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Introduction 

The project 
Sand Life is a project that restored sandy habitats of sand dunes and heaths of southern Sweden. 

Overgrown Natura 2000-sites on sandy ground in Skåne, Halland and on Öland have been opened 

up to make them more accessible, both to the public and to rare plants, fungi and animals. 

The sand dunes and heaths of southern Sweden are among northern Europe’s most species-rich 

habitats. Over the past 100 years, these sandy areas have been planted with conifers and non-

native species such as mountain pine and Japanese rose, converted to agricultural land or 

commercially exploited. Today, few open sandy habitats remain, but even these are becoming 

overgrown because of nitrogen deposition and changes in land use. Many plant, fungi and animal 

species have been pushed out to the few areas where open sandy habitat still exists. 

Sand Life provides the counties with opportunities to restore some of the most valuable habitats 

in southern Sweden. The County Administrative Boards of Skåne, Halland and Kalmar, together 

with Kristianstad Vattenrike Biosphere Reserve and Lund University, have received EU funding 

to implement the project over the course of six years. The project started in August 2012 and 

lasted until July 2018. During these 6 years, 32 different activities have been carried out within 

23 Natura 2000-sites in the County of Skåne, Halland and Kalmar (figure 1). The measures have, 

directly or indirectly, benefited the plant-, fungi- and wildlife, as well as human experience of the 

sandy fields. The activities that have been most visible in the landscape are the restorations that 

include, among others, clearings of tree plantations and shrubs, creating patches with bare sand, 

burnings or introduced grazing. How these actions have influenced plant and animal life have been 

followed up by mapping changes and surveys of species and environments. To increase 

understanding of the sandy habitats, much time has been spent on information and dialogue with 

stakeholders and the public. 

 

Figure 1. The 23 project sites in Sand Life in Halland, Skåne and on Öland. 
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The project was funded through the EU's Life+ Nature program and had a budget of 7,8 million 

euros. The European Commission contributes with half of the funding and the other half is shared 

between partners and the co-financiers, the Swedish Environmental Protection Agency and the 

Skåne Landscape Foundation. 

The habitats and species 
The restoration activities made in the project have had objectives to enhanced the target habitats 

and species (according to the EC Habitat directive 92/43/EEC and the EC Bird Directive 

79/409/EEG), such as: 

Habitats according to the Habitat Directive (92/43/EEC; habitat code): 

• Embryonic shifting dunes (2110) 

• White dunes (Shifting dunes along the shoreline with Ammophila arenaria; 2120) 

• Grey dunes (Fixed coastal dunes with herbaceous vegetation; 2130) 

• Decalcified fixed dunes with Empetrum nigrum (2140) 

• Salicion arenariea (Dunes with Salix repens ssp argentea; 2170) 

• Wooded dunes (Wooded dunes of the Atlantic, Continental and Boreal region; 2180) 

• Humid dune slacks (2190) 

• Dry sand heaths with Calluna and Empetrum nigrum (2320) 

• Inland dunes with open Corynephorus and Agrostis grasslands (2330) 

• European dry heaths (4030) 

• Xeric sand calcareous grasslands (6120) 

• Semi-natural dry grasslands and scrubland facies on calcareous substrates (Festuco-
Brometalia; 6210) 

• Fennoscandian lowland species-rich dry to mesic grasslands (6270) 

Species according to the Habitat Directive (92/43/EEC; species code): 

• Sand pink (Dianthus arenarius ssp. arenarius; 1954) 

• Large blue (Phengaris arion; 1058) 

• Sand lizard (Lacerta agilis; 1261) 

Species according to the Bird Directive (79/409/EEG; species code): 

• Tawny pipit (Anthus campestris; A255) 

• Wood lark (Lullula arborea; A246) 

• Nightjar (Caprimulgus europeus; A224) 

The objectives and results 
The sandy habitats of southern Sweden are unique environments with high biodiversity and many 

threatened species with special requirements on the habitats. These environments have either 

disappeared during the last 100 years due to tree plantations, conventional farming and 

exploitation or due to general degradation of habitat quality because of encroachment or infusion 

of nutrients. In Sand Life, the general objectives were to restore, maintain and improve 
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biodiversity in different sandy habitat types in 23 Nature 2000-sites according to the habitat and 

bird directives. 

The purpose of the project was to restore the sandy habitats by creating a more open and warmer 

landscape with necessary structures for plant and wildlife in the habitats. The main problem is lack 

of bare sand, a crucial structure that supplies the species with a warmer microclimate in 

combination with substrate for insects and lizards to build nests in or for seeds to grow. 

The preparatory actions 
Before the extensive restorations could begin, a restoration plan was established for each area and 

communicated with land owners, users and neighbors. Some of the areas that is nature reserves 

received updated management plans. In areas with possibilities to create calcareous sandy 

grasslands (6120), it was necessary to know where in the areas the lime-rich sand-layers were and 

how deep they lay. Therefore, analyzes of lime content were made to direct the actions to the 

most appropriate places within nine areas in eastern Skåne and on Öland. 

Information and dialogue at larger restoration activities is important and commenced immediately 

after the project was launched. Early in the project, the monitoring started to get a picture of how 

the status of habitats and species appeared prior to restoration. 

The restorations 
The main purpose of the restoration activities was to regain a more open landscape with a larger 

proportion of sunlit exposed sand. To receive this, tree plantations or semi-natural wooded dunes 

have been cleared and sun lit gaps created in the remaining forests to a total area of 478 hectares 

(see Table 1). These forests are mainly situated along the coasts in Halland, Skåne and at northern 

Öland. Encroachments with bushes and trees have been removed at 222 hectares, heath has been 

removed at 23 hectares and invasive alien species, like the Japanese rose Rosa rugosa, have been 

removed from the sand dunes by digging up their whole root systems to an area of 44 hectares. In 

the already open grasslands, the dense grass-vegetation has been removed or loosened up to let 

patches with sandy soil be exposed to the sun. Larger or smaller patches with bare sand, at an area 

of 241 hectares, have been excavated, bulldozed or ploughed/harrowed to get a sparser 

vegetation. One of the objectives was to restore the Xeric calcareous sandy grasslands, a habitat that 

is prioritized in the habitat directive. To reach favourable condition for this habitat type, 

calcareous sand was excavated up to the surface from deeper calcareous sand layers. Old 

vegetation or litter have been burned off by 94 different prescribed burnings. To halt the 

encroachment, grazing has been introduced at six places. 

