsstyrelserna i Göte
borgs och Bohus län samt Hallands län med stöd av 11 § natur
vårdslagen meddelat förbud att utan respektive länsstyrelses 
tillstånd vidtaga vissa i resolutionen angivna åtgärder inom 
det område i Mölndals stad, Askims och Kållereds kommuner i 
Göteborgs och Bohus län samt Lindome, Tölö och Särö kommuner 
i Hallands län, som markerats på en till resolutionen hörande 
karta (det s k Sandsjöbackaområdet). Ifrå.gavarande förordnande 

-~.~) har 30.12.1970 förlängts att gälla till och med 31.12.1973. 
Stiftelsen för västsvenska fritidsområden har i skrivelse 2.12. 
1970 hemställt att länsstyrelsen måtte meddela förordnande om 
naturreservat jämlikt 7 § naturvårdslagen beträffande en. del· av 
det tilltänkta naturreservatet. Inom detta delområde, vars om
fattning framgår aven till skrivelsen fogad karta, har avtal 
träffats med flertalet av markägarna om tillämpning av de före
slagna reservatsföreskrifterna. 

Vid framställningen har fogats i september månad 1969 dagteck
nad naturvetenskaplig utredning angående områdetM 

och 
Över framställningen har statens naturvårdsverk, länsarkite~ 
överlantmätaren i länet ävensom Kungsbacka kommun yttrat sig. 

Av utredningen i ärendet framgår, att Sandsjöbackaområdet utgör 
ett typiskt avsnitt av det västsvenska kustlandskapet i norra 
Halland och Bohuslän, där kala berg omväxlar med sprickdalar. 
Vegetationen på bergen utgörs till övervägande dele~ av ljung
hed, som efter betesdriftens upphörande befinner sig i olika 
stadier av igenväxning, På höjdplatån förekommer även mindre 
partier med vegetation av ursprunglig prägel (hällmarksvege
tation, myrpartie r m m). Dalsluttningarna är som regel skogs
beV1,Lxna och har på en del ställen en lundartad karaktär. 

Länsstyrelsen finner att ifr?';gavarande område bör vårdas och 
skyddas på grund av sin betydelse för allmänhetens friluftsliv 
och för kännedomen om landets natur~ På grund härav förklarar 
länsstyrelsen med stöd av 7 § naturvårdslagen som naturreservat 
det område, ~-E!..~k~.E§:.~~ ... !ll~S:t~":r2,2:~>~d:J.nj~~._ . .2å den .:\j=!-lJ"d.Q,~tt~.J?e
slut hörande kartan. ,_._-_._ ... ---...,."....'"".,...," ....... ~.,....,.~ 

Gatuadress 
Hospitalsg atan 

Telefon 
035-118320 

Postgiro 
35183 - 3 

.: 
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Med stöd av 8 - 10 §§ naturvårdslagen samt 7 § naturvårds
kungörelsen förordnar länsstyrelsen att följande reservats
föreskrifter samt vård- och förvaltningsbestämmelser skall 
gälla för naturreservatet. 

Föreskrifter gällande för markinnehavare 

1 Nybyggnad och anordnande av upplag för annat ändamål än jord
bruk och skogsbruk är förbjudet. Därest befintlig byggnad 
brinner ned eller eljest förstöres, utgör bestämmelsen ej hin
der för uppförande av ny byggnad, som i huvudsak motsvarar den 
tidigare. 

2 Utdikning eller sänkning av sJoar och mossar är förbjuden. 
Förbudet utgör dock ej hinder för vidmakthållande av redan 
utnyttjad avbördning eller av åtgärd som tillåtits i lagakraft
vunnen dom eller förättning enligt vattenlagen. 

3 Anläggande av vägar, parkeringsplatser för annat ändamål än 
jordbruk:, skogsbruk och reservatets utnyttjande är förbjudet. 

4 Anläggande av campingplats för allmänt bruk är förbjudet. 

5 Täktverksamhet ävensom SChaktning, fyllning, tippning eller 
annan liknande åtgärd, som icke är hänförlig till jordbruks
verksamhet eller avser fastighetens behov, är förbjuden. 

