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Planering sa vdelningen 198 1- 10 -28 11.131-1 188-79 

Nat u rvårdsenhete n 

Skogsvårdss t yre l sen i 
Hall a nd s l än 
Bo x 13 1 
30 1 03 HALM STAD 

Be t esdjure n på Ge tt erH n s fåge lr eservat 

Lä n ss t yre l se n har denna dag fastställt en skHtse l p l a n 
f Hr Ge tt erH n s fåge lr ese rv at. I skHtse l p l ane n un de r 
st r yks bl a betesgångens betyde l se f Hr fågellivet. 
Re se rv atets häck f åge l fa una ha r se da n 1978 år lig en 
invent e r a t s. Vid inventeringsarbetet har observerats 
a t t betes tr ycke t ino m vissa del a r av reservatet ä r 
otill fredsstäl l a nd e . De tt a har p åpe ka t s i en skrive l se 

. 1. till l ä nsstyre l se n ( b i lä gges) . 

Postadress 

301 86 HAl"STAD 

Det är också l ä n ss t y r e l se n s uppfattning a tt betes
trycket må ste Hka p å vi ss a d e l ar av r eserva t e t. 
Dett a torde gäl l a i fHr st a hand kommunen s ma rk. 
Naturvård s fHrvaltar e n bHr snara s t verka för a tt ett 
s törr e a nt al betesdjur s läpp s på f Hr at t Hka b e t es
tr yc ke t. 
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Naturvårds enheten 

Lön s tyrei sen i Hallands ldn 

Halmstad 

Borås den 5 dec ember 1980 
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Översänder r esultaten av 1980 ars h~ckflge ltaxeri n g på Getteröns 

f åge lreservat . En kort utvärdering nv de tre åren s inventerings

arbete inglr. Resultate n visa r pi stabi l a bestånd ho s dc fl esta 

arterna. Före 1978 ha r dock med s tor sanno likhet fl era vadararter 

min skat, ett pa r arter kraftigt. 

Under de två senaste säson gerna har ~ngproduktion e n ho s tof sv i pa 

studerats. Denna visade sig li gga på en oroande l åg nivå . Orsatten 

därtill är ännu inte till fullo utr edd, me n torde hä nga samman 

med den hö gre vegetation sstruktur som bildats till f ö ljd av ett 

alltför l åg t bet estryck pI ängarna . 

För att s toppa denna fcir ~e IIä ekande arterna negativa utveckling 

l{rävs åtgärder först och fräill s t i form av ett ökat antal betes

djur på ängarila. Om inte denna åtgärd visar sig v ara tillrlickli g 

r å r någo n annan form av markbearbe tning tillgripas. ~lera om detta 

finn s att lö sa i dC I} bifogade skr ift en . 

Bestånd s civervakningen lcommer a tt fortsätta liven nästa 11äcknings

säsong och ytterli gare insnnlling da ta r~rande tof svipe hlickningarna 

kommer att göras. Vidare kommer de olika vadararternas bio topkrav 

att närmare studeras. Ulldersö ]tn ingsmetod ilten f~r det s i stnämnda 

är ännu inte helt u tarbetad, varför h~c kn ingssäso ll ge n 1981 fdr 

ses som en försök ssäsong. 

~e[JJ~~;~ ~s-Åke Flodin 

Gl.l dbrondsgntan 19 

502 52 [3orås 
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Po stadress 

Skog~vårdsstyrelsen 
i Ha l la nd s l än 
Box 131 
301 03 HA LH STAD 

Fas t stä ll e l se nv s k ötse l pl a n f ö r Cetterön s fåge l 
reservat i Va r bergs kommu n 

Cet t erö n s fåg e l r eservat avsattes genom l ä n ss tyre l 
sen s beslut de n 10 feb r ua ri 1970. 

Skö t se l p l a n för reserv~tet har u pp r ättats av na
tu rvår d sförva l ta r en oc h l ä n ss t yrel sen i sa mr åd . 
Pl a n e n ha r b e ha n dl ats i l ä n ets s k s kötsel råd . 
Va rb e r gs kommun och s t ate n s n a tur vår d sverk har 
y ttr a t s i g i ä r ende t . 

Lä n s s t y r e l se n f as t s t ä ll e r här med j ä mlikt b es t ä m
me l se rn a i 9 § n a tur vår d s förordn i ng e n (S FS 197 6 :4 84 ) 
bifog a d s köt selpl a n f ö r Ce tt e rön s f å g elr ese rv a t . 

Mark ä g a r e, s om ö n s k a r t a d e l av s köt selpl a n e n , 
kan ko s tn a d s f ri t t er h åll a d e n fr å n s kog svå rd s 
s t y r e l sen i Hal ms t ad . 

Besvä r s hä n v i s n i n g, jo r db r uk s d e pa r te me nt e t , e nl ig t 
bil a g a . 

I handl ä g gnin ge n av d e t ta ä r e nd e ha r d e l ta git 
för s t e l ä n sassesso r Ak e Andr e n, b es lut a nd e , b y r å
dir e ktör Ove Ol sso n , fö redr a g a nd e o c h b y r åi n s p e k 
tör St a ff a n B ~ n g t ss on. 
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Allmän beskrivning samt niäIsättning för naturreservatets skötsel 
jämte fÖY'eskrifte l" 

1. 1 Data 

Na t u rn;s el"vatets benälllrl: 

Avsatt: 

!\I"eal: 

Kommun: 

Socken : 

IOE0.9TQfjSJst_ k~r!b l a~: 
Ekonomi skt kartblad: 

Naturvärdsförva l tare : 

1.2 Histo r ik 

Getteröns f&gelreservat 

10 februari 1970 

3S0 ha '-

Vurberg 

Varbergs staclsförsilllll i ng samt 
Linclbergs socken 

5 B Varberg NO 

5176, 5177, 5186, 5187 

Strax N Varbergs stad 

Se fastig hets- och nwrkägareför
teckning, bil aga 3 

" 

Skogsvårdsstyrelsen i samråd med 
markägarna och ornito'logisk exper
t i s 

Dnrädet "bör sä rskilt skyddas och 
värdas på grund av områdets bety
delse för kännedomen om landets 
fägelfauna" (citat efte r beslut) 

Getteröns fågelreservat dr beläget inom ett his toriskt intres
sa nt område. Också människans aktivHet i sen tid är av bety
del se för förståe l se n av reservatets egenskaper. Fö lj and e ut
drag, som beskriver' J"ese rvatets äldre och nyare hi sto ria, har 
hämtats från O F Reuterwa 11: "Get t eJ"öns naturreservat och fä
gel l okal. En hi s torik " , pub li cerad i Meddela nde nr 8 fran Get
teröns fåge l station, 1973. 