The monitoring 
In Sand Life, the general objectives were to restore, maintain and improve the habitats for the 

biodiversity in sandy habitats. To be able to communicate the success of the restoration actions, 

the development of the habitat structures, the vegetation and different target species have been 

monitored by Lund University (see Ahlstrand et al 2018 and Borgström & Olsson 2018). Surveys 

were done before (in the years 2013 and 2104) and after (in the years 2017 and 2018) the habitat 

restorations were done, as well as, directly after the restorations. The results show that the most 

important structure, the amount of bare sand, has increased by 100 % in the dune habitats and by 
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35 % in the grasslands. It is too early to see any major effects on the biodiversity, however the 

results show a (1) significantly increase of bar sand and reduced bush and tree encroachment in 

benefit areas, (2) increased populations of tawny pipit and some other key bird species due to 

restoration, (3) early colonization of a high proportion of nectar species and red-listed plants in 

restored areas, (4) favoured sand specialist species among insect groups such as ground beetles, 

Hymenopterans and moths. 

 

Table 1. The restoration actions in Sand Life with areas (ha), lengths (m) or numbers (no) 

achieved within the project, from August 2012 to July 2018. 

Restoration action Objectives in proposal Achieved in Sand Life 

Clearing of woodland (ha) 333 478 

Construction of roads (m) 1 000 800 

Creating areas of bare sand (ha) 358 241 

Removal of the IAS * Rosa rugosa (ha) 23,2 44,2 

Clearing of encroachment (ha) 135,2 221,9 

Management of heather (ha) 23 23 

Prescribed burning (no) 68 94 

Firebreakers (m) 39 000 45 534 

Investments for grazing:     

Fencing (m) 15 950 16 172 

Stiles (no) 0 16 

Smaller gates (no) 20 24 

Larger gates (no) 6 0 

Corral (no) 5 2 

Well (no) ** 6 1 

Reimbursement for grazing (ha) 120,5 139 
* Invasive Alien Species 

** 1 well-repair, 1 water-tank, 32 m water pipe 

 

The dissemination 
Communicating the project objectives and raise public awareness of the high biodiversity in sandy 

areas have been important activities for increasing the acceptance of the need for habitat 

restoration and management. Dialogues with land owners and users, as well as, informing the 

public about the activities in their neighborhood are also actions that may lead to a higher 

acceptance for future management. 

The dissemination has been done in different ways, for example, the project website 

www.sandlife.se, Instagram #sandlife_sweden, various kinds of information signs, production of 

demonstration sites in form of outdoor museums, leaflets and folders, workshops, information 

meetings and guided field tours. For future management, a manual for management of sandy 

http://www.sandlife.se/
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habitats have been produced with background information and description of best practice in 

restoration of sandy habitats. 

Future conservation 
The purpose of an After Life plan is to maintain the results obtained through the management of 

habitats and species after the formal implementation of a LIFE project has ceased 

Analysis of current situation 
The restoration actions that have been done throughout the project have improved the sandy 

habitats and their species. Most important is that the habitat structures, like the amount of bare 

sand, have increased enormously. The areas of the target habitats have increased slightly and some 

of the habitat functions (i.e. nectar sources) have the potential to increase over time when the 

succession of the vegetation proceeds. These factors may also increase the resilience of the 

ecosystems in the improved sandy habitats that may result in long term sustainability for the 

species that become more equipped for todays and future climate changes. 

The succession of the vegetation in the sandy habitats will proceed in the restored areas. This 

change over time in occurrence of plant species and species frequencies is important, together 

with frequently exposing bare sand, for the sandy habitats being in favourable conditions. Changes 

through succession also provides conditions for a higher amount of insect species over time. 

However, in the long term the succession result in encroachment and the rate will depend on 

factors like the atmospheric loads of nutrition or the climate with wet and mild winters. Large 

amounts of the invasive alien species Rosa rugosa have been excavated and transported away from 

the sand dune areas, and after the project it will be both cheaper and easier to keep up with the 

remaining plants. However, the spread of Rosa rugosa in the project sites may still be a treat because 

the species remain in the surrounding landscape. 

Through the project dissemination activities when more than 55 000 people were reached, the 

awareness has been raised among the public about the sandy habitats and the need for 

management. Therefore, the acceptance for future management is hopefully higher after-life and 

less effort may probably have to be put into information. However, any larger restorations in the 

future should be preceded by dialogue with land owners, users and neighbors in order not to 

create misunderstandings. For future information, the results and the material developed within 

the project, as well as, the demonstration sites with the outdoor museums, will be helpful. 

SWOT-analysis 

For future management, it may be suitable to visualize what internal or external factors that are 

favourable or unfavourable in terms of achieving favourable conditions for the habitats and species 

of EU-concern. Therefore, a SWOT-analysis has been made to visualize the strengths, 

weaknesses, opportunities and threats that can arise (Figure 2). 
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Figure 2. SWOT-analysis of strengths, weaknesses, opportunities and threats to the sandy habitats of southern 

Sweden. 

Future management and restoration 
The management of the project sites will be phased into the ongoing management of protected 

areas in each county. The County Administrative Boards, as managers of nature reserves and 

Natura 2000-sites, or the appointed manager for a site (for example the Swedish Landscape 

Foundation or Municipalities) are responsible for the annual operational management. The 

management or need for minor restoration actions are included in management plans for each 

nature reserve or in conservation plans for each Natura 2000-site. In case the plans have outdated 

management actions, they need to be adjusted. The site-specific restoration plans established 

within the project may also be updated with future site-specific management. This is important, 

especially, for those sites that are not a nature reserve, for example the military areas. 
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During the project time, the most expensive actions have been made to achieve the target habitats 

and species into favourable conditions for long term conservation. Removing forests, invasive 

alien species and encroachment with bushes and trees are much more expensive than managing 

the more open landscape. It is also easier and with a lower budget to maintain the bare sand in 

sandy grasslands with sparse vegetation than removing a dense root-cover of grasses. Read more 

in the manual for the management of sandy habitats, produced within the project. 

The future management and minor restorations needed after-life, differ between the different 

sandy habitats. 

Wooded sand dunes 

The objectives for the wooded sand dunes is scattered stands of trees and bushes with several gaps 

throughout the area. A variation of old and dying, standing trees, as well as, plenty of dead wood 

should be present. The vegetation should be sparse with a high amount of bare sand. The trunks 

of the old trees, the dead wood and the bare sand should be as sun lit as possible. The habitat 

represents the later stages in the succession of the costal sand dunes were deposition of new sand 

nearly has stopped. 