6 Det är förbjudet att anlägga skjutbana eller anordna skjut
övningar. 

7 I kommersiellt hänseende får marken endast användas för åker
bruk, boskapsskötsel och därmed jämförligt ändamål, ävensom 
skogsbruk med här nedan nämnda inskränkningar. 

S Nuvarande gränser mellan öppna områden och skogbevuxna områden 
skall i huvudsak bibehållas. Till förhindrande av den begynnande 
igenväxningen skall förvaltaren av naturreservatet äga att 
bortröja träd och buskar eller på annat sätt bekämpa igenväx
ningen. 

9 All jakt efter rovfågel och korp är förbjuden. 

10 På fastigheten Grönabur 1:2 skall förvaltaren av naturreserva
tet äga taga i anspråk det område, som på den till detta be
slut hörande kartan markerats med P, för anläggande av parke
ringsplats samt i anslutning härtill på området uppföra bygg
naderför sanitärt ändamål samt kiosk för service åt allmän
heten. 

11 }<~ör fastigheterna Arendal 8:1,9:1, 10:1, 11:1, 12:1 och 13:1, 
Aspdalen 1:1, Hålväga 1:1 samt Grönabur 1:6, 1:7 och 1:8 skall 
endast gälla de under punkterna 4, 5, 6,och 9 intagna före
skrifterna. Därjämte skall för dessa fastigheter gälla dels 
att upplag av bilskrot och annat, som kan inverka menligt på 
landskapsbilden, ej får förekomma, dels ock att de, som nu är 
obebyggda får bebyggas med, förutom erforderlig ekonomibyggnad, 
ett enfamiljshus i ett våningsplan och att på övriga endast 
får uppföras byggnad för att ersätta nedbrunnen eller eljest 
förstörd byggnad eller byggnad, som avses att rivas, alltefter 
vederbörligt byggnadslov. 
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Föreskrifter gällande för den besökande allmänheten 

1 Det är förbjudet att tälta eller uppställa husvagn. 

2 Det är förbjudet att framföra motorfordon och moped, annor
städes än på de vägar, som leder fram till de parkeringsplatser, 
som kommer att iordningsställas för allmänheten. 

3 Det är förbjudet att göra upp eld. 

4 Det är förbjudet att medföra IÖs.hund. 

5 Det är förbjudet att störa djurlivet, exempelvis genom att 

1 

2 

3 

4 

från nära håll fotografera fågelbo, lya, gryt eller motsvarande. 

Vård- och förvaltningsbestämmelser 

Naturreservatet skall vårdas och förvaltas av stiftelsen för 
västsvenska fritidsområden i samråd med länets skogsvårds
styrelse •. 

Naturreservatet skall vårdas så, att dess nuvarande karaktär 
i största möjliga utsträckning bevaras. Sålunda skall nuvarande 
gränser mellan helt öppna områden och skogbevllXna områden även
som befintliga strövstigar i huvudsak bibehållas. 

Vården av naturreservatet skall ske i enlig-het med av för
valtaren upprättad och av statens naturvårdsverk godkänd sköt
selplan. 

Naturreservatet skall genom förvaltarens försorg utmärkas i 
enlighet med de anvisningar, som utfärdats av statens natur
vårdsverk. 

Stiftelsen har hemställt om utvidgning av det område för vil
lcet länsstyrelsen genom beslut 7.3.1966 och 29.12.1970 med 
stöd av 1 § kungörelsen 26 mars 1965 om lokala bestämmelser 
till skydd för djurlivet meddelat tillträdesförbud. Länssty
relsen kommer härutiman att i särskild ordning meddela beslut. 

Besvär över detta beslut kan anföras genom skrivelse till 
Konungen. Skrivelsen skall tillställas jordbruksdepartementet, 
Riddarhustorget 7-9, 111 28 Stockholm, och skall ha kommit 
in dlt inom tre veckor från den dag klaganden har fått del 
av beslutet. 

Klaganden bör i besvärsskrivelsen tydligt ange länsstyrelsens 
beslut eller foga beslutet till skrivelsen. Vidare bör klagan~ 
den meddela sin fullständiga adress. 

/'L) t' ./ 
. ,lvi 

Ingvar Lindell 

~!(;' . ~oel Wieslander 

v g vänd 
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Postadress 
Fack 
30101 HALMSTAD 1 

Avskrift 
USliG! 