" ... en ny "stod " växte up p vid nuvarand e Lindhovs kungsgård 
ovanför Hilllleåns mynning ca 4 km norr om Getokärr, vilket 
skedde på 1400-ta l et . 

Ar 1409 finns en skriftlig källa som talar om en stad vilken 
hetat Getakärr men sedan tagit s lottets namn "Vardhberg". Den 
6 april 1443 IIIöter man förs ta gången namnet "Ny Vard hberg" i 
en handling . Ar 1459 anger de skrift li ga källorna första gång
en "GalIIl e Varberg" (f d Getakärr). Tydligen fanns fra nl till 
1565 både Gamla oc h Nya Varberg. Detta Ar brände svenskarna 
och erövJ"ade Ny Varberg, storlIlade slottet och helllsökte G<lJllla 
Varberg (Galn Ieby) svårt. På kungens befallning lades Gamleby 
ut till fem bondgårdar . Gam l a Varberg (Gam l eby) tidigare Geta
kär r hade försv un ni t som stad. 



Ny Varberg vid Lindhov utbyggdes tydl "ig en myc ket snabbt. )\r 
147 S hade ucn tvii borglIlJstare! Hundeln med utlandet synes ha 
varit mycket omfattande. "Ny Varhberg" är givetvis intressant 
nä r det gäller förändringen frän diitid till nuvarande Getter
öns naturreservat. När staden anlades hade stadsgrundaren tyd
ligen valt platsen ur försvarssynpunkt och även tagit i beak
tande och hoppats på att Himleän skulle utgöra en segelfarled 
ti ll staden. Sammanflödet av 1<lunkän frän norr och Hilllleiin frän 
öster kund(, llnvändas som vallgrav. Nu behiivde man "inte griivil 
villlgrav runt hela studen uten inskränka sig till att samman
binda Munkän och Himleln i öster, vilket också·skedde. Mening
en torde aldrig varit att större fartyg sku ll e nä staden genom 
Himleän. De störrc fartygen ankrade "i lä av Getterö n" och 
ollllastades därute p~ priillldr och mindl' e lJdtal" SOIIl sedan frakta
des mot staden. Antagligen skedde transporten del vis med hjälp 
av dragdjur. Men Himleän var tydligen för grund och slingrig. 
Man l ämnade ån It sitt öde (norra armen?) och grävde en kanal, 
ca 700 m läng och 9 m bred. Kanterna stensattes. Den sydliga 
äarmen äl" täml igen rak och torde utgöra kanalen som grävts 
mellan nuvarande al bestiind vid mynningen och järnvägsbro vid 
L i ndhov . Hur l ångt ut i Farehamn de stö rre fartygen ankrat 
finns inget skrift l igt angivet, men torde varit nägo nstans in 
nanför S ~neskär och NV delen av Getterön . Ar 1565 blev ödes
diger för "Ny Vardhberg". Kung Erik XIV hade beslutat att med 
en stO l" hJ)' täga nlot staden och den förstördes l"iksorll klostret 
"i östra delen . I mars 1612 beordl'ade danske kung Christian att 
bryta ned de hus som fanns kvar i "Ny Varberg" . Nuvara nde Var
berg började bY\19ilS upp på "Pl atsan1a " nedanför Varbergs fäst
ning. 
(Utdl"ag ur "Varbe rgs histo)-ia" av Albert Sa ndkl ef) 

Det är tydl"igt att den lilla staden fört eli oro"tig barndom. 
Den har kastats omkring utefter kusten, dels beroende av natu
rens oll~aningar men framför allt genom krigshandlingar. Det 
måste ju ha var"it ganska oro "1 igt lI1ed ingripanden friin danska, 
norska och svenska kungar. Under senare 5rhundraden har dcn 
fätt vara ifred , titlllinstone vad beträffar krigiska hand"l"ingilr 
med vapen i hand. 

Farehamn och viken nedanför "Ny Varberg" är alltså omr;idet där 
Getteröns naturreservat nu är be l äget. Vattendjupet i Farehamn 
m5ste ha varit stö rre i d4tiden än i vAr tid. De prlmar och 
småbItar som l astats frän de större fartygen längre ut i viken 
sku ll e annars sv~rlige n kunnat transporterat s fram till än~n
ningen neuanför l"inclhov ener' rättare dä kanallllyrmingen. Geo
logiska förutsättningar i Hilnleäns och Munkalns mellersta lopp 
och liten fa llhÖjd i s lutskedet måste haft sekundära följ er i 
de samlIlanslagna ilarnas nedre lopp. Kanalanläggn i ngen visar 
tydligen pä detta förhil"llande. Gi vetvis var resurserna att dl 
rensa Iloppen små, om man ens tänkte på det. En blick på de 
bilda iianIa "iuug ge)' vid handen alt de uPPllluddrats ett ne rta"1 
gänger i var tid. Fö l jden måste ha blivit att, särskilt under 
värflod, stora slammängder fördes vidare ut i lagunomrädet och 
Farehamnsvi ken. 

Aven karta fdn 1855 (se kartfig a) framgår att Getterön 
s kildes fdi n fast"liJlldct g (~ n O I I I ett sund, SOIll vid si n smalaste 
del ej översteg 200 m. Kartan ger en närn~re angivelse: 
"Grundt oc h endast en half fots djupt vatten pa sandbotten , 
lätt att öfvervada". Vadstället låg då tyd li gen frä n syds pet-
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sen av Lassabackabergen och ut mot lie ängar där nuvara nde i n
seglingsfyrar är belägna. 

