
Yttrande över ”Förslag till beslut om bildande av naturreservatet 

Prästaskogen i Laholms kommun” 

Diarienummer 511-6428-13 

Naturskyddsföreningen Södra Halland ser mycket positivt på att Prästaskogen nu äntligen 

blir naturreservat och får det skydd och den skötsel som området behöver. 

Området är mycket fint, har höga biologiska värden och är oerhört populärt som utflyktsmål. 

Detta såväl för ortsbor som i generationer nyttjat området och dess spektakulära 

forsområde med kvarnmiljön för promenader, bad, simskola, fiske m.m., som för andra 

kommuninvånare och folk från regionen. Men även stora skaror internationella besökare 

hittar hit. Alla kategorier av människor kommer till den anpassade naturen, dit man kan ta 

sig med rullator, barnvagn, rullstol och komma väldigt nära forsen. Nya svenskar som inte är 

vana att vistas i den svenska naturen söker sig hit, för att umgås i naturen, laga mat på 

grillarna tillsammans. För många är nog detta den första bekantskapen med svensk natur. 

Parkeringsplatsen, toaletten, tillgång till vatten och sophantering stärker områdets 

popularitet. Samtidigt är det väldigt spännande att uppleva den gamla kvarnmiljön och de 

arrangemang som ordnas där. 

Syftet med att göra Prästaskogen till naturreservat måste vidgas och även innefatta mål för 

besöks- och friluftsliv. Enligt visionen att ” Naturen skall värnas, vårdas och visas”. 

Detta syfte kräver mycket då det samtidigt finns syften och mål om att utveckla och 

bibehålla höga biologiska värden. Det kommer att behövas mer skötsel, tillsyn, information 

och åtgärder för att kanalisera besökarna och uppfylla friluftslivets behov och önskningar 

utan att naturen tar skada. Kan påverka hur man sköter naturen t.ex lämplighet att ha bete, 

hur man avvecklar granskogen, föryngringsåtgärder för ek m.m. 

Kommunen har gjort stora ansträngningar för friluftslivet i ett tidigare LONA projekt med 

medel från länsstyrelsen, privatpersoner och företag och stort engagemang från 

samhällsföreningen. Många är mycket angelägna om att det här området finns och har bra 

tillgänglighet med fin natur. Inte minst är detta viktigt när nu tåget skall stanna i Knäred. 

Knäred växer och får fler invånare och naturturismen i inlandet växer. 

Den kulturhistoriskt intressanta bron nedströms fallen är i mycket dåligt skick och riskerar att 

stängas om inget görs. Den har mycket stor betydelse för den anpassade slingan. Frågan bör 

lösas ihop med Laholms kommun och vägföreningen som äger bron. 

Hängbron, parkeringen, toaletten och utsiktsplattformen ägs och sköts av kommunen. 

Samhällsföreningen sköter viss tillsyn och krattning av slingan, men den behöver mer och 

detta kan inte ligga på några enskilda pensionärers ansvar. Frågan måste utredas. 

Grillarna, tre stycken, behöver skötas och förses med ved då man inte får plocka pinnar i 

skogen. Vem gör det? Utred! Förslagsvis byggs en grill till på den gula slingan med bord och 

bänkar där det finns en gammal förfallen. Övernattningsskyddet med grill kan väl tillhöra 

Hallandsleden och få skötsel den vägen? 



Vad gäller skötsel av naturen ser vi stora problem med avvecklingen av granskogen i skede 

ett. Vi föreslår succesiv avveckling med mindre områden åt gången, kanske gallra någon bit 

och låta blåbär, ljung och annan buskvegetation med luckor så småningom utvecklas till 

löv/ekskog. Andra små områden kan sås/planteras med ek och hägnas. Andra kan lämnas 

helt för naturlig föryngring. Många olika föryngringsmetoder kan testas och på ett 

pedagogiskt sätt visas för besökarna. Alltså inga stora kalhyggen som tar 100 år innan de har 

utvecklat ekskog eller som ni föreslår hagmarker med solitära ekar för bete. Förstör inte 

stigen och skogskaraktären, utan gör en försiktig kontinuerlig överföring av granplantagen till 

lövskogar med mycket ek.  

Bete i ett så här välbesökt, begränsat område tror vi har sina svårigheter och begränsningar.  

Behövs i så fall i all framtid, det är dyrt, svårt att garantera djurtillgång, svårt med tillsyn av 

djuren men framför allt begränsar det tillgängligheten till området för friluftslivet omöjliggör 

besök med hund och ökar trycket på naturen utanför stängslet. 

Fiske i reservatet måste utredas. Området ingår i ett fiskevårdsområde under bildande. 

Kanske begränsar det annat friluftsliv. Fiske kan ske på andra områden i fiskevårdsområdet 

och där generera naturturism. 

Likaså jakten bör kraftigt begränsas eller förbjudas i ett så här välbesökt område 

Mycket information om naturen, allemansrätten och vilka ordningsregler som gäller behövs 

på många olika språk. Vandringar för olika kategorier av besökare behöver ordnas. Barn, 

gamla, funktionsnedsatta, invandrare med olika språk, fågelintresserade, botaniskt 

intresserade m.fl. Detta kan Naturskyddsföreningen vara med och ordna. 

Daglig tillsyn på sommaren och veckotillsyn övriga tider med skräpplockning behövs. 

Området får inte gå ner sig utan skall ha en hög standard både för besökarens skull och för 

naturens skull. 

Det krävs avtal om skötsel och ansvarsfördelning mellan Laholms kommun, länsstyrelsen och 

samhällsföreningen i Knäred. 
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