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Enli~t utD~ndnin~slis~a 

{,lörordnanuc om rla turre a erva t avseende ku :-..:t r: t...rij_c r~:tn '/;:~; ; , ~.:J. 

rr.:t{~cn - nc.ö t Kungsbo.cka kommun 

Heservnte"ts benänmi nc 

Soclu::-n 

lo.sti[heter 

C rLin:..:c l' 

i\I'eul 

rJatur vL.rn :~.L'(jrvnl t a r e 

Sv:-inGehaJ.l[~ r - .:.,1 jL~rell&] !;~ 

naturresc!"/a L 

Kungsba.cko. 

Onsala 

Hurkho l r.lE':'l 1: ;~ , .. O,: ; .. : ; 

J3assls 6: 1) I" .~·l 

0-
,,, .h.l. 

Bkonom:Ls1:.a !:' .. e' -"J;-~n G ,. Lo. . iC::' :-
ba~ka , 3d oc;~ +(1 

i,Iarker;.:.:.d{; r: . , "::- "j;! J. i. ~ t, : C: , ;L ~lc r; 

till hesll..li~e,-, !.t.: r:.:t.lh.k ~\,:_,rLan 

Cn. 290 1: ;,. ~ , '·:'_ I': _~ \~ 1 ? !) :' .a :_c:.~'. : 

areal 

SkOt3:-:;\l::1:rl :·;::"'~·f-· (:J.::~;1 .l. ;' :::~ : i.: 
me d !nar~-:iiL:n.I'nll 

OnrJ.de-tG natu r v ärde up!)Ji'ldrksurunade.8 renan .i.. :. l.i l ' .] :::,n ,~v l ~jlj(l 
talet a v duvarande li:i.nnarkl te.k:~en ~,;anne (:D.r~r'!.~;.D. ~':a ',;uI' vi-rCtf..i
intendenten u tförde 1968- 69 invc::t~rinr~ u ..... O!::I'i~:,dct 

Genom beslut 1969-09- 13 r:1eddelad0 lLins~3t.!!·r:: l:_' t;~ ! TI'ir. li ~ : L:":c;_ n y 
11 0 naturvurds l agcn vissa J'öre sl-:..rii' tel' i G,T " :,\.:; o:c"L ~; l':j'(h"l a 
omrildct. Genom r e s olut:Lon 1972-0')-2) fÖ l'l i.'~: l'-· i ;e i. i~{iDr;t.J!_·e1.sen 
gil tir.;heten för detta beslu t i ytterliGare.: tre :'!.r. 

Yttrand.en har avgivits av st.:."!tens no.turv~~rd::;\r~;:.::.]~, "l:' l .i -:- ~ ; ~~!lti

kvaric~mbetat , naturv~rdsr~d et och Uverlunt!li : L~~an i 1;~nc1. , 
Stor-Cöteborcs samarbctsko mmitt6 och Rcktor:':~ill lll:tr!-" ,: :'~ 
Chalmers '.Pelcniska tlogslcola , vill-;:u saml;lig u. :.iJ.l :J t.. Y 1';:, t r~:;j·.':l'

vatbildninGen. Vidare har Televed{ct und e ~ yl~sa vlll l:oI' ej 
hart nagot a t t e r inra i :j,rendet. KOffiDu naJ nL:':1 i ut"'~rl. 0(;:" XO;';1-

Gatuadre .. 
HclspilaLsgatan 

T_ 
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munalfullmäktie;e i förutvarande On sala 1,0Illlnun har emellertid 
i avr;ivna yttranden avstyrkt förslaget wlder det att saDl
arbetsnärmden i förutvarande Kungsbacka kOI.'lmunblocl, tillsatt 
en arbetsgrupp för vidare utrednin1', i fråGan, vilket di~r
efter ske tt i samarbete med naturv:lrdsin"tende'1ten p:l läns
styrelsen. 

Kungsbacka kommun har sedermera tillstyrkt reservatbild
nin;~ i numera föreslagen, något beGränsad omrattnin.:;. 

]" örhandlingar med de berörda markägarna har le 'Lt '~ill att 
,"vtal träffats om bildande av naturreservat. 

Inom de t f'öreslagna reservatet förekonmer ]evartiircoologislct 
intressanta formationer s8.som m.uktica moriinbildninc;ar, 
grova klapperstens1'i:il'~ och lager av postglacial t strand-
grus. Vegetationen varierar från vindexponerael ljune;hed 
och betade strandänea r till partier med tät 'oland- och 
harrskog , övervägande tall. j?lera fornminl1cn i'örekOTllmel-', 
du.ri bland ett antal bronsu.ldersrösen, som }cr<"j!1er berGS
ryggarna inom omrudet .. Dessutom erbjudes rika nr..ijlichcto.c fö!' 
bad och rörligt friluftsliv. 

