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Förändring av föreskrift
Falkenbergs kommun

inom

naturreservatet Yttra

Berg,

Naturreservatet Yttra Berg avsattes genom Länsstyrelsens beslut den 28
maj 1993. Syftet var att bevara ett kulturellt och botaniskt intressant
område som även lämpade sig för pedagogiska studier och friluftsliv.
Bergs jaktlag har i skrivelse den 22 juli 1993 begärt att jakt skall vara
tillåten under Iör- och söndagar mellan 1 september och 14 april.
Anledningen till begäran är att jaktlaget har ett avtal som tillåter jakt på
lör- och söndagar i reservatet samt att grannfastigheterna och Statens
andra fastighet i området (som aven den disponeras av jaktlaget) inte har
någon föreskrift med inskräkning av jakt. I skrivelsen till Lansstyrelsen
framförs också att besöksfrekvensen är betydligt lägre under de månader
som jakt skulle pågå. Jaktlaget består av 6 personer och jagar enligt utsago
endast ett fåtal gånger per säsong, oftast under helger.
Samråd har skett med Statens naturvårdsverk, som inte har något att erinra.

Lansstyrelsen beslutar med stöd av 12 5 naturvårdslagen att föreskrifterna
enligt 8 3 naturvårdslagen rörande jakten skall ha följande ändrade Ivdelsc:
Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar ska förbud
galla att

*

bedriva jakt under tiden 15 april - 31 augusti.

Detta beslut kan överklagas hos Regeringen (Miljö- och
energidepartementet, enligt bilaga A).

I beslutet har, fönitom undertecknade länsassessor och
naturvårdsintendent, deltagit byråinspektör Ylva Sass.
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Enligt sändlista

Naturreservatet Yttra Berg, Falkenbergs kommun
Beskrivning av naturreservatet

Naturreservatet Yttra Berg
Falkenberg
Gallared
Berg 2:2 (ID)
x = 63327, y = 13182
Ekonomiska kartan Ullared 5C62
Se bilaga 1-3
59 ha, varav 53 ha land och 5 ha vatten
Naturvårdsfonden
Länsstyrelsen i Hallands län

Namn
Kommun
Socken
Fastighet
Läge
Kartblad
Gräns
Areal
Ägare
Naturvårdsförvaitare

Ärendets handläggning

I samband med naturvårdsverkets urskogsinventering i början av 1980talet uppmärksammades naturskogen p3 utskiftet till Berg 2:2. Sanitidigt
noterades de stora natur- och kulturmiljövarden som fanns p3 heniskiftet.
Naturvårdsverket förväxvade fastigheten 1983. Fastigheten ar numera
bokförd p5 Naturvardsfonden.
En naturinventering psgar i omradet. Denna har legat till grund för
reservatets skötselplan.
Grund för beslutet
Omradet är kulturhistoriskt intressant genom ett stort antal lamningar från
tiden före skiftena. Det ar botaniskt intressant genom förekomsten av arter
beroende av äldre tiders havd och grönstensförekomst. Omradet är
zoologiskt intressant som biotop för b1.a. sällsynta djurarter. Omradet har
en intressant landskapsbild, ar av intresse för frilufrslivet sanit ar
pedagogiskt intressant för att visa äldre tiders odlingslandskap.
Varden skall inriktas p5 att aterskapa ett landskap av öppen karaktär som
det gestaltade sig i början av 1900-talet med möjlighet för besökare att
tydligt urskilja landskapets äldre kulturlamningar. Särskilda insatser bör
göras i syfte att ask8dliggöra äldre tiders havd. Stor hänsyn skall tas till de
zoologiska och botaniska värdena. Omradet behöver särskilt skyddas och
bör förklaras som naturreservat.
Postadress
301 8u -STAD
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Ändamalet med reservatet skall vara att bibehalla och restaurera ett
värdefullt äldre kulturlandskap med ett rikt växt- och djurliv.
Med stöd av 7 Q naturvårdslagen (1964:822) förklarar Iänsstyrelsen det
område som utmärkts p5 bifogad karta (bilaga
- 3) som naturreservat.

Föreskrifter for naturreservatet
För att trygga ändamalet med reservatet förordnar länsstyrelsen med stöd
av 8 - 10 $$ naturvårdslagen och 9 Q naturvårdsförordningen, att nedan
angivna föreskrifter ska gälla för området.

A. Föreskrifter angaende inskränkningar i markägares och anrian sakägares
rätt att förfoga över fastighet inom reservatet
Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar ska förbud
gälla att
uppföra byggnad,
d ä g g a väg,
uppföra radiomast, antenn eller flaggsthg, d a g g a luft- eller
markledning,
bedriva täkt av berg, sten, grus, sand, lera, jord, torv eller andra
jordarter,
spränga, gräva, schakta, muddra, utfylla, tippa, dika eller anordna
upplag,
använda kemiska bekämpningsmedel, sprida rötslam eller
händelsgödselmedel,
sprida naturgödsel annat än i samband med ikerbruk,
ta bort eller skada stengärdesgard eller odlingsröse,
bedriva jakt under tiden 15 april - 31 augusti samt lördagar,
söndagar, helgdagsaftnar och helgdagar under av resten av aret samt
använda mark för skyttetävling, orienteringstävling eller militära
övningar.
Föreskrifterna utgör inte hinder för de atgarder som behövs för att
tillgodose andamalet med reservatet och som är angivna under B och D
nedan.
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B Föreskrifter enligt 9 8 naturvårdslagen om skyldighet att tala visst
intrång
Markägaren förpliktas tala att de nedanxiämnda atgärderna vidtas inom
omradet.

