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Beskrivning av området 

Naturreservatet bildades 1942. Det ingår i större områden som har bedömts vara 
av riksintresse enligt 3 kap 6 § MB för den vetenskapliga naturvården (NN 15 
Bobergsudde till Ringenäs) och för friluftslivet (FL 10 Skrea strand - Tylösand). 
Det är också sedan 1995 en del av det europeiska nätverket Natura 2000, utpekat 
enligt habitatdirektivet. 
 
Området ligger utmed Harplingebukten i omedelbar anslutning till tätorterna Ha-
verdal och Villshärad och det utgörs av ett flygsandsfält. Närmast havet och sand-
stranden finns ett brett bälte med öppna och höga sanddyner. I södra delen av om-
rådet är sand- och fukthedarna innanför de höga dynerna öppna men i norr pågår 
en kraftig igenväxning långt ute i dynområdet. Öster om dyner och hedområden är 
reservatet i huvudsak skogbevuxet med planterad tall omväxlande med bergtall, 
blandskog och lövskog. Genom området rinner ån Skintan i en dalgång med fro-
diga lövskogar utmed stränderna.  

Skälen för beslutet 

Naturreservatet är ett typiskt och värdefullt exempel på en dynamisk och levande sand-
kust där havets vågor, vinden och mynnande vattendrag oavbrutet omskapar och nybil-
dar kustnära dyner. Variationen av olika naturtyper i området med havet, vattendragen, 
de öppna sandmarkerna, klapperstenen och de olika skogsmiljöerna skapar sammanta-
get förutsättningar för en motsvarande rik flora och fauna. De högsta biologiska värdena 
är knutna till öppna sandmarker och hedar i väster, men även i de skogbevuxna delarna 
finns stora värden framför allt i Skintans dalgång och i andra lövskogar som utgör skog-
liga nyckelbiotoper och naturvärdesobjekt. Sammantaget är 15 rödlistade arter och ett 
tiotal regionalt intressanta arter kända i området och de flesta förekommer i de öppna 
sandmarkerna i väster. 
 
Naturreservatet ligger nära tätbebyggda områden och är genom god tillgänglighet, 
sin naturskönhet och fina badmöjligheter ett populärt och välutnyttjat utflyktsmål. 
Under sommarhalvåret är det särskilt välbesökt för sol och bad men det utnyttjas 
också av många året om för promenader och motion på områdets många strövsti-
gar. 
 
Ur ett internationellt perspektiv har Sverige del i ett gemensamt ansvar att stoppa 
utarmningen av biologisk mångfald och utrotningen av arter. Sverige har i detta 
sammanhang ansvar för vissa utpekade naturmiljöer och arter. Sanddyner och 
sandhedar är exempel på prioriterade naturtyper i EG:s art- och habitatdirektiv 
(Natura 2000) som är av avgörande betydelse för förekomsten av en rad skydds-
värda organismer. I sandmiljöerna finns en rad arter som på många håll är kraftigt 
tillbakaträngda och som har prioriteras i miljömålsarbetet i Sverige bland annat 
genom åtgärdsprogrammen för hotade arter.  
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Syfte 

Syftet med reservatet är att bevara och utveckla naturvärden i de öppna sandmar-
kerna. Strukturer som bar sand och växter som producerar pollen och nektar ska 
finnas i den omfattning som krävs för att arter som lever i öppna sandmarker ska 
kunna förekomma i området på lång sikt. Vattendragens mynningar ska kunna 
vandra fritt. Naturvärdena i skogliga värdekärnor ska bevaras och utvecklas och 
här ska död ved samt äldre lövträd och tallar finnas i en sådan mängd som behövs 
för att arter knutna till dessa miljöer ska kunna förekomma inom området. En na-
turlig hydrologi ska så långt möjligt bevaras. Områdets karaktär av oexploaterat 
kustlandskap ska bevaras. Friluftslivet ska gynnas i området som ska ge goda för-
utsättningar för allmänheten att bada, sola, motionera, bedriva friluftsliv och upp-
leva naturen. 