Getterövägen 

I början av 1930-talet var Getterön fortfarande skilt frAn 
fastlandet, men smil holmar, gräsbevuxna, fanns dels i det sma
la sundet och dels ute sydväst om nuvarande fägeltorn, där 
bt'ushanarna idag spelar om vårarna. Följde man då 1855 års 
karta och vadade efter denna var det ej sA lätt att "öfverva
da". Dlvarande sandbotten var täckt av ett ca 20 cm tjockt dy
lager med stö rre eller mindre stenar inblandad~. Are n 1935-36 
(se kartfig b) uppmuddrades Varbergs hamn och l11uddermassorna 
sp ru tades ut mellan tvenne spontrader, fortfarande synli ga på 
en del stäl len, utsatta från Varberg till ön över de grundaste 
de l arna av sundet. Detta blev bädden till den väg som nu i en 
mjuk båge förbinder ön med fastlandet. Sundet blev helt avsku
ret. Två vikar bildades, en syd lig och en nordli g. Sydvästens 
s torma r danade den syd l i ga vi ken. "Dumpen " Hg då där nuva ran
de hamnmagasin och Terminal I~est är belägna. Gyprocverken fanns 
ej. Fritt vatten ända int ill vägen. Ingen utfyllnad ut mot 
"Skäret " . Sa ndrevlarna med uppkastade tängmassor frekventera
des livligt av de flesta vadarearterna bland mängder av vitfå
gel. Ejderkullarna l åg med förk~r l ek under vår och sommar i 
denna vik. Detta liv är numera nästan helt borta . Den nordli
ga v'i kens bi otop fÖI'ändrades s nabbt efter vägan l äggni ngarna
eller under arbetena . Stora muddermassor flöt över spontrader
na och bildade småni ngom ängsIIIark närmast vtigen . Särskilt 
gällde detta områdena vid fägeltornet och flygfältet. Troligen 
avsikt ligt. Pumpstationen var be l ägen i sydviken utanför flyg
fältets vindllltirke och Inuddel'massorna VilY' sto ra. Föga anade miln 
dJ att landet genom denna väganläggning sku 'll e få ett fägelom
ride av den betydenhet det i dag har. Innan vägen anlades 
fanns ej sI n~cket vegetation i sundet. Utefter östra delen 
vid åmynningen bl advassolnr Jden och söderut siivdungar. 

Pli 1940-talet utbredde sig vegetationen frJmst v~il genoln att 
Himleäns utflödesareal i havet Ininskats och blivit l11er in
stängd. Viken nldde vid ti eYlna tid i sydost ned ti ll d4varilnde 
Järnvägsverkstäderna och i denna del kom växtligheten hastigt. 
Däy' kokshögen nu ligger matade lilan änder vintert id. Under 50-
talet hade "Dumpen " vuxit fram ti'll mellan vägen och Järnv ägs 
verkstäderna. Matningen av tinder vintertid blev snart utanför 
Gu nnebo. Stora arealer av nordliga viken togs i besittning för 
utfyllnad, och idilg har ILski lliga lOD-tals hektar i SO-delen 
blivit mark, bro och dump. Det återstir intet längre av de ri
ka andområden SOIll krymrand e fanns kvat' i början av 60-talet. 
(Se kartfig c). "DullIpens" lakvatten har idag dessutom påverkat 
ytterligare område n västerut. 

Lagunen vid HilllleL\ns utlorp och FarehallIn har synbar"ligen för 
fäge lli vet utvecklats över all förväntan. 

Redan under 40-ta l et började de nya arterna visa s i g, arter 
utöver cle för Västkusten i allmä nh et förekommande. Lagunen var 
dä fortfarande "I'en " frän sävholma r medan sådana började upp
träda i sydostdelen oc h i ett bälte mellan lagunen och Fare
hamn. Utanför ärtinnan nedanför fägeltornet fanns då en endast 
gräsbevuxen holme med svaga sävantydningar. Hit kom skärfläck
an 1947 och häckade, men misslyckades genom högviltten under 
den kritiska tiden. Hon återkom året därefter och det lyckades 
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för de fyra paren. Inga sävruggar fanns vid denna tid väs ter 
om denna lilla skärfläckeholme. Däremot började det uppträda 
bladvassruggar utanför dräneringsdikena när flygfältet anla
des. De växte inte forL de fÖI"sta ål"en lIIen har nu ganska stor 
omfatt ni ng. Likaså har säven vandrat västerut. Bladvassomrlde
na vid funynni ngen bland vindpinade albestånd har ökat något, 
men ej så kraftigt SOIll de områden SOIll numera finns längs Get
terövägen (kartfig d). 

Skal l f örä ndr i ngarna i naturrese rvatet gå på i samna takt SOIll 
unde r dessa 35 år lII åste lilan nog t ill gripa fÖl"sikt iga lIIuddring
ar oc h uppl"ensningar. Särskilt gäller vä l detta olllråden kring 
Getteröväge ns ·in nersta del SOIll förändrats ti 11 det sämre tack 
vare dwnpen. Fågellivet här Jr nästan försvunnet vid jälllföre l
se lIIed den ri ked On! på fåg l ur SOIll fanns här under 60-talets 
förs ta hälft". 
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1.3 Naturförhållanden 

Naturreservatet kan grovt indelas i fÖljande biotoper: 

Farehammarsvi ken . Långgrund sa ltvattensvi k med sötvattenstill
llol(e genom ,ren $ k kanalen i vikens innersta del. Vattenstån
det är ofta så l ågt att vikens inre delar torr l ägges. Mjuk
bottnarna med sin produktion av smådjur och växter har stor 
betyde -I se som näri ngs s täll e för vada re och änder. Vegetat i onen 
ut göres i vikens yttre delar av h5rnat ing. I de söd ra och inre 
delarna växer en tät matta av dvärgsäv medan glasört förekom
mer -i glesa bestånd i vi ke ns norra del. 

övr-iga vattenområden (Himleån - bassängen - kanalen). Himleån 
min nar-;- med sitCnedre-kanal Tser-äde Topp-;- T clas-san-gen. Till 
bassängen rinner även vattnet f r l n Varbergs reningsverk. Flö
det frän bassängen sker genrnn kanalen, som mynnar i Fareham
marsviken. Bassängen är en säregen lagunbildni ng. Saltvatten 
föres endast in vid extr~nt högvatten och bassängen är för si n 
existens beroende aven tröskel mot kanalen. Genom s in höga 
produktion av främst fjHdermyggor är bassängen ett viktigt nä
ringsställe för simänder, framför allt kricka. Vegetationen 
består vid Himl eins utlopp av åtsk illiga högre övervattenväx
ter som vass, bl åsä v, kalmus, rörflen In fl arter, utefter bas
sängen och kanalen förek0nllller framför allt blåsäv och vass. 

