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Bildande av naturreservatet Alet i Halmstads kommun.

© Halmstads kommun

Beslut
Halmstads kommun beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (MB) att förklara
det område som avgränsas av brun heldragen linje på ovanstående karta som
naturreservat, med syfte, skäl och föreskrifter enligt nedan.
Reservatets gränser ska märkas ut i fält och dess namn ska vara Alets naturreservat.
Beslutet riktar sig till var och en, fastighetsägare och innehavare av särskild rätt,
vars rättigheter att använda mark-och vattenområden berörs inom reservatsområdet.
I enlighet med 3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken
m.m. fastställer Halmstads kommun bifogad skötselplan (bilaga 1). Halmstads
kommun är förvaltare av naturreservatet.
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Syftet med reservatet
Syftet med reservatet är att bevara den biologiska mångfalden som är knuten till
områdets värdefulla svämlövskog med många gamla träd och mycket död ved,
sanddyner med värdefull insektsfauna samt bevarande av grunda mjukbottnar som
är viktiga uppväxt- och födosöksområden för fisk och rastande fågel.
Naturreservatet syftar också till att skydda, vårda och återställa livsmiljöer för
skyddsvärda arter och ska bidra till att bevara de inom reservatet förekommande
arterna och naturtyperna som ingår i EU:s art- och habitatdirektiv i gynnsam
bevarandestatus.
Förekommande ekosystem och biologisk mångfald ska bevaras och utvecklas både
genom att naturliga processer får fortgå, och genom aktiva återställnings- och
skötselåtgärder. Möjligheter skapas för arter att sprida sig inom reservatet, särskilt
mellan sandmarkerna, och till liknande områden utanför reservatet
Särskilt viktigt att värna grova lövträd, död ved, bäckar och källpåverkad mark i
alsumpskogen, blomrika sandmarker och skogsbryn på det gamla civila flygfältet
och öppna trädlösa dynområden samt hotade och sällsynta arter.
Inom ramen för ovanstående syfte ska naturreservatet även syfta till att tillgodose
behov och skapa goda förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Besökare ska
kunna se, uppleva och lära från reservatets typiska naturmiljöer med dess arter och
platsens kulturhistoriska värden.
Syftet skall nås genom att:
•

land- och vattenmiljöer skyddas mot exploatering

•

områdets omfattande sandvandring tillåts fortgå och havsområdets grunda
mjukbottnar lämnas orörda

•

igenväxta delar av gamla civila flygfältet och dynstranden restaureras genom
olika skötselåtgärder till sandmarker av hög biologisk kvalitet

•

de öppna delarna av reservatet sköts sedan återkommande med metoder som
syftar till att bevara och utveckla den biologiska mångfalden

•

gamla grova alar kan utvecklas fritt utan konkurrens från uppväxande buskar
och träd i kronorna

•

reservatet hålls fritt från gran och tätvuxna partier med planterad bergtall
öppnas upp

•

al- och övrig lövsumpskog utvecklas i övrigt fritt så att naturskogsliknande
förhållanden råder med förekomst av en stor mängd död ved och gamla lövträd

•

anlägga och underhålla anordningar för friluftslivet så som stigar, gläntor med
sittplatser mm
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•

visa upp och återkommande sköta kulturhistoriska lämningar

•

bevara och informera om platsens kulturhistoriska värde så att besökaren kan ta
del av områdets historia, särskilt tiden som civilt flygfält.

•

främja forskning, vetenskapliga studier och inventeringar med syftet att öka
kunskapen om till exempel hotade arter, skogsdynamik, naturvårdsbiologi och
skötselmetoder

•

främmande invasiva arter bekämpas om de riskerar att skada de naturvärden
reservatet avser att bevara

•

ny kunskap om hotade och hänsynskrävande arter och naturtyper ska inom
ramen för syftet och föreskrifterna beaktas i skötseln av reservatet.