Syftet skall nås genom att: 

 land- och vattenmiljöerna skyddas mot exploatering, 

 öppna sanddyner och hedar sköts för att motverka igenväxning och för att 
gynna rödlistade arter knutna till denna miljö, 

 vissa igenväxta delar av området restaureras till öppna gräs- och ljunghedar, 

 lövsumpskogar med höga naturvärden och delar av barrskogen lämnas i huvud-
sak utan skötselåtgärder, 

 gran och främmande vedväxter avvecklas, 

 besökare erbjuds information om områdets livsmiljöer, arter och historia, 

 området sköts i övrigt så att det är attraktivt för bad och rekreation,  

 nya kunskaper om hotade och hänsynskrävande arter och naturtyper beaktas i 
den löpande skötseln av reservatet. 

Föreskrifter  

Med stöd av 7 kap. 5 § miljöbalken (MB), om inskränkningar i rätten att använda 
mark‐ och vattenområden inom reservatet, är det utöver vad som annars gäller för‐
bjudet att: 

1. uppföra ny byggnad eller anläggning, 

2. utföra till- eller ombyggnad av befintlig byggnad eller anläggning. Dock är 
nödvändiga reparationer av befintlig byggnad och anläggning tillåtna, 

3. uppföra vindkraftverk, mast eller antenn, anlägga luft- eller markledning, 

4. anlägga väg, stig, bro, spång, parkeringsplats, campingplats eller uppställ-
ningsplats för husvagnar, hamn, brygga eller båtplats, 

5. borra, spränga, schakta, gräva, muddra, markbearbeta eller bedriva täkt, 

6. harva eller utföra liknande markstörande åtgärd på stranden.  
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7. dika, dikesrensa, dämma eller utföra annan åtgärd som kan påverka områdets 
hydrologi. Föreskriften utgör inte hinder för rensning av tillståndsgivna di-
ken, om underhållsåtgärder är påkallade med hänvisning till bestämmelserna i 
11 kap. 17 § miljöbalken, 

8. anordna upplag, tippa eller fylla ut, 

9. avverka, gallra, röja, plantera eller så växter eller på annat sätt påverka vege-
tationen, 

10. ta bort eller upparbeta dött träd eller vindfälle, 

11. kalka, gödsla, sprida biologiska eller kemiska bekämpningsmedel, 

12. bedriva jakt under tiden 1 juni - 31 augusti samt lördagar, söndagar, helg-
dagsaftnar och helgdagar under resten av året, 

Föreskrifter enligt 7 kap. 6 § miljöbalken om vad ägare och innehavare av särskild rätt 
till fastighet förpliktas att tåla. Se karta bilaga 3 b: 

13. utmärkning av reservatet enligt Naturvårdsverkets anvisningar, 

14. gallring i täta skogsbestånd samt löpande skötsel i skogsmiljöer, 

15. avveckling av gran och främmande arter som bergtall,  

16. avveckling av vresros och annan igenväxningsvegetation, 

17. årlig skötsel av hedmark i form av stängsling och bete eller slåtter, 

18. bränning, 

19. grävning för att skapa öppna sandfläckar, 

20. anordnande av stigar, rast- och grillplatser. 

21. löpande underhåll av anläggningar för friluftslivet, 

22. förvaltarens nyttjande av vägar, 

23. undersökningar och dokumentation av mark, vatten, växt- och djurliv samt 
friluftsliv. 

Föreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas samt om 
ordningen i övrigt i naturreservatet. Det är förbjudet att: 

24. utöver på markerad bilväg framföra motordrivet fordon och parkera annat än 
på anvisade platser (se bilaga 3 d), 

25. parkera husvagn eller husbil inom reservatet kl 24.00 – 06.00, 

26. tälta, 

27. framföra motorbåt eller annan motordriven vattenfarkost i en hastighet av mer 
än 5 knop inom naturreservatets havsområde, 

28. lägga upp eller förtöja båtar annat än inom i terrängen eller i vattenområdet 
markerade båtplatser, 
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29. medföra okopplad hund, 

30. medföra häst på markerade gångstigar, 

31. skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,  

32. skada, plocka eller samla in växter. Plockning av bär, svamp och enstaka ex-
emplar av kärlväxter är dock tillåten, 

33. elda annat än på anvisad plats, 

34. utan Länsstyrelsens tillstånd genomföra vetenskapliga undersökningar som 
strider mot föreskrifterna. 

