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Restaureringsplan för Natura 2000-området,
Laholmsbuktens sanddynsreservat SE0510006 i
Halmstads och Laholms kommuner, Hallands
län
Planen har tagits fram som en del av LIFE+-projektet Sand Life,
LIFE11/NAT/SE/849

Bild över delvis igenväxta dyner tagen på Hökafältet mot söder. På bilden syns bergtall
till vänster och vresros till höger. Dessa kommer att ryckas och grävas bort under
restaureringarna.
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Blåmonke och flockfibbla bidrar med pollen och nektar till
insekter. Restaureringarna förväntas leda till en större förekomst
av bl.a. dessa arter. Här växer monke och fibblor på den sandiga
betesmarken på norra Hökafältet.

Bergtallbestånd innanför dynerna på Hökafältets naturreservat.
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Inledning
Laholmsbuktens sanddynsreservat i Hallands län är ett av de Natura 2000 områden som
ska restaureras inom ramen för Life + projektet Sand Life. I Natura 2000 området ingår
naturreservaten Gullbranna, Tönnersa och Hökafältet. I denna restaureringsplan beskrivs
vad som ska göras i Natura 2000 området för att nå de mål som är uppsatta inom Life +
projektet Sand Life. Planen grundar sig på de skötselplaner som finns för naturreservaten
samt de förslag på lämpliga åtgärder som länsstyrelsen tagit fram under planeringen av
projektet. Åtgärderna kommer i planen att beskrivas mer i detalj och de delområden där
åtgärderna ska genomföras kommer att pekas ut.
1. SYFTE
Att:
Restaurera de inom området förekommande naturtyperna som ingår i EU:s nätverk av
skyddsvärda områden, Natura 2000, så att de kan nå gynnsamt tillstånd.
Syftet ska nås genom att:
• Åtgärder genomförs för att återskapa ytor av bar sand på 42,7 ha samt att vresros
grävs bort till förmån för bar sand på 6,3 ha.
• Bergtall och tallplanteringar avverkas och gallras på 82 ha och röjning av sly och
buskar görs på 40 ha.
• Brandgator grävs och naturvårdsbränningar genomförs vid 14 tillfällen i dynerna och
på hedmark med tät grässvål och grov ljung.
• Tiotusen meter stängsel sätts upp runt ca 140 ha nybliven betesmark samt att brunnar
grävs och grindar och insamlingsfållor byggs.
• En ca 1000 m lång brukarväg anläggs för att underlätta transporter in och ut ur
terrängen.
2. BESKRIVNING AV OMRÅDET
2.1 Uppgifter om området
Natura 2000-område
Naturreservat
Restaureringsareal:
Restaureringsområden:
Län:
Kommuner:
Förvaltare:

SE0510006
Gullbranna, Tönnersa och Hökafältet
352 ha
22
Halland
Halmstad, Laholm
Länsstyrelsen i Hallands län

RESTAURERINGSPLAN inom LIFE+-projekt Sand Life

www.sandlife.se

2.2 Allmän beskrivning av området
Natura 2000-området Laholmsbuktens sanddynsreservat innefattar tre naturreservat;
Gullbranna, Tönnersa och Hökafältet. Det är Hallands största område med
sanddynmiljöer och domineras av långa stränder, sanddyner, områden med rörlig sand
och flodmynningar. Sanddynerna är höga och välutvecklade i norra delen av området och
söder om floden Lagan, dynerna är lägre inom ett mindre område. Sanddynerna är delvis
täckta med dyngräs och hedvegetation i en blandning av områden med bar sand och
vegetation. I öster övergår de till överväxta fasta sanddyner med planteringar av låga
bergtallar samt lövträd och vanliga tallar. Längre inåt landet finns höga tallskogar med
inslag av lövträd och lövsumpskogar. Åarna Lagan och Genevadsån bryter genom
sanddynerna på väg till havet. Vid Lagans mynning finns öppna och betade områden.
De högsta biologiska värdena återfinns i sanden i de vita sanddynerna, grå sanddynerna
och i de fuktiga dynsänkorna. I skogarna är det främst lövsumpskogarna som har höga
naturvärden. I Natura 2000 området finns ca 40 arter från den svenska nationella
rödlistan över hotade arter. Dessa är en majoritet av de arter som ingår i sanddynsmiljöer
i väst. Insektsinventeringar som gjordes i sanddynmiljöerna från början av 2000-talet
visade att det i området finns en mycket rik insektsfauna med flera utrotningshotade arter
(t.ex. Strandsandjägare (Cicindela maritima), Batavsandbi (Andrena batava), Röd
strandkrypare (Aegialia rufa) och Bibagge (Apalus bimaculatus). De flesta arterna har
behov av öppna, sandiga miljöer med tillgång till nektarproducerande växtarter. Området
har rika geologiska och hydrologiska värden samt många livsmiljöer som är typiska för
sanddynlandskap, såsom sanddyner, områden med rörlig sand, fuktiga dynsvackor och
flodmynningar.
Området har bara varit beskogat under en kort period. För 150 år sedan, var dessa
områden öppna och marken användes för bete, slåtter och insamling av torv, ved och
tång. Markanvändningen blev med tiden så kraftig att problem med sandflykt började
uppstå. Laholmsbuktens sanddynsreservat är ett av flera stora områden i Halland där man
genom tillstånd, lagar och ekonomiskt stöd försökte minska risken för sandflykt genom
att plantera svarttall, bergtall och gräs. De omfattande metoderna som användes för att
skydda området från sandflykt under 1900-talet i kombination med ett ökat kvävenedfall
har resulterat i igenväxning av de öppna sandmiljöerna samt minskad kvalitet av
livsmiljöer för ett antal arter som är förknippade med sandiga jordar. Villkoren för floran
och faunan som är specialiserad på öppna, sandiga livsmiljöer (2120, 2130, och 2140)
försämras ständigt och idag, finns ett stort antal arter som är utrotningshotade. Ett
exempel är Fältpiplärkan (Anthus campestris) vars population 1994 bestod av 16
häckande par, men idag finns inga revir kvar i området. Möjligheten till friluftsliv
påverkas också negativt av den pågående igenväxningen. Kvaliteten på habitaten för
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hotade och specialiserade arter i området måste förbättras för att säkerställa deras
överlevnad. Det är också nödvändigt att området kan vara tillgängligt för friluftslivet.