Future management of wooded sand dunes: 

o In many of the wooded dunes, selected cutting need to continue by removing many 

of the younger trees. 

o Removing encroachment of bushed and smaller trees in the gaps may be necessary to 

keep the mosaic structure made in the wooded sand dunes. 

o Minor gaps should be created by logging in the remaining wooded dunes. 

o Harrowing and/or plowing in a selection of the gaps in the wooded dunes where 

patches with bare sand were created. The actions can preferably be made from the 

middle of the patches toward the edges to avoid litter being dragged into the patch 

(see Figure 3). 

o Secure the presence and create new dead wood, preferably in the sun lit gaps. 

 

Figure 3. Example of how to plough or harrow in a patch of bare sand when it has become encroached again. 
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Open coastal sand dunes 

The dynamics of the sand dunes from the shore to the wooded sand dunes should be allowed to 

have different degrees of natural abrasion and accumulation of sand. The sand transported by the 

wind should be able to create the first, embryonic dunes at the upper beach, with no interference 

by vegetation. The white dunes are then built up by the accumulated sand and in the grey dunes, 

the vegetation has become denser and the sand stabilized. The sparse vegetation by dune-grasses 

and a few herbs will successively be replaced by a mosaic of herb-rich vegetation, mosses/lichens 

and bare sand. On decalcified stabilized dunes, the succession may continue with establishment of 

heaths, like Calluna or Empetrum. The open dune habitats have no tree cover or invasive alien 

species, such as Rosa rugosa. 

Future management of open coastal sand dunes: 

o Delay the stabilization of the white dunes by removing mosses and lichens by 

excavating the vegetation layer. The target of amount of bare sand should be up to 

30 % and 10 % in grazed areas with subsidies from the rural program. 

o Let the sand move from the shore to the grey dunes by ensuring that the dune front 

have narrow sections that are lower. In, for example Ängelhoms strandskog and 

Friseboda, smaller parts of the white dunes have been removed by digging to let wind 

transport the sand in behind the white dunes. 

o Removing remnants of Rosa rugosa regularly by digging or pulling by hand. It is also 

important that the patches were the roses already have been removed from are 

controlled regularly and postponed shots removed. 

o Cut Rosa rugosa regularly around the bathing cabins at Falsterbohalvön to avoid them 

spreading and fruiting. 

o Harrowing and or plowing in a selection of the patches with bare sand in especially 

the grey dunes. The actions can be made from the middle of the patches toward and 

past the edges (see Figure 3). 

o The litter in the dunes may be reduced by burning when necessary. 

o To prevent future encroachment, introduced grazing by cattle is an option, especially 

on the stabilized dunes. 

Calcareous sandy habitats 

The habitat is dry, sun-lit, open grasslands with calciferous sand and a special vegetation with 

Koeleria glauca, Dianthus arenarius ssp. arenarius and Astragalus arenarius, a high number of annuals 

and rare Gasteromycetes. The vegetation is sparse with a high amount of bare sand. The habitat 

mainly occurs in non-coastal dune complexes. 

Future management of calcareous sandy habitats: 

o Continued disturbance of the surface layer by excavating, ploughing or harrowing to 

keep a mosaic of vegetation and bare sand in the areas. The target should be about 30 

% bare sand in the total habitat. 

o Deep digging for calcareous sand in sites with leaching lime. 
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o Bulldozing minor parts of the grasslands in calcareous areas repeatedly for removing 

denser parts of vegetation. 

o If necessary, removing encroachment with bushes and trees. 

o Adapt grazing, to allow the flowering plants to bloom and fruit.  

Inland dunes 

The objectives of the inland dunes in favourable conservation status are sun-exposed and tree-less 

grasslands with the presence of bare sand. Repeatedly disturbances of the surface layer are 

necessary to avoid encroachment that also may be hold back by grazing or browsing and the 

animals can, in their turn, contribute to a rich insect fauna. 

Future management of inland dunes: 

o Continued disturbance of the surface layer by excavating, ploughing or harrowing to 

keep a mosaic of bare sand in the areas. The amount of bare sand should be around 

30 % and 10 % in grazed areas with subsidies from the rural program. 

o Harrowing and or plowing in a selection of the patches with bare sand. The actions 

can preferably be made from the middle of the patches toward and past the edges 

(see Figure 3).  

o When necessary, the litter in the dunes may be reduced by burning. 

Reintroduction of target species 

The restoration actions and the management in the areas is necessary for improving habitat quality 

for the biodiversity in the sites. However, the species may respond slowly and in some cases the 

fragmented landscape prevent them from establishing in certain sites. It may be necessary to help 

some species to spread by translocating animals or sowing out plants in the restored areas. 

Reintroduction of species in a site is supposed to be an exception in the work by improving the 

sandy habitats. 

Future monitoring 
For future evaluation of management efforts and the long-term effects of restorations, the 

monitoring will continue after the end of the project and will be integrated into the county's 

regular follow-up efforts for sand fields, as well as, the national biogeographic monitoring of 

habitats and species of EU-concern. For protected areas, there are yearly monitoring made by 

each county with the purpose to evaluate the actions performed when managing and restoring the 

sites. The future monitoring should also include the fungi that are unique to the sandy habitats and 

that have not been monitored within the project as they respond extremely slowly to measures. 

The monitoring of the conservation status of habitats and species in the project has been based on 

the national method for monitoring grassland in Natura 2000-sites and protected areas developed 

by the Swedish Environmental Protection Agency (for dune habitats “Manual för uppföljning av 

sanddyner och stränder i skyddade områden version 4.0” by Ola Bengtsson 2010 and for grasslands 

“Manual för uppföljning i betesmarker och slåtterängar i skyddade områden version 5.0”  by Anders 

Haglund and Pär Vik 2010). This monitoring follows a scheme of 3 to 6 years with one of its 

purpose of reporting the conditions to the European Commission every 6th year. 
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The monitoring is financed yearly from the Swedish Environmental Protection Agency. 

Dissemination possibilities 
In the future, there will be continuous needs for information and dialogues about the values of 

sandy habitats, as well as, how to manage them. Through the grant from the Swedish 

Environmental Protection Agency, there are possibilities for disseminations. Each county has 

established a program for nature conservation that includes three parts; protection, managing and 

dissemination (i.e. Värna-Vårda-Visa). This program shows the plan for dissemination and enables 

the counties to finance various information-activities through the national founding’s. 

The outdoor museums, as well as other information material produced by the counties, will be 

updated with new information, when necessary, and the constructions will be maintained. 

The results from the project have received great attention, both in Sweden and internationally. 

Therefore, there will be needs to hold talks and carry out networking after the project has been 

completed, partly to spread the knowledge gained through the project, partly to update the 

organizations with new knowledge. 