35. utan Länsstyrelsens tillstånd samla in insekter och andra ryggradslösa djur. 
Enstaka exemplar får dock samlas in under förutsättning att insamlingen inte 
bryter mot fridlysningsbestämmelser och att fångstfällor inte används, 

36. utan Länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet eller tävlingar, 

37. utan Länsstyrelsens tillstånd sätta upp snitsel, tavla, affisch, skylt eller göra 
inskrift. 

Ovanstående föreskrifter ska inte utgöra hinder för: 

38. förvaltaren att vidta de åtgärder som behövs för att tillgodose syftet med na-
turreservatet och som framgår av föreskrifterna enligt 7 kap. 6 § miljöbalken 
ovan,  

39. vid beslutsdatumet gällande rättigheter inom området t ex servitut, lednings-
rätt eller annan nyttjanderätt, 

40. drift och underhåll av vägar och parkeringsplatser, 

41. Halmstads kommun att sköta toaletter, sopkärl och renhållning av badstran-
den samt att under badsäsong ta bort större ansamlingar av tång från den-
samma. Ihopsamlad tång får läggas tillfälligt på stranden men inte i dynerna. 
Tången ska tas bort från reservatet eller föras ut i havet senast vid badsäsong-
ens slut. 

Upplysningar: 

Gagnvirke 

Alla virkessortiment inkl. grenar och toppar (grot) som tas ut ur området med stöd 
av föreskrifter och skötselplan tillfaller staten. 

MB 7 kap 7 §, dispens från föreskrifter 

Om det finns särskilda skäl får Länsstyrelsen medge dispens från föreskrifterna 
för naturreservatet. Dispens får dock inte lämnas för åtgärder som strider mot syf-
tet med naturreservatet. Om det finns synnerliga skäl får Länsstyrelsen helt eller 
delvis upphäva beslutet om naturreservat. 
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Länsstyrelsen erinrar om att även andra lagar, förordningar och föreskrifter än re-
servatsföreskrifterna gäller för området. Av särskild betydelse för syftet med re-
servatet är bland annat: 

MB 7 kap 27‐29 §, Natura 2000  

Reservatet är Natura 2000-område (EU-kommissionen, rådets direktiv 
(92/43/EEG) om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter). Det krävs 
tillstånd för att vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön inom 
ett Natura 2000-område. Tillståndskravet gäller även åtgärder som utförs utanför 
det aktuella området, om det får effekter inom området 

MB 7 kap 13‐18 §§, strandskyddsbestämmelser 

Strandskyddet omfattar den berörda kuststräckan samt vattendragen. Strand-
skyddsbestämmelsernas syfte är att trygga förutsättningarna för allmänhetens fri-
luftsliv samt att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtli-
vet. Åtgärder som kan skada eller motverka syftet med strandskyddet är för-
bjudna. 

Artskyddsförordningen (2007:845)  

Det är förbjudet att döda, skada, plocka, fånga eller på annat sätt samla in vissa 
växt- och djurarter. Dessa arter är förtecknade i bilagor till förordningen. 

Terrängkörningslagen (1975:1313) 1§ och terrängkörningsförordningen (1978:594) 

Körning i terräng med motordrivet fordon för annat ändamål än jordbruk eller 
skogsbruk är, med vissa undantag, förbjuden. 

Uppgifter om reservatet 

Objektsnamn: Haverdal 

Beteckning i Natura 2000: SE0510020 Haverdal 

Kommun: Halmstad 

Församling: Harplinge och Söndrum 

Areal: 664 hektar, varav 360 hektar land 

Lägesbeskrivning: Utmed kusten ca 13 km nordväst om Halmstad 

Mittkoordinater: N: 357907 E: 6287542 (SWEREF 99 TM) 

Fastighetskarta kartblad: 62D 8fN (SWEREF 99 TM) 

Naturgeografisk region:  Nr 10 Södra Hallands kustland 

Fastighet: Trottaberg 6:1  
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Markägare:  Sveaskog Förvaltnings Aktiebolag 

Samfällighet: Haverdal GA:5, Haverdalsstrands väg- 
  förening.  

Servituts- och nyttjande- Se förteckning, bilaga 4. 
rättsinnehavare: 

Förvaltare: Länsstyrelsen 

Länsstyrelsens bedömning 

Under de senaste åren har det kommit fram nya kunskaper som visar att det är 
nödvändigt med en mer aktiv skötsel för att bevara, återskapa och utveckla de 
öppna sandmarkernas natur- och rekreationsvärden jämfört med vad 1990 års re-
servatsbeslut och skötselplan för Haverdalsreservatet föreskriver. 
 