3. RESTAURERINGSÅTGÄRDER
3.1 Övergripande beskrivning
Området som ska restaureras är ca 352 ha och består av öppna sanddyner, sandiga hedar,
fuktiga dynsvackor, igenväxta och skogbevuxna dyner. Vresros, tall, lövskog, lövsly samt
bergtall utgör en stor del av igenväxningen. Ljung, kråkris och dyngräs dominerar
fältskiktet på hedarna men det finns inslag av örter som flockfibbla och liten blåklocka,
samtidigt som det finns uppslag av löv, tall, och bergtall. I flera områden växer homogena
och täta bergtallsbestånd i vilka marken täcks av framförallt barrförna, mossa och lavar.
Innanför dynerna finns på vissa delar fuktiga partier med dynvåtmarker som delvis också
är stadda under igenväxning.
Naturvärdena är framförallt knutna till de öppna sanddynerna, de fuktiga dynsvackorna
och hedmarkerna bakom dem. Där finns ett rikt växt och insektsliv med arter som
hedpärlemorfjäril, krypvideglasvingen, batavsandbi, strandsandjägare, havsstrandlöpare
bibagge, praktnejlika och klockljung. Nektarproducerande arter förekommer i form av
fibblor, kärringtand, ljung, blåmonke, backtimjan, liten blåklocka och flera violarter.
Cirka 40 rödlistade arter har hittats i de olika reservaten, de flesta av dem är knutna till
öppna sandmarker.

3.1.2 Kulturvärden
Kända fornlämningar finns i området som ska restaureras. Inom en radie av 30 m från de
kända fynden får ingen maskinkörning äga rum och inga grävningar får göras. Om
ytterligare lämningar påträffas under arbetet kommer arbetet omedelbart avbrytas och
fyndet kommer att anmälas till länsstyrelsen. Konstaterade fornlämningar får inte skadas i
samband med avverkning och utkörning av virke. Vid röjningar ska röjningsmaterialet
inte ligga kvar nära eller i fornlämningar. Eldning får aldrig ske i närheten av
fornlämningar då det kan ställa till svårigheter vid en eventuell framtida utgrävning. Det
finns en risk att en längre tids kraftig eldning går djupt ner under markytan och förstör
djupare lager av fornlämningar.

3.2 Åtgärder

Sandmarkerna i Natura 2000-området Laholmsbuktens sanddynsreservat hotas av
igenväxning och brist på ytor med öppen sand och nektarproducerande arter. Det
övergripande målet med restaureringen är att gynna de öppna sandmiljöerna och de
flertalet hotade arter som är knutna till denna typ av miljöer. Arter som är rödlistade,
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berörs av åtgärdsprogram för hotade arter samt tas upp i art och habitatdirektivet och
fågeldirektivet kommer att gynnas. Fokus med restaureringsåtgärderna är att öppna upp
de ytor som är stadda under igenväxning samt att skapa områden med öppen sand och en
rik sandmarksflora. Genom åtgärderna kommer kvalitén på habitattyperna 2120, 2130,
2140, 2180 och 2190 att höjas och arealerna för respektive habitat kommer att öka då
igenväxta ytor restaureras.

Vresrosgrävning i Haverdals naturreservat.

