
VÄLUTNYTTJADE MARKER
Skylten på baksidan beskriver sandmarkernas historia 
och funktion. Det är en berättelse som mycket väl stäm-
mer in på Haverdals sandmarker. Fram till 1700-talet hade 
gårdarna Haverdal, Lynga och Vilshärads byar sina djur 
på bete här året om. Från sandmarkerna hämtades också 
tång, ljung, torv och virke. Det fanns gott om naken sand 
där växter kunde gro och insekter gräva sina bon. 

SANDEN STOPPADES AV STAKET OCH GRÄS... 
Sandmarkerna utnyttjades alltmer intensivt och slitaget 
på markerna ökade. Kringflygande sand blev med tiden 
ett problem. Redan på 1500-talet började bönderna 
sätta upp sandgärden för att stoppa sanden från att 
yra in över åkrar och byar. Längs staketen drev sanden 
upp i höga dyner. På så sätt byggdes Sandkullen och 

Haverdal är ett paradis för såväl människor som sandälskande 
växter och djur. På gräshedarna innanför dynerna serverar 
blommor pollen och nektar åt bin och fjärilar. I den varma 
sanden gräver insekter sina bon. Välkommen på upptäcktsfärd 
i landskapet och håll ögon och öron öppna, kanske möter du 
några av Haverdals sällsamma invånare på vägen.

Sand drivan upp innanför Harplingebukten. Dynerna har 
begravt kilometervis med sandgärden. Under 1800-talet 
påbörjades storskliga planteringar av sandbindande gräs 
som strandråg och sandrör på initiativ av staten. Gräsen 
var tidigare sällsynta i området – idag dominerar de helt 
på de vita dynerna invid havet.   

...OCH SÅ SMÅNINGOM SKOG
I slutet av 1800-talet planterades skog på det tidigare helt 
öppna sandfältet. Främst planterades tall men även löv-
träd som björk och al. Där den vanliga tallen inte trivdes 
sattes bergtall i början av 1900-talet. 
    Åtgärderna för att binda sanden fortsatte ända fram 
till våra dagar. Så sent som i mitten av 1980-talet byggdes 
staket och fläckar med bar sand täcktes med ris. 

tre SAKER DU INTE FÅR MISSA

GÅ PÅ INSEKTSSAFARI!
I den öppna sanden finns det liv. Ägna en stund en 
solig sommardag åt att titta riktigt nära. Kanske 
ser du bin gräva bon i sanden eller den snabba 
skalbaggen sandjägare på jakt. 

BESTIG SANDKULLEN
Stora Sandkullen är en av Skandinaviens högsta 
sanddyner och når 36 meter över havet. På 
utsiktsplatsen på toppen finns bord och bänkar – en 
utmärkt plats för picknick! 

STRANDFYND
Efter dagar med blåsväder är stränderna fulla av 
strandfynd! Hjärtmussla, knivmussla och sandmussla 
ligger då uppspolade i sanden. I vattenbrynet kan 
du ibland se masklika högar – små konstverk av den 
havslevande sandmasken. 

Sandrike i förändring
Welcome to Haverdal!

Ett projekt med syfte att restaurera sandmarker

www.sandlife.se
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LIVET I SANDEN HOTAS AV IGENVÄXNING
Betet har sedan länge avtagit på Haverdals sandmarker 
och sanden ligger idag bunden av dyngräs och skog. 
Sandflykt är inte längre något bekymmer, problemet 
är istället det motsatta. Sanden ligger alltför stilla och 
dynerna växer igen med sly och ogenomträngliga 
buskage. Dynområdena har blivit svårtillgängliga för oss 
människor och växter och djur som är beroende av varm, 
bar sand får allt svårare att klara sig. 

DYNERNA ÖPPNAS FÖR ATT RÄDDA LIVET I SANDEN
De senaste decennierna har Haverdalsområdet börjat 
öppnas upp igen. Blomstrande sandhedar återskapas och 
varma gläntor huggs fram i täta tallskogar. På så sätt blir 
sandmiljöerna trevligare både för oss människor och för 
sandlevande växter och djur!

Välkommen till

HAVERDALS SANDMARKER

BRUN SANDJÄGARE 
Cicindela hybrida 
Northern dune tiger beetle
(verklig storlek: 12–16 mm)

Fågelåret i 
Haverdal

I Haverdal finns många 
spännande fåglar att upptäcka 
året om. Läs in QR-koden med 
din mobiltelefon och lyssna på 
en berättelse 
om områdets 
fågelliv. 