Grund för beslut 

j'~ndamil.let med reservatet är att genom lär.lpli C; hävel bi behålla 
den nuvarande naturmil j ön inom ol!1rådet tled o?llviixliu[ ne1-
lan kala klippor, strandiinear och ljunchedsf)artier som 
inåt land succesi vt övergår till tallslcog. 

Länsstyrelsen finner, att ifrågavarande o~i.r~'\Lle bör si,ir-
skil t vårelas och skyddas pil erund av sin beto',iclsc för 
klinnedomen om landets natur och för allr,liin!1~tC113 :rilufts-
1i v. J/led stöd av 7 § naturvårdslaGcn förJclarar länsstyrelsen 
det omrude, som utmärkts med röd linje pil. bifogad karta som 
naturreservat. 

Reservatföreskrifter 

För att trygga ändamC~le:; med reservatet förorc1nar 11.;.110-
styrelsen med stöd av 8-10 §§ naturviirdslacen srunt 9 § 
nD. turvårdsf'örordningen att nedan al1~i vna före sl':riftcr DaJl1t 

vård- och förval tningsbestCimmelser skall [;iilla beträffande 
omriidet. 

A. Föreskrifter j ämlikt 8 § naturvårdslaJen a!1 t?;:J.c.!1de insl': r~.nk
ning i marldigares och annan salc~igares rätt a'tt förfoga över 
fastighet ino~ reservatet 

J 
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Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författ
ningar skall förbud gälla att 

uppföra ny byggnad eller väsentligt ändra bygenads yttre 
utseende , 

utan länsstyrelsens tillstånd utföra annan unliiggning, 

bedriva tiikt av sten, grus, sand och matjord, 

sprö.nga, schakta samt utföra fyllning och tippning, 

plantera eller så skog annat än i enlighet med upprs.ttad 
skötselplan, 

anordna upplag utom tillfälliga upplag för jord- eller 
skogsbruicets behov samt att 

framdrae;a luftledning. 

Bestämmelsen om förbud att " plantera eller su. skog etc " 
gäller inte för de i reservatet ingående delarna av 
Bassås 13: 1, 2: 7 samt Högås 1 : 6, 2: 4, som vid tiden för 
reserva"tbildningen va skogbärande. 

B. Föreskrifter jämlikt 10 § naturviirdslagen om vad allmän
heten har att iakttaga inom reservatet 

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och förfa t t
ningar skall förbud gälla att 

skada el.ler förstöra fast naturföremål eller ytbildning, 

skada växtligheter: exempelvis genom uppgrlivning av växter 
och blomplockning, 

vidtaga åtgärd, som kan veoo . störande pil. djurlivet, 
exempelvis att från nära håll fotografera boplats, 

rida annat än på vägar anvisade av .förvaltaren, 

göra upp eld, 

tälta eller ställa upp husvagn, 

framföra motordtiYot fordon, 

upplägga eller varaktigt förtÖja båtar utan tillstånd 
av förvaltaren, 
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pt ett störande slitt utnyttja radio, ba~J 8~c lnre o dyl 
sarn t 

an;)rin~a tavla, affisch, inskrj.ft eller annan otörande 
anordning .. 

" Bestämmelser ji:imlikt 9 ~ naturvårdsförordninGcn om v:lru 
och förvaltning 

10 Naturreservatet skall vårdas su att dess naturmiljö -
karaJcti:triserad aven omväxl ing mellan stranclungar, 
ljunghedspartier, kala klippor och tallskoG - bibe
hålles. Bete bör äV8E forts~i.ttnin6sviD s] '~e i del] ut-
8tri:icl~ning som kan anses 12~mpliGt med h:insyn till re
servatets syfte. De öppna ljunchedspartie:'n2. bör röja.s 
kontinuerligt för att beh&llas öppna. I skocsomril.dena 
bör utländska tri:tdslag på sikt ersättas ned inhemsl-::a. 
Dur ek fj.nns bör denna g ynnas. Biltbest ånclet oör n:.a:{i
rlcras och biltarna placeras p[l o..v[;rti.nsQcie ~)12t8er. 

4 

Skötseln skall i övrigt ske i enlighet Red an s}:Jtsel
plan, vilken upprättas av f' örva l taren i saur,ld med 
markiigaren och länets skötselräd och d~ireftcr 80dkännes 
av statens naturvårdsverk och liinsstyrelscD. 