Vresrosgrävning
På ca 6,3 ha av dynområdet har vresros etablerat och spridit sig längs med hela stranden.
Målet är att all vresros ska grävas och fraktas bort från dynområdet till förmån för ytor
med ren sand som grävts upp från ner till 2 m djup.
Vresrosen kommer att grävas bort längs med dynerna och stranden och buskage med
rotdelar kommer att sorteras ut från den rena sanden. Grävningen kommer att göras med
en större bandgående grävmaskin och en hjullastmaskin kommer att hantera de massor
som uppstår. Massorna sorteras i flera omgångar i ett trumsorteringsverk för att urskilja
först näringsrik sandjord med stor andel vresrosfrön och sedan ren sand, fri från frön och
näringsrik jord. Den mer jordblandade sanden som sorteras ut i den första sorteringen
kommer att läggas i botten på det hål där buskaget stått. Ett ca 1 m tjockt täcke av den
renare och magrare sanden kommer sedan att läggas ovanpå den jordblandade sanden.
Där mindre bestånd av vresros står utspridda över stora ytor kan djupomgrävningar göras
där buskagen grävs ner på ca 2 m djup och mager sand tas upp till ytan.
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Grävning av bar sand
Områden med bar sand kommer att skapas på ca 42,7 ha i Naturaområdet. Målet är att
det ska finnas ytor med bar sand i gynnsamma lägen i hela det restaurerade området.
Detta ska leda till att det finns sandiga hedmarker med en rik sandmarksflora och ett stort
inslag av öppen och rörlig sand spridda över området.
Större sammanhängande sandytor upp till 0,8 ha och ner till mindre sandblottor på bara
några meter kommer att grävas i flera områden. Bar sand kommer även att grävas i form
av brandgator som kommer att vara 1,5-2 m breda. Brandgatorna kommer att grävas
fram både genom djup omgrävning och genom att förna och vegetation skrapas bort. Små
fördjupningar med stående vatten kommer att grävas i anslutning till de ytor som ska
brännas för att garantera vattenförsörjningen. Arbetet kommer att göras med bandgående
grävmaskiner och grävningen kommer att göras i dynerna samt på hedmarker och nyligen
avverkade ytor. Omgrävningar kommer att göras ner till 2 m djup för att få upp mager
sand till ytan och samtidigt begrava förna och jordblandad sand. Ytterligare en metod som
kommer att användas för att få fram bar sand är att det översta förnalagret skrapas bort på
vissa områden. Djupharv eller motsvarande kan komma att användas i arbetet med att
skapa bar sand på vissa ytor.
Bergtallavveckling och övrig avverkning med stubbrytning
Bergtall, tall och löv kommer att avverkas och stubbarna kommer att brytas på ca 82 ha i
de tre reservaten. Målet är att avverka bergtall, tall och delar av lövbestånd samt rycka
upp stubbarna och gräva bort ansamlad förna på delar av arealen. Detta för att kunna
omvandla beskogade områden till sandiga och magra hedmarker med ett stort inslag av
öppen och rörlig sand och en rik sandmarksflora och fauna.
Avverkningarna kommer att göras med skördarmaskiner, grävmaskiner och genom
manuellhuggning med motorsåg. Träden kommer antingen att kapas vid stambasen eller
att ryckas upp med rötterna. Materialet kommer sedan att transporteras ut med en
skotare och läggas upp för torkning för att sedan att flisas. Stubbarna ska ryckas upp och
köras bort för att undvika att de på sikt tillför näring till marken. Under avverkningarna
kommer hänsyn att tas till stigar, vägar och de krokigt växande tallarna som kallas
trolltallar.
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Uppryckning av bergtall på Hökafältets naturreservat.

Naturvårdsbränning
I Laholmsbuktens sanddynsreservat ska bränningar genomföras vid 14 olika tillfällen över
tre bränningssäsonger. Ytor på upp till 10 ha kommer att brännas vid de olika tillfällena.
Bränningsytorna avgränsas med grävda brandgator som är ca 1,5- 2 m breda, och små
vattenhållande fördjupningar kommer att grävas i anslutning till ytorna för att försäkra
vattenförsörjningen.
Bränningarna kommer att genomföras under vårperioden mars-april och brännarlag om
ca 5-10 man kommer att utföra bränningarna. Utrustning som slangar, pumpar,
branddaskor och vattenkannor kommer att användas under bränningarna.
Räddningstjänsten kommer att underrättas och delges kontaktuppgifter till
bränningsledaren. Röjningar av sly och träd kommer att göras både över hela men
framförallt i kanterna på ytorna innan bränningarna genomförs. Detta görs för att
eliminera risken för att branden ska sprida sig utanför ytorna samt att lågorna ska slå upp i
trädkronor på de träd som står på vissa bränningsytor. Målsättningen är att bränna under
torraste möjliga förhållanden under mars- april för att få en stor påverkan på
markvegetationen och det översta förnaskiktet.
Röjning av igenväxning
På ca 40 ha kommer sly och yngre träd att röjas bort för att återställa tidigare öppna ytor
samt för att öka ljusinsläppet i skogsbeklädda områden. Röjningen kommer till stor del
ske med grävmaskin som rycker upp träden med rötterna. Detta görs för att få bort det
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organiska materialet i stubben samt för att skapa markstörning och fläckvis få upp bar
sand. I mer svårframkomlig skogsmark kommer röjningarna att ske motormanuellt med
motorsåg och röjsåg. Stubbarna får delvis på dessa ytor sitta kvar i marken. Sly och träd
som röjs bort läggs sedan i upplag för att torka samt regna och blåsa rent. Materialet kan
efter ca 1 år flisas och köras bort. Vissa högar av sly och ris kommer att lämnas kvar i de
ytor som ska brännas för att eldas upp. Risbränningarna görs fläckvis för att gynna
blomning av bl.a. kärringtand.
Bete
Cirka 140 ha av de restaurerade markerna i området kommer att stängslas in och betas av
boskap. Stängsel kommer att sättas på en sträcka av ca 10 000 m, gånggrindar, körgrindar
och insamlingsfållor kommer att byggas. Vattenbrunnar kommer att grävas intill betet för
att säkra en vattenkälla till djuren. Stängslet kommer att utgöras av ett tvåtrådigt
elstängsel eller liknande och stolparna kommer att vara kluven ek. Valet av betesdjur är
inte gjort, men att föredra är nötdjur eller möjligen hästar. Sambete mellan de båda kan
övervägas. Betet kommer att innebära att markerna hävdas och hålls öppna, samtidigt
som djurens tramp kan bidra till markstörning där sandblottor skapas. Då området
frekventeras av allmänhet i stor utsträckning kommer pålitliga djur med ett lämpligt
lynne att väljas ut.