Skälen för beslutet
Sammantaget utmärker sig Alet som ett mycket värdefullt område för en rik
biologisk mångfald avseende både naturtyper och arter. Alsumpskogar, havsstrand
med dynlandskap och grunda mjukbottnar som blottläggs vid lågvatten, vattendrag
med lax, och örtrika sandiga gräsmarker är viktiga och prioriterade naturtyper. I
dagsläget finns uppgifter om 31 rödlistade arter med aktuella fynd. Därtill har ett
stort antal i övrigt intressanta arter noterats, allt från signalarter för skyddsvärd skog
till fridlysta arter. Det välbesöka området har också en stor betydelse för olika typer
av rekreation och friluftsliv, som kan utvecklas än mer. Alet ingår i riksintressen
för naturvård och friluftsliv.
Aleskogen har inte brukats som skött skog och få skogliga ingrepp har gjorts i sen
tid. Skogsområdena förändras likväl genom en ständig inre dynamik och
succession. Ovanpå detta har under senare år tillkommit svampsjukdomar på ask
och alm samt stormskador i främst tallskogen, som alla lett till döda träd och därmed
påtagliga förändringar i skogens struktur, som inte bara kan anses negativt, utan
också främjar en biologisk mångfald.
Negativa förändringar i hydrologi, igenväxning av hävdgynnade sand- och
gräsmarker, exploatering samt fragmentering av biotoper (främst genom
uppväxande lövskog mellan sandmarkerna) är de viktigaste hotfaktorerna mot Alets
mångfald och naturvärden idag. Även exploateringar strax utanför reservatet kan i
vissa fall vara negativa för natur- och/eller upplevelsevärden.
För att undvika påverkan av olika typer av exploatering behöver området ett
formellt skydd. Alets öppna gräs- och sandmarker kräver också återkommande
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skötsel- och restaureringsinsatser, och en skötselplan behövs därför. Delar av Alet
är dessutom Natura 2000-område, vilket ställer ökade krav på skydd och skötsel av
områdets värdefulla alsumpskogar. Naturreservat är därför den lämpligaste
skyddsformen.
Ur ett svenskt och internationellt perspektiv har Halland och Sverige ett ansvar att
bevara vissa naturtyper. Alsumpskogar av olika slag som finns i Alet är av
Länsstyrelsen utpekade som särskilda ansvarsbiotoper för länet i strategin för
formellt skydd av skog i Hallands län. Även öppna miljöer som kustnära
sandmarker kan anses vara en ansvarsmiljö för ett kustlän som Halland.
De viktigaste sammanfattande skälen för reservatet är därför att skydda och
utveckla ett unikt tätortsnära naturområde i Halmstad vad avser biologisk mångfald
och friluftsliv. Enligt kommunens Framtidsplan 2030 strategisk översiktsplan för
Halmstads kommun, 2014, föreslås Aleskogen inklusive civila flygfältet att
skyddas som naturreservat. Att bilda naturreservat för Alet bidrar också till att
uppfylla översiktsplanens intention att skydda stränder med höga naturvärden och
områden som är ekologiskt känsliga och utgör livsmiljö för hotade arter.
Föreskrifter
A. I enlighet med 7 kap. 5§ andra stycket miljöbalken (MB), om inskränkningar i
rätten att använda mark- och vattenområden inom reservatet, är det utöver vad
som annars gäller förbjudet att:
1

uppföra byggnad, anordning, anläggning eller väsentligt ändra befintlig
byggnad eller anläggning,
2 uppföra mast eller antenn, vindkraftverk samt anlägga luft- eller markledning
eller framdra rör eller ledning i vattnet eller på botten,
3 anlägga väg,
4 borra, spränga, schakta, gräva, muddra eller markbearbeta,
5 dika, dikesrensa, dämma eller utföra annan åtgärd som kan påverka områdets
hydrologi,
6 anordna upplag, tippa och fylla ut t.ex. trädgårdsavfall,
7 kalka, gödsla eller sprida bekämpningsmedel,
8 avverka, gallra, röja, föryngra skog eller på annat sätt påverka vegetationen,
9 ta bort eller upparbeta dött träd, vindfälle eller döda grövre grenar,
10 framföra motordrivet fordon på land annat än på bilväg eller parkera annat än
på anvisad plats,
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11
12
13
14

inplantera för området främmande växt- eller djurarter,
sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift,
bedriva jakt,
bedriva täkt t.ex. grus, sand, tång eller fastsittande alger.