Sävområden. Lågt belägna, ofta översvämmade marker, i huvud sak 
o-evuxna- med havssäv och blåsäv . Sävbältet har sto r betydelse 
som fröproducent åt framför allt kricka och gräsand. Sävområ
den-) hävdas genom betesgång. Ej betade partier växer efterhand 
i gen med vass. Krypvensänga r bi 1 dar övergångs lon me 11 an sävom
räde oc h strandängar. Denna lon ut gör värdefull betesmark för 
frJlI1föra llt bl äsand. 

Strandänga r. !letad ängsmark som kan i nde l as i sa ltänga r, som 
r:t~CJeTbundet översväll1mas av saltvatten och högre 1 iggande äng
ar. Saltä ngen dominel'as av bl a rödsvingel , salttåg och vit
klöver, och utgör en mycket betydelsefull häckningsb-iotop för 
ett flertal vadararter, t ex strandskata, tofsvipa, rödbena, 
röd spov, kä rrsnäppa, brushane och skärfläcka. De högre l iggan
de ängarna med rödven och luddtåtel som karaktärsväxter och 
med sto rt -inslag av blommande örter, nyttjas i mindre ut
st räckning av vadare som häckningsplats. 

Av kap 1.2 f ramgår klal't fåge lreservatets karaktä r av kultur
produkt: En snabb uppgrundning, landti llväxt och igenväxning 
sker f fl inom framföral1t vatten- och sävomräden. Endast de 
vidsträckta, betade strandängarna torde pfiverkas i IIlindre ut
sträckn ing. 

För en utförligare beskrivning av naturförhällandena, se kap 5, 
Litteratur. 

1.4 Kommuni ka t i oner 

Fågelreservatet är beläget strax norr om Varberg. DmrAdet kan 
näs med buss frä n stadens centrala delar. 

,
O 



1.5 Se rviceanordningar 

Följande anordn ingar står till allmänhetens förfogande: 

Fågeltorn 
Parkeri ngsplats 
Informationsskyltar 

1.6 Föreskrifter (enl beslut 1970-02-10) 

Med stöd av 8 och 10 §§ naturvårdslagen samt 7 § naturvårds
kungörelsen meddelar länsstyrelsen följande reservats före 
skrifter . 

Föreskrifter för markägare eller innehavare av annan särskild 
rätt till marke n 

Det är förbjudet 

att utan länsstyrelsens tillstånd spränga, schakta eller utfö
--- ra fyllning; dock att underhåll av befintl iga diken må ske 

utan sådant tillstånd 
att bedriva täkt av något slag 
att anordna upplag med undantag av tillfälliga upplag för 

jordbrukets och fiskets behov 
att anlägga väg med undantag av enklare brukningsväg 

att framdraga luftl ed ni ng för högs pänd starkström 
att uppföra byggnad 

att utan länsstyrelsens tillstånd använda kemiska bekämpnings
--- medel; dock att ogräsbekämpning på åke rmark må ske utan 

sådant tillstånd 
Ändrade föreskrifter enl beslut 1979- 10-19 
Länsstyrel sen före skriver med stöd av 8 § naturvårdslagen att 
föreskrifterna beträffande jakten inom fågelreserva t et skall ha 
följande ändrade lydelse: "Det är förbjudet att bedriva annan 
jakt än s kydd sjakt på räv, mink, gråtrut och kr åka. Skyddsjakt 
kan efter sä rski lt beslut av länsstyrelsen även utsträckas t ill 
annat djurslag". Vidare ska ll under rubriken "Föreskrifter för 
markägare eller innehavare av annan särskild rätt till marken" 
införas följande: "Det är förbjudet att inom reservatet genom 
skottlossning - i annat sammanhang än utövande av skyddsjakt -
genom användande av s k karbinkanon el l er i ljudh änseende jäm
förbart störa djurlivet därstädes". 

Föreskrifter gällande endast för den besökande al lmänheten 

Det är förbjudet 
att avsikt ligt störa djurlivet genom att exempelvis från nära 
--- håll fotografera boplats 
att plocka blommor eller uppgräva växter 
att tälta eller uppställa husvagn 
att göra upp eld 

att framföra motorfordon annat än på anvisad väg och parke
-- ringsplats 
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---- - -------~ 

att beträda området under tiden 15.3 - 30.6 med undantag av 
-- vägen och gångstigen till fägeltornet samt det med stäng

se l inhägnade området i omedelbar anslutning till f ågel 
tornet 

att parkera annat än på anvisad plats samt 
att på ett störande sätt utnyttja radio, grammofon, bandspel a
- re o dyl. 

Härutöver eri nras om vi ssa allmänt gäll ande bes tämme l ser såsom 
förbud mot 
att skräpa ned i naturen med pl åt, glas, plast , pa pper, avfal l 
- ell er annat, så att därav kan uppkomma otrevnad eller ska-

da för annan (23 § naturvårdslagen) 
att olovligen av växande träd taga gren el ler ris ell er på an
- nat sätt skada växande träd (12 kap 2 § andra stycket, 

brottsbalken) 
att olovligen döda , jaga, fånga , skada djur, bortföra ägg el
- ler bo (2 § jaktlagen och 1 och 2 §§ jaktstadgan) 
att ärligen under tiden 1.3 - 20.8 s l äppa lös hund -i mark där 
- villebråd finns. Under annan tid av året skall hund hållas 

under sådan tillsyn som erfordras för att hi ndra att den 
driver eller förföljer villebråd (12 § jaktstadgan) samt 

att inom Hallands län borttaga eller skada bl a växtarterna 
- strandvallmo (Glaucium flavum), martorn (Eryngium mariti

mum), murgrönsmöja (Ranunculus hedräc§us) samt bohusfet-
knopp (Sedum anglicum). 