3.2 Restaureringsområden med mål och åtgärder
Tabell 1. Delområdenas numrering samt arealer för varje delområde och total areal. Flera delområden
överlappar vilket ger en högre totalareal än arealerna för ”benefit areas”.
Delområde Areal
(ha)
2
9,4
5
6,3
6
1,4
7
39
10
5,5
11
4
12
9,5
13
2,5
14
17,8
21
53,3
22
12,6
23
9,1
24
2,3
25
5,4
26
14,7
27
10,1
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28
29
32
33
34
35
Totalt

76,7
21,8
23,6
7,4
6,5
65,4
404,3

Delområde 2, Sandstrand, öppna dyner och sandhed (9,4 ha)
Beskrivning:
Sandstrand, öppna sanddyner och sandmark med ett rikt växt- och djurliv. Här sker en
ständig förflyttning och omlagring av sand i områdets västra del medan igenväxning pågår
utmed ån i den östra delen. Genevadsåns mynning ändrar ofta läge och skapar en
särpräglad miljö med en hög andel öppen sand. Fläckvis i östra kanten finns en örtrik flora
med käringtand, ängsvädd, flockfibbla, monke m.m. I den södra delen finns ett område
med flacka sanddyner som är bevuxna med en yngre tall- och lövblandskog samt med en
smal remsa strandskog av klibbal närmast ån. Utmed Genevadsåns stränder har, som en
följd av näringsläckaget från jordbruksmark, en frodig vassvegetation och albuskage fått
en allt större utbredning på de sandiga brinkarna.
Restaureringsmål:
Sanddynerna är öppna, har en hög andel blottad sand och ett kontinuerligt inslag av
rörliga dyner med aktiv flygsand. Inslaget av träd och buskar är litet. I östra delen finns
öppna sandmarker dominerade av en lågvuxen sandhedsvegetation och med ett mindre
inslag av knotiga solitärer av tall och lövträd. Genevadsåns mynning kan vandra fritt och
dess stränder domineras av bar sand. Vassvegetation och klibbal saknas i stort sett utmed
åns stränder och på strandsporren i norra delen. Växter som producerar pollen och
nektar finns rikligt under hela sommarhalvåret.
Åtgärder:
Den södra, idag skogbevuxna delen av delområdet, restaureras till öppen sandmark
genom avverkning och röjning på 3,5 ha. Markstörning med grävmaskiner görs för att
skapa sandblottor på 1,5 ha. Rensning av strandzonen utmed Genevadsån görs samt
bortgrävning av vresros och vass på 1 ha. Naturvårdsbränning genomförs vid ett tillfälle.
Delområde 5, Sandstrand och öppna dyner (6,3 ha)
Beskrivning:
Sandstrand och öppna sanddyner med ett rikt växt- och djurliv. Här sker en ständig
förflyttning och omlagring av sand. Vid högvatten sker en erosion av strand och
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dyner då sand förs ut i Laholmsbukten medan det sker en tillförsel av sand från havet vid
lågvatten då stranden byggs upp igen. I den södra delen är gräsvegetation tät i dynerna
och här finns ett inslag av vresros, ung tall och ungt löv.
Restaureringsmål:
Sanddynerna är öppna, har en hög andel blottad sand och ett kontinuerligt inslag av
rörliga dyner med aktiv flygsand. Inslaget av träd och buskar är litet. Växter som
producerar pollen och nektar finns rikligt under hela sommarhalvåret.
Åtgärder:
Uppgrävning av tall- och lövsly samt vresros görs på 0,5 ha. Naturvårdsbränning
genomförs vid ett tillfälle. Markstörning görs med maskiner för att skapa blottad sand på
0,5 ha
Delområde 6, Sandstrand och öppna dyner (1,4 ha)
Beskrivning:
Delområdet består av en dunge med tall, björk, asp, klibbal m.m. invid
Genevadsån som här kantas av en bred vassbård. Skogsdungen har i senare tid stadigt
utökat sin areal på bekostnad av de öppna dynerna. Denna del bör restaureras till en
öppen sandmark med samma mål som för området i övrigt.
Restaureringsmål:
Området är en del av de öppna sanddynerna och har en riklig flora av växter som
producerar pollen och nektar.
Åtgärder:
Avverkning och röjning görs och stubbarna tas bort på 0,5 ha. Bar sand skapas genom
djupomgrävning med grävmaskin på 0,2 ha.
Delområde 7, Sandstrand och öppna dyner (39 ha)
Beskrivning:
Delområdet består av sandstrand och öppna sanddyner med ett rikt växt- och
djurliv. Vegetationen domineras av gräs i stora delar och inslaget av öppen sand är där
litet. De mäktigaste dynerna med inslag av rörlig sand finns i norr. Vresros förekommer
spritt i området och riklig föryngring av tall och löv sker i dynerna. En del av området
längs den nordöstra kanten överlappar med delområde 14 som kommer att bestå av
betesmark.
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Restaureringsmål:
Sanddynerna är öppna och dominerande naturtyper är vandrande sanddyner med