Long term financing 
The sites included in the project Sand Life all belong to the Natura 2000-network and are included 

in the current management of protected areas in Sweden that are financed yearly by the Swedish 

Environmental Protection Agency. Therefore, there will be yearly founding’s for managing and 

minor restorations of the sandy habitats. The amount of founding’s that each county will put on 

managing sandy habitats is up to the counties and may vary between years. Since the national 

founding may vary through years and do not cover larger restoration actions, new applications 

will be written for new founding’s through the Life-program in the near future. 

Managing through grassing or browsing are financed directly to farmers through the regional Rural 

Development Program. If the environmental regulations do not allow sufficient amount of 

exposed sand in a grazed field, other compensation should be sought. 

Summary 
The sandy habitats in southern Sweden are some of the most species-rich environments in 

northern Europe. The fundamental conditions for a good conservation status of sandy habitats are 

well-developed structures, for example, a high proportion of sunlit bare sand. However, in the 

last centuries, encroachment and exploitation of the sandy fields have led to the disappearance of 

structures and species. Through the Life+ Nature-project Sand Life, sandy habitats in Skåne, 

Halland and Öland has been restored and knowledge of the sandy environments have increased 

and reached a wider public. Read more about the actions on the project website www.sandlife.se. 

The restorations carried out in the sandy environments have created the conditions for improved 

conservation status of sandy habitats. The important structures such as bare sand have increased, 

which created improved habitats for sandy species where both insects can build their nests and 

plants can be re-established. The succession can start all over again. Eventually, the encroachment 

may need to be counteracted and new disturbances will be needed. Establishing an After Life Plan 

http://www.sandlife.se/
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for continued management of the restored sandy habitats clarifies the need for continued focus on 

the sandy habitats and the future need of disturbances. 

During the project, the various restorations have created conditions for minor efforts in the form 

of management in the future. In the wooded dunes, the forests need to be thinned and new glades 

created. The open dunes along the coasts and the inland sandy fields require sufficient bare sand 

to allow the sand to move slightly. The rare habitat “xeric calcareous sandy grasslands” needs 

constant disturbance so that exposed lime-rich sands are available at the ground surface. In mainly 

coastal dunes, the invasive alien species Rosa rugosa has been excavated and transported away from 

the areas or dug deep into the sand. 

The focus of future management is to maintain the amount of sun-lit bare sand in the restored 

areas. This can be done by creating new patches of sand at frequent intervals and allow slow 

regrowth of the vegetation. In some of the existing sandy patches, plowing and harrowing can be 

used to halt the encroachment and delay the succession. Fields with no grazing, can be burned to 

remove the encroachment, prevent litter to accumulate and, eventually, lean out the fields. 

Combating the invasive alien species Rosa rugosa has taken a big step forward through Sand Life, 

but the work has just begun. Further excavations are needed in several areas to counter the species 

and the restored areas need to be looked over regularly to get rid of new up-coming shots. The 

presence of Rosa rugosa in the surrounding landscape must be limited to prevent spreading into the 

valuable sandy areas. 

Through the project, monitoring of species and habitats has shown how restorations favored the 

species and improved the structures that are important for the positive development of the sandy 

ecosystems. The development of the sandy habitats and its species also needs to be followed up in 

the future and will be included in the monitoring of protected areas, as well as, through the 

biogeographic monitoring in Natura 2000. 

By raising the positive results, knowledge and awareness about the sandy habitats has increased. 

This knowledge needs to be communicated constantly and there is also a need for future 

information and dialogue around the sandy environments. 

The future management of the restored habitats is part of the County Administrative Board's 

management of protected areas. Sandy habitats will continue to be in focus in terms of restoration 

and management as the encroachment can be quick. Therefore, new projects need to be started 

where further restoration actions are implemented, control of alien invasive species continued 

and high biological values in sandy habitats further highlighted.  
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Attachments 
Attached to the After Life Conservation Plan for Sand Life are site-specific plans that describe the 

future management of the sandy habitats. The attachments are all in Swedish. 

Skåne 

1. Verkeåns dalgån (SE0420075) 

2. Marknadsplatsen (SE0420077) 

3. Friseboda (SE0420136) 

4. Gropahålet (SE0420137) 

5. Möllegården (SE0420157) 

6. Klammersbäck (SE0420238) 

7. Bjärekusten (SE0420232) 

8. Ängelholms strandskog (SE0420233) 

9. Lyngby (SE0420234) 

10. Rinkaby (SE0420236) 

11. Ravlunda (SE0420240) 

12. Falsterbohalvön (SE0430095) 

13. Sandhammaren-Kåseberga (SE0430093) 

14. Falsterbo skjutfält (SE0430111) 

15. Kabusa (SE0430112) 

16. Revingefältet (SE0430113) 

Kalmar 

17. Åby sandbackar (SE0330103) 

18. Gårdby sandhed (SE0330102) 

19. Skedeås (SE0330104) 

20. Bödakusten västra (SE0330119) 

21. Bödakusten östra (SE0330121) 

Halland 

22. Laholmsbuktens sanddynsreservat (SE0510006) 

23. Haverdal (SE0510020) 
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AFTER-LIFE SKÖTSELPLAN 

för Bjärekusten 

Natura 2000-området Bjärekusten (SE0420232) 
Området   619,9 ha 
Åtgärdsområde  11,8 ha 
Län   Skåne 
Ansvarig förvaltare  Länsstyrelsen Skåne 
 

Beskrivning 

Natura 2000-området Bjärekusten sträcker sig längs Bjärehalvöns kust från sandstränderna vid Vejbystrand i 

sydost till de höga urbergsbranterna vid Hovs hallar i nordväst. Havet drog sig tillbaka i etapper och då bildades 

de strandvallar vi kan se idag. Stränderna är till största delen steniga eller blockiga. Naturreservatet Bjärekusten 

innefattar strandzoner och fäladsmarker på i huvudsak strandallmänningar. I områden som inte hävdas t ex 

genom bete har vresros etablerat sig i dessa sanddyner. Området är av riksintresse från naturvårdssynpunkt och 

har höga geologiska, botaniska och zoologiska kvaliteter. Bjärekusten har i tusentals år påverkats av mänskliga 

aktiviteter vilket skapat ett öppet landskap rikt på fornlämningar. Betesdriften har lång kontinuitet och håller 

öppet ett beteslandskap som på många ställen är minst lika gammalt som områdets gravhögar. De flesta av 

områdets naturtyper är uppkomna genom närheten till havet och genom betesdriften. 

Bakom de vita dynerna finns örtrika sandhedar som domineras av antingen gräs eller ris (naturtyperna 2130 

respektive 2140). I sanddynerna med gräsmarksflora (2130) finns bland annat backtimjan, borsttåtel, fårsvingel, 

gul fetknopp, gulmåra, sandstarr och strandtrift. För sanddyner med hedvegetation (2140) dominerar växter 

såsom kråkbär, ljung och sandstarr. I båda naturtyperna är sandblottor ett viktigt inslag. 