Sköts elföreskr ifter 

Naturreservatet skall vårdas så, att dess karaktär av 
häcknings- och rastlokal för fågel bibehålles. Betesgång 
bör därvid ske även fortsättningsvis . 

2 Reservatet skall skötas av skogsvårdsstyrelsen -i samräd 
med markägarna och ornitologisk expertis, förs lagsvi s Sve
riges ornitologiska förenings ombud i Halla nd. 

3 Parkeringsp lats må bibehållas och i mån av behov utvid gas 
i anslutning till vägen, som leder från den s k Getterövä
gen ti 11 st i gen fram mot fågeltornet. 

4 Reservatet skall benämnas "Getteröns fåge lreservat" och 
ska ll genom förvaltarens försorg utmärkas i enl ighet med 
de anvisningar, som utfärdats av statens naturvårdsverk. 
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2 Dispositions- och s köt se lpl an för mark och vatten 

2. 1 Allmän målsättning för mark- och vegetations vård 

Den all männa mål sättningeJI s kall vara att i största möjliga 
utsträckning hävda området så att optimal a förutsättningar 
tillskapas för områdets fågelliv. ~1ålsättningen ska ll gälla 
förhållandena för såväl den häckande som den rasta nd e f åge l
faunan. Av avgöra nde betydel se är att bet esgången över större 
delen av området kan upprätthål l as. 

En för mål sättningen begränsa nd e faktor är emell ertid den se 
dimentation och därav följande igenväxning som pågått och 
al ltjämt fortskrid er. För att kunna bevara den optimala för
delningen mellan blankvatten och andra biotoper är det därför 
nödvändigt att uppgrundade och igenväxta part i er eft erhand 
res taureras. 

En kontinuerlig regi strering av botten- och landt illväxt samt 
vegetationsutveckling är av stor vikt. Förvaltaren ska ll t ill
se att sådan uppföljning kommer till stånd. Vidare bör häckfå
ge lfaunan regelbundet inventeras. Ytterligare forskning avse
ende lämpliga vårdåtgärder och restaurering behövs. Förval t a
ren skall tillsammans med läns styrel sen verka för att sådan 
inventering och forsk ning kommer till stånd. 

2.2 Principer för disposition av mark och vatten samt åtgärder av 
allmän karaktär 

2.2. 1 !!.ä.'{.d_a.'{. ~ult~!.rla.!:1.d~k~p~t 
2.2.1.1 Akerbruk får förekomma i den omfattning som 

framg år av detaljanvi sninga r i kap 2.3 . Lämp l i gt 
är dock att dessa områden används som betesmark. 

2.2.1.2 Bete ska ll ske hel st med nötkreatu r i den om
fattning som framgår av detalj anvi sningar i kap 
2.3. Betesg ången ska ll vara årlig om ej anna t 
anges. På några områden, vi l ka framg år av de 
ta lj anvi sningar, får påsläpp s ke tidigast 1 ju
ni. Med markägare/arrendator skall upprätta s be
tesavtal. 

2.2. 1. 3 Stängse l skal l vara av för betesdjuren l ämpligt 
s l ag samt avgränsa skötselområden i enlighet med 
detaljanvis nin gar i kap 2.3 samt karta (bil aga 2). 
I övrigt får fållindelning göra s där behov fö re
ligger . 

2.2.1.4 Ett system av fa sta provytor ska ll läggas ut i 
s kötselområde 6 för att kontrollera vegetat i ons
utvecklingen. Provytorna bör analyseras årli gen 
på sensommaren. Förvaltaren ansvarar för att 
analyserna blir utförda. En utvärderi ng bör gö
ra s 5 år eft~r första analysåret. 

2.2.2 Jakt och faunav ård ---------
2.2.2.1 Endast skyddsjakt på räv, mink , gråtrut och krå

ka är tillåten. Skyddsjakten s ka bedrivas för 
att gynna häckfågel beståndet. 

2.2.2 .2 Reservatets sköt sel är inriktat på att tillgodo
se häckande och rasta nde fåg l ars miljökrav, vil-
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ket framgår av detaljanvi sningar i kap 2.3 

2.2.3 Fiske 
2.2.3.1 Farehammarsviken är ett s k fredningsområde där 

"fiske endast är tillåtet med krokredskap (dock 
ej s k utter), ål- och hummertinor samt under 
tiden från och med den l juli till och med den 
s i ste febr uari jämväl med ålryssjor, som har en 
högsta hÖjd aven meter" (stadga för saltsjöfis
ket inom Ha"!lands län, länskungörelse nr 65, 
1976). Fredningsområdets begränsning i öster är 
oklar på grund av landtillväxten, men torde lig
ga där Himleån mynnar i bassängen. 

2.2.4 Fritidsaktiviteter 

2.2.4.1 Det inom reservatet gällande förbudet att av
sikt ligt störa djurlivet omfattar även aktivite
ter såsom flygning med modellplan. 

2.2.5 Qi~p~s~t~o~ ~c~~k~t~el ~v_b~g~n~d~r 
2.2 .5.1 Fågelstationsbyggnad väster om fågel tornet ska ll 

disponeras och underhållas av Varbergs Ornitolo
giska Förening för ringmärknings- oc h forsknings
ändamål. 

2.2.6 ~i~g~ä~k~i~g 
Getteröns fågelstation har kollektivt ringmärkningstill
stånd. Verksamheten ska bedrivas i samråd med länsstyrel
se n. Arligen bör därvid lämnas länsstyrelsen dels en plan 
över märkningens inriktning, dels en redovisning av före
gående års märkningsverksamhet. 

2.2.7 .!.ill~y~ 
2.2.7.1 En av förva lta ren utsedd ti 11 synsman ska 11 utöva 

erforderlig tillsyn av naturreservatet. För t ill
synsman skall upprättas instruktion och avtal . 

2.2.8 ~e~h!lln~n~ 

2.2.8.1 Sopor och latrinkärl skall omhändertagas genom 
kommunens försorg. Avtal skall upprittas mell an 
förva ltare och kommun. 