sandrör (2120) och permanenta sanddyner med örtvegetation (2130). Vegetationen
har en mosaikartad struktur där även naturtyperna urkalkade permanenta sanddyner
med kråkbär (2140), dynvåtmarker (2190) och sanddyner med sandvide (2170) ingår
med spridda förekomster. Växter som producerar pollen och nektar finns rikligt under
hela sommarhalvåret.
Åtgärder:
Åtgärder genomförs i dynerna för att skapa blottad sand och yngre successioner både
genom ytlig grävning på 5 ha och genom djupomgrävning på 6 ha. Vresros, tall och löv
grävs bort på 4 ha. Naturvårdsbränning genomförs vid tre tillfällen.
Delområde 10, Sandhed med varierande bryn (5,5 ha)
Beskrivning:
Området har i stora delar en karaktär av gränszon mellan de öppna dynerna i väster och
skogen i öster. Lågvuxna brynskogar, som stadigt expanderat västerut, har stor
utbredning och fuktiga svackor med lövsumpskog och videbuskage omväxlar med torra
dynryggar med tall och bergtall.
Restaureringsmål:
Området har en omväxlande öppen och sluten karaktär där ungefär halva arealen utgörs
av öppna sandhedar och öppna dynvåtmarker som ansluter till de öppna dynerna i väster
medan halva arealen utgörs av mer slutna eller halvöppna brynskogar där arter som
trollhand och spindelblomster kan leva kvar. I öppna sandmarker domineras vegetationen
av en lågvuxen och örtrik vegetation.
Åtgärder:
Avverkning och röjning med stubbryckning görs med maskiner på 3 ha och bar sand grävs
genom djupomgrävning på 1 ha.
Delområde 11, Sandhed med varierande bryn (4 ha)
Beskrivning:
Området har i stora delar en karaktär av gränszon mellan de öppna dynerna i väster och
skogen i öster och har stora likheter med delområde 10.
Restaureringsmål:
Området har en omväxlande öppen och sluten karaktär där ungefär halva arealen utgörs
av öppna sandhedar och öppna dynvåtmarker som ansluter till de öppna dynerna i väster.
I öppna sandmarker domineras vegetationen av en lågvuxen och örtrik vegetation.
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Åtgärder:
Avverkning och röjning med stubbryckning görs med maskiner på 1 ha.
Delområde 12, Sandhed med varierande bryn (9,5 ha)
Beskrivning:
Området har i stora delar en karaktär av gränszon mellan de öppna dynerna i väster och
skogen i öster och har stora likheter med delområdena 10 och 11.
Restaureringsmål:
Området har en omväxlande öppen och sluten karaktär där ungefär halva arealen utgörs
av öppna sandhedar och öppna dynvåtmarker som ansluter till de öppna dynerna i väster.
I öppna sandmarker domineras vegetationen av en lågvuxen och örtrik vegetation.
Åtgärder:
Avverkning och röjning med stubbryckning görs med maskiner på 3 ha. Bar sand skapas
framförallt genom djupomgrävning på 1 ha.
Delområde 13, Öppen sandhed med knotiga tallar och lövsolitärer (2,5 ha)
Beskrivning:
Området består av en parkeringsplats som omges av slutna tall- och bergtallskogar på
torra marker. I väster ingår även lågvuxna lövbryn.
Restaureringsmål:
Området består av öppen hedmark som omsluter parkeringen. Det finns ett stort inslag
av blommande örter. I partier med torr mark finns sandfläckar med bar sand.
Åtgärder:
Bergtall avverkas på 1,5 ha och bar sand skapas genom djupomgrävning på 0,5 ha.
Delområde 14, Sandig betesmark (17,8 ha)
Beskrivning:
Lågvuxna brynskogar, som stadigt expanderat västerut, har stor utbredning och fuktiga
svackor med lövsumpskog och videbuskage omväxlat med torra dynryggar med tall och
bergtall. I väster finns öppna sanddyner med ett rikt växt- och djurliv. Vegetationen
domineras här av gräs i stora delar och inslaget av öppen sand är där litet.
Restaureringsmål:
Området består av betesmark med öppna dyner i väster och en ljusöppen blandskog med
hedinslag i öster. Betet gynnar örtrikedom och öppenhet.
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Åtgärder:
Röjning av igenväxning görs på 4 ha och 2300 m stängsel sätts upp för att kunna hålla
betesdjur. Körgrind, gånggrind, insamlingsfålla och vattenbrun anläggs.
Delområde 21, Öppen sandmark med inslag av äldre tall och ljusöppna
blandskogar (53,3 ha)
Beskrivning:
I den västra delen har området en karaktär av gränszon mellan de öppna dynerna i väster
och skogen i öster. Lågvuxna brynskogar, som stadigt expanderat västerut, har stor
utbredning och fuktiga svackor med lövsumpskog och videbuskage omväxlar med torra
dynryggar med tall och bergtall. Längre in finns mindre ljusluckor i vissa delar medan