Ovanstående föreskrifter ska inte utgöra hinder för:
• att med kommunens tillstånd, underhålla de ledningar inklusive ledningsgator
som markerats på karta 2F. Undantaget gäller förbuden i föreskrifterna A4A6, A8 och A10.
• att med kommunens tillstånd rensa befintliga diken, som markerats på karta
2F. Undantaget gäller förbud i föreskrifterna A4-A6 och A 8, och endast
under förutsättning att underhållsåtgärder med hänvisning till bestämmelserna
i 11 kap. 17§ miljöbalken krävs.
• begravning av mindre husdjur inom område markerat som djurkyrkogård på
karta bilaga 2F. Undantaget gäller föreskriften A4.
• jakt på exempelvis räv, mink, mård, grävling, vildsvin, kråkfågel och havstrut,
om behov av att minska predatortrycket finns. Undantaget gäller föreskriften
A13.
B. För att tillgodose syftet med reservatet förpliktigas med stöd av 7 kap. 6§
miljöbalken (MB) ägare och innehavare av särskild rätt till fastigheten att tåla
åtgärder och anordningar enligt följande:
15 utmärkning av naturreservatets gräns enligt Naturvårdsverkets anvisningar,
16 anläggning och underhåll av friluftslivsanordningar exempelvis
besöksanläggning, servicebyggnader, toaletter, parkeringsplats, markerade
stigar, grillplats och informationsskyltar markerade i karta i bilaga 2G,
17 att följande skötsel utförs:
a. bränning, slåtter och skapande av sandblottor på öppna marker markerade
på karta i bilaga 2G,
b. avverkning, veteranisering, ringbarkning, anläggande av faunadepåer,
gallring, röjning och uppryckning/uppgrävning av stubbar markerade på
karta i bilaga 2G,
c. bekämpning av invasiva främmande arter,
18 undersökningar och dokumentation av mark, vatten samt växt- och djurliv.
Ovanstående föreskrifter ska inte utgöra hinder för:
• förvaltaren av naturreservatet, eller den som förvaltaren uppdrar åt, att vidta
de åtgärder som behövs för att tillgodose syftet med naturreservatet och som
framgår av föreskrifterna B15-B18.
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C. Med stöd av 7 kap. 30§ miljöbalken, om rätten att färdas och vistas i
reservatet, är det utöver vad om annars gäller förbjudet att:
19 skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,
20 skada, plocka eller samla in kärlväxter, mossor, lavar eller svampar annat än
plockning av bär, matsvamp och enstaka exemplar,
21 inplantera för området främmande växt- eller djurarter,
22 sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift,
23 framföra motordrivet fordon eller parkera annat än på anvisad plats,
24 lägga upp båt på land,
25 elda annat än på anvisad plats,
26 ha hunden okopplad eller i koppel längre än två meter. Förbudet gäller inte
inom markerat område på bilaga 2 F.
Dessutom är det förbjudet att utan kommunens tillstånd:
27 genomföra vetenskapliga undersökningar. Tillstånd kan ges under
förutsättning att de inte motverkar reservatets syfte.
28 använda fällor avsedda för ryggradslösa djur, feromonbaserade lockmedel
inräknade,
29 anordna lägerverksamhet eller tävlingar,
30 sätta upp tält.
Upplysningar
Halmstads kommun vill upplysa om att föreskrifterna om begränsning av rätten att
färdas och vistas i reservatet gäller omedelbart och oberoende av om beslutet
överklagas (7 kap. 30 § miljöbalken).