1

Utmärknimg av och upplysning om reservatet,

2

utförande och underhall av anläggning eller anordning för
allmänhetens friluftsliv,

3

gallring, röjning, awerkniig, slatter och bränning sa som nännare
anges i bifogad skötselplan samt

4

skötsel av betesmarker innefattande betesdrift, röjning, uppsättande
och underhall av stängsel och vattningsanordningar enligt bifogad
skötselplan, bilaga 4.

C. Föreskrifter enligt 10 8 naturvardsiagen om vad allmänheten har att
iaktta inom reservatet
Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar ska förbud
galla &t

Posiadrcss
301 86 HALMSTAD

1

förstöra, skada eller bortföra naturföremal eller ytbildning,

2

gäva upp växter,

3

beträda slatterängar annat an längs anvisade strak,

4

framföra eller parkera motordrivet fordon amat än p3 anvisade
vägar och parkeringsplatser,

5

talta eller uppställa husvagn och liknande annat än p2 anvisade
platser,

6

avsiktligt störa djurlivet,

7

medföra okopplad hund eller annat lösgaende husdjur,

8

elda annat an p5 anvisade platser samt

9

snitsla spår eller ordna onentenngskontroll.

B&kymcss
Slonet. Hllmstrd

Telefon
035-13aXa

Telefax
035-158640

Postgiro
35183-3
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D. Föreskrifter enligt 9
naturvårdsförordningen
naturvårdsförvaltningen av reservat m m

1

rörande

Syftet med vården och förvaltningen
Syftet är att bevara äldre kulturhistoriska lämningar och genom
restaurering åskadliggöra ett alderdomligt kulturlandskap. Därvid
skall stor hänsyn tas till det rika växt- och djurlivet. Särskilda
insatser bör göras för att informera om det äldre kulturlandskapet.

2

Naturvårdsförvaltare
Reservatet skall förvaltas av länsstyrelsen.

3

Reservatets utmärkning
Reservatet skall utmärkas enligt svensk standard (SIS 03 15 22) och
Naturvåtdsverkets anvisningar.

4

Skötselplan
Länsstvrelsen meddelar föreskrifter om naturviirdsförvaitningen
genomatt faststalla bifogad skötselplan (bilaga 4). ~astställeisen
omfattar inte den ekonomiska utredningen.

Detta beslut kan överklagas hos Regeringen, Miljödepartementet, enligt
bilaga 11.
Beslut i detta ärende har fattats av länsstyrelsens styrelse. I beslutet deltog
landshövdingen jämte ledamöterna Hans-Inge Sjögren, Lennart
Andersson, Ture Isaksson, Sven Eric Lorentzon, Gunnel Welin, Per
Asklund, Gunilla Wenander Grönvall, Inge Pettersson, Ingrid Johansson,
Ester Lindstedt-Staaf och Hans Leghamrnar och tjänstgörande
suppleanterna Agneta Karlsson och Jan Börjesson.
I den slutliga handläggningen deltog aven länsrad Erik Österberg, förste
länsassessor Per Widell, länsarkitekt Jan Stenklint, överlantmätare Börje
Klingberg, länsantikvarie Lennart Lundborg, lantbmksduektör Sören
Adolfsson och miliövardsdirektör Ove Olsson.
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Sandlista
(2x1 Aron Carissons slaktforening, c/o Edgar Svensson, Tornared, 310 60
Ullared MB
Berggruppen, Gallareds hembygdsförening, c/o Anita Skantze, Berg 4067,
310 60 Ullared MB
Ake Andersson, Boderås, 310 60 Ullared
Statens Naturvårdsverk

MB

Plan och bostadsverket
Svenska naturskyddsföreningen,Stockholm
Skogsvårdsstyrlesen, Halmstad
vägförvaltningen, Halmstad
Kommunstyrelsen i Falkenberg
Byggnadsnämnden i Falkenberg
Naturvårdsorganet i Falkenberg
Fastighetsbildningsmyndigheten i Halmstad
Skogsvårdsstyrkensdistrikt i Ullared
Polismyndigheten Falkenbergs kommun
Hallands naturskyddsförening, c/o Haniet Axelsson, Basalt, 310 38
Simlingsdalen
Falkenbergs naturskyddsförening, c/o Erling Karlsson, Sigens vag 10,
311 40 Falkenberg
Rattsenheten
Planenheten
Kulturmiljöenheten
Lantbruksenheten
Miljövårdsenheten
Dossier
BS

Postadress
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Bilagor

1 Översiktskarta, skala
2 Översiktskarta, skala
3 Beslutskarta, skala L10 000

4 Skötselplan
5 Skötselplanekarta l

6 Skötselplanekarta 2
7 Redovisning av naturvårdsiitgärder

8 Ekonomisk fleråsplan
9 Avtal

10 Registeruppgifter

11 Hur man överklagar

Pastadress
301 86 HALMSTAD

Bcsökslmcss
Slottet. %lad

Telefon

Tdeb

035-132M0

035-158640

Postgiro
35183-3