2.2.8.2 Städni ng av reservatet skall utföras årligen ge
nom förvaltarens försorg. 

2.3 Detaljbeskrivning och detalj åtgärder 

Beskrivning och karta (bilaga l) har indelats i skötselomrI
den. Varje skötse lområde har beskrivits med ledning av inven
teringar och undersökningar varjämte angivits målsättning för 
skötsel samt åtgärder av engångs- och underhållskaraktär. I 
avvaktan på ytterligare forskningsresultat samt på utfallet av 
de åtgärder som angivits, bör dock skötse lns detaljutformning 
tills vidare betraktas som preliminär. En noggrann uppföljning 
av utförda åtgärder är däl' för av största vi kt. Samtl i ga före
slagna åtgärder ges högsta prioriteringsgrad. Föreslagen res
taurering inom skötselområde 13 bör vara avslutad inom fem år. 
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Skötse l område 

Saltängar. I norr genombrytes området av kanaler 
med omgivande sävbälte. Området hyser den tätaste 
häckningen av vadare inom reservatet, t ex åter
finns nästan hela den häckande rödspovpopulationen 
här . Området betas av nötkreatur. Fågeltorn finns. 
Området bibehålles som öppen, betad strandäng . 
Optimala förhållanden för häckande vadarfågel 
eftersträvas. Allmänheten kanaliseras till f l
ge ltornet. 

Engångsåtgärd: Stängsel uppsättes mot skötsel
område 6A. 
Underhållsåtgärd: Arligt bete med påsläpp tidi
gast 1 juni. Underhåll av stängsel. 

Skötselområde 2 

öppen gräsmcrk, bestående i söder av hedartad 
torrä ng, norrut av kärräng. Bete förekonner ej . 
Parkeringsplats finns i områdets sydligaste del. 
Området bi behå 11 es som öppen gräsma rk . Parke
ringsplatsen avvecklas. 
Engångs åtgärd: Infarten till nuvarande parke
ringsplats spärras med grova stolpar som skydd 
från olaga parkering. Förbudsskylt uppsättes . 
Und erhåll såtgä rd: I mån av behov manuell röjn"i ng 
av sly och buskar i områdets norra del. 

Skötselområde 3 

Strandrems an utefter sydöstra delen av Fareham
marsviken samt deltat vid ka nalens utlopp i vi 
ken. Täta bestånd omväxlande av vass och säv , i 
söder f d soptipp med ruderatmarksvegetation . 
Området betas ej. Fågelstationsbyggnad fin ns i 
områdets syd ligaste del. Skötse l området utgör 
stationens främsta verksamhetsområde med fram 
föral lt omfattande ringmärkning av fåglar. 
Deltabildning och vegetation lämnas att fritt 
utvecklas. Området disponeras för ringmärknings 
verksamhet . 
Engängsåtgärd: -

Underhållsåtgärd: Vid behov viss tuktning av träd . 

Skötselområde 4 

!:1.å.!.s~t!n!n5L: 

~t5Lä.!:.d: 

Saltäng, belägen söder om Farehammarsviken. Om
rådet betas av nötkreatur. Värdefull rastplats 
för småvadare vid högvatten, då sköts elområde 5 
översvämma s. 
Området bibehåll es som betad strandäng . 
Engångsåtgärd: -

Underhållsåtgärd: Arligt bete . Underhåll av stäng 
sel. Arlig strandstädning . 
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Skötse l område 5 

Farehammarsviken. Bankarna i den grunda viken är 
av stor betydel:;e som födoplats för framförallt 
rastande vadare. I vikens inre del ar är landtill
växten påtaglig. 
Området bibehålles som havsvik. Bottentil lv äxten 
tillåtes fritt fortskrida. 
Engångsåtgärd: -

Underhå ll såtgärd: -

Skötselo1l1råde 6 

Sävområde. Området är av stor betydel se som fö 
doproducent åt framförallt änder. Med undantag 
av ett mindre parti i väster betas sävbältet av 
nötkreatur. Området expanderar relativt snabbt 
mot väster. 
Sävvegetat ionen bibehålles. Optimala förhåll an
den för fröproduktion eftersträvas . Restaure 
ringsåtgärder ej aktuella f n. 

Engångsåtgärd: Stängse l uppsättes i enlighet med 
bilaga 2. Fasta provytor lägges ut för undersök
ning av bet~ingseffekt. Spaningsplatser för rov
fågel och häckningsställning för fiskgjuse upp
sättes. 
Underhållsåtgärd: Bete, dock ej i större ut
sträckning än att vassen håll es tillbaka. Områ
det delas in i 4 delområden, 6A-D . Växelbruk 
tillämpas på 6A och 6D med bete vartannat år på 
de båda ytorna. Vegetationsutvecklingen följ s 
genom fortl öpande undersökni ngar i nom provytor na . 
Underhåll av stängsel . 

Skötsel område 7 

öppen strandäng. Närmast sävvegetat ionen utbre
der sig sa ltängar, i synnerhet i sydvästra delen. 
Dessa är av stor betydelse som häckningsplats för 
vadare. Området betas med nötkreatur samt delvis 
med häst. Två nl ärgelgravar finn s belägna invid 
skötselomräde 8. 
Området bibehålles S01l1 öppen, betad strandäng . 
Märgelgravar bevaras i befintligt skick. 
Engångsåtgärd: Stängsel uppsättes i enlighet med 
bilaga 2. 
Underhållsåtgärd: Arli gt bete. Underhåll av 
stängsel. Ar li g strandstädning vid Farehammars
v i ken. 

Skötse l område 8 

Q.e2. k.!:i~n2.n[: 

~åls~t!.n2.n.[: 

Odlad marJ< . 

Området hävdas företrädesvi s genom betesgång , 
al ternativt genom åkerbruk. 
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Engångsåtgärd: -

Underhållsåtgärd: Arligt bete alternativt åker
bruk. Underhåll av stängsel. 

Skötse l område 9 

.§.e~ kei ~ n.!...n~: 

!~å.ls~t!.n.!...n~: 

Odlad mark. Märgelgrav finns mitt i området . 
Området hävdas ·Företrädes vi s genom betesgång, 
alternativt genom åkerbruk. Märgelgrav bevaras i 
befintligt skick. 

Engångsåtgärd: -
Underhällsåtgärd: Arligt bete alternativt åker
bruk. Underhåll av stängsel. 

