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Länsstyrelsen i Hallands län beslutade den 4 december 2018: 

Om bildande av naturreservatet Timrilt, Halmstads kommun.  

(dnr 511-3064-2018)  

 

Länsstyrelsen beslutade med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken att bilda 

naturreservatet Timrilt på fastigheten Timrilt 2:4, samt att meddela 

föreskrifter och skötselplan som skall gälla för reservatet. Naturreservatet 

Timrilt ligger strax väster om Gyltigesjön, 5 km norr om Simlångsdalen. 

I beslutet meddelades med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken följande 

ordningsföreskrifter om vad allmänheten har att iaktta. 

Inom reservatet är det förbjudet att: 

1. skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar, 

2. skada, plocka eller samla in mossor, lavar eller svampar annat än 

enstaka exemplar. Förbudet gäller inte heller plockning av matsvamp, 

3. inplantera för området främmande växt- eller djurarter, 

4. ställa upp husvagn eller husbil i reservatet kl. 22-06, 

5. sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift, 

6. framföra motordrivet fordon annat än på bilväg eller parkera annat än 

på anvisad plats,  

7. utan Länsstyrelsen tillstånd  

a. använda fällor avsedda för ryggradslösa djur,  

b. anordna lägerverksamhet eller tävlingar samt att 

8. cykla annat än på befintlig väg. 

 

Ovanstående föreskrifter ska inte utgöra hinder för:  

• vetenskapliga undersökningar som Länsstyrelsen gett tillstånd till, under 

förutsättning att de inte motverkar reservatets syfte. 

 

Beslutet innefattar också föreskrifter enligt 7 kap. 5 och 6 §§ miljöbalken i 

fråga om rätten att förfoga över berört mark- och vattenområde samt tåla 

visst intrång. Även undantag från föreskrifterna meddelas i beslutet.  

Beslut med tillhörande karta förvaras hos Länsstyrelsen. 

 

Ordningsföreskrifterna träder, enligt 7 kap. 30 § MB, ikraft omedelbart 

efter att naturreservatet har beslutats, oavsett om beslutet överklagas. 

 

 

Lena Sommestad 

                                                         Jonas Sundell 
 

 

Detta beslut har signerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 
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