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Föreliggande skötselplan har upprättats under å~ 1992. Kontakter har 
under hand tagits med Gallareds hembygdsförening, Hallands 
lansmuséer och Lunds universitet. 

Samråd har ocksa skett med Carl Aron Carlssons släktförenng, 
Naturvårdsverket, Falkenbergs kommun och Skogsvårdsstyrelsen i 
Halland. 
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1 ALL- BESKRIVNING 

Reservatet har ett ovanligt välbevarat äldre kulturlandskap med ett stort 
antal lamningar fran tiden före skiftena. Större delen av reservatet utgörs 
av f d inagomark, d v s mark som före skiftena utnyttjades som aker och 
äng. En mindre del utgörs ocksa av f d utmark, d v s mark, som före 
skiftena, utnyttjades gemensamt av byn som betesmark. I reservatet 
ligger en gård bestaende av en mangardsbyggnad med sina äldsta delar 
fran 1600-talet och en ladugård från 1805 byggd i skiftesverk av ek och 
med halmtak. En gammal ladugård har dessutom flyttats till platsen 
under 1992-93. 

De äldre lamningarna utgörs av bl a fagata, odlingsrösen, gräns mellan 
inago- och utmark, stenmurar, terrassodlingar, h a r ,  akerfall, 
slatterängar, vägar och hamlade trad. 

Floran i omradet är relativt artrik beroende dels p5 den äldre hävden, 
dels p5 förekomsten av den basmineralrika grönstenen i omradet. Bland 
växtarter gynnade av grönstenen förekommer bl a blisippa, varlök, 
ormbär och desmeknopp. Växtarter beroende av äldre havd inom 
omradet är bl a smörboll, svinrot, Jungfiu Marie nycklar och 
sommarfibbla. 

Huvuddelen av i regionen påträffade buskar och trad förekommer i 
reservatet. Karakteristiska trad i den öppna inagomarken ar ek, ask och 
lind. Den östra delen av inagomarken, som kallas för Hagen, ar bevuxen 
med huvudsakligen äldre ek med inslag av äldre bok och lind. Sedan 
beteshavden upphörde i början av 1960-talet har ett underbestand av 
huvudsakligen ek, björk och gran etablelats. 

Jordbruk bedrevs p5 fastigheten kam till början av 1960-talet. 
inagomarken närmast gården har behallit en relativt öppen karaktär 
genom att betesdrift skett nar jordbruksdriften upphörde. Sedan mitten 
av 1970-talet sköts ett område med lieslatter genom Gallareds 
hembygdsförenings försorg. Sydvästra delen av reservatet utgörs dels av 
myrmark, dels av bamkog med delvis kraftig underväxt av ek. 

Djurlivet ar artrikt. intressanta i regionen mindre vanliga arter som 
förekommer i reservatet är b1.a. hasselmus, stenknäck, nötkråka och 
mindre hackspett. 

Omradet ar redovisat som riksobjekt för naturvard och 
kulturminnesvård i naturvardsverkets PM 726. 
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1.2 Markanvändning 

Aktiv jordbmksdrift bedrevs fram till början av 1960-talet. Sedan 
dess har de f d åkrarna hillits öppna genom bete med hästar och 
nötkreatur. De tidigare öppna beteshagarna växte dock igen p g a det 
mittliga betestrycket. I början av 1970-talet röjdes ett mindre 
omride, som tidigare varit slitteräng, p i  sly. Detta omride har sedan 
dess årligen havdats med lieslitter genom Gallareds 
hembygdsförenings försorg. Under vintern 1991J92 har beteshagarna 
i anslutning till de f d åkrarna röjts, askar hamlats och nya stängsel 
satts upp. Övriga marker har inte varit föremil för nigon havd sedan 
början av 1960-talet. 

