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M er av Ängelholm s strandskog ska få 
öppen sand
ÄNGELHOLM Publicerad 6 september 2013 kl. 09:07

Ängelholms strandskog i Kronoskogen blev naturreservat 2010. En rad arbeten 
har genomförts för att få mer öppen sand och i höst startar ytterligare ett projekt 

med att ta bort bland annat bergtall och vresros.

Arbetet med att återskapa de öppna sanddynerna i naturreservatet Ängelholms 

strandskog som återfinns i Kronoskogen fortsätter i höst. Arbetena startade 2008. Då 
mellan Råbocka och Lasarettslinjen. Nu är tanken att fortsätta från Lasarettslinjen fram 
mot Sibirien. Bakom restaureringsarbetet står länsstyrelsen och stiftelsen Skånska 

landskap genom EU-projektet Sand Life.

– Det handlar om skogsområdet längst ner mot havet, säger Maria Sandell på 

naturvårdsenheten/naturskyddsenheten på Länsstyrelsen.

NST har tidigare skrivit om en insektsinventering som genomfördes i de områden som 
var först med att restaurerats. Där visade det sig att de sandlevande bin och steklar 

som man ville gynna faktiskt kom tillbaka.

Enligt Maria Sandell har så kallade inventerare varit ute och tittat efter insekter och 

växter i sommar. De har även undersökt om fältpiplärkan synts till. Än är inventeringen 
inte färdig men Maria Sandell hoppas kunna presentera någon form av nya fakta vid 
den diskussionsvandring som genomförs på lördagen (7 september) med start klockan 

11 från Sibiriens parkeringsplats.

En vandring allmänheten är välkommen att delta i där representanter från länsstyrelsen 

och stiftelsen Skånska landskap berättar om projektet.

– Varken vresros eller bergtall är svenska arter. De planterades för att binda sanden. 
Risken för sanddrift finns inte mer. Att ta bort dem gynnar växter, djur och människor, 

säger Maria Sandell.

Området som röjts sedan tidigare har täckts med ny vegetation snabbare än vad 
länsstyrelsen trott. Skötseln av området är något som kommer att diskuteras under 

vandringen på lördag.
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– De stora åtgärderna i projektet Sand Life kommer att genomföras under de närmaste 

två åren, säger Maria Sandell.

Allt som allt pågår projektet under fem-sex år. Arbetet i höst startar om några veckor. 

Det som görs först är att de sitkagranar som finns framförallt på parkeringen i Sibirien 
ska plockas ner. Det handlar om en inplanterad art som kommer från Nordamerika.

– Det kommer att öppna upp lite, säger Maria Sandell.

Hon ser gärna att människor promenerar i områdena som öppnas.

– Vi vill jättegärna att man går där, säger Maria Sandell.

Vandringen på lördagen pågår mellan klockan 11 och 13.
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