DJUR

VÄXTER och 
SVAMPAR

1. JORDUGGLAN trivs i öppna miljöer och 
ses då och då ute på heden, främst under 
vår och höst.

2. STÖRRE STRANDPIPARE. Spana efter 
rastande strandpipare som letar efter mat 
i strandkantens tångruskor. 

3. SEXFLÄCKIG BASTARDSVÄRMARE 
tillhör fjärilsgruppen bastardsvärmare, en 
grupp färggranna fjärilsarter med flera 
sällsynta arter. Flera av dem går att se på 
Haverdals blomrika sandhedar. 

4. EJDER. Stora flockar av ejder sträcker 
längs kusten i flyttningstider. 

5. HAVSTAPETSERARBI. Haverdal är en 
utmärkt livsmiljö för detta sällsynta bi 
som är knutet till sanddyner och kustnära 
sandhedar med gles vegetation.

6. HEDBLÅVINGE är en vanlig art som kan 
ses flyga i området under juni–augusti.  

7. HEDPÄRLEMORFJÄRIL. Denna sällsynta 
fjäril trivs på Haverdals blomrika hedar. 
Larvernas favoritmat är violer. 

8. PRAKTBYXBI är ett sandlevande bi som 
samlar pollen från fibblor.

1. BORSTTÅTEL är en av de första 
växterna som dyker upp på naken 
sandjord. Det tuvade gräset sticker upp 
likt små rakborstar i sanden.

2. SANDSTARRENS strån skjuter upp ur 
sanden i långa raka rader eftersom de 
utgår från samma underjordiska jordstam.

3. KLOCKLJUNG. I fuktiga dynsvackor 
blommar klockljung som har större 
blommor än den vanliga ljungen.

4. GULMÅRA är rik på nektar och populär 
bland många fjärilar. 

5. GULVIT RENLAV tillhör de mest 
uttorkningståliga av organismer. Trots att 
det knastrar om lavarna när man trampar 
på dem är de fulla av liv. 

6. SANDMÅLLAN är en exklusiv 
sandmarksväxt som växer nära havet på 
bar sand.

7, 8. TEGELKREMLA och STORKREMLA, 
två svampar du kan finna i Haverdals 
tallskogar.

9. MARVIOL är en typisk växt på dynerna 
närmast havet. Med sina köttiga blad är 
den lätt att känna igen.

MINDRE GULDVINGE 
Lycaena phlaeas
Small copper

VÅRSIDENBI
Colletes 
cunicularius

NATTSKÄRRA
Caprimulgus europaeus 
Nightjahr

I Haverdals sandmarker finns ett myller av liv. På de 
blomrika hedarna innanför dynerna letar fjärilar och 
bin nektar och pollen. Ljusa sommarnätter kan det 
säregna surret från nattskärra höras i timtal. 

1. JORDUGGLA
Asio flammeus
Short-eared owl

2. STÖRRE STRANDPIPARE
Charadrius hiaticula
Common ringed plover

4. EJDER
Somateria mollissima
Common eider

Haverdal is a paradise for both people and sand-loving plants 
and animals. On the grass heaths behind the dunes, flowers 
offer pollen and nectar to bees and butterflies. Highly specialised 
fungi and insects thrive in the warm sand. On the sign, you see a 
selection of the flora and fauna found here.
    In the 19th century, grass and trees were planted in the dunes 
to bind the sand. Eventually, the dunes slowly but surely became 
overgrown with scrub and brushwood. 
In the last decades, however, the sandy 
ground has been restored. In this way, 
it is more enjoyable for people and 
for the sand-living plants and 
animals! Welcome to explore 
the landscape! And keep your 
eyes and ears open – 
perhaps you’ll meet 
some of Haverdals’s 
unusual inhabitants on 
your way.

3. SEXFLÄCKIG BASTARDSVÄRMARE
Zygaena filipendulae
Six-spot burnet

1. BORSTTÅTEL
Corynephorus canescens
Grey hair grass

2. SANDSTARR
Carex arenaria
Sand sedge

9. MARVIOL
Cakile maritima
Sea rocket

6. SANDMÅLLA
Atriplex laciniata
Frosted orache

6. HEDBLÅVINGE
Plebejus idas
Idas blue

5. HAVSTAPETSERARBI
Megachile leachella

7. HEDPÄRLEMORFJÄRIL
Argynnis niobe
Niobe fritillary

8. PRAKTBYXBI
Dasypoda hirtipes

4. GULMÅRA
Galium verum
Lady’s bedstraw

TRÄDLÄRKA
Lullula arborea
Woodlark

3. KLOCKLJUNG
Erica tetralix
Cross-leaved heath

5. GULVIT RENLAV
Cladonia arbuscula
Reindeer lichen

7. TEGELKREMLA
Russula decolorans

8. STORKREMLA
Russula paludosa