1.3 Kulturhistoria 

Områdets läge p i  en mäktig, valdränerad och bördig drumlin tyder 
p i  tidig bosättning. Riksantikvarieämbetet har hittat lämningar av 
förhistoriska åkrar (fossila åkrar). Centralt i omridet ligger en 
gammal gård med sina äldsta delar fran slutet av 1600-talet. Intill 
mangårdsbyggnaden ligger en ladugård f&n 1805 byggd i skiftesverk 
av ek och med halmtak. Fram till början av 1960-talet fanns 
ytterligare en ladugård av ungefir samma ilder och utseende. Denna 
var dock i diligt skick och revs darför. En gammal ladugård har 
under 1992193 flyttats hit och försetts med halmtak. Gården var en av 
ursprungligen tre gardar som utgjorde Yttra Bergs by. 

Övriga äldre lämningar utgörs av bl a fägata, odlingsrösen, grans 
mellan inago- och utmark, stenmurar, terrassodlingar, åkrar, åkerfall, 
slitterängar, vägar och hamlade trad. 

Omridet ligger ca 3 km sydväst om Gällareds kyrka. Det nis f& vag 
153 mellan Gallared och Ullared med vägvisare " Berg 2 " 2 km 
väster om Gallared. 

Bebyggelsen bestar som nämnts ovan av en mangårdsbyggnad och 
tvi ladugårdar. De tvi urspmngliga byggnaderna disponeras av Anna 

- - 

Sofia och Carl Aron &rlssons släktförening samt Gällareds 
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hembygdsförening. Avtal om dispositionsrätt finns upprättat mellan 
föreningarna och Naturvårdsverket. 

2 DISPOSITiON OCH SKOTSEL AV MARK 

Syftet med reservatets skötsel skall vara att vårda och restaurera ett 
värdefullt aldre kulturlandskap med ett rikt växt- och djurliv. Vården 
skall inriktas p5 att aterskapa ett landskap av öppen karaktär som det i 

gestaltade sig i början av 1900-talet med möjlighet för besökare att 
tydligt urskilja landskapets aldre kulturlämningar. Särskilda insatser 
bör göras i syfte att askadliggöra aldre tiders havd. Stor hänsyn skall 
tas till de zoologiska och botaniska värdena. 

2.2 Hävd av kulturiandska~et 

Restaureringen av området bör göras etappvis (se avsnitt 2.6). 

Etapp 1 som påbörjades under vintern 1991192 omfattar 
inagomarkerna i anslutning till åkrarna kring gården. Dessa marker 
har havdats med betesdjur och vaxit rnhttligt igenväxta. Insatserna 
vintern 1991192 omfattade en kraftig röjning, hamling av askar och 
stängseluppsattning. Avtal om bete har upprättats med djurhallare 
under tiden 1992-96. 

Etapp 2 omfattar den s k Hagen. Denna etapp påbörjas först nar 
hävden inom etapp 1 är under godtagbar kontroll. 

Etapp 3 omfattar utmarken och pabö jas först när hävden inom etapp 
2 är under godtagbar kontroll. 

Huvuddelen av markerna bör p5 sikt hallas öppna med betesdjuï. 
Nagra mindre områden bör hävdas med lieslatter. Inom nagra mindre 
f d åkrar bör akerbruk bedrivas. 

Gallring och röjning : Vid gallring sparas enstaka välutvecklade 
större spärrgreniga lövhad samt ask, lind och lönn lämpliga för 
hamling. Enstaka bärande buskar och träd sasom rönn, oxel, körsbär, 
hassel, apel, hägg och ros samt sälg sparas. Gallring och röjning 
utförs om möjligt under sensommar eller tidig höst. Utkörsel av virke 
eller röjningsavfall får ej ske under tid da markskador kan uppsta. 
Efter gallring eller röjning skall marken städas. Bränning av 
röjningsavfall får ej ske i anslutning till odlingsrösen, stenmurar, 
jordfasta stenar, växande träd eller buskar eller platser med ovanliga 
växtarter. 
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Betesdrij? : Bete bör helst ske med nötkreatur, men aven hästar och 
får kan accepteras. Vid bete med hästar eller får bör särskilt 
uppmärksammas eventuella skador p5 växande trad och buskar och 
nödvändiga Atgärder därvid vidtas. Det är önskvärt att aldre svenska 
lantraser kommer att utnyttjas, särskilt den gamla svenska rasen av 
nötboskap, rödkullan. Betesperioden bör omfatta tiden från ca 1 maj 
till slutet av oktober. Vissa delar av o d e t  måste vinterbetas för att 
halla efter stubbskott och sly. Betesbelaggningen skall vara sadan, att 
efter varje betessäsongs slut skall grässvalen vara kortsnaggad och 
atkomliga årsskott av träd och buskar skall vara val avbetade. 
Betesavtal skall upprättas med djurhallare. 