Omfattande arbeten för att binda sanden har utförts i området sedan slutet av 
1800-talet och fram till senare hälften av 1900-talet. Beslut och skötselplan från 
1990 föreskriver också sådana åtgärder. Konsekvenserna av dessa åtgärder i kom-
bination med kvävenedfallet som gödslar marken har blivit en omfattande igen-
växning av de öppna sandmarkerna i reservatet. Livsvillkoren för en rad hotade 
arter har därvid försämrats, bland annat har fältpiplärkan försvunnit som häckfå-
gel under de senaste tio åren. Friluftslivet påverkas negativt då det öppna dyn-
landskapet växer igen med kvävegynnade gräs, vresros, tall, bergtall och lövsly. 
 
Förvaltning enligt beslutet från 1990 medför enligt Länsstyrelsens bedömning en 
artutarmning och en förändring av det ekosystem som formas av vattnet och den 
rörliga sandens dynamik. Detta ekosystem förekom i dynerna vid tiden för reser-
vatets tillkomst och var då också en viktig grund för att reservatet bildades. För att 
naturvärdena ska kunna bevaras och utvecklas och för att reservatet ska kunna bi-
dra till gynnsam bevarandestatus för förekommande naturtyper och arter bör gäl-
lande beslut upphävas och ersättas av ett nytt beslut. Det nya beslutet bör anpassas 
till nu gällande lagstiftning och riktlinjer. Med hänvisning till de dokumenterade, 
höga natur- och friluftsvärdena i området, där de öppna sandhabitaten är priorite-
rade i bevarandearbetet och till att Sverige enligt internationella åtaganden har 
förbundit sig att stoppa förlusten av biologisk mångfald, bedömer Länsstyrelsen 
sammantaget att synnerliga skäl finns för att upphäva gällande beslut. 

Föreliggande beslut skiljer sig från gällande beslut från 1990 huvudsakligen i följande 
avseenden: 

Avgränsning 

Två avstyckade fastigheter Haverdal 34:2 och Gullbrandstorp 1:598, vilka under 
lång tid i sin helhet nyttjats som bostadstomter utesluts ur naturreservatet. Fastig-
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heterna bör enligt Länsstyrelsens mening inte ligga i naturreservatet och de be-
hövs inte för att uppnå syftet med reservatet. 

Syfte 

I 1990 års beslut var syftet ”att bevara ett för den vetenskapliga naturvården och 
för friluftslivet synnerligen värdefullt och för hela den halländska kusten särpräg-
lat sanddynslandskap.” I föreliggande beslut preciseras och breddas syftet. Beva-
randet av de öppna, dynamiska sandmiljöerna, vilka hyser merparten av de veten-
skapliga naturvärdena i området och friluftslivets betydelse framhävs i den nya 
syftesformuleringen. 

Förvaltningsinriktning 

Förvaltningsinriktningen, dvs. hur syftet ska uppnås, har formulerats mer ända-
målsenligt. Målsättninen att tallskogarna på sikt ska omföras till löv och bland-
skogar tas bort. Möjligheten att bedriva ett produktionsinriktat skogsbruk försvin-
ner. 
 

I beslut från 1990 I föreliggande beslut 2013 

Utländska trädslag ska avvecklas 
och ersättas av inhemska. 

Främmande vedväxter och gran ska avvecklas. 

Skogsarealer ska få utvecklas mot 
naturskogar. 

Lövskogar med höga naturvärden och delar av 
barrskogen får utvecklas mot naturskogar. 

De öppna hedarna ska bevaras. De öppna hedarna ska bevaras genom att 
igenväxningen motverkas och arealen av öp-
pen mark ska öka genom att igenväxning och 
bergtall tas bort. 

Erosionsskador och sandflykt i 
dynområdet ska begränsas. 

Öppna sandmiljöer ska skötas för att gynna 
rödlistade arter utan risk för sandflykt. 

Bevara området attraktivt för bad 
och friluftsliv. 

Besökare erbjuds information om områdets 
livsmiljöer, arter och historia, området sköts i 
övrigt så att det är attraktivt för bad och rekre-
ation. 

