Välkommen till Gullbranna och

LAHOLMSBUKTENS SANDMARKER
STRANDSANDJÄGARE

Sandmarkerna innanför Laholmsbukten tillhör de verkliga
pärlorna i Sveriges natur. De böljande sanddynerna är hem för
en enastående mångfald av växter och djur. Länge hotades
dynerna av igenväxning, men under senare år har markerna
genomgått en förvandling. Välkommen att upptäcka sandens
fascinerande rike!

SANDEN STOPPADES AV STAKET OCH GRÄS...
Marken utnyttjades intensivt och flygsand som drev
in över åkrar, vägar och byar blev ett problem. Redan
på 1500-talet började bönderna sätta upp sandgärden

för att stoppa sanden. På 1830-talet påbörjades
storskaliga planteringar av strandråg och sandrör
på initiativ av staten. De sandbindande gräsen var
tidigare sällsynta i Halland – 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 lövträd 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.

2. SEXFLÄCKIG BASTARDSVÄRMARE

Mångfald bland
svampar

FLOCKFIBBLA

Hieracium umbellatum
Narrowleaf hawkweed

BLÅMUNKAR

Jasione montana
Sheep´s-bit

PRAKTNEJLIKA

Dianthus superbus
Large Pink

VÅRSIDENBI
Colletes
cunicularius

tre

I Haverdals sandmarker finns ett myller av
liv. På de blomrika hedarna innanför dynerna
letar fjärilar och bin nektar och pollen.

Sandrike i förändring
VÄLUTNYTTJADE MARKER
Skylten på baksidan beskriver sandmarkernas historia
och funktion. Det är en berättelse som mycket väl
stämmer in på sandmarkerna innanför Laholmsbukten.
Fram till 1700-talet hade bönderna i byarna Gullbranna
och Gallared sina djur på bete här året om. Från sandmarkerna hämtades också tång, ljung och virke. Därtill bedrevs en omfattande torvtäkt. Under 1700-talet
lär vägen mellan Varberg och Ängelholm i hela sin
sträckning kantats av högar av bränntorv på tork.

Cicindela maritima
Dune Tiger beetle
(verklig storlek: 12-15 mm)

Zygaena filipendulae
Six-spot burnet

DYNERNA ÖPPNAS FÖR ATT RÄDDA LIVET I SANDEN
Sanden innanför Laholmsbukten ligger sedan länge
stilla. Skogen har tätnat och sanddynerna har sakta
men säkert vuxit igen med sly och ogenomträngliga buskage. Växter och djur som är beroende av
varm, bar sand har fått det allt svårare att klara sig.
De senaste decennierna har markerna därför börjat
öppnas upp. Nu återskapas blomstrande sandhedar
och ljusöppna gläntor i skogen. På så sätt blir sand
miljöerna trevligare både för oss människor och för
de värmeälskande sandmarksspecialisterna!

1. DYNSPRÖDING

Psathyrella ammophila
Dune brittlestem

Welcome to Gullbranna and the
sandy landscapes in the Laholm bay!
Gullbranna is a paradise for both people and sandloving plants and animals. On the grass heaths behind
the dunes, flowers offer pollen and nectar to bees and
butterflies. Highly specialised fungi and digging 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 Gullbranna’s
unusual inhabitants on your way.