Stängsel : Sa långt möjligt bör nya stängsel uppföras i diskret stil. 
Permanenta stängsel får ej förekomma i vita eller kulörta färger. 
Stenmurar bör där sa är möjligt utnyttjas som stängse1. Även 
möjligheten att utnyttja mobila elstängsel bör prövas. 

Grindar och led : Skall utformas i aldre traditionell stil. 

Odlingsrösen och stenmurar : Samtliga odlingsrösen och stenmurar 
ses över och repareras. k l i g  översyn skall ske. 

Rishäntning (fagning) : Räfsning av löv och upplockniig av grenar 
och ris görs i slattermarkerna årligen i slutet av mars eller april. 
Bränning av löv och ris görs p5 särskilt utvalda platser i samband 
med rishäntningen. 

Slåtter : Lieslfitter i slfittermarkerna utförs årligen i slutet av juli eller 
början av augusti. Vegetationen slas av med lie och sprids ut att torka 
nagra dagar, varefter det insamlas. Oönskade växter som till exempel 
älgört och brännässla bör slas av tidigare, redan i samband med 
blomningen och tas bort från marken. 

Hamling : Äldre tidigare hamlade trad kapas vintertid vid gamla 
hamlingsstallet. Ett lämpligt antal lindar, askar och lönnar kapas p3 
ca 3-4 meters höjd vintertid. Vid kapnin skall tillses att snittet blir 
lutande sa att vattenavrinning kan ske. 1 terkommande hamling p3 
tidigare hamlade trad utförs med 4-6 ars mellanrum i augusti månad. 

EBerbete : Slattermarkerna skall årligen nfigra veckor efter slittern 
avbetas. 

Bränning : Om fjolarsgräs kvarstår i betesmarkerna skall bränning 
ske strax efter snösmältningen när vegetationen torkat men marken 
fortfarande är fuktig. 

Akerbruk : I första hand bör man utreda möjligheterna för att 
Skerbruk bedrivs inom tre mindre omraden enligt äldre tiders bmk. 
Lämpliga grödor är aldre tiders spannmalssorter och lin. I åkrarna bör 
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ocksa finnas aldre tiders åkerogräs som vallmo, blalint, raglosta och 
linsnärja. Kontakt tas med Nordiska genbanken. 

Överenskommelse om jakt finns. Skriftligt jakträttsavtal skall 
upprättas. 

2.4 Dis~osition och skötsel av bveenader 

Avtalet om dispositionsrätten till byggnaderna mellan 
Naturvårdsverket och släktföreningen samt hembygdsföreningen 
bifogas (bilaga 9). 

Överenskommelse bör träffas med släktföreningen och 
hembygdsföreningen om allmänhetens möjligheter att besöka 
byggnader och tradgård. 

Befintliga byggnader : Gårdsbebyggelsen utgörs av en 
mangardsbyggnad och tvi ladugardar. Dokumentation av 
byggnaderna, liksom ett skötselprogram för framtida underhall bör 
snarast tas fram. Murstockar och kakelugnar bör renoveras. Plattaket 
p5 mangårdsbyggnaden bör £ramdeles bytas ut mot halmtak. Den 
under 1960-talet nedrivna ladugärden har ersatts med en annan i 
samma stil. Under 1992 fick länsstyrelsen erbjudande om en ladugård 
i trakten från slutet av 1700-talet byggd i skiftesverksteknik. 
Ladugården uppfördes under vintern 1992193. Denna byggnad hade 
plattak, vilket har ersatts med halmtak. Byggnaden bör utnyttjas som 
infornationslokal och eventuellt som tillfällig plats för betesdjur. En 
mindre gödselplats bör anläggas i anslutning till ladugården. 
Flyttning och uppsättning av ladugården finansierades med särskilda 
medel från Riksantikvarieämbetet, s k KOLA-medel. 