Halmstads kommun erinrar även om att andra lagar, förordningar och föreskrifter
än reservatsföreskrifterna gäller för området. Av särskild betydelse för syftet med
reservatet, eller som ett komplement till föreskrifterna är bland andra:
2 kap. 1, 6-8 §§ kulturmiljölagen (1988:950), fornlämningar
De fasta fornlämningar som påträffas inom reservatet är skyddade enligt lag. Det är
förbjudet att utan tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom
bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada en fast fornlämning.
Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen får vidta de åtgärder som behövs för att
skydda, vårda och undersöka en fast fornlämning.
7 kap. 27-29 §§ miljöbalken, Natura 2000
Det krävs tillstånd av Länsstyrelsen för att vidta åtgärder som på ett betydande sätt
kan påverka miljön inom ett Natura 2000-område. Detta gäller även åtgärder som
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utförs utanför det aktuella området, om det får effekter inom Natura 2000-området.
7 kap. 13-18h §§ miljöbalken, strandskyddsbestämmelser
Strandskyddsbestämmelsernas syfte är att trygga förutsättningarna för
allmänhetens friluftsliv och människors tillgång till stränder samt att bevara goda
livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. Generellt omfattar
strandskyddet 100 m upp på land och ut i havet räknat från strandlinjen vid normalt
medelvattenstånd. Åtgärder som kan skada eller motverka syftet med strandskyddet
är förbjudna.
11 kap. miljöbalken, vattenverksamhet, samt lagen (1998:812) med särskilda
bestämmelser om vattenverksamhet.
Med vattenverksamhet avses bland annat uppförande, ändring, lagning och
utrivning av dammar, bortledande av vatten från eller grävning och rensning av
vattenområden samt andra åtgärder i vattenområden om åtgärden syftar till att
förändra vattnets djup eller läge. Även åtgärder som utförs för att avvattna mark
eller som utförs för att sänka eller tappa ur ett vattenområde eller skydda mot vatten,
när syftet med åtgärden är att varaktigt öka en fastighets lämplighet för ett visst
ändamål är att betrakta som vattenverksamhet (markavvattning). Samråd ska ske
med Länsstyrelsen.
12 kap. 6§ miljöbalken
För verksamheter och åtgärder som kan ändra naturmiljön väsentligt krävs samråd
med Länsstyrelsen, i de fall verksamheten eller åtgärden inte omfattas av
tillståndsplikt eller anmälningsplikt enligt miljöbalken. Inom reservat kan t ex
underhåll av ledningsgator eller vägar omfattas av samrådsplikt.
1 § terrängkörningslagen (1975:1313) och terrängkörningsförordningen
(1978:594)
Körning i terräng med motordrivet fordon för annat ändamål än jordbruk eller
skogsbruk är, med vissa undantag, förbjuden.
4-9 §§ artskyddsförordningen (2007:845), fridlysta arter
Många arter är fridlysta. Det innebär att djuren och växterna inte får skadas eller
störas, och i många fall även att fortplantningsområden och viloplatser är skyddade.
Alla fåglar, groddjur, kräldjur, fladdermöss samt orkidéer är fridlysta, och dessutom
ett urval av andra organismer.
Hur man överklagar
Om Ni vill överklaga detta beslut skall Ni skriva till Halmstads kommun, Box 153,
301 05 Halmstad. Ange därvid beslutets diarienummer KS 2014/00243 och vilken
del av beslutet som ni vill ändra.