Åtgärder inom Sand Life 
Huvudfokus har legat på att gräva upp vresros vid Stora Hult och Ängelbäckstrand. Sandblottor har grävts vid 

Ängelbäcksstrand och röjning av återkommande igenväxning har gjorts vid Stora Hult. Mindre bränningar har 

gjorts vid Stora Hult. 

Åtgärd Planerat Uppnått 

C.2 Skapa blottad sand (ha) 0 1,38 

C.3 Vresrosgrävning (ha) 2,7 7,6 

C.4 Naturvårdsbränningar (n) 1 2 

C.5 Brandgator (m) 1 000 0 

C.6 Röjning av igenväxning (ha) 2,7 7,6 

C.7 Stängsling (m) 100 0 
Grönt = uppnått, Gult = delvis uppnått, Rött = ej uppnått   

 

Framtida skötsel 

Den framtida skötseln av de restaurerade områdena inom Sand Life, är att bibehålla och utveckla de öppna vita 

dynerna som skapats. Uppslag av vresros ska hållas undan på årsbasis (minst vart tredje år). Om växttäcket 

sluter sig kommer nya sandblottor att skapas vid behov. Naturvårdsbränning av dyngräsen kommer att 

genomföras årligen med en rotation så att alla ytor ska vara brända vart tionde år. 

Läs mer i restaureringsplanen för Bjärekusten (SE0420232) på www.sandlife.se 

  

http://www.sandlife.se/
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AFTER LIFE SKÖTSELPLAN 

för Falsterbo skjutfält (SE0430111) 

Natura 2000-området Falsterbo skjutfält (SE0430111) 
Området   69 ha 
Åtgärdsområde   20 ha 
Län   Skåne 
Ansvarig förvaltare  Länsstyrelsen Skåne 
 

Beskrivning 

Området som tidigare fungerat som militärt övningsområde består till största delen av en öppen hed som på senare 

år vuxit igen med sly av främst björk. Längst i söder mot havet finns grå och vita dyner som övergår i ört och 

ljungklädda dyner. 

Falsterbo skjutfält ligger på Falsterbohalvön, som utgörs av ett system av sandrevlar, uppbyggt runt moränkärnor, 

med sandstränder, sanddyner, strandängar och hedmarker. Under århundradena före Kristus dominerades hela 

Falsterbohalvön av en lågvuxenskog med bergek (pollenanalyser), som successivt ersattes av skoglös hed med vångar 

och betesmarker fram till 1800-talet. 

En stor exploateringsvåg av vångar och betesmarker, med bebyggelse och tallplanteringar, tog fart på 1900-talet 

när badgästerna hittade ner till näset. Idag utnyttjas Falsterbo skjutfält främst för rekreation och friluftsliv. 

För att lösa 17–1800-talens stora problem med sandflykt planterades tall, som nu breder ut sig tillsammans med 

björksly i de värdefulla sanddynsmiljöerna. Den nordöstra delen av området är bevuxen med björkskog, som 

angränsar till Skanörs ljung, med sin karaktäristiska klockljunghed. 

 
Åtgärder inom Sand Life 
Restaurering har skett inom ett område med grå dyner och ljunghed, där träd, framförallt björk, etablerat sig. I hela 

området som ligger innanför de yttre dynerna har björk avverkats, stubbarna har dragits upp och större sandblottor 

har grävts fram. En brandgata har grävts i den norra delen mot skogen för att underlätta framtida skötsel i form av 

naturvårdsbränning. 

Åtgärd Planerat Uppnått 

C.1 Röjning av träd (ha) 0 10,35 

C.2 Skapa blottad sand (ha) 0 0,27 

C.6 Röjning av igenväxning (ha) 20 8,85 

C.7 Stängsling (m) 100 0 
Grönt = uppnått, Gult = delvis uppnått, Rött = ej uppnått   

 

Framtida skötsel 

Den framtida skötseln av de restaurerade områdena inom Sand Life, är att bibehålla de röjda ytorna öppna med stor 

andel av blottad sand. Björken bör tas bort på årlig basis (minst var tredje år). Om växttäcket sluter sig kommer nya 

sandblottor att skapas vid behov. Naturvårdsbränning kommer att genomföras vid behov, men med minst 

femårsintervall. Framtida skötsel av områdets utemuseum. 

Läs mer i restaureringsplanen för Falsterbo skjutfält (SE0430111) på www.sandlife.se 

  

http://www.sandlife.se/
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AFTER-LIFE SKÖTSELPLAN 

för Falsterbohalvön (SE0430095) 

Natura 2000-området Falsterbohalvön (SE0430095) 
Området   41 635 ha 
Åtgärdsområde   135,1 ha 
Län   Skåne 
Ansvarig förvaltare  Länsstyrelsen Skåne 
 

Beskrivning 

Stränderna på Falsterbohalvön är under ständig förändring genom påverkan av vågor och strömmar. Längs den södra 

och västra kusten övergår vandrande och vita dyner med strandråg och sandstarr i grå dyner med örtvegetation och 

urkalkade dyner med mer hedartad vegetation. För att lösa 1700- och 1800-talets problem med sandflykt 

planterades först tall och senare vresros längs kusten. 

Inom naturreservatet Flommen i väster breder vresrosen ut sig i de värdefulla sanddynsmiljöerna i både naturtyp 

vita dyner (2120) och grå dyner (2130). Badhytterna som står i klitterna är idag helt omgärdade av vresros. Inom 

naturreservatet Flommen ligger den enda förekomsten av martorn i Natura 2000-området Falsterbohalvön. 

Skanörs Ljung är en av Europas största fukthedar och en rest av det hedlandskap som för 150 år sedan täckte halva 

Falsterbohalvön. Den långa kontinuiteten av beteshävd har gett upphov till en rik flora och fauna med bland annat 

klockgentiana. Största delen av Skanörs ljung präglas av klockljung, typisk för oceaniska områden med hög 

nederbörd, och strängar av ljung och kråkris på gamla sandrevlar (naturtyp 4030). I öster, längs stranden finns ett 

större område med örtvegetation på sandig mark (2130). 

Åtgärder inom Sand Life 
Vresros har grävts upp vid Flommen och alla växtdelar har körts ut från området. Åtgärderna startade ute på den 

växande reveln och bitvis grävdes vresrosen även upp på den äldre vita dynen. Runt områdets badhytter klipptes 

vresrosen vid minst två tillfällen under projektets gång för att hålla tillbaka tillväxten och hindra frösättning. 