28.11.1969 

( .~y~ 

1 (4)~· 
III Ö 11 '7 
Z~.nrg§' 

ftSrollaunde (Hl 'b11å_"'. aY aaturr ••• rftt Vid Sand-
~.9.2i"r l»Iallalm ,I 'lA 1fl f n .. ini in rH!(!! ! r . 

I akr1'1e1ee 27.4.19'7 .r .".rtiiåt. aat\lr,tc144u44et 
1.1bet b .. Oau..,u,etJ'relS_ .• eld frku. .. : oa 'b .. 114all. 48t 

... ".tt _turHSe""'_ Y14 S ••• ".oia 1.~$be.Oka 
.... (aiftru4,"lti ko ... ' "h Ir1adou kO~t 11i4 
s1Ir1 .. 188 bar top1n, en .l' lbMrk1tekt ••• ppl"ltted 
proll .. ria. . '. 

PI. upp4., a. 1 ••• 8t,.relaen bar prof •• aor Gun .. a,.. 
Beako.J CRSt,borSt och fil dr NilS. 'Dahlbeck, .. Göteborg, 
verkställt "11e. lUllaraöbiag.r av oaddat*, ," 

(I •• oa etrlwlee 13.1.1960 bar lalutetyr,l.9D.· hep.ll t. 
ate" de_vent.t Ilitte uppta_ tUrh.u'u111n~r • .,4,,. na_:. 
_rkl14" aatör'fflrv hr __ • ftUm1.ng av Viee d.l 
Il'" ttj&p.--llde o.8d4e. .,4 aaledD1ng häft-thar do. 
mltDv.rke1Jtfttta1: .'9'ta1 .011 tör.r? av 'fIl888 dela.r av ~, 
ta.ti'h ............ '.baoka1.1. G.'!'Ö_'tmr 1 t2, 113. j 
1ltoeb 11'S .. t av .årlt,. 1.1. S,2" \ 11 ta, . 1113 O'O'h:) 
15.1 1. föl.U so.k.. 1( __ bao.. 8t&4.< teJr k6;P'lld.l11J!le(~ 
ar om --~1AP 4othlOO kronor. RrWrveQ. har goab~ 
av E~l~.t )1.3. ooh 39.12.1967. ».* f6r'fUr_fe« 
oulaei& _attar .. l_.real '011 liJ.mualag1s 153."00 . 
bektelr" . 

Jtt . tarabg '111 .ku~ •• lp1u har pi uppdrag av 4omäft~· .. 
verk,t U»»dl~at.21.10. 1969 .V' docenten Vilhelm G1 , 
ne.r. GUt.borB_ '. '.' . 

1)o·fIlUlverk.' hal' rlft".t 8166ft%' et' inom. lällsetyrel .... ·· •• '. 
a .. upprätt.t tUrslas till re •• rfttt6reakr1f1u.r. . ...• 

De •• l' ~ •• tö~ ratur\t'åritlärJaailAl ttsr'färv.,4e egftnd.··· 
taOD är belllg_ 1114 "'.431. o •• delbart _8".1' om. den .... 
bli:,.4. 1I01U')~ge 1'1 awll.a ,,"U'l.liars och Kungebe '.:" 
:aegioapleaet'zt'bUtlet fts;r tu 'ebersIlet Ollf1 VD.l1\gaX": 
1 seJt •• ber 196-l-tn"'st ... tt t5r818e 1;1'.1 reg10DP , .... 
variae' av kroau :f'örVl.""le olU'äae1r u'tgiSr en c •• t '.' 
del 1 a.t .tUtt!'.OIfl ••• "Il 1 r.g1oup~.t6.81as.t:: 

f1?1 ta _a "Sen483U'MOkar ••• 1"VIlte.1II-. M.a böftSJ'D till..',> 
ltse Ul!et. 4et av krorum fUr'V'U.r".de området ~"1\l,Sea b$; 

Gatuadress 
Hospitalsgatan 

Telefon 
035-11 8320 

Postgiro 
35183 
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stort Värderrför det rUrlisa friluftslivet. Härtill 
ko.er att o8'll'A4et 'bör eJq44a. ooh värdas SOUl ett 
repre ••• _tivt aftriitt av det samla aodhalllllulalca 
hellaattakep.:t, .i .... ·r";' •. ~ u:'tO .. -.t8 under 1nflTtande av 
bIlv. g.QO. 'bete oohbdaaiag., ftAa~. bUr en :inom omrä
det belllgen BlodDls 8k,44a. på ~d.v åsena geolo
giska .,rden. Pi grua4b1ra"f' förklarar Unsstyr,la. 