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Halmstads kommun måste ha fått Ert överklagande senast den 23 februari 2020,
annars kan överklagandet inte prövas.
Halmstads kommun sänder överklagandet vidare till länsstyrelsen för prövning, om
Halmstads kommun inte själv ändrar beslutet på det sätt Ni har begärt. Om något är
oklart kan Ni vända Er till Halmstads kommun.
Kungörelse av beslutet
Halmstads kommun förordnar med stöd av 16 § delgivningslagen (1970:428), att
delgivning av detta beslut skall ske genom kungörelse. Kungörelsen ska inom 10
dagar efter beslutet införas i Hallandsposten.
Beslutet hålls tillgängligt på Halmstads kommun, Rådhuset, Halmstad och på
kommunens hemsida www.halmstad.se.
Detta beslut kommer att kungöras i ortstidning och justerat beslutsprotokoll
tillkännages på kommunens anslagstavla i foajén på Rådhuset i Halmstad.
Beslutet kommer att tas upp i kommunens författningssamling.
Beskrivning av området
Alet ligger i den naturgeografiska regionen Södra Hallands kustland. Området
ansluter direkt till Laholmsbukten väster om Halmstad. Strandremsan kallas för
Västra Stranden. Det tätortsnära läget medför att omgivningarna till största delen
utgörs av olika typer av anläggningar och bebyggelse, från bostäder nordväst om
Alet, via idrottshall och idrottsplats i norr, förskola och Kattegatt gymnasieskola till
Halmstads reningsverk och hamninloppet öster om Alet.
Området vid Alet har sin historia som betad utmark på Slottsjorden. Efter betets
upphörande har lövskog vuxit upp främst i de blöta partierna. Delar av Alet skyddsplanterades mot sandflykt med vanlig tall och bergtall. Under slutet av 1800-talet
och början av 1900-talet var Alet ett omtyckt friluftsområde, där främst olika
idrottsliga aktiviteter anordnades. Där fanns även en festplats. De öppna delarna av
markerna, som förr hörde till Slottsjorden, utnyttjades till ett civilt flygfält under en
period i mitten av 1900-talet. Efter flytt av flyget till nuvarande plats i slutet av
1950-talet har Alet blivit ett välbesökt rekreationsområde och med förekomst av
värdefulla naturmiljöer.
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Västra Stranden, med havsstrand och dynområde, är tillsammans med alsumpskogen i Aleskogen områdets främsta signum. Det kompletteras väl av de öppna
gräsmarkerna på det gamla civila flygfältet samt delar av vattendrag, främst
Knebildstorpsbäckens utflöde, där lax och ål vandrar upp. Aleskogen utgörs av
alkärr med svärdslilja och alsumpskog av översilningstyp. I dynsvackor mellan
bundna sanddyner finns flera dynvåtmarker, både med öppet och slutet trädskikt.
Antalet grova lövträd är många. Mängden av död ved, i form av döda träd,
högstubbar och lågor är stor.
Strandlinjen vid Västra stranden har de senaste 100 åren förskjutits markant ut mot
havet. Omfattande sandvandring och pågående omlagringsprocesser skapar grunda
havsbottnar som vid lågvatten blottläggs. Detta tillsammans med Nissans påverkan
med tillskott av sötvatten och sediment bidrar till havsområdets värde som uppväxtoch födosöksområde för fisk och rastande fågel.
För att vara ett så tätortsnära läge har Aleskogen en naturskogsliknande karaktär,
vilket är viktigt att slå vakt om.
Uppgifter om reservatet
Namn