På Skanörs ljung gjordes en stor naturvårdsbränning av ljunghed och grå dyner i den sydöstra delen av reservatet. 

Allra längst mot stranden grävdes ett antal mindre sandblottor. 

Åtgärd Planerat Uppnått 

C.2 Skapa blottad sand (ha) 0 2,04 

C.3 Vresrosgrävning (ha) 1,2 18,65 

C.4 Naturvårdsbränningar (n) 0 1 

C.6 Röjning av igenväxning (ha) 1 2,84 
Grönt = uppnått, Gult = delvis uppnått, Rött = ej uppnått   

Framtida skötsel 

Den framtida skötseln av de av Sand Life restaurerade områdena, är att bibehålla och utveckla de öppna vita och grå 

dynerna som skapats. Uppslag av vresros ska hållas undan på årsbasis (minst vart tredje år). Kvarstående vresros ska 

successivt grävas bort i den mån anslag till förvaltning av området räcker. Årlig klippning ska ske runt badhytterna 

för att hålla tillbaka vresrosen, utmagra den och hindra frösättning. Om växttäcket sluter sig kommer nya 

sandblottor att skapas vid behov. På Skanörs ljung kommer regelbunden naturvårdsbränning ske med intervall och 

vid behov beroende på beteshävd, både i ljungheden och i de öppna grå dynerna. 

Läs mer i restaureringsplanen för Falsterbohalvön (SE0430095) på www.sandlife.se 

  

http://www.sandlife.se/
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AFTER LIFE SKÖTSELPLAN 

för Friseboda (SE0420136) 

Natura 2000-området Friseboda (SE0420136) 
Området   272,8 ha 
Åtgärdsområde   272 ha 
Län   Skåne 
Ansvarig förvaltare  Stiftelsen Skånska Landskap 

 

Beskrivning 

Natura 2000-området Friseboda, som är del av naturreservatet Friseboda, består av ett gammalt flygsandsområde 

längs Hanöbuktens kust. Under 1700-talet var området helt öppet med sandflykt som följd. I början av 1800-talet 

påbörjades plantering av olika trädslag, främst tall, för att binda sanden. Delar av Friseboda, främst i norra delen, 

kan ha varit del av ett större naturligt etablerat tallskogsområde eller planterats för 300–500 år sedan. Idag består 

hela området av trädklädda sanddyner med olika typer av tallskog. Längs en stor del av reservatets mellersta kust 

löper även ett smalt band av ung lövskog dominerad av asp. 

Längs hela naturreservatet löper sandstrand och innanför stranden tar en remsa av vita, vandrande dyner med 

dyngräsvegetation vid. På spridda platser i naturreservatet övergår dyngräsvegetationen på de vita dynerna inåt land 

i grå dyner med igenväxande borsttåtelhed. Innanför de strandnära dynerna planar marken ut och tallskogen tar vid. 

Här domineras markskiktet av gräs och mossor, varierat med stora områden av lavmattor. På sina ställen, främst i 

samband med stigar förekommer även sandblottor. Tallskogen är bitvis luckig med låga, vindpåverkade och ofta 

knotiga tallar. 

Åtgärder inom Sand Life 

I de trädklädda dynerna har flera områden med tall och bergtall avverkats och stubbar dragits upp. Igenväxning med 

buskar och sly har röjts. I området närmast stranden har skogen glesats ut, rakväxta tallar tagits bort och de äldre, 

vidkroniga tallarna röjts fram. Timret har körts ut ur området. Stubbar och förna grävts ner samtidigt som 

näringsfattig sand grävts upp till markytan förutom på ett delområde med fornlämningar där det ej var tillåtet att 

gräva bort stubbar. Förnalagret har skrapas bort eller grävs ned samtidigt som sanden blottlagts. Förna har även 

bränts bort. I de vita dynerna har vresros grävts bort och blåshål skapats. 

Åtgärd Planerat Uppnått 

C.1 Röjning av träd (ha) 32,5 50,79 

C.2 Skapa blottad sand (ha) 3 3,58 

C.3 Vresrosgrävning (ha) 0 0,51 

C.4 Naturvårdsbränningar (n) 2 1 

C.5 Brandgator (m) 3 000 986 

C.6 Röjning av igenväxning (ha) 0 24,71 
Grönt = uppnått, Gult = delvis uppnått, Rött = ej uppnått   

Framtida skötsel 

De öppna områden som skapats när bergtallen avverkats ska hållas öppna och få utvecklas mot grå dyner med stort 

inslag av bar sand för att gynna fältpiplärkan. Träd och buskar tas bort och harvning eller lätt plöjning används för 

att skapa omrörning i sanden. Mindre sandblottor kan skapas genom grävning. Blåshål hålls fria från vegetation. 

Fortsatt utglesning av tallskogen i området närmas stranden. I område som bränts inom projektet kan 

naturvårdsbränning komma att användas för att få bort förna och tallplantor. 

Läs mer i restaureringsplanen för Friseboda (SE0420136) på www.sandlife.se 

  

http://www.sandlife.se/
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AFTER LIFE SKÖTSELPLAN 

för Gropahålet (SE0420137) 

Natura 2000-området Gropahålet (SE0420137) 
Området   76,2 ha 
Åtgärdsområde   51,9 ha 
Län   Skåne 
Ansvarig förvaltare  Länsstyrelsen Skåne 
 

Beskrivning 

Natura 2000-området Gropahålet omfattar två intilliggande naturreservat, som utgörs av trädklädda sanddyner där 

tall dominerar. En stor del av tallskogen är öppen med tjocka mattor av lavar och mossor samt ett artfattigt fältskikt. 

I de västra delarna samt närmast havet finns öppna, örtrikare partier med fältsippa, sandnejlika och hedblomster. 

Fläckig myrlejonslända, liten myrlejonslända är några av de sandlevande insekter som hittats i området. Sandödla 

har observerats på andra sidan Gropahålet och kan finnas även inom detta område. Kuststräckan inom Natura 2000-

områdena Gropahålet och Friseboda tillhör Skånes/Sveriges bästa miljöer för fältpiplärka. 

Gropahålet är viktigt för det rörliga friluftslivet och det finns gott om stigar i området. Inom området finns även ett 

flertal rester från boplatser från stenålder/bronsålder. 

Åtgärder inom Sand Life 

Avverkning och stubbrytning av framförallt bergtall inne i de trädklädda dynerna. Timret har körts ut ur området. 

Stubbar och förna grävts ner samtidigt som näringsfattig sand grävts upp till markytan. Stora öppna gläntor har 

skapats med sydvända sluttningar. 