Trädgården : Växtmaterialet i trädgarden mot gårdsplanen bör 
kompletteras med aldre sorter som tidigare fanns i trakten. Moderna 
sorter bör tas bort. Nya fruktträd i trädgården bör vara av aldre sorter 
som förekommer i trakten. Mindre kryddgard, humlegard och kalgård 
bör anläggas. Bikupa av halm bör ocksa finnas. En dokumentations- 
och skötselplan bör tas fram för trädgarden under 1993. 

Gårdsplanen : Delar av gardsplanen har tagits i anspråk för den nya 
ladugarden. P2 den övriga gårdsplanen behalls gräsvegetationen. 

2.5 Verretationsanalvser 

Fasta provrutor läggs ut i skötselomradena 6a, 7 och 8. Provrutorna 
analyseras minst vartannat år med början ar 1993. 
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2.6 Behandline av skötselområden 

Omridet har indelats i skötselomriden som redovisas p2 karta 
(bilaga 5). 

Restaureringsitgärdema kommer att utföras i tre etapper. Etapp 1 
omfattar skötselomradena 1-10, etapp 2 skötselomr&dena 11-12 och 
etapp 3 skötselomridena 13 - 15. 

Skötselområde 1 (0,2 ha) 
Beskrivning: Gårdsplan och parkeringsplats. 
Mal: Gårdsplan och parkeringsplats. 
Atgärd: Grasytan halls välklippt under sommaren. Parkeringsplatsens 
ytbelaggning skall inte besta av p s  utan ansluta till miljön som en 
gröngjord del. 

Skötselområde 2 (0,s ha) 
Beskrivning: Gårdsbyggnader med trädgård. 
Mal: Se ovan. 
Atgärd: Dokumentation av byggnader och trädgård utförs. 
Mangårdsbyggnaden förses med halmtak. Hembygdsföreningen och 
släktföreningen står för underhall av byggnader och trädgård. 

Skötselområde 3 (6,4 ha) 
Beskrivning: Inägomark med angslyckor och f d odlade ikrar. Har 
varit delvis kraftigt igenvuxet med trad och buskar. Röjning och 
gallring. Hamling av ask utfördes under vintern 1991192. Betas med 
nötdjur och hastar. Parkeringsplats med informationsstall är anlagd 
langs vägen. 
Mal: Valbetad inagomark med bevarande av murar, åkerytor 
(visuellt), odlingsrösen samt enstaka buskar och trad, därav vissa 
hamlade. 
Atgard: h i g  betesdrift med kraftigt betestryck. Röjning av 
uppväxande sly. Hamling av hamlade trad. Underhall av 
parkeringsplatsen. 

Skötselområde 4 (0,2 ha) 
Beskrivning: F d odlade akrar i terrasser. Röjning och gallring. 
Hamling av ask utfördes under vintern 1991192. 
Mal: Odling av äldre odlade grödor med inslag av äldre åkero@s. 
Atgärd: Vid bearbetning av jorden får ej djuppaverkande redskap 
användas. Renar slas med lie. Efter skörd skall omradet efterbetas. 
Hamling av hamlade träd. 

Skötselomride 5 (0,l ha) 
Beskrivning: F d fagata. Röjning utförd vintern 1991192. 
Mal: Oppen valhavdad fagata. 
Atgärd: h i g t  bete eller slatter. 
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Skötselomrade 6 (2,l ha) 
Beskrivning: Inagomark med angslyckor och f d odlade Skrar. 
Röjning och gallring. Hamling utfördes vintern 1991/92. 
Mal: Öppen inagomark med murar, åkerytor, odlingsrösen, enstaka 
s ängreniga trad, hamlade askar och enstaka buskar. 
&gärd: Årligt bete med hårt betestryck. Hamling av hamlade trad. 

Skötselomrade 6a (0,s ha) 
Beskrivning: Betad fuktig-frisk äng. F d god slatteräng (gott 
ängdrag). Röjning och gallring. Hamling utfördes vintern 1991/92. 
Mal: Valhavdad slatteräng. j 

Atgärd: Stängsling. k l i g  lieslatter och efterbete. Hamling. Fast 
provruta anläggs. 