Skötselområde 10 

.§.e~k.ci~n.!...n~: 

!'1.å.ls~t!.n.!...n~: 

Akermark. 
Området hävdas · alternativt genom åker/vallodling 
eller betesgång. 
Engångsåtgärd: -

Underhållsåtgärd: Odling av åker/vall (alterna
tivt årlig betesgång). 

Skötselområde 11 

öppen strandäng öster om bassängen . I områdets 
norra del mynnar Himleåns båda armar i bassängen . 
En frodig övervattenvegetation breder här ut sig. 
Området betas med nötkreatur. Märgelgrav finns l 

områdets östra del. 
Området bibehålles som öppen, betad strandäng . 
De partier kring åmynningen som betesdjuren ej 
kan nå lämnas att växa igen. Märgelgrav bevaras 
i befintligt skick. 
Engångsåtgärd: Stängsel uppsättes mot skötselom
råde 7 om behov föreligger att bättre fördela 
betestrycket. Nyplantering av pil utefter Himle
ån. Plantorna hägnas från betesdjuren. 
Underhållsåtgärd: Arligt bete. Und erhåll av 
stängsel. 

Skötsel område 12 

Bassängen . Området är av stor betydelse som nä
ringsplats för rastande änder, framförallt 
kricka . Bassängens bottentillväxt är tämligen 
snabb. 
Den fria vattenspegeln i bassängen bibehålles . 
Optimala förhållanden för ra sta nde s imänder ef
tersträvas. 
Engångsåtgärd: Nuvarande djupförhållanden i bas
sängen uppmätes. Bassängens botten muddras eller 
sc haktas så snart området sedimenterat alltför 
starkt, dock ej till större djup än ca 1 - 2 dm 
under tröskelnivån . 
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Underh ållsåtgärd: Mätning av dju pförhål l anden 
göres årl i gen. 

Skötsel område 13 

Lågt beläget, regelbundet översvämmat område , 
huvudsakligen bevuxet med säv. Området betas med 
nötkreatur, men då avsevärda delar har för lös 
botten och betet varit för svagt, har vass kunnat 
sprida s ig och täcker nu stora ytor. I norr åter 
finns kanalen med tröskel mot bassängen. 
Restaurering av området så att en större andel 
blankvatten erhålles . 
Engångsåtgärd: Atgärder utföres i mån av till
gång på medel i enlighet med Olof Pehrssons för
slag till restaureringsåtgärder, bilaga 4. Upp
sättning av stängsel mot skötselomride 6A. 
Underhåll såtgärd: Arligt bete med påsläpp tidi
gast 1 juni. Underh åll av stängsel, i övrigt i 
enlighet med restaureringsförslag. 
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2.4 Kompr imerad bes kri vni n9 av skötsel områden 

översiktlig 
Nr objektbeskrivning Målsättning J\t~ärder 

St randäng Strandäng Stiingsel. [lete 

2 Ängsmark Ängsmark 

3 Vass- och sävolllråde Va ss- o sävolllr 

4 St randäng Strandäng [lete 

5 Havsv i k Havsvi k 

6 Sävomräde Sävområde Stängsel . Bete. 
Provytor 

7 Strandäng Strandä ng Stängse l. Bete 

il Aker/va 11 lleteslllark alt Bete a l t växt-
åker/va 11 odling 

9 Aker/vall [JetesIllark alt [Jete alt vCixt-
åker/va 11 od l ing 

10 Aker/vall Aker/va 11 alt Växtod ling alt 
betes IIIa rk bete 

11 Strandäng Strandäng Stängsel. Bete 

12 Lag un La gun ~luddri ng eller 
sc haktning 

13 Säv- och vassolllräde ökad blank- Schaktning m m. 
va ttenande l Stängsel. Bete 



3 Plan för an l äggning, disposition och skötsel av ano rdn ingar fö r 
rekreation och friluftsliv 

3.1 Allmänt 

Planen har upprättats på basis av för naturreservatet angivet 
syf te, gäl lande föreskrifter samt med hänsynstagande till de 
natur- oc h landskapsvärden som klarlagts genom inventeringar. 
Behandl ade anordnin gar har (med undantag av föreslage n fågel
stationsbyggnad) angivits på karta, bi laga 2. Av anordningar
na ges parkerings pl atsen vid Getterövägen högsta priori tet. 

3.2 Fril uftsa nordni ngar 

3.2.1 Fåge l tornet skal l dispo neras av al lmänheten. Tornet 
skalT KåTlas i gott sk i ck. För underhål let ansvarar för
va l ta ren i samråd med ägaren, Varbergs Ornitologis ka Fö
reni ng. Informat i onsmaterial samt observationsliggare 
s kall hål l as t ill gängl i gt. 

3.2.2 En ny f ågelstationsbyggnad bör anl äggas. I denna skall 
i nrymmas bl-a-en TnformatTo nscent ral . 

3. 2.3 Observat i onsp l atser s ka; l anl äggas de l s inv id Getterövä
gen T s kotseTomrade 13, de l s på nuvara nde so ptipp i an
sl ut ning till skötselområde 11. Den förra obse rvations
pl atsen i ordnin gställ es så snart som restaureri ngsarbe
tena s lutförts, den senare då sophanteri ngen avs l utats 
och tippen efterbehandlats. 

3.2.4 Toa l ett och sop kärl ska ll anordnas i nv id parkeringsplat
sen via -Getter-ovagen. 

3.2.5 Parker ingsp l ats ska ll anl äggas invid Getterövägen i söd
ra-dele n- av skotsel område 1. Pl ats ska ll fin nas för ca 
40 per so nbi l ar samt för buss att vända. 
Ytterl i gare pa r ker in gs pl ats av samma storlek bör anläg
gas på nuvara nde sopt i pp i ansl utning till skötselområ
de 11. Atgärderna anstår ti ll s sop hante ri ngen avslutats 
och tippen efter behandlats. 
För underhåll av parke rin gsplatsen ansvarar förva l taren. 

3.2.6 På den enski l da väg, som går frå n Getterövägen till få
ge ls tatTonsbyggnaaen väster om fågeltornet, får endast 
be hörig per so n framföra moto rfordon. Behörig är markäga
re, förva l t ni ngs- oc h ti ll synspersonal samt person med 
fors kn i ngs- el l er r ingmär kni ngsuppdrag. För underhåll av 
vägen är förva l taren ansvarig. 