inslaget av blottad sand är mycket litet. Området övergår i öster till tall-, löv- och
blandskogar av skiftande ålder på friska och fuktiga marker. Äldre knotiga tallar
förekommer och det finns inslag av ek.
Restaureringsmål:
I väst ansluter nyöppnade sandhedar mot de öppna dynerna och restaurerade ytor i
delområde 10. Längre österut finns ljusöppna sandmarker med ett rikt inslag av äldre
tallar. Sandblottor, solexponerad död ved och växter som producerar nektar och pollen
är ett vanligt inslag i ljusöppna delar. Tall-och blandskogarna i öst har en ljusöppen och
strövvänlig karaktär med överståndare av gamla och vidkroniga ekar, tallar och andra
lövträd och som delvis har en mer sluten och orörd karaktär.
Åtgärder:
Avverkning och röjning med stubbryckning görs på 7 ha och bar sand skapas genom
djupomgrävning på 2 ha.
Delområde 22, Öppen dynhed (12,6 ha)
Beskrivning:
Detta område består av ett relativt homogent bergtallbestånd. Marken är torr och har en
tydligt utvecklad dyntopografi.
Restaureringsmål:
Området ska efter restaurering vara öppen sandmark med gott om sandblottor där icke
urlakad sand kontinuerligt är tillgänglig i markytenivå. Fältskiktet ska vara rikt på pollenoch nektarproducerande växter som monke, kärringtand, flockfibbla och krypvide och
dessutom varierat med arter från såväl den grå dynen som från ris- och lavsamhällen.
Åtgärder:
Avverkning av bergtall med stubbryckning görs på 12 ha och bar sand skapas genom
djupomgrävning på 8 ha. Bränning genomförs vid ett tillfälle.
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Delområde 23, Öppen dynhed (9,1 ha)
Beskrivning:
Detta område består av ett relativt homogent bergtallbestånd. Marken är torr och har en
tydligt utvecklad dyntopografi. Inslag av vanlig tall ökar i södra delen.
Restaureringsmål:
Området ska efter restaurering vara öppen sandmark med gott om sandblottor där icke
urlakad sand kontinuerligt är tillgänglig i markytenivå. Fältskiktet ska vara rikt på pollenoch nektarproducerande växter.
Åtgärder:
Avverkning av bergtall med stubbryckning görs på 4,5 ha och bar sand skapas genom både
djupomgrävning på 0,5 ha och genom att förna skrapas bort på 1,5 ha. Bränning
genomförs vid två tillfällen.
Delområde 24, Öppen hed (2,3 ha)
Beskrivning:
Detta delområde rymmer stora områden med bergtall, främst på fuktiga marker men
också på torra sandmarker. Vanlig tall förekommer på långsträckta ryggar. I söder finns
också ett mindre sumpskogsavsnitt. Talldominerade marker saknar i stort såväl död ved
som gamla träd medan det i bergtallmiljöerna finns relativt gott om död ved i klena
dimensioner. Sandblottor förekommer i liten omfattning i torrare avsnitt och inte alls i
fuktigare partier. Dessa områden som domineras av tall och bergtall hyser idag mycket
begränsade naturvärden.
Restaureringsmål:
Öppen sandmark där det ska finnas god tillgång på blottad sand i torrare avsnitt.
Fältskiktet ska vara rikt på pollen- och nektarproducenter som monke, kärringtand,
flockfibbla och krypvide och dessutom varierat med arter från såväl den grå dynen
som ris- och lavsamhällen. De öppna sandmarkerna ska ha kvaliteter som gör att de
kan klassas som några av Natura 2000 habitaten 2120, 2130, 2140 eller 2190.
Åtgärder:
Bergtallavverkning med stubbryckning på 2,3 ha.
Delområde 25, Öppen hed (5,4 ha)
Beskrivning:
Området är nästan identiskt med delområde 24. Se beskrivning under delområde 24.
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Restaureringsmål:
Se delområde 24.
Åtgärder:
Bergtallavverkning med stubbryckning på 5,4 ha.
Delområde 26, Öppen hed (14,7 ha)
Beskrivning:
Området är nästan identiskt med delområde 24 och 25. Se beskrivning under delområde
24.
Restaureringsmål:
Se delområde 24.
Åtgärder:
Bergtallavverkning med stubbryckning på 13 ha. Bar sand skapas genom djupomgrävning
på 3 ha.
Delområde 27, Öppen hed (10,1 ha)
Beskrivning:
Området är nästan identiskt med delområde 24, 25 och 26. Se beskrivning under
delområde 24.
Restaureringsmål:
Se delområde 24.
Åtgärder:
Bergtallavverkning med stubbryckning på 8 ha. Bar sand skapas genom djupomgrävning
på 2 ha.
Delområde 28, Betesmark på hedmark med inslag av sumpskog och
blandskog (76,7 ha)
Beskrivning:
I norr finns en heterogen blandskog där jorden består av torvlager men också sandig jord.
I övrigt rymmer området stora bestånd med bergtall. Vanlig tall och contortatall
