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Bildande av Alets naturreservat,
Halmstads kommun
(DNR KS 2014/00243)
Enligt beslut i Kommunfullmäktige i Halmstads kommun den 13 februari 2020
Kommunfullmäktige beslutar, med stöd av 7 kap. 4§ miljöbalken att bilda Alets naturreservat på delar av fastighet
erna Halmstad 1:1, 1:7; 1:8 och 1:12 samt meddela att föreskrifter och skötselplan daterad 2019-11-26 ska gälla för
reservatet.
I beslutet meddelades med stöd av 7 kap. 5 § andra stycket miljöbalken följande ordningsföreskrifter om inskränkningar
i rätten att använda mark- och vattenområden inom reservatet.
Inom reservatet är det 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.
11. Inplantera för området främmande växt- eller djurarter.
12. Sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift.
13. Bedriva jakt.
14. Bedriva täkt till exempel 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 A4-A6, A8 och A10.
• Att med kommunens tillstånd rensa befintliga diken, som markerats på karta 2F. Undantaget gäller förbud i före
skrifterna 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 predator
trycket finns. Undantaget gäller föreskriften A13.
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I beslutet meddelades med stöd av 7 kap. 6 § andra stycket miljöbalken följande ordningsföreskrifter angående åtgärder
och anordningar som ägare och innehavare av särskild rätt till fastigheten ska tåla enligt följande:
15. Utmärkning av naturreservatets gräns enligt Naturvårdsverkets anvisningar.
16. Anläggning och underhåll av friluftslivsanordningar exempelvis besöksanläggning, servicebyggnader, toaletter, par
keringsplats, 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/upp
grävning 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.
I beslutet meddelades med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken följande ordningsföreskrifter om vad allmänheten har att
iaktta.
Inom reservatet är det 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 2F.
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.
Ordningsföreskrifterna träder, enligt 7 kap. 30 § miljöbalken, ikraft omedelbart efter att naturreservatet har beslutats,
oavsett om beslutet överklagas.

Halmstads kommun

2

