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Se sändlista. 

Utökning av föreskrifter inom Sumpafallens naturreservat, Faiken- 
berps kommun. 

Sumpafallens naturreservat avsattes genom länsstyrelsens beslut den 30 
november 1978. Syftet var att bibehålla en vacker forssträcka i Högvadsån 
med såväl vetenskapligt-kulturella, som sociala naturvärden. 

Västkuststiftelsen begärde i skrivelse till länsstyrelsen den 19 april 1989 en 
utökning av de föreskrifter som riktar sig till allmänheten. Anledningen var 
att fallen börjat användas för forsränning samt att detta påverkade floran 
och faunan negativt. Länsstyrelsen ansåg i skrivelse den 5 november 1990 
att all organiserad verksamhet med framförande av vattenfarkoster inom 
reservatet var olämplig. Länsstyrelsen ansåg vidare att forsränning i 
organiserad form inte heller torde kunna anses ingå i det allemansrättsliga 
utnyttjandet. Länsstyrelsen skulle i särskilt ärende ta upp frågan om 
utökning av föreskrifterna. 

Fortsatta klagomål om forsränningen har kommit Länsstyrelsen till del bl a 
f r h  Västkuststiftelsen, som är både markägare, och naturvårdsförvaltare. 
Under april 1993 har frågor om forsränning i organiserad form inom två 
områden i länet åter aktualiserats. Ett företag utbjuder i en folder bl a 
kurser i forsränning i Sumpafallen. Vidare har direkta skador skett på 
lekbottnar för fisk, nedtrampade bestånd av safsa samt störningar under 
vårperioden på häckande fåglar i anslutning till ån. 

Samråd har skett med Statens naturvårdsverk och Falkenbergs kommun 
som tillstyrker utökningen av föreskrifterna. 

Med stöd av 10 naturvårdslagen utvidgas tidigare föreskrifter om vad 
allmänheten har att iaktta inom Sumpafallens naturreservat med förbud 

att framföra kanot och andra vattenburna farkoster. 
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Detta beslut kan överklagas hos Regeringen, (Miljö- och energideparte- 
mentet, enligt bilaga A). 

I beslutet har förutom undertecknade länsråd och naturvårdsintendent 
deltagit miljövårdsdirektör Ove 0lsson och länsassessor Per Widell. 

&?(g& 
Erik Österberg 

Sändlista 
Statens naturvårdsverk 
Västkuststiftelsen 
Falkenbergs kommun 
Karsten Yde 
Miljövårdsenheten 

Pbm 
BS 

Bilaga 
Besvärshänvisning 

Fotokopicrts dvcr~n*-Mmmo!se 
med ariginalc-t iidygas: 
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Stiftelsen för västsvenska fritids- 
omraden, 
Box 5051 
402 22 GOTEBORG 5 

Förordnande om naturreservat vid Sumpafallen inom fastig- 
heten Boarp 1:8 m fl i Okom-e och Svartra socknar,Falken- 
bergs kommun 

Reservatets benämning Sumpafallens naturreservat 

Kommun Falkenberg 

Socknar Okome och Svartra 

Fas tigheter Boarp 1:8, 1:10 och 1:12, Tubbared 
1:8 och l:9 samt Svaxtrå 1:14, 2:17, 
3:lO, 3:ll, 4311 och 4:12 

Samfälligheter Boarps skif teslags f iskesamf , ( ingåen- 
de fastigheter: Boarp 1:8, 1:10, 1:12) 

Tubbareds skifteslags fiskesamf (ingå- 
ende fastigheter: 'hbbared 1 : 3, 1 : 4, 
1:9> 

Svartr8 bys skif teslags fiskesamf (in- 
gående fastigheter fler an 10, däri- 
bland Svartrå 1:14 och Svartra 2:2) 

Gränser Markerade med röd linje p5 den till 
beslutet hörande kartan (bil l ,) 

Areal ca 56 ha 

Byggnadsnämnden i förutvarande Vessigebro kommun har i fram- 
ställning den 17 januari 4969 begärt att länsstyrelsen matte 
utreda vilka delar av områdena vid de s k Boarpsforsarna som 
bör fridlysas. Kommunstyrelsen i Falkenbergs kommun har i 
skrivelse till länsstyrelsen, den 10 mars 1971 meddelat, att 
den delar Vessigebro byggnadsnamnds uppfattning angaende om- 
radenas skyddsvärde. 