förekommer på långsträckta ryggar. I väster innanför dynheden finns delar med
dynvåtmarker och växlande gammal och yngre lövsumpskog.
Väster om de fuktiga partierna innanför dynerna finns öppen hedmark stadd under
igenväxning.
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Restaureringsmål:
Området ska vara en öppen, beteshävdad sandmark med gott om sandblottor där ej
urlakad sand kontinuerligt är tillgängligt i markytenivå. Växttäcket ska vara rikt på pollenoch nektarproducerande växter dessutom varierat med arter från såväl den grå dynen som
från ris- och lavsamhällen. I norr består området av en trädklädd, hävdad, dyn som på sikt
ska vara rik på död ved och gamla träd. Trädskiktet ska vara luckigt och varierat. I
området ska det finnas gott om lämpliga bohabitat för såväl grävande som vedlevande
insekter. I väster i fuktiga partier finns såväl öppen dynvåtmark varierad med äldre
lövsumpskog.
Åtgärder:
Stängsel för betesdjur sätts upp på en sträcka av 3400 m. Vresros grävs upp i dynerna på
0,3 ha och röjning av igenväxning görs på 10 ha. Bar sand grävs genom djupomgrävning
på 2 ha. Naturvårdsbränning genomförs vid 3 tillfällen. Sex stycken gånggrindar byggs
och 1 insamlingsfålla. Två stycken körgrindar anläggs och två vattenbrunnar grävs.
Delområde 29, Betesmark på sandig hedmark och trädklädda dyner (21,8
ha)
Beskrivning:
Detta delområde rymmer stora områden med bergtall, främst på fuktiga marker men
också på torra sandmarker. Talldominerade marker saknar i stort såväl död ved som
gamla träd medan det i bergtallmiljöerna finns relativt gott om död ved i klena
dimensioner. Sandblottor förekommer i liten omfattning i torrare avsnitt och inte alls i
fuktigare partier. Dessa områden som domineras av tall och bergtall hyser idag mycket
begränsade naturvärden. I nordväst finns en gammal åker som idag betas.
Restaureringsmål:
Området ska vara en öppen, beteshävdad sandmark med gott om sandblottor. Växttäcket
ska vara rikt på pollen- och nektarproducerande växter dessutom varierat med arter från
såväl den grå dynen som från ris- och lavsamhällen. I öster övergår betesmarken mer till
trädklädda dyner med ett luckigt och varierat trädskikt som är rikt på gamla träd, död ved
och solbelyst, blottad sand.
Åtgärder:
Stängsel för betesdjur sätts upp på en sträcka av 2000 m. Röjning av igenväxning görs på
6 ha. Naturvårdsbränning genomförs vid 2 tillfällen. Fyra stycken gånggrindar och 2
körgrindar byggs plus 1 insamlingsfålla. En vattenbrunn grävs.
Delområde 32, Sandig betesmark med gles tallskog (23,6 ha)
Beskrivning:
Torra sandmarker med dynryggar som är bevuxna med medelålders och äldre skogar
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av tall och bergtall, ibland med inslag av björk. Mindre ljusluckor finns i vissa delar
medan inslaget av blottad sand är mycket litet. Eken förekommer sparsamt men är på
spridning och unga ekplantor hittas lite varstans.
Restaureringsmål:
Ljusöppen betesmark med gles tallskog. Sandblottor, solexponerad död ved och växter
som producerar nektar och pollen är ett rikt inslag i ljusöppna delar.
Åtgärder:
Bergtallavverkning på 1,5 ha och grävning av bar sand genom djupomgrävning på 3 ha.
Stängsel sätts upp på en sträcka av 2360 m. Vattenbrunn, gånggrind, körgrind och
insamlingsfålla anläggs.
Delområde 33, Öppna dyner (7,4 ha)
Beskrivning:
Detta område består av öppna både grå och vita dyner som är förhållandevis kraftigt
igenvuxen med dyngräs. Naken sand förekommer i viss utsträckning men i likhet med de
flesta andra sandmarker inte i tillräcklig mängd. Bergtall och tall förekommer i viss
utsträckning och här finns också ett litet uppslag av unga träd, främst tall och björk. Det
finns på sina ställen mindre buskage av vresros.
Restaureringsmål:
Området ska bestå av öppna dyner och hedmark med gott om sandblottor där ej urlakad
sand kontinuerligt är tillgängligt i markytenivå. Fältskiktet ska vara rikt på pollen- och
nektarproducenter som monke, kärringtand, flockfibbla och krypvide och dessutom
varierat med arter från såväl den grå dynen som ris- och lavsamhällen.
Åtgärder:
Vresros grävs upp på 0,5 ha och bar sand skapas genom djupomgrävning på 0,5 ha.
Delområde 34, Öppna dyner (6,5 ha)
Beskrivning:
I området finns på sina ställen relativt kraftiga buskage av vresros och vide. Större delen
av området, även merparten av den betade delen, är förhållandevis kraftigt igenvuxen