~ fled _töa ay 7 § aatuFV'AJI481aeeadet ollråde. av t.st1g .... 
heteraa S.t"18~ö_oka 1". Gra .. _r 1:2. 1.3. ',4, ',S, 
SkårbF 7", 8. a, ·1"2. 11,.3 ooh 15., i lCuQgsOaoka stad 
80m -81ft". 94, röd Bll'iklal.lD~. på eR 1;111 .8t.ta ".slu: 
bUrude _na so.' __ r~.:rftt. _.. stUa e. ... ,8 -10 §§ 
natu.rvlnlal.ec_ ~.d4e1ar 11 •• 81:71'e1-.. fUr __ !tre.er .. 
t.t föla_de r_rvatf'i:Sreskrifter. 

11.IE~'tvD8kr1t't •. ladtltl,al!o_4. pur fastig-n •. "eft!l:" , j.JQ$~ 

Det är tarb3udet 

att eprlaga., 8ohakta,aräva ,ller b.4ri _ 1rtlkt i algon 
fora •• 4W'ltlu_. &1'8iaatua. A:tSlr4a1" soa erford.s tör 
r ••• nat.t.ftytt~_d.. . 

ajt fftdldrap ].uttla4niasar. 

att uJ .. ptu. reb,.c~d m.@t'\\1, .. Il",@.tag ." b"lU~Dad som .rtord
:niU'" ti'P" ,:f"eR"""1re'. 'sytt'3U4., 

att pleate.eller e'.kog,. 

att föNta ut4ilm1.8 ell.eraäab1ztg av .~ö eller Dl71'. 

RtuC!l!'lalllr.t,blE. r •• _all~'''.t.t. 
De" är ftrb3udet 

att t'retar. eller ~4a t •• t naturföremål eller 7t
b11dabg. 

att uppP'flva 'Väner., 

att a1Jtira 43ur11"1t1l. ~.1V18 genom att trån nära 
bAll totograte. tigelbo. lya, gryt eller mo1u,_~nde, 

.tt meatöa 18e b.ua4. 

att tälta el.le,ruppatälla h .... ftga, 

att göra upp eld UDoretä48a t\a på aansade plateer, 

att framftira lIlotorforttoll _"111 ä".. rf!Umaa moped. 
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Härutövlr e:r1nras ora1'18S," all.:ntlat gäl.lfutte bestä._l
aer,. siso. förbud 1101: 

att skräpa,.I. 1 aaturen Il.d pläit ,. glas, plast t :pappal 
an-fall ,lip aD.llat, så.tt där.v DR .ppkollllJla ot".".. 
&at eller aka4. för Q_ (23 § nattlnärts18geu), 

att 010-.111388 av Vä:$.nCle t:d.d tap gren elltr r18 
.1101' pä ••• , 8ä t1: eka&. ftJt ••. 4. tl:i14 (ta k.p 2. § 
aDdra stycket.br:ott:ahalk •• '. . 

att. olo.,.11g,n 464a". 3a8&. fånga, eller s_,· ... ".;4~lU't . 
bortt ägg .lie:r bo (2 § ~ak'l.g_, och" QO'A 2 IS 
j a.k"t '.. alf}. 

'.-' 

Y~:r'" iOql[l; l:flit!!ll t',i!t!hilbee'llUl!!l' 
Natttrreee:rvatet. sO'. sk.all 'be __ s S.fut8~(jb4cka 
naturreserVllt.vårdas ooh för?altasav domänverket. 