Länsstyrelsen har alltsedan början aw 1970-talet genom skogs- 
vårdsstyrelsens försorg latit utföra omfattande landskapn- 
v%rdande atgarder inom området varvid delar av detsamma in- 
hägnats för farbete, 

Länsstyrelsen har den 30 maj 1975 uppdragit %t Stiftelsen för 
västsvenska fritidsområden att föra förhandlingar med mark- 
ägaren Gunnebo Bruk AB, ang%endc ifragasatt reservatbildning. 

i 
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Efter förhandlingar med bolaget har stiftelsen genom köpe- 
avtal den 19 mars 1976 och den l april 1976 av Gunnebo Bruks 
AB förvärvat ifrågavarande fastigheter. 

Genom området rinner Högvadsån, som har bildar ett flertal 
vackra fall och forsar de s k Boarps övre fall, Peppar- 
forsen, Boarps nedre fall och Sumpafallen. ~angs stora 
delar av ån vaxer rikliga bestånd av vår floras kanske 
ståtligaste ormbunke, safsan (osmunda regalis). En bård 
av frodig lövskog utbreder sig langs ån, som slingrar 
sig fram genom ett omväxlande landskap, dar odlad mark 
avlöses av större eller mindrc skogspartier. 

Statens naturvårdsverk har yttrat sig i ärendet. 

Grund för beslutet 
Lansstyrelsen finner, att ifr5gavarande omr%de bör sar- 
skilt vårdas och skyddas ph grund av sin betydelse för 
kännedomen om landets natur och för allmänhetens frilufts- 
liv. Syftet med reservatet ar att bibehalla en vacker fors- 
sträcka i Högvadsån med omgivande lövskog och betesmarker 
med såväl vetenskapligt-kulturella som sociala naturvärden* 
Med stöd av 7 9 naturvardslagen förklarar länsstyrelsen det 
område, som utmärkts med röd linje på bifogad karta, som 
naturreservat., 

Reservatföreskrifter 
För att trygga andam%let med reservatet förordnar lanssty- 
relsen med stöd av 8-10 $9 naturvårdslagen samt 9 och 10 $5 
naturvårdsförordningen att nedan angivna föreskrifter samt 
vård- och förvaltningsbestammelser skall galla beträffande 
område t. 

A. Föreskrif ter enligt 8 9 naturvårdslagen angående inskrank- 
ningar i markägares och annan sakägares ratt att förfoga 
över fastighet inom reservatet 

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författ- 
ningar skall förbud galla && 

uppföra byggnad med undantag för servicebyggnader som av- 
ses under B 

företaga takt av sten, grus, sand, matjord eller torv 

företaga tippning, fyllning, eller schaktning annat an i 
samband med anläggande av den parkeringsplats som avses 
under B 

verkställa utbyggnader i Högvadsan i vattenreglerande syfte 

anordna upplag annat an8tillfälliga upplag för skogs- eller 
jordbrukets behov 

framdraga luftledningar 



LANSSTYWELSEW 
Hdilônds Ian 
Planeringsavdelningen 
Naturvårdsenheten 

BESLUT 

1978-ll-j0 

plantera igen nu öppna omraden 

så eller plantera barrträd inom nu lövskogsbevuxna om- 
råden 

idka jakt med undantag för skyddsijakt efter lansstyr,el- 
sens tills tand, 

För skogsbruket inom reservatet skall beträffande gallring, 
avverkning och förnyelse av skogsbestånden galla, vad som 
föreskrives i av länsstyrelsen fastställd skötselplan. 