1. PRAKTBYXBI

Dasypoda hirtipes

3. SANDRÖR

Argynnis niobe
Niobe fritillary

DJUR

3. MINDRE HACKSPETT

Dendrocopos minor
Lesser spotted woodpecker

5. BRUN SANDJÄGARE

Cicindela hybrida
Northern dune tiger beetle

1. PRAKTBYXBI är ett sandlevande bi som
samlar pollen från reservatets fibblor.
2. SEXFLÄCKIG BASTARDSVÄRMARE tillhör
fjärilsgruppen bastardsvärmare – en grupp
färggranna fjärilar med flera sällsynta
arter. Flera av dem går att se på Haverdals
blomrika sandhedar.
3. MINDRE HACKSPETT. Den mindre
hackspetten trivs i den djungellika
Trollskogen i reservatets södra del.
4. HEDPÄRLEMORFJÄRIL. Denna ovanliga
fjäril trivs på Gullbrannas blomrika hedar.
Larvernas favoritmat är violer.
5. BRUN SANDJÄGARE. Sandjägarna är
långbenta skalbaggar som hastar fram över
sanden i jakt på myror och annat gott att
äta.
6. TRIFTSKOTTVECKLARE. Denna 12–15 mm
stora fjäril lägger ägg i skott och blommor
av trift.
7. SVÄRTA. Spana efter svärta om du är här
på våren. I Laholmsbukten rastar vid den
här tiden flockar med hundratals svärtor på
väg norrut.

Ammophila arenaria
Marram

Lobesia littoralis

7. SVÄRTA

Melanitta fusca
Velvet scoter

BESTIG ETT SANDBERG
Klättra, hoppa, spring eller gräv. Värm dig i en
solvarm sandgrop. Rör om i sanden – det är bara bra
för alla djur och växter som behöver bar sand för att
trivas.
6. SANDMÅLLA

VÄXTER och
SVAMPAR

Atriplex laciniata
Frosted orache

7. MARVIOL

Cakile maritima
Sea rocket

5. SANDSTARR
Carex arenaria
Sand sedge

4. STRANDRÅG

8. KRYPVIDE

Leymus arenarius
Lyme-grass

6. TRIFTSKOTTVECKLARE

TROLLSKOGEN
Bakom dynerna i södra delen av reservatet växer
frodig alsumpskog. Här har vinden lekt konstnär och
format träden till ett trassligt virrvarr av förvridna
grenar.

1. DYNSPRÖDING finns bara på några få
platser i Sverige. Den växer nästan alltid i
närheten av gräset sandrör, och sannolikt
lever den av att bryta ner sandrörets rötter.
2. DYNSTINKSVAMP lockar till sig flugor
med sin speciella doft, som dock inte är lika
påtaglig som den vanliga stinksvampens.
Flugorna hjälper till att sprida svampens
sporer.
3 och 4. SANDRÖR och STRANDRÅG var
ovanliga gräs i Halland förr i tiden men
planterades i stor skala på 1800-talet för att
binda sanden.
5. SANDSTARRENS strån skjuter upp ur
sanden i långa raka rader eftersom de utgår
från samma underjordiska jordstam.
6. SANDMÅLLAN är en exklusiv sandmarksväxt som växer nära havet på bar
sand.
7. MARVIOL är en typisk växt på dynerna
närmast havet. Med sina köttiga blad är den
lätt att känna igen.
8. KRYPVIDE är en karaktärsväxt i fuktiga
dynsvackor.
9. KÄRINGTAND är många fjärilars och
vildbins favoritblomma.

I Gullbranna finns många olika
svampmiljöer. Läs in QR-koden
med din mobiltelefon och lyssna
till en berättelse
om Gullbrannas
alla svampar.

4. HEDPÄRLEMORFJÄRIL

GENEVADSÅNS UTLOPP I KATTEGATT
Åns utlopp i havet ändras ständigt. På grund av
havets strömmar vandrar mynningen sakta norrut.
Men under stormen Gudrun 2005 bröt havet igenom
sandbanken mellan havet och ån. Mynningen
flyttades söderut och den gamla åfåran sandade igen.
De öppna sandmiljöerna intill ån är bland annat hem
för den ovanliga skalbaggen strandsandjägare.

2. DYNSTINKSVAMP
Phallus hadriani
Dune stinkhorn

SAKER DU INTE FÅR MISSA

Salix repens
Creeping willow

9. KÄRINGTAND

Lotus corniculatus
Common bird’s-foot-trefoil

Ett projekt med syfte att restaurera sandmarker
www.sandlife.se

Produktion: Naturcentrum AB 2017.
Arkitekt: Mats & Arne Arkitektkontor AB. Betongarbeten: Lättklinkerbetong AB.
Foton: Naturcentrum AB. Illustrationer: Martin Holmer med undantag av praktnejlika av Niklas
Johansson.