3.2.7 Stig skal l anl äggas och ut märkas från parkeringsplatsen 
via Getterövägen t ill observationsplatsen öster därom . 
Stigen ska ll fö l ja reservatets kant och markeras närmast 
observat ionsplatsen. St i gen an l ägges så snart observa 
tionsplatsen färd i gstäl l ts . 
St i g skall vidare anläggas och utmärkas från nämnda par
ker i ngsp l ats norrut till den enskilda vägen. Anlägges så 
snart parkeringsp l atsen färdigstä l lts. 
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3.3 Information 

3.3.1 En informationscentral med foldrar, kartor, fotografier, 
textmaterTaT o dyT s kall inrymmas i den planerade fågel
stationsbyggnaden. Centralen framställes av förval taren 
i samråd med länsstyrelsen, naturvårdsverket och Varbergs 
Ornitologiska Förening . 

3.3.2 Folder bör framstäl l as av naturvårdsverket i samarbete 
mea Tä nsstyrelsen. Foldern skall finnas ti"llgänglig i 
fågel tornet. 

3.3.3 Informationsskyltar enligt svensk standa rd oc h natur
vårdsverkets-anvTsningar skall uppsättas på de platser 
som markerats på karta, bilaga 2. 

3.3.4 Gränsmarkering ska ll utföras enligt svensk standard och 
naturva rasverkets anvisningar. 
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Sammanställning av kostnaden 

1978/79 1979/80 1980/81 1981./82 1982/83 
..,. 

Hm 
re 

Skötsel ink1 uppföljning 5.000: - 5.000: - 5.000:- 5. 000: - 5.000:-
o 
::> 
o 

Fas ta provytor 1.000: - 1.000: - 1.000 :- 1. 000: - 1.000 :-
3 
~ , 

'" 
Stängs el 

re ..., 
invester"ing 10 . 000:- 10.000 :-- ro .., 

or. 
undet"hå 11 5.000 :- 5.000: - 5.000: - .., 

'" "O 
Vägar + parkeringsplats ~ 

P> 

i nyes tet'i ng 10.000 : -
I::> 

underhåll 1.000: - 1.000: - 1. 000: - 1.000: -

arrende 

Byggnader 

i nves teri ng 

drift + underhåll 5.000 :-

Informat i on 3.000: - 1.000: - 1.000:- 1.000: - 1.000:-

Renhållning 2.000: - 2.000: - 2.000: - 2.000: - 2.000: -

Ti 11 syn 3.000: - 3.000 :- 3.000: - 3.000 :- 3.000:-

Administration 1.000 :- 1.000: - 1. 000:- 1.000: - 1.000:-

35.000:- 24 . 000: - 24.000:- 19.000: - 19.000 :-

Tillkommer kostnader för resta urering av skötsel område 13 och byggande av fågelstationsbyggnad. 
Kostnader och finansieringssätt är ej utredda. 
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5 Litteratur 

Meddelande frln Getteröns fågelstation . 
Utges av-Varbergs TIrnffoTogfska rö-rening, totalt har 12 meddelan
den pub l icerats. 

Getteröns fägelrese rvat - Skydd och värd. 
Ufgiven (\v-SNv-;- "P~142j,-19n.-rilneMner 7 uppsatser, behilndlande 
skötse l prob l em, vegetat i on, växtproduktion, evertebratproduktion, 
vatten- och sed imcntanalyscr oc h f&gelfauna. 

Gette röns flgilreser vat. Undersökningar och skötselförs l ag. 
"S"tenciT rrån-Goteborgs - unfveis 1tets 7.0010g15 Ka - instffution, 1975. 
Innehåller 4 uppsatser, bl a ett förslag till restaurcringsåtgär

'der. 

o F Reutervall: Getterön och dess fågelliv. 
Ur-Natur-CHalTand-;- T9"5"2-: - - - - - - -- -

Svenska Naturskyddsföreni ngen. 
Gene'y'on-Tf ser ie n- 'guiaer")-: -
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Fastighets- och markägarförteckning 

Fastighet 

Va rberg, stadsäga 1186 

" 1187 

" 1239 

" 1240 

" 1241 

" 1242 

" 1243 

" 1244 

" 1530 

" 1531 
Lindhov 1 : 1 
Träs löv 6:52 

Markägare 

Va rbergs kommun 

" 
" 

" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
Domänverket, Västra distr 

1/3 : Sven Gösta Nilsson 
Göi ngegården 
432 00 Va rberg 

1/3: Erik Gunnar Nilsson 
CH-947 0, Werdenberg 3, Buchs 
Schweiz 

1/3: Rut Gunnel Marianne Stenius 
Munknässtrand 37 
Hel singfors 33, Finland 

Trönningenäs 1:2 Anna-Lisa Gunborg Bengtsson 
Trönn i ngenäs 1, Pl 575 B 
432 00 Varber'g 

" 

" 
" 

" 

" 
" 

" 

" 
" 

" 

1 : 3 

1 : 6 

1 : 7 

1 : 8 

1 : 9 

1 : 1 O 

1 : 13 

1 : 14 
3:5 

3:8 

Axel Birger Anderssons dödsbo 
Trönningenäs 1 
432 00 Varberg 

" 
del av: " 
del av: Anna-Lisa Gunborg Bengtsson 

Ingegerd Signhild Adele Giza 
Trönningenäs 1, Pl 581 
432 00 Va rberg 

" 
Si gne Anna-Maria Johansson 
Trönningenäs 1, Pl 573 
432 00 Va rberg 
Axel Birger Anderssons dödsbo 

" 
Johan Oskar Nilsson 
Trönningenäs 3, Box 576 
432 00 Varberg 

" 

Bilaga 3 

'. 



Trönningenäs 5:2 

" 5:3 

" 6: 1 

Nanny Astrid Linnea Bengtsson 
Ryttaregången 8 
432 00 Va rberg 
Torgny Andersson 
Hästhagavägen 17 
432 00 Va rberg 
Bror Gunnar Ingvar Johansson 
Trönningenäs 6, Pl 579 B 
432 00 Varberg 
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