Föreskrifter enligt 7 kap. 5 § MB  - ändringar jämfört med 1990 års beslut 

Föreskrifterna har förtydligats och formulerats mer ändamålsenligt.  

punkt 3  
Eftersom det inte är självklart att vindkraftverk, master och antenner bedöms vara 
anläggningar och därför drabbas av förbudet i 1 § förtydligas reglerna med denna 
nya föreskrift,  
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punkt 6 
Att harva eller utföra liknande markstörande åtgärd på stranden ska vara förbju-
det. Anledningen är att livsmiljöer för, och populationer av vissa rödlistade eller 
naturvårdsintressanta arter riskerar att förstöras om man kör på sandstranden med 
en harv eller med liknande maskiner till exempel för att samla ihop skräp. För-
skriften innebär att ilandfluten tång kommer att ligga kvar på stranden förutom vid 
kommunala badplatser där den kan tas bort enligt undantaget i punkt 41. Ilandflu-
ten tång är en viktig födokälla för diverse organismgrupper, bland annat fåglar. 
 
punkt 10 
Ett nytt förbud mot att ta bort eller upparbeta dött träd eller vindfälle har införts 
eftersom det är av stort naturvårdsintresse att inslaget av död ved ökar inom vissa 
delområden. I skötselplanen preciseras vilka dessa områden är och inom vilka om-
råden döda eller avverkade träd kan tas bort. 

Föreskrifter enligt 30 §  

punkt 25 
Tidigare fanns ett förbud mot att ställa upp husvagn inom reservatet. Länsstyrel-
sen anser dock att även husvagns- och husbilsägare ska ha en god tillgänglighet 
till reservatet och att de ska kunna parkera dagtid som alla andra. Samtidigt bör 
husbils/husvagnsägare hindras från att uppta parkeringsplatserna under flera da-
gar, vilket kan ställa till besvär sommartid i ett sådant här attraktivt läge. Därför 
förbjuds parkering nattetid. 
 
punkt 27 
Eftersom havsområdet används frekvent för bad och lek och det finns en risk för 
olyckstillbud eller att besökare känner obehag när båtar m.fl. körs i hög fart inom 
området, införs förbud mot att framföra motordrivna vattenfarkoster i en högre 
hastighet än 5 knop. 
 
punkt 30 
Förbudet mot ridning är borttaget. Länsstyrelsen anser att ridning i terrängen är en 
form av rörligt friluftsliv som kan bedrivas i reservatet. Hästtrampet riskerar ändå 
att skada strövstigar, varför ridning ska vara förbjuden på de stigar som är marke-
rade. 
 
punkt 32 
I tidigare beslut finns ett förbud mot att skada växter. Föreskriften förtydligas nu 
med ett förbud mot att plocka eller samla växter, dock ska det ska vara tillåtet att 
plocka bär, svamp och enstakta kärlväxter i reservatet eftersom dessa rättigheter är 
en viktig del av allemansrätten som enligt Länsstyrelsens bedömning kan ske utan 
att arter riskerar att försvinna från området. 
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punkt 34 
Länsstyrelsens anser att det är angeläget att företeelser i reservatet undersöks med 
vetenskapliga metoder. Resultaten kan vara intressanta till exempel vid utvärde-
ring av områdets skötsel. Eftersom det kan finnas anledning att införa lättnader i 
skyddet för inventeringar mm. men samtidigt också ett behov av att förskriva vill-
kor för arbetets genomförande, införs tillståndsplikt för de undersökningar som 
annars skulle behöva dispens från föreskrifter. 
 
punkt 35 
För att undvika förbud bland föreskrifterna mot företeelser som regleras i annan 
lagstiftning har förbudet i 1990 års beslut om att fånga eller insamla djur, ändrats 
till att endast omfatta ryggradslösa djur. Störning mm av däggdjur regleras huvud-
sakligen i jaktlagstiftningen, och störning av fåglar samt grod- och kräldjur i art-
skyddsförordningen. Fiske regleras i fiskerilagstiftningen. 
 
punkt 36 
Länsstyrelsens bedömer att det tidigare förbudet mot orienteringstävlingar inom 
delar av reservatet bör moderniseras och utvidgas till ett krav på tillstånd för att 
anordna lägerverksamhet och tävlingar inom hela reservatet. Länsstyrelsen är ge-
nerellt sett positiv till att organiserat, rörligt friluftsliv använder reservatet men 
anser att det finns behov av att styra val av plats m.m. framför allt vid stora ar-
rangemang. 
 