Skötselomrade 7 (1,O ha) 
Beskrivning: Dalgång med översilning som slas med lie årligen. I 
mellersta och norra delen enstaka större ekar och ett tiotal större askar 
med spik av tidigare hamling. I västra delen brant sluttning med stora 
trad av ask, lind, lönn, ek, sälg och björk samt buskar av hassel. 
Mal: Valhavdad slatteräng och backe med enstaka spängreniga trad 
och hamlade trad. 
Atgärd: Hamling av askarna. Gallring av övriga träd. h i g  
nshantning, slatter och efterbete. Fast provruta anläggs. 

Skötselområde 8 (1,O ha) 
Beskrivning: Slatteräng som slas med lie årligen. Inslag av större 
ekar, lindar, askar och hasselbuskar samt nyligen hamlade lindar och 
askar. 
Mål: Valhavdad slatteräng. 
Atgärd: Årlig rishäntning, lieslatter och efterbete. Gallring av ekarna. 
Kvarstaende ekar underkvistas. Ännu ej hamlade lindar och askar bör 
hamlas. Hamlade trad hamlas vid behov. Fast provruta anläggs. 

Skötselomrilde Sa (OJ ha) 
Beskrivning: F d odlad aker, som hävdats som slåtteräng sedan 
mitten av 1970-talet. 
Mal: Odling av aldre grödor med inslag av äldre åkerogräs. 
Atgard: herodling eller vissa år träda. Årligt efterbete. 

Skötselomr5de 9 (1,5 ha) 
Beskrivning: Norra delen utgörs av en kulle, som ar bevuxen med ett 
stort antal aldre ekar. Svagt gallrad vintern 1990/91. Södra delen 
utgörs av f d akemark som hävdas med nötdjur. 
Mål: Välhavdad betesmark med inslag av solitära spärrgreniga ekar 
på kullen. 
Atgärd: k l i g  betesdrift. Gallring av ekama. 
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Skötselområde 9a (OJ ha) 
Beskrivning: F d odlad Sker, som hävdats som slatteräng sedan 
mitten av 1970-talet. 
Mal: Odling av äldre grödor med inslag av äldre åkerogräs. 
Atgärd: herodling eller vissa 51 träda. h g t  efterbete. 

Skötselområde 10 (1,l ha) 
Beskrivning: F d åkermark och mindre ängslyckor som hävdas med 
nötkreatur. I södra delen finns ett stort antal äldre ekar och i norra 
delen finns en dunge med unga ekar. 
Mal: Valhävdad betesmark. 
Atgärd: h i g  beteshävd. Den yngre ekdungen avverkas. De äldre 
ekarna i södra delen gallras. 

Skötselomr5de 11 (24,l ha) 
Beskrivning: Igenvuxen (sedan 30 ik) f d beteshage. Bevuxen med 
äldre hagmarksekar med inslag av björk, asp, rönn, bok, lind och 
gran. I buskskiktet yngre ek, björk, gran, hassel och brakved. I fuktiga 
partier f a björk och klibbal. 
Mal: Glest trädbevuxen beteshage. 
Atgärd: Stängsling. k l i g  betesdrift. I inledningsskedet görs röjning 
endast i det undre träd- och buskskiktet. P& sikt öppnas det övre 
trädskiktet genom successiv gallring. Eventuellt iordningställs tvi 
färistar utmed vägen längs Ätran. 

Skötselomrade 12 (0,3 ha) 
Beskrivning: Gammal odlad åker omgiven av välbevarad stenmur. 
Mal: Op en åker eller betesmark. 
Atgärd: ! h g  röjning vid stenmuren. herbruk eller beteshivd. 

SkötselomrAde 13 (3,2 ha) 
Beskrivning: Ung-medelaldrig relativt gles lövblandskog p5 
utmarksomrade. Kän- och mosspartier relativt öppna. 
Mal: Öppen betesmark med enstaka trad och buskar. 
Atgärd: Avverkning, röjning, bränning och stängsling. k l i g  
beteshavd. 

