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Län och kommun 

Hallands län, Laholm
 
Kontaktperson på kommunen

Namn: Margareta Lindgren, Telefon: 0430-15273, Epost: margareta.lindgren@laholm.se
 
Sammanfattning 

Laholms kommun äger ett område Allarp 2:2 ca:14 ha mellan naturreservatet och den nya bebyggelsen i

Allarp. Området har inte användts eller skötts sedan tidigt 80-tal vilket gjort att det idag är vilt, blött, risigt

och delvis igenvuxet. De östra delarna har öppen ängsmark med antydan till ljungmark. Naturinventering

finns, som visar på höga värden för fåglar, fladdermöss och vissa växter och insekter(gaddstekalar och

fjärilar). Området ligger i ÖP som utvecklingsområde. Används nu alltmer som närrekreationsområde

efterhand som bostadsbyggandet i närområdet ökar. Det finns nu behov av att utveckla området som

närrekreationsområde. Det skulle kunna inrymma, våtmark/groddamm, pulkabacke, ljunghed, hundrastgård,

slingor-delvis belyst, lekområde, naturcentra/ toaletter, parkeringsplats. En skötselplan som gynnar och

utvecklar den redan höga biologiska mångfalden i samklang med anordningar för friluftslivet behövs. Ett

första tag i skötseln som gynnar mångfalden , så att inte den försvinner innan det utvecklas.Samt tar tag i

och får igång en skötsel enligt denna plan.Samverkan med boende för att utröna deras tankar och behov ökar

betydelsen av området som närrekreationsområde och kommer att avlasta naturreservatet .
 
Åtgärder 

1. Skötselplan för naturen i kombination med plan för rekreation i området tas fram.Laholms kommun tar

med hjälp av konsulter fram hur området kan användas, utvecklas och skötas. Både för att öka den

biologiska mångfalden och för att uppfylla kravet som tätortsnära rekreationsområde. Resultaten från

träffarna med "boende" i åtgärd 3 skall vägas in. (Skötselplan för oskyddat natur- eller kulturområde) 

2. Praktik skötsel. Grävning/ klippning av brandgata. Naturvårdsbränning med upphandlad konsult.

Slyröjning i kommunal regi. Röja stigar, lite spänger över gamla dräneringsdiken (Röjning/gallring) 

3. Samverkan med boende, politiken och intresseföreningar genom möten och exkursioner i området. De

deltagandes intressen skall vägas in i skötselplanen och utvecklingsplanen i åtgärd 1.

(Informations/dialogträffar) 

Projekt: Allarp natur och rekreation
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Politikområden 

 Friluftsliv (50 %) tätortsnära natur- och friluftsområde som avlastar närliggande naturreservat 

 Övrigt av betydelse för naturvård (50 %) Området har stor betydelse för det rörliga friluftslivet och stor

betydelse för biologisk mångfald, avlastar det närliggande naturreservatet. Behöver naturanpassad skötsel 
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