2. Eaturreservatet skall f'örval tas av s][oesvårdsstyrelsen 
i samr<1d med markägarna. 

3. Haturreservatet skall genom f'örvaltarcl1 ;-j ~:';jI'DOr{~ ut
mUrkas enligt de anvisningar, som ut fi..i.rdc.t:.; a v statens 
naturvJ.rdsverk • 

Besvärshänvisning, jord brulcsdepart ementet, f;r;lig L bilacu. .. 

Beslut i detta ärende har fattats av styrelsen. I beslutet 
deltoc landshövdingen jämte ledamöterna Sten Persson, Lars 
Bkelund, Sten Johansson, Sture Jansson, Ulla Björk, Evald 
Karlsson, Inge Pettersson, Rolf Kenncryd, Sven ~ritzson, 
Erik iIalmfors, Sven-Erik Lorentzon, Lars Carlsson och Arne 
Hemgård samt tjänstgörande suppleanten Gunnar \'{ Johansson 

I den slutliGa handläggningen deltog även c i' l2.!.l1srådet 
Ake Andren, länsarkitekten Ingegerd J,[';ren, överlantmätaren 
Erik Skol!llTlar saInt byrådirektören Ove Olsson, '::ö rcdraf,ande. 

Ove Olsson' " 
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Utstindninaslista 

SNV 
Staten pl::lnverk 
\fiigIörval Lningen 
Haturvårclsr;':ulc L 

19T1-0 1-13 

KOTIununs tyreIsen i KLlngslJacka korruTILll1 
BYGgnadsnämnden _11_ 

-"-YD r,r 
0koGsvårdGotyrclsen 
Lantmäterienheten 
Planenheten 
;.raturvårdnenhet en 2 ex 
Dossier 

_"-

Re l;: 1',03 rrelen D:r Victor och Ernn Hasselblad, Råö, t1: jG :54 C::Jj~L:~ 
_11_ Civiling Bertil Backman, Spcktrumsgatun ')7, 4~~1 20 

lj\ 3~rRA !r'itÖLU;·fD .. \ 

_ 11 _ HemmansUg Rrilc Olsson, St Siken Bassås 6, 4)0 )lj. Ot·iSJ\L!\ 
_"_ Syskonen IIelge och Elna Carls:3on, JuotoGurtlcr:. , L~]O 3/t OUS!J.IJJ\ 
_ 11 _ J-IcITuilUnG;·!.L; Oovald Olsson, Bassils t j, JJcrgeL, 0::;0.'>4 O;'l:'::;/~ JJi. 
_ H _ Civilekonotn Stig D Olsson, Salstavät;on" 1 , 19 'j 2() ~~ULL:!.:i?rU1Uc 
_,,_ HemmansU(; Gustaf Botoll' Nilssons sterbhus, c/O l.,'ru ;.':immie 

lJilsson, llF.lssils 4, 45;' Stf Ol'lSALil 
_11_ F'ru Britten Israelsson, Ängs~atan 20, 4)4 00 ~(lJl:1;;:}TL",;~l·~/\. 
_11_ I,'ru Oullie ~l:lasson, PI 6420, 'rorvrlossare: d, 4":;7 O~ :\1Jji";;S ~L':'CKA 
_ 11 _ Herr Axel Johansson, Dox 26 15, Än~ha~en , 42) OG 1.~(Yrt!:jTd~:rDj~ 
_ 11 _ Kjell Axel Ingemar .Johansson , Vaniljgatan 1:", 42~ 4 1

) A1T(';!~ili:::) 
_11_ Gun In~er BIrgitta Johansson, Box 26 1'), j\nci1u . ..;cn , 423 ou 

_"_ 
_ II_ 

Kerstin JollJrl.Lt Johansson , ]Jox 
Överförmyndare Hune Zachri s 30n, 

J\k"L en 
Länslnlnc; 
Kung i ~JilmlineDannons Unr) 

SBl 

'llCRSb\ii"DJ\ 

26 1" "n~-,""cn '-"3 "e, J, 1\ t,! <'~fJ .,.,.~ uJ 

Grinnekul1e ,~; ~1.L ,'n 1 5~, 

'rGRSLAHD 
417 47 
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a.tuad"' .. 
HcepilaLsgatan 

r_ 
Q35.11-83 20 

"...., 
&$NI3-3 



= 

.. .. 

-'-'-

/ 
/ 

/ 

" 

• 

• 

........... ...... ...... . . ~ ........ 

< Svängehallar - Fjärehals 

Naturreservat 

....... 
" .............. ...... . 

_._._.-._._._.-.- .-._.-._.-.-
• • • 