Åtgärd Planerat Uppnått 

C.1 Röjning av träd (ha) 5,5 21,23 

C.2 Skapa blottad sand (ha) 3,15 12,89 

C.4 Naturvårdsbränningar (n) 1 0 
Grönt = uppnått, Gult = delvis uppnått, Rött = ej uppnått   

 

Framtida skötsel 

De gläntor som skapats inom projektet ska hållas fria från träd och buskar och hållas öppna genom röjning och 

uppgrävning av stubbar som slår stubbskott. Sandblottorna ska hindras från att växa ingen genom ytlig harvning med 

mindre redskap. 

I den mån naturvårdsanslag tillåter fortsätter arbetet med att glesa ut trädskiktet i de trädklädda dyner som ligger 

närmast havet. Rakväxta, unga tallar tas bort och en stor variation i krontäckning skapas. Även gläntor och blåshål 

mot det öppna dynerna längs havet skapas, främst i områdets södra del. Vid behov kan inplantering och sådd av 

blommande örter ske i de öppna, restaurerade ytorna. 

Läs mer i restaureringsplanen för Gropahålet (SE0420137) på www.sandlife.se 

  

http://www.sandlife.se/
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AFTER LIFE SKÖTSELPLAN 

för Kabusa (SE0430112) 

Natura 2000-området Kabusa (SE0430112) 
Område   211,1 hektar 
Åtgärdsområde   115,5 hektar 
Län   Skåne 
Ansvarig förvaltare  Länsstyrelsen Skåne/Fortifikationsverket 
 

Beskrivning 

Kabusa är ett militärt skjutfält vid Skånes södra kust. Den västra delen består av flacka sandiga betesmarker och den 

meanderande Kabusaån. I öster finns ett kuperat landskap av isflodssediment och slänterna vid Hammar stupar cirka 

30–40 meter ner till havet. 

Området har en lång tradition som betesmark och på äldre kartor beskrivs jorden som mager med drivande sand. 

Fältets inre delar odlades periodiskt fram till 1940-talet. Militärstyrkorna har varit närvarande i området sedan 

1940-talet. 

Åtgärder inom Sand Life 

På Kabusa har fokus legat på att blottlägga sanden, en åtgärd som har blivit begränsad dels av risken för oexploderad 

ammunition i marken, dels av reglerna för miljöersättning till djurhållaren. Därför har endast en bråkdel av den 

panerade blottläggningen av sanden gjorts. Endast försiktig schaktning, plöjning och harvning var möjlig. Obetade 

områden i väster brändes för att avlägsna förna. Mindre buskage med vresros grävdes upp. Det har inte funnits 

behov av den planerade stängslingen för att stänga ute de betande djuren och främja blommande örter. 

Åtgärd Planerat Uppnått 

C.2 Skapa blottad sand (ha) 46,8 6,04 

C.4 Naturvårdsbränningar (no) 2 1 

C.5 Brandgator (m) 1 800 153 

C.7 Stängsling (m) 100 0 
Grönt = uppnått, Gult = delvis uppnått, Rött = ej uppnått   

 

Framtida skötsel 

Den framtida skötseln och behoven av att blottlägga sanden på Kabusa beror delvis på markstörningen från den 

militära övningen i området och hur mycket den resulterar i barbar sand. I några av de nygjorda sandytorna ska 

successionen få ha sin gång, medan den blottade sanden kan bibehållas genom årlig harvning eller plöjning i andra 

ytor. De viktigaste områdena för sandiga livsmiljöer på Kabusa är de flackare partierna närmast kusten i väster och 

branterna/nedanför branterna i den östra delen. I dessa områden ska näringsfattig sand grävas upp eller den övre 

jorden avlägsnas till 5 % vart femte år. Inom övriga delområden ska minst 1 % blottad sand skapas vart femte år. 

I branter i de östra backarna bör minst 3 slänter vara bebodda av backsvalor årligen. 

Återkomsten av områdets vresros bör ses över vart tredje år och kvarstående plantor dras upp. 

De obetade områdena i sydväst bör brännas vart tredje år. Målen är att ingen förna ska ackumuleras i området. 

Läs mer i restaureringsplanen för Kabusa (SE0430112) på www.sandlife.se 
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AFTER LIFE SKÖTSELPLAN 

för Klammersbäck (SE0420238) 

Natura 2000-området Klammersbäck (SE0420238) 
Området   74,7 ha 
Åtgärdsområde   13,7 ha 
Län   Skåne 
Ansvarig förvaltare  Länsstyrelsen Skåne 
 

Beskrivning 

Området är en omväxlande öppen och trädklädd betesmark som genomkorsas av Klammersbäck. Mindre delar av 

området är planterade med tallskog och längs bäcken växer klibbalskog. Den öppna betesmarken är delvis starkt 

kulturpåverkad. De trädklädda delarna består i stort sett av naturbetesmarker med undantag för vissa mindre partier 

där röjgödslingseffekt syns och där igenväxningen gått långt (björkdominerade skogsdungar med inslag av ek, tall, 

nypon och slån). 

Enligt flygbilder från 1940-talet fanns en större andel träd och buskar än nu. Delar av området verkar ha använts 

för åkerbruk med långa trädesperioder alternativt varit brukade mer permanent. På den plana, öppna marken 

centralt i området har en ung tallplantering röjts för ett tiotal år sedan. Västra delen är nyligen röjd och borde kunna 

återfå en naturbetesvegetation relativt snart. 

Markunderlaget är övervägande näringsfattiga, torra, bitvis kalkrika, sandiga isälvsavlagringar eller omlagrade silt- 

och sandlager, som överlagrar en berggrund av sandsten och lerskiffer. En del av södra området, som sluttar ner 

mot Klammersbäck, är mer näringsrik med morän och moränlera som underlag. Bäcken har skurit ner en bitvis 

brant dalgång och avlagrat leriga-sandiga svämsediment längs strandkanten. 

Åtgärder inom Sand Life 

Sandblottor har grävts och övrig mekanisk störning har genomförts för att få en lucker grässvål. 

Åtgärd Planerat Uppnått 

C.1 Röjning av träd (ha) 1 x 

C.2 Skapa blottad sand (ha) 0,5 0,81 

C.3 Vresrosgrävning (ha) 1 x 

C.6 Röjning av igenväxning (ha) 0,5 0 

C.7 Stängsling (m) 100 0 
Grönt = uppnått, Gult = delvis uppnått, Rött = ej uppnått, x = ej aktuellt   

 

Framtida skötsel 

Fortsatt skötsel av Klammersbäck ska inriktas mot fortsatta störningar av markskiktet för att skapa öppen sand samt 

hindra igenväxning av björnbär och sly. Åtgärder som djupgrävning, plöjning och harvning ska fortsätta. 