:aeser.". t,t sktItU. vårdas.åta.tt 4$8$ karaktär .'1 b...
tad. u1t_rk1.ö~1sast •• be"IWlU'8s. I 17ft, att g6ft 
området lättare tUlgätliligt 'böretrti.$t:1gar :1 11"pl1g 
oflf-.ttn1ftiUläggfil,.,. Värtan av oaråd,et .all eke i 
.,d.1ghet med av do_nV(frk;e1;: llppft t_d ooh aT statene 
ma:turvårie_rk go~4 Sk:tit~iH)l.pla •• 

J'&tn):'~,n,.~t.t $.kall geaola fltlrva1.1ulrlf"iJ ftSrsorg 11t. 
märka_ i ._lisa.,t .ed av atat •• sll.turl'år48 .. :rk utfttr
dadeaaVi8nå.Dgar,,., . 

n_gan 6V~U' aetta 'beslut flå f5ftls bos goau~.n g_o. 
be. B. _. r'f aoa sltal.lba :takotuli .• t. tt~l. jordbwks •• ,.rt..
.eDtet iao& tre V'$okorf'!'b 4fl, ·,j.t häravf'deck 
sMl1 b ••• retad_ tör _tghet "ra t,m_ekor. Bes.r 
ltaa i.Bänd.uJ .ed postetl 1 b.talt bre.. .. 
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överjlsa.taren 1 Vä.t_ at, ftftereborg 
])X 1, ~8baOke. 
BN' 1. ltW'Jgabacka 
Sve... aaturak.v44.tör(tR1... :, 
Vet.atap88ka4ea1eae ftatu.miIlQrcla'kofJUl11;,t' 
Stor-llte1, ors. ."%'bet.leo_tt' 
la .,akt ~ 18tret 

lia '" .. 

UtnakUng 

Rätt avskrivet;betygar 
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Karta 
over' områden il f'o3hghe-terno 

5and.:7jobacka /1, Gronabur /4 
/3, /4, /5, tJkårby' 'J~/'4 lA!, "'4 /51 
I 1'0/0 Jordregl5f-er50cken av Kung::sbacko ::lfad, 
l-Ia/land.:5· 16;, 

'Uppr6t tad genoin kopiering och ::so;'mon-
5fållr'lIng av oldre karf-mareria/ I rorening 
med VI55 nym6tning vid aV5tyckmng rå" 
:Jomman/åggnmg Jåmte grån:5be5t6mning 
åren 1967-1969 av 

~ ... ~ 
Bertil Linden 
lonfmofare. 

AV5f'y"cknlng5- och ::Jommanlågg.=.. 
ning5be5krivning-,-

.5e ,<ondlmgorno. 

Gra,i7::Jbe5t6mningen OV::JBr 
:ytrockningarna 61{-63"~8-{j/-
53-~OOi 60-67-{j6c65-307oi 13-,5-
Ja-3b -39, /.5-69-68-75, 35-33-
8/-30-70" 73; ::Jfrond/injen me/lon 
n-~ , . 

Koordinatr6rteckning~ 
Se handlingarna. 

Koordlnaf:5Y::J f-em' 
7,5 c lov' 1938. 

/ 
/ 

05rb 

, / 

+ 

" / 
" 1/" '-...,... Gronobur 
/2 ,'" / 

/ /6'-( 
\ 
\ 

.5fomf' /2 /. 
'j "" 

/, 

/'3fomf5/ 
1~//4 /,/, , --- '/,/. 

-- '---
/. 

/, 
/, 

~, 

Si-amT.' 

L/{-!dome 30cker.r 
)1 I 

I I~ I 
'/'" /1 1/ II //2 I jr" 
/' " II I 

// "" 1/ I I ,/ ~*LJ--c --

A 

E 

\ 
\ 

\ 

\ 
\ , 

5Q\\Q5~G\\ 

\ 
\ 

\ 

I 
l' 

I 

\, 
\ 

\ 

+ 

Gronobur 0/<\ 
, \ 

/ 
/ Varia 

'r 
I 

/ 

Dnr N.J 1.51!tl7 
, :/jd7e ewriJ:b/ 

-t- \ 
l \ 
~ \ 

\ 
\ 

\ 

\ 
, \ 

\ 

,oondcJjobocka av N + 
(/lA) 

Oe5C __ 

K 

,~ --' I 

\, i 

'I, 
V 

'I \- --".,.~-:---:-.,.., . __ .. _~ 
\ ' 

.' 

,J - ,/ 

I 
i 

,; 
Skri;rby 

i 

t 

......~ .. -,~ 
O!lS$lirll "'-. ......... _ 

Skårby 

/3/ 