Alet

Kommun

Halmstads kommun

Församling

S:t Nicolai

Reservatet bildades år

2019

Areal

54,3 hektar, varav 42 ha landareal

Lägesbeskrivning

Alet, Västra stranden, Halmstad

Mittkoordinater SWEREF 99
TM

N 6282260, E 357400

Naturgeografisk region

Region 5. Hallands kustland

Fastigheter och markägare

Del av Halmstad 1:1, 1:7, 1:8 och 1:12,
Halmstads kommun

Rättigheter

Laholmsbuktens VA (LBVA) har inom
fastigheterna Halmstad 1:7 och 1:8 rätt till
befintlig ledningssträckning och har enligt
dessa föreskrifter rätt till underhåll av VAledning.
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Rättigheter

Halmstads Energi och Miljö AB (HEM)
har inom fastigheterna Halmstad 1:7 rätt till
befintlig ledningssträckning och har enligt
dessa föreskrifter rätt till underhåll av
ledning för fjärrvärme och fjärrkyla
inklusive signalledning.
Fastighetskontoret, Halmstads kommun, har
inom fastigheterna Halmstad 1:7 rätt till
befintlig ledningssträckning och har enligt
dessa föreskrifter rätt till underhåll av
ledning och damm för dagvattenhantering.

Natura 2000-beteckning

Aleskogen SE 0510123

Förvaltare

Halmstads kommun

Ärendets handläggning
Alets naturvärden med alsumpskog och sitt rika fågelliv har varit känt under lång
tid. 1983 hemställde Halmstads Ornitologiska Klubb att Länsstyrelsen Hallands län
skulle avsätta Alet som naturreservat eller naturvårdsområde. Området omfattades
delvis av detaljplan, och reservat får ej bildas i strid mot gällande plan, varför
Länsstyrelsen inte påbörjade någon reservatsbildning.
1986 väckte kommunens dåvarande naturvårdskommitté frågan om skydd av
området och hemställde hos kommunstyrelsen att avsätta Aleskogen som
naturreservat enligt 7§ dåvarande naturvårdslagen samt att i samråd med
Länsstyrelsen upprätta en skötselplan.
1988 beslutade kommunfullmäktige i Halmstad att Alets strandskog med
intilliggande strandängar skulle avsättas som ett kommunalt naturreservat.
Fullmäktige gav också kommunstyrelsen i uppdrag att närmare avgränsa och
utmärka området samt utfärda skötselföreskrifter. Skötselplan för området togs
fram 1988 av dåvarande Skogsvårdsstyrelsen. Planen reviderades i samråd med
Länsstyrelsen 1992.
Under 1990-talet inkom skrivelser och motioner till kommunstyrelsen från
privatpersoner, Naturskyddsföreningen och Halmstad Ornitologiska Klubb för att
öka skyddet av Aleskogen. Kommunen bedömde då att det inte var nödvändigt att
ge Aleskogen utökat skydd som statligt reservat och att områdets förvaltning och
skötsel var tillräckligt ur naturvårdssynpunkt. Kommunfullmäktige beslutade 1996
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att området skulle bibehålla statusen som ”kommunalt naturreservat”. Regeringen
godkände Aleskogen som ett Natura 2000-område juli 2000.
Arbetet med en ny översiktsplan för kommunen påbörjades 2010 och under arbetet
med detta konstaterades att Alet utgjorde en viktig nod i stadens gröna infrastruktur.
Framtidsplan 2030, strategisk översiktsplan för Halmstads kommun, antogs 201406-17 och den slog fast att Aleskogen och intilliggande öppna gräs- och sandmarker
behövde ett förstärkt skydd. Översiktsplanen föreslog att området skulle skyddas
som naturreservat.
Som svar på en motion från Halmstads Ornitologiska Förening gav
kommunfullmäktige 2014-05-20 kommunstyrelsen i uppdrag att bilda ett
kommunalt naturreservat av området.
Inventering av områdets naturvärden genomfördes under 2015 och ett första förslag
till handlingar togs fram 2016.
Kommunstyrelsen lämnade 2017-08-22 uppdrag till samhällsbyggnadskontoret att
ta fram ny detaljplan för Alets naturreservat. Detaljplanen upphäver de tidigare
detaljplanerna, i de delar som berör området och där ändamålet är oförenligt med
naturreservat. Ny detaljplan medger en mindre byggrätt knuten till
reservatsändamålet och upphäver tidigare möjliga bostadsbebyggelse i området.
Framtagande av detaljplan sker parallellt med formell hantering av handlingar
rörande beslut, föreskrifter och skötselplan för Alets naturreservat. Samråd
genomfördes hösten 2018.
Beslut om antagande av detaljplan togs av kommunstyrelsen den 15 oktober 2019.
Detaljplanen vann lagakraft den 19 november 2019. Kommunfullmäktige beslutade
om bildande av Alets naturreservat den 13 februari 2020.
Inkomna synpunkter
Under samrådet 19 oktober – 29 november 2018 inkom 20 yttranden. Då samrådet
omfattade både ny detaljplan för området och reservatshandlingarna gjordes en
gemensam samrådsredogörelse för genomfört samråd. Samrådsredogörelsen
(bilaga 5) redovisar yttrandena i sin helhet och kommunens bemötande av inkomna
yttranden.
I korthet kan framförda synpunkter sammanfattas i positiv respons på att området