Djupgrävning av mindre ytor i syftet att ta upp kalkhaltig sand kombineras gärna med plöjning och harvning av 

området runt ytan som djupgrävts. De fläckar av kalkhaltig sand, så kallade kalksandsbrunnar, som skapas hjälper 

till att höja kalkhalten i området. Plog och vind drar med sig sand från kalksandsbrunnen och sprider ut den i ett 

större område. Fortsatt hävd av betesdjur samt skapa mindre tillfälliga betesfredade område inom betesmarkerna 

där växter kan blomma och sätta frö. 

Läs mer i restaureringsplanen för Klammersbäck (SE0420238) på www.sandlife.se 

  

http://www.sandlife.se/


  After Life Conservation Plan – LIFE11 NAT/SE/849 
 

23 
 

AFTER LIFE SKÖTSELPLAN 

för Lyngby (SE0420234) 

Natura 2000-området Lyngby (SE0420234) 
Området   4,7 ha 
Åtgärdsområde   1,6 ha 
Län   Skåne 
Ansvarig förvaltare  Kristianstads kommun 

 

Beskrivning 

Natura 2000-området Lyngby utgörs av en sedan 1947 nedlagd järnväg norr om Everöd. Den gamla järnvägsbanken 

går genom en tallskog som enligt gamla kartor kan ha kontinuitet åtminstone från slutet av1600-talet fram till idag. 

En öppen skyddszon anlades för att skydda skogen mot brand. Inom området söder om Lyngbyvägen ingår två hektar 

fullvuxen tallskog. 

Tallskogen norr om Everöd ligger omgiven av ett öppet odlingslandskap på sand- och kritavlagringar i de nordöstra 

delarna av Kristianstadsslätten. Sandmarkerna har en lång historia av öppenhet där bete och odling pågått sedan 

förhistorisk tid. I de kalkrika, torra och magra sandområdena finns en mycket speciell flora och fauna, med den 

exklusiva naturtypen sandstäpp. 

Norr om Lyngbyvägen finns en väl utbildad sandstäpp med karaktärsarter som sandnejlika, tofsäxing, klibbveronika 

och grådådra. Området är fjärilsrikt med svartfläckig blåvinge, väpplingblåvinge, klubbsprötad bastardsvärmare och 

hedpärlemorfjäril. Längst i söder finns en yta med en något mindre kalkrik sandmark men med förekomst av 

sandvedel. De öppna markerna i området i övrigt är något frodigare och fuktigare. Potentialen att utveckla höga 

sandmarksvärden genom restaurering är tveksam. I delar av detta område pågår en kraftig igenväxning med hassel. 

Åtgärder inom Sand Life 

Flera större sandblottor har grävts fram genom djupgrävning. Förberedelse för naturvårdsbränning genom röjning 

av igenväxande buskar och träd samt grävning av brandgata. 

Åtgärd Planerat Uppnått 

C.1 Röjning av träd (ha) 2 0 

C.2 Skapa blottad sand (ha) 2,5 0,07 

C.3 Vresrosgrävning (ha) 0,5 x 

C.4 Naturvårdsbränningar (n) 1 0 

C.5 Brandgator (m) 500 569 

C.7 Stängsling (m) 100 0 
Grönt = uppnått, Gult = delvis uppnått, Rött = ej uppnått, x = ej aktuellt   

Framtida skötsel 

Fortsatt skötsel av Lyngby ska inriktas mot fortsatta störningar av markskiktet för att skapa öppen sand samt hindra 

igenväxning av träd och buskar. Nya ytor skapas regelbunden med djupgrävning i närheten av de mindre områden 

med sandstäpp som finns. Målet är att kalkhaltig sand ska föras upp till markytan för att gynna sandstäppens 

vegetation och unika svampar. Naturvårdsbränning ska ske regelbundet (minst var femte år) i de södra delarna. 

Kristianstad kommun planerar att gräva ned kabel längs den forna järnvägsvallen och i samarbete med Länsstyrelsen 

planeras grävandet så att kalkhaltig sand kommer överst och kan spridas ut på större område. 

Läs mer i restaureringsplanen för Lyngby (SE0420234) på www.sandlife.se 
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AFTER LIFE SKÖTSELPLAN 

för Marknadsplatsen (SE0420077) 

Natura 2000-området Marknadsplatsen (SE0420077) 
Området   28,3 ha 
Åtgärdsområde   9,1 ha 
Län   Skåne 
Ansvarig förvaltare  Länsstyrelsen Skåne 

 

Beskrivning 

Marknadsplatsen är en öppen sandmark norr om Kivik. Området består av en stor, plan yta med glest 

vegetationstäcke och mycket tunt humuslager samt en sluttning ned mot en mindre plan yta nere vid havet. Området 

är idag ohävdat men har varit betesmark tidigare under 1900-talet. Kiviks marknad pågår en vecka i juli varje år och 

slitage från marknadsbesökarna har hållit den stora, öppna ytan relativt öppen. Igenväxning med träd och buskar 

sker i sluttningen ner mot havet och nedanför sluttningen har en tjock grässvål bildats. 

Sanden är på vissa platser kalkrik med sandstäpp (6120) och karaktärsarterna sandvedel, sandnejlika, tofsäxing och 

stor sandlilja. Kalkrik sand finns främst i norra delen, längs med kanten mot norr och ut mot branten ned mot havet. 

I övrigt består marknadsområdet av gräsmarkssanddyner (2330) och artrika torra-friska låglandsgräsmarker (6270). 

Det finns äldre kulturspår i området, bland annat ett par boplatser, en pestkyrkogård och en översandad körväg i 

strandbranten. 

Åtgärder inom Sand Life 

I sluttningen ned mot havet har tall och björk avverkats. Både stubbfräsning och bortgrävning av stubbar har 

genomförts i omgångar. På det nedre planet har naturvårdbränning genomförts. Uppe på själva marknadsplatsen 

har sandblottor skapats via plöjning och harvning i mindre områden. 

Åtgärd Planerat Uppnått 

C.1 Röjning av träd (ha) 0 10,39 

C.2 Skapa blottad sand (ha) 1,5 0,94 

C.4 Naturvårdsbränningar (n) 2 1 

C.5 Brandgator (m) 2 300 0 

C.7 Stängsling (m) 100 0 
Grönt = uppnått, Gult = delvis uppnått, Rött = ej uppnått   

 

Framtida skötsel 

Fortsatt skötsel av Marknadsplatsen ska inriktas mot fortsatta störningar av markskiktet för att skapa öppen sand