Förbudet mot att förstöra, skada eller bortföra naturföremål eller ytbildning såsom 
sanddyner och klappersten har tagits bort. Länsstyrelsen anser att detta redan re-
gleras i tillräcklig omfattning till exempel i punkt 5 och i andra föreskrifter i mil-
jöbalken. 

Intresseprövning 

Länsstyrelsen anser, vid en intresseprövning enligt 7 kap 25 § MB, att föreskrif-
ternas utformning i detta beslut innebär en rimlig balans mellan de värden som 
ska skyddas och intrånget i enskilds rätt att använda mark och vatten. 

Förenlighet med andra områdesbestämmelser, planer och miljömål 

Beslutet följer riktlinjer för prioritering av naturreservatsskydd och Sveriges in-
ternationella åtaganden om skydd av den biologiska mångfalden. 
 
EU-kommissionen har beslutat att området utgör ett särskilt bevarandeområde - 
SE0510020 - enligt rådets direktiv (92/43/EEG) om bevarande av livsmiljöer samt 
vilda djur och växter. Därmed ingår reservatet i nätverket Natura 2000. I beslut 
och skötselplan har Länsstyrelsen beaktat de värden som varit grund för att områ-
det inkluderades i nätverket. När åtgärderna i skötselplanen har genomförts kom-



LÄNSSTYRELSEN BESLUT 11(12) 
   
 2013-05-21 511-4721-12 
   

mer naturvärdena i samtliga förekommande habitattyper att utvecklas positivt. 
Detta gäller särskilt de habitattyper som tillhör de öppna sandmarkerna. Bevaran-
destatusen i trädklädda dynmiljöer kommer att förstärkas, framförallt som en ef-
fekt av att produktivt skogsbruk inte längre ska bedrivas och att merparten av trä-
den därmed ska stå kvar hela sin naturliga omloppstid. Trädskiktet kommer på 
sikt att bli mer flerskiktat och få ett ökat inslag av lövträd, ljusöppningar och bryn. 
Synergieffekter kopplade till en samtidig kvalitetsökning i de öppna dynhabitaten 
kommer med all sannolikhet också att utvecklas i området. 
 
Naturreservatet ingår i områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv ( 3 
kap. 6 § MB) samt i område med särskilda hushållningsbestämmelser (4 kap 2 och 
4 §§ MB.). Länsstyrelsen gör bedömningen att reservatsbeslutet är förenligt med 
hushållningsbestämmelserna i miljöbalken.  
 
Beslutet strider inte mot kommunens Översiktsplan 2000 vilken aktualitetsförkla-
rades 2010. 
 
Det nya reservatsbeslutet medverkar till att de nationella miljökvalitetsmålen, "Ett 
rikt växt- och djurliv", "Hav i balans och levande kust och skärgård", "Levande 
skogar", ”Levande sjöar och vattendrag”, "Myllrande våtmarker" samt "Ett rikt 
odlingslandskap", uppfylls. 

Ärendets handläggning 

Haverdals naturreservat bildades genom länsstyrelsens beslut 1942-06-15. Beslu-
tet ändrades 1990-03-23. Då fastställdes också en skötselplan för reservatet.  
 
Länsstyrelsen har under 1990- och 2000-talen initierat ett antal inventeringspro-
jekt i sanddynsmiljöer vilka har visat på behovet av förändrad skötsel i naturreser-
vat med öppna sandmarker. Länsstyrelsen har därför beslutat att revidera beslut 
och skötselplaner för Haverdalsreservatet. 
 
Länsstyrelsen förelade 2010-07-13 innehavare av särskild rätt att yttra sig över ett 
förslag till nytt reservatsbeslut. Förslaget väckte stort intresse och många männi-
skor kom in med synpunkter.  
 
Förslaget till beslut och skötselplan har därefter delvis ändrats och kompletterats 
efter de synpunkter som kom in. Länsstyrelsen beslutade 2012-08-30 att åter före-
lägga sakägare att yttra sig över det förändrade beslutet. Förslaget väckte på nytt 
stort intresse.(Arbetsgången beskrivs och inkomna synpunkter redovisas i bilaga 
4). 
 
 

  




