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Bildande av naturreservat Skälhult i Lidhults församling
Beslut
Kommunstyrelsen antar miljö- och byggförvaltningens förslag till yttrande och
lämnar det till länsstyrelsen, med tillägget att samexistensen mellan öring och
flodkräfta ska beaktas.
Sammanfattning av ärendet
Ägaren till fastigheten Skälshult 1:1 skickade år 2015 en intresseanmälan
till länsstyrelsen om formellt skydd inom Kometprogrammet
(kompletterande metoder för skydd av värdefull skog). Länsstyrelsen
föreslog därefter bildande av naturreservatet Skälhult.
Ljungby kommun har fått möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut
och skötselplan. Syftet med naturreservatet är att vårda och bevara
naturmiljöer knutna till naturskogsartade skogar och vattenmiljöer så att
den biologiska mångfalden bevaras och förstärks. Dessutom ska yngre och
skogsbrukspåverkade skogar vårdas så att de områdena utvecklas mot
naturskogsartade skogar. Reservatet ska också ge möjligheter till
naturupplevelser för det rörliga friluftslivet samt forskning.
Skälshult 1:1 är ett mycket värdefullt naturområde med äldre bok- och
barrskog och har en stor mångfald av arter knutna till dessa miljöer.
Reservatets norra del består av en rullstensås (Skälhultsåsen) med
tillhörande isälvsavlagringar där bok- och blandskog växer.
Reservatet genomflyts av Lidhultsån som avdelar naturreservatet i en nordsydlig del. Denna del av Lidhultsån ingår i södra Unnenområdet som är ett
särskilt värdefullt utpekat vattenområde av Havs- och Vattenmyndigheten
för sin ursprungliga och storvuxna öringstam samt förekomst av flodkräfta.
Även utter förekommer.
På södra sidan av ån finns barrskogar som är i stort sett opåverkade av
skogsbruk de senaste 50 åren. Huvuddelen av barrskogarna är i form av
tallskog och sumpskog och utgör värdekärnorna i området med mycket
höga naturvärden.
Det finns även en fast fornlämning i reservatets nordöstra del i
Skälhultsåsens sluttning i form av en tjärdal.
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Delar av reservatet ingår också i länsstyrelsens våtmarksinventering där
Skälsgöl (nordväst) har tilldelats näst högsta värdet klass 2, Lidhultsån
klass 3 samt Djurö mosse i sydöst klass 3. Området kring gården ingår
också i länsstyrelsens ängs- och betesmarksinventering.
Skogstyrelsen har också utpekade nyckelbiotopsområden samt
naturvärdesobjekt i nyckelbiotopsinventeringen. Det är nyckelbiotopen
bokskogen på Skälhultsåsen samt naturvärdesobjektet barrsumpskogen i
reservatets södra del.
Länsstyrelsen gör bedömningen i föreskrifterna att jakt på skogshöns inte
får bedrivas inom reservatet. Inom området förekommer bland annat tjäder
och orre som är listade i EU:s fågeldirektiv. Arterna är hänsynskrävande
och missgynnas av skogsbruk med grankultur och brist på halvöppna
skogsmiljöer, tallskogar och våtmarker.
Länsstyrelsens förslag beskriver områdets naturvärden och hur de kan
bevaras och utvecklas:
1. För skötselområdet för parkeringsplatser/rastplatser anges i
skötselplanen att de ska tillgängliggöra området för besökare. Tillgång
till toalett och sophantering skulle möjliggöra för fler att besöka och
stanna i området. Toalett/sophantering placeras lämpligen tillsammans
med faciliteter för parkering och information, så att det blir lättillgängligt
för besökare.
2. De föreslagna skötselåtgärderna får i skötselplanen olika prioritet och
även tidpunkt för genomförandet anges här. Åtgärder kopplade till
besökare har hög prioritet vilket Ljungby kommun ser positivt på.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att anta
miljö- och byggförvaltningens förslag till yttrande och lämna det till
länsstyrelsen.
Beslutsunderlag
Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse och förslag till yttrande
2016-10-13.
Arbetsutskottets förslag till beslut 2016-10-25.
Skickas till
Länsstyrelsen i Kronoberg
Justerandes sign