Skötselområde 14 (2,l ha) 
Beskrivning: Medelaldrig-äldre lövblandskog med ek, björk, gran, 
klibbal och hassel. 
Mal: Orörd lövskog. 
Atgärd: Halla efter uppväxande gran. 

Postadress Besöksadress TclcIan Telefu Pmtpiro 
301 86 HALMSTAD Slottet. Halmstad 035-13W 035-158640 35183-3 



BESLUT LANSS~URELSEN 
Haiiands län 
Miljövkdsenheten 
Per Magnus &n 
035-132236 

Skötsel- 
omrade 

1 
2 

3 
4 
5 
6 
6a 

7 

8 

8a 
9 
9a 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

Skötselomr5de 15 (8,O ha) 
Beskrivning: Medelaldrig-äldre tallskog med bitvis större inslag av 
gran. Inslag också av björk, asp och i större omfattning yngre ek, 
särskilt i östra delen. 
Mal: Blandskog, där eken gynnas altemativt glest trädbevuxen 
betesmark. 
Åtgärd: Successiv avveckling av barrträden. Enstaka grövre tallar och 
granar sparas. Om alternativet glest trädbevuxen betesmark väljs 
avverkas trad- och buskvegetationen, men sparas enstaka träd och - 
grupper av trad. 

2.7 Komurimerad skötsel~lan 

Beskrivning 

Gårdsplan 
Byggnader med 
tradgard 
Betesmark 
Betesmark 
Fagata 
Betesmark 
Betesmark 

Slatteräng 

Slitterang 

F d  åker 
Betesmark 
F d aker 
Betesmark 
F d betesmark 
Aker 
Blandskog,myr 
Blandskog 
Barrskog 

Gårdsplan 
Byggnader med 
trädgård 
Betesmark 
h e r  
Fagata 
Betesmark 
Slatteräng 

h e r  
Betesmark 
h e r  
Betesmark 
Betesmark 
h e r  
Betesmark 
Blandskog 
Blandskog eller 
betesmark 

Gräsklippning 
Byggnadsunderhall, 
trädgårdsskötsel 
Betesdrift,hamling 
herbnik,sl~tter,efterbete,hamling 
Bete eller slitter 
Betesdrift 
Fagning,sl~tter,efierbete,hamling, 
provnita 
Fagning,sl3tter,efterbete,hamling, 
provmta 
Fagning,sl5tter,efterbete,hamling, 
provmta 
Akerbnik, efterbete 
Betesdrift, gallring 
Akerbnik, efterbete 
Betesdrift, gallring 
Röjning, gallring,stängsling,bete 
herbruk 
Avverkning,stangsling,betesdrift 
Ingen atgard 
Gallring altemativt avverkning, 
stängsling, betesdrift 

Postlmcss Besöksadnss Telefon Telefan Postgira 
301 86 HALMSTAD Slottet. Halmstad 035-132000 035-158640 35183-3 



LANSSTYRELSEN 
Haiiands Ian 
Miljövårdsenheten 
Per Magnus Ahrén 
035-132236 

BESLUT 

1993-05-28 231-1597-90 

3 ANORDNINGAR FOR FRILUFTSLIVET 

Syftet skall vara att erbjuda allmänheten natur- och kuitumppieveiser 
samt att informera om reservatets natur- och kulturvärden p& sådant 
sätt att konflikter med omradets vetenskapliga värden undviks. 

3.2 Riktlinier och ateärder 

Naturv8rdsförvaitaren ansvarar för att nedan beskrivna anordningar 
iordningställs och underhalls. Anordningarna har markerats p3 karta, 
bilaga 6. 

Parkeringsplats med plats för ca 15 bilar har iordningställts i 
reservatets norra del. Beläggningen skall gräsbesas. Platsen i övrigt har 
anpassats till omgivningen. 

Strövstigar markeras diskret i terrängen. 

Renhållning. Sopkärl placeras i anslutning till parkeringsplatsen elle1 
vid gården. Sopor skall genom avtal omh'ändertaa av kommunen. 

Toalett placeras i anslutning till garden. Tömning sker genom avtal 
med kommunen. 