Föreskrifter enligt 9 5 naturvårdslagen angående markägares 
och annan sakägares skyldighet att t5la visst intr5ng 

Förvaltaren av naturreservatet skall aga ratt anlägga par- 
keringsplats på plats som utmärkts med "P" på bilagd karta. 
Vidare skall förvaltaren äga ratt att uppföra s k sopmaja 
vid parkeringsplatsen samt uppsatta sopkarl och anlägga yt- 
terligare vandringsleder. 

Föreskrifter enligt 10 5 naturvårdslagen om vad allmänheten 
har att iakttaga inom reservatet 

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författ- 
ningar skall förbud galla a 
tälta eller ställa upp husvagn 

framföra motorfordon annat an p& vägen fram till P-platsen 
och på densamma 

rida 

göra upp eld annat an p5 av förvaltaren anvisade platser 

medföra okopplad hund 

grava upp växter eller plocka blommor 

störa djurlivet exempelvis genom att från nara hall foto- 
grafera f%gelbo, lya eller gryt eller genom att klattra i 
bo trad 

p% ett störande satt använda rad.ioapparat, bandspelare 
eller dylikt 

Bestämmelser enligt 9 5 naturvårdsförordningen om vård och 
förvaltning 

Syftet med varden och förval.tningen 
Syftet med reservatet ar att för framtiden bibehalla fors- 
sträckan och åstranderna samt det gamla kulturlandskapet. 
Vidare skall reservatet skötas så att det bibehålles attrak- 
tivt för det-rörliga friluftslivet bl a genom att enkla 
~ å n ~ s t i ~ a r  anlaages och kontinuerligt underh%lles. 
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2. Naturv%rdsförvaltare 
Omr%det skall förvaltas av Stiftelsen för västsvenska fri- 
tidsområden. 

I i ]  
,h.* 
i i .  i . . 

3. Skötsel 
Reservatet skall skötas i huvudsak enligt bifogat "Förslag 
till skötselatgärder" (bil 2). Detta förslag skall komp- 
letteras i enlighet med naturv%rdsverkets anvisningar 
(SNV PM 430). Förslag till slutlig skötselplan skall upp- 
rättas genom naturv~rdsförvaltarens försorg i samr%d med 
lanets skötselr%d och underställas länsstyrelsen för fast- 
ställelse. 

4. Utmärkning 
Naturreservatet, som skall benämnas Sumpafallens naturre- 
servat, skall genom naturv%rdsförvaltarens försorg ut- 
märkas i enlighet med de anvisningar som utfärdats av 
statens naturv%rdsverk. 

Besvarshänvisning, jordbruksdepartementet, enligt bilaga. 

I beslutet har förutom undertecknade, landshövding och 
byrådirektör, del tagit förste länsassessor &e Andrén, 

.L fil kand Stefan Malmberg, länsrådet Maj-Britt Sandlund, 
överlantmätaren Erik Skommar samt länsarkitekten Inge- ,. . . * ' a v  

1: 2 z:" w 8 ,  q 
u ah"^ ersson ! 

/ C G22 &i?& ?+a 

" 

'r 
Ove Olsso P" -r. a * 

/ 
d 

Kopia u a (ej bil 2) 
SNV 4 
Statens planverk 
Vagförval tningen 
FBM i Varberg 
Lantbruksnämnden 
Skogsv%rdsstyrelsen 
BN i Falkenbergs kn 
Lantmäterienheten 
Planenheten 
Naturvårdsenheten 
Dossier 
Akten 

8 h ,  

, - Rek MB Gustav Henrik Kaspersson, P1 1163, Barkhult 
310 60 Ullared -"- K a r l B e r t i l K a r l s s o n , P 1 5 3 9 6 , H a l s e s t o r p ,  

P 
y % ' - J 310 60 Ullared 

Akt en 
Kung i länets författningssamling !i 
Kung i samlingsannons (HN) 

SB/ Bestyrkes 
't%&-&- . I 
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