med dyngräs. Naken sand förekommer i viss utsträckning men i likhet med de flesta andra
sandmarker inte i tillräcklig mängd. Undantaget är den nordligaste delen intill Lagans
mynning där dynsystemen är av yngre datum och mängden blottad sand relativt god. Här
lever skalbaggen brun sandjägare och här finns spår efter grävande steklar och vildbin.
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Restaureringsmål:
Området ska bestå av öppna dyner och hedmark med gott om sandblottor där ej urlakad
sand kontinuerligt är tillgängligt i markytenivå. Fältskiktet ska vara rikt på pollen- och
nektarproducenter och dessutom varierat med arter från såväl den grå dynen som ris- och
lavsamhällen.
Åtgärder:
Vresros grävs upp på 0,5 ha.
Delområde 35, Mosaik med öppen sandhed och ljusöppen skog (65,4 ha)
Beskrivning:
Detta område består av trädbevuxna sandmarker som idag, till största delen är
kronslutna. Vissa delområden domineras helt av tät och svårframkomlig bergtall.
Andra områden domineras av tall även om det finns ett visst lövinslag här och
var. Även gran förekommer i begränsad omfattning. Trädskiktet är i de flesta fall
medelålders men fläckvis finns en del äldre träd, främst tallar. Död ved i klenare
dimensioner förekommer i relativt god omfattning i bergtallbestånden. I övrigt är
mängden död ved begränsad. Sandblottor finns i liten omfattning.
Restaureringsmål:
En betydande del av området är öppen sandmark på såväl torr som fuktig mark. I öppna,
torra miljöer bör det då finnas gott om blottad sand och ett örtrikt fältskikt med
pollenväxter som monke, kärringtand och liknande. De öppna sandmarkerna ska ha
kvaliteter som gör att de kan klassas som några av Natura 2000 habitaten 2120, 2130,
2140 eller 2190. I södra och östra delen övergår området mer till trädklädda dyner med
ett luckigt och varierat trädskikt som är rikt på gamla träd, död ved och solbelyst, blottad
sand.
Åtgärder:
Bergtallavverkning med stubbryckning på 15 ha och röjning av igenväxning på 15 ha. Bar
sand skapas genom djupomgrävning på 5 ha och naturvårdsbränning genomförs vid 1
tillfälle.
4. ARBETSGÅNG
Period 1 (augusti 2012 – maj 2013)
• Upphandling av maskintjänster
• Sammansättning av referensgrupp
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Period 2 (juni 2013 – december 2016)
• Uppföljning genomförs
• Bergtallavveckling inleds
• Åtgärder som vresrosgrävning, röjning, bränning och grävning av bar sand inleds
• Utvärdering görs
Persiod 3 (januari 2017 – juli 2018)
• Utvärdering görs
• Kompletterande åtgärder i form av grävning, röjning mm. genomförs
• Uppföljning genomförs
5. INFORMATION
• Åtgärdsskyltar kommer att sättas upp i varje område för att informera allmänheten
om vilka åtgärder som genomförs och var.
• Demonstrationsplatser som informerar om reservaten och om Sand Life kommer
att sättas upp i varje reservat (4 st)
• Skyltar som ger generell information om Sand Life kommer att sättas upp i varje
område.
• Guidningar och temadagar gällande sandmiljöer och de områden som restaureras
inom Sand Life kommer att anordnas.
• Nyhetsbrev kommer att skickas ut via mail till boende i Haverdal för att informera
dem om hur projektet fortlöper i Haverdals naturreservat.
• Möten kommer att hållas med Sand Lifes referensgrupp och mailutskick om vad
som händer i projektet kommer att göras till medlemmarna.
• Foldrar kommer att skickas och delas ut till allmänheten.
• Informationsmöten och föredrag kommer att hållas.
6. SKÖTSEL EFTER RESTAURERING
När restaureringen slutförts återgår allt ansvar för skötseln till Länsstyrelsen i Hallands
län. Reservatsförvaltning sker utifrån beslutad skötselplan. Markerna hålls öppna genom
hävd som bränning, röjning, bete och slåtter. Nya ytor av bar sand skapas med planerade
intervaller.
Digitala foton tas före och efter restaureringsåtgärderna
Inom Sand Life sker uppföljning av habitat och arter före och efter restaureringsåtgärder.
Efter projektets avslutande kommer fortsatt uppföljning ske genom den ordinarie
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verksamheten för uppföljning av skyddad natur. Länsstyrelsen i Hallands län ansvarar för
att uppföljningen då genomförs.
Följande uppföljning sker i detta Natura 2000-område inom projektet:
- Uppföljning av vegetation, ansvarig: Lunds universitet
- Uppföljning av insekter, ansvarig: Lunds universitet
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