Informationsskylt finns uppsatt vid parkeringsplatsen och inne i den 
nyuppförda ladugården. 

Broschyr skall utarbetas i samrad med släktföreningen och 
hembygdsföreningen. Den skall finnas tillgänglig vid garden. 

4 TILLSYN 

Natuw%rdsforvaitaren ansvarar för att regelbunden tillsyn av reservatet 
sker. Tillsynen bör ordnas genom att tillsynsman utses för reservatet. 
För tillsynsman skall avtal om tillsynen upprättas. 

5 DOKUMENTATION 

Natuw3rdsförvaltaren skall dokumentera utförda atearder genom att 
ange skötselomrade, ar och manad för atgärdemas utförande, kostnader 
för natuwardsförvaitningen samt finansiering. Blanketten 

Postldrees Bcsökudrcss Telefon Telefax Postgiro 
U)186 HALMSTAD sionet. ~airustad 035-132~0 035-158640 35183-3 



LANSSTYRELSEN 
HaUands län 
Miljövårdsenheten 
Per ~ a ~ n u s  h n  
035-132236 

"REDOVISNING AV NATURVARDSATGÄRDER~, bilaga 7, 
används för detta. 

6 REVIDERING AV SKOTSELPLAN 

Skötselplanen skall ses över vart tionde ar eller när s& anses påkallat. 

Länsstyrelsen har gjort en ekonomisk utredning, daterad 1992-08-21, 
avseende kostnader och intäkter för naturvhdsförvaltningen, bilaga 8. 
Kostnader och intäkter för större gallringar och awerkningar har inte 
tagits med, utan kommer att redovisas i särskild ordning. 

Posta&e.w B c s ö k s l & ~  Tclcfon Telefax Postgim 
301 86 HALMSTAD Slottet, Halmstad 035-132000 03-158610 35183-3 
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LÄN: 

KOMMUN: 

OBJEKT: 

RIKSREG NR: 

BUDGETAR: 

Skötsel-
område 

1 2 3 4 5 

v V \. \ - / 
;ÄRDER REDOVISNING AV NATURVARDSi 

ATGÄRDSKODI 
;. 

Avverkning 6 Vägar, leder, stigar 
2 Gallring 7 Gränsmarkering 
3 Röjning e Hägnader 
4 Risbränning 9 P-platser 
5 Övr markvård 1 O Rastplatser 

Antal Kostnad 
Skötsel åtgärder dv vård-. AMS ansl aget 

6 7 B" 9 10 11 12 13 14 15 

, 

I I 

1 1 Sanitära anl 
1 2 Byggnader 
1 3 Skyltar 
1 4 
1 5 

Kommentarer 

ClJN 
.... Vo> .......... 
., 1 

\C~ ., "" -.J 
""I 
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Kommun : Falkenberg 

Ob .iekt : Yttraberg 

Riksreg nr: 

Skötselområde Typ . av f:tgärd 
Skötselobjekt nr 

4, 80-} 9a Åkerbruk 

3 , 6 , 9, 10 Bete 

6a , 7, 8 Slåtter 

11 Stän gse l 

Bete 

Färist, 2 s t 

13 Stängsel 

Bete 

Röjning 

Hamling 

P-plats 

Sti:;ar 

Information 

V"!.g.analyseT 

Tillsyn 

Fähus 
\ 

(ev) 

__ .. _~ .. ,_ •. _ •• "'........ . ....... . ... . . ... " ... , ." .... .1" J. V" .. ...... v"vnl\l.J,J~ Vl.\v"'l..I..lI'..lnVJ...o4 ~ 

'Jndanta ' n från fastställelIse enli 9 ~ tJ"F 

Uppratt a d : 1991 - 08 - 21 

Kostnade r In t äkter 

l 
- Typ av intäk t Kr 

: 
I 

Ba 1- 5 I : I Ba 6 - l (J ; ! Bå l 5 Ba 6 - J.Q 

25 25 

50 50 
, 

25 2 5 

20 

100 100 

80 

5 

1 5 

50 50 

20 10 te ,... 
30 f-' 

OJ 
OQ 

5 
OJ 

cc , 
50 25 '. 