formellt skyddas som naturreservat. Synpunkter på reservatets avgränsning
framförde samt önskemål om att reservatshandlingarna bör utformas enligt
Naturvårdsverkets uppdaterade mallar. Naturskyddsföreningen bidrog med
kunskap om områdets fågelliv och ny information om en nedlagd skjutbana inom
området. Yttranden från närboende fokuserade på nuvarande och framtida skötsel
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av området, både skogsmiljöer och vattendrag. Ägare till en fd fiskebod som står
på ofri grund i området framförde önskemål om att genom avstyckning eller arrende
kunna privatisera platsen där hans bod idag står.
Kommunens bedömning
Val av område och skyddsform
Det som kan hota värdena i Alet är främst negativ hydrologisk påverkan i
sumpskogsmiljöerna, brist på hävd som resulterar i igenväxning av sandmarkerna,
exploatering samt fragmentering av biotoperna. Även exploateringar utanför
reservatets gränser, som bebyggelse och vägar, kan vara negativa för natur- eller
upplevelsevärden.
Delar av Alet är idag Natura 2000-område, och det behövs någon form av
långsiktigt skydd som tillvaratar dessa värden. Samtidigt kräver Alet en hel del
skötsel- och restaureringsinsatser, vilket medför att en skötselplan behövs. Vidare
krävs ordningsföreskrifter för att bevara områdets värden. Naturreservat är därmed
den lämpligaste skyddsformen.
Ur ett svenskt och internationellt perspektiv har Halland och Sverige ett ansvar att
bevara vissa skogar. Alsumpskogar av olika typer är utpekade som särskilda
ansvarsbiotoper för länet i strategin för formellt skydd av skog i Hallands län. Som
kustlän kan Halland också anses ha ett stort ansvar för att bevara återstående
kustnära sandmarker i gott skick.
Beslutets förenlighet med riksintressen, planer, områdesbestämmelser och
miljömål
Alet är angivet som riksintresse för naturvård (MB 3 kap. 6 §), rörligt friluftsliv
(MB 4 kap 2§) samt som högexploaterad kust (MB 4 kap. 4 §). EU-kommissionen
har beslutat att delar av Alet utgör ett område av gemenskapsintresse - SE0510123,
enligt rådets direktiv (92/43/EEG) om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och
växter och därmed ingår i nätverket Natura 2000. I beslut och skötselplan har
Halmstads kommun beaktat de värden som varit grund för att området ingår i
Natura 2000-nätverket och skötselplanen har utformats i överensstämmelse med
bevarandeplanen för Natura 2000-området, daterad 2016-12-19. Alet ingår i
länsstyrelsens strategi för långsiktigt skydd av kustområden med höga naturvärden.
Reservatsbildningen bidrar till att uppnå miljökvalitetsmålen Levande skogar,
Myllrande våtmark, Ett rikt växt och djurliv, Hav i balans samt levande kust och
skärgård och Ett rikt odlingslandskap.
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Reservatsbeslutet är förenligt med hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap. MB.
Halmstads kommun bedömer att detta beslut är förenligt med en från allmän
synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurser. Naturreservatet ligger
också helt i linje med intentionen för området enligt gällande översiktsplan,
Framtidsplan 2030 strategisk översiktsplan för Halmstads kommun, som föreslår
ett utökat skydd genom reservatsbildning.
Parallellt med reservatsbildningen har en ny detaljplan för området tagits fram som
möjliggör reservatsbildningen och upphäver oförenliga ändamål och motstridig
markanvändning enligt de gamla detaljplanerna.
Intresseprövning
Halmstads kommun anser, vid en intresseprövning enligt 7 kap. 25 § miljöbalken,
att avgränsningen av området, reservatets omfång och föreskrifternas utformning i
detta beslut innebär en rimlig balans mellan de värden som skall skyddas och det
intrång detta innebär för enskilds rätt att använda mark och vatten.
Beslutet följer riktlinjer för prioritering av naturreservatsskydd, Sveriges
internationella åtaganden om skydd av den biologiska mångfalden samt Sveriges
miljökvalitetsmål.
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Bilagor
Bilaga 1

Skötselplan

Bilaga 2

Kartor

Bilaga 3

Rödlistade och regionalt intressanta arter

Bilaga 4

Fastigheter och särskilda rättigheter

Bilaga 5

Samrådsredogörelse tillhörande detaljplan för del av Halmstad 1:1
m.fl. Alets naturreservat och Beslutshandling samt skötselplan för
Alets naturreservat 2019-05-07

2A Översiktskarta
2B Skötselområden
2C Naturtypskarta enligt KNAS
2D Natura 2000-naturtyper
2E Friluftsliv
2F Karta som preciserar undantag från
föreskrifter enligt 7 kap. 5§ och 30§ MB
2G Karta som preciserar föreskrift 16 och 17
enligt 7 kap. 6§ MB
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