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Länsstyrelsen i Hallands län beslutade den 9 december 2009: 
 
Om ändring av beslut och skötselplan för naturreservatet Hökafältet, 
Laholms kommun.  
(dnr 511-13287-06) 
 
Länsstyrelsen beslutade med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken, att nytt 
syfte, nya föreskrifter samt ny skötselplan ska gälla för naturreservatet 
Hökafältet på fastigheterna Skummeslöv 14:4 och Höka 1:3. Reserva-
tets gräns ändrades genom beslutet så att mark som ligger norr om La-
gan överfördes till naturreservatet Tönnersa och reservatet utvidgades 
med Lagans halva åfåra och det anslutande, grunda havsområdet. 
 
I beslutet meddelades med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken följande 
ordningsföreskrifter om vad allmänheten har att iaktta. 
 
Inom reservatet är det förbjudet att: 
 
� skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar, 

� utöver på markerad bilväg framföra motordrivet fordon och parke-
ra annat än på anvisade platser, med undantag för servitutsinneha-
vare och för framförande av motordrivna rullstolar, 

� tälta, 

� ställa upp eller övernatta i husvagn eller husbil, 

� cykla annat än på markerade bilvägar och cykelled, 

� medföra okopplad hund med undantag för jakt med drivan-
de/stötande hund eller för eftersök, 

� sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift, 

� lägga upp eller varaktigt förtöja båtar; dock kan efter tillstånd från 
Länsstyrelsen förtöjning och uppläggning ske på plats som anvisats 
av naturvårdsförvaltaren. 

� utan Länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet eller täv-
lingar, 

� utan Länsstyrelsens tillstånd plocka eller samla in gräs, örter, mos-
sor eller lavar. Plockning av bär eller matsvamp är dock tillåten, 

� utan Länsstyrelsens tillstånd fånga och insamla ryggradslösa djur, 
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Utkom från 
trycket den  
18 december 
2009. 



   

 
Beslutet innefattar även föreskrifter enligt 7 kap. 5 och 6§ miljöbalken 
i fråga om rätten att förfoga över berört mark- och vattenområde. Be-
slutet förvaras hos Länsstyrelsen.  
 
Föreskrifterna träder ikraft tre veckor efter den dag då denna författning 
utkom från tryckeriet. 
 
 
 
 
Lars-Erik Lövdén 
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