10 10 

10 10 

80 

N 
W 
>-" 
I 

>-" 
V1 
-.D 
-..J 
I 

-.D 
o 



\ Föreningsbanken}l{ 

A v t . a l 

~:44. q 
231-1597-90 

Mellan å en. sidan Statens Naturvårdsverk, å andra sidan Anna 

Sofia och ~arl Aron Carlssons släktförening samt Gällareds hem

bygdsförening angående framtida engagemang b~träffande skötsel och 

underhåll av byggnader, gårdsplan och lövängar på fastigheten Berg 2:2 
• 

i Gällareds socken, Falkenbergs kommun, som förvärvats av naturvårds-

verket. 

l . Släkt föreningen och hembygdsföreningen får gratis disponera fastig

hetens byggnader, gårdsplan, trädgård samt erforderligt parkerings-

utry.mme. 

2. Släkt föreningen och hembygdsföreningen svarar för tillsyn samt 

normalt yttre och inre underhåll av byggnaderna på fastigheten 

samt svarar för skötsel av gårdsplan och de områden av trädgården 

som ligger i anslutning till byggnaderna. Hembygdsföreningen svarar 

för lövröjning och slåtter av de lövängar som redan nu hävdas av 

hembygdsföreningen. Skötseln"av dessa lövängar skall ske enligt av 

länsstyrelsen fastställd skötselplan. 

3. Släktföreningen och hembygdsföreningen åtager sig att gratis ställa 

behövlig arberskraft till förfogande för ovanstående uppgifter. 

4. Naturvårdsverket bekostar material till byg~nadsunderhåll m ffi 

samt svarar för de~ vägunderhåll som åvilar fastigheten. 

5. Släktföreni~gen och hembygdsföreningen skall inom ramen för detta 

avtal träffa överenskommelse om disposition av fastighetens bygg

nader, gårdsplan och trädgård. Överenskommelsen ska godkännas av 

naturvårdsverket. l( 
6. Detta avtal har upprättats i t'r·e lika lydande exemplar varav 

Statens naturvårdsverk tagit ett samt släktför~ningen och hem-

bygds föreningen vardera ett. 



Uppgifter om naturreservatet Yttraberg 

Namn 

Kommun 

Socken 

Kartblad 

Gräns 

Fastighet 

Naturvårdsförvaltare 

Markägare 

Nyttjanderätter 

Areal 

Naturtyper 

Naturgeografisk region 

Skyddsmotiv 

Skyddsföreskrifter 

Skyddsföreskrifter, jal.:t 

Tillträdesförbud 

Befintliga anläggningar 

Planerade anläggningar 

Skötselplan 

Inventeringar, dol-umentation 

Naturreservatet Yttra Berg 

Falkenberg 

Gällared 

Ekonomiska kartan Ullared 5C:62 

Se bilaga 3, utgör fastighetsgränsen 

Berg 2:2 (1/2) 

Länsstyrelsen i Hallands län 

Statens naturvårdsfond 

231-1597-90 

Bilaga 10 

Sarnfålld husbehovstäkt, samfälld torvtäkt,dispositionsrätt till gården 
för slä!ct- och hembygdsförening, jakt 

Totalt 59 ha - 6,5 ha vatten, 52,5 ha land 

6,5 ha vattenmagasin, 0,7 ha gårdstomt, 0,1 ha väg, 12,0 ha betad 
hagmark, 2,0 ha Slåtteräng, 0,3 ha åker, 28,4 ha lövskog, 1,5 ha myr, 
7,5 ha barrskog 

11 Sydsvenska höglandets och smålandsterrängens myrrika västsida 

Kulturhistoriska 
Botaniska 
Zoologiska 
Landskapliga 
Friluftslivsmässiga 
Pedagogiska 

Indispensabla, totala: A 1-6,8,10 
Indispensabla, partiella: A 7,9 
Dispensabla: -

A9 

C3 

2 km bilväg, 1,2 km enkel stig, 1 mangårdsbyggnad, 2 ladugårdar, 
1 toalett 

1 parkeringsplats med platslO bilar. 

Bilaga 4 till beslutet om naturreservat 

Se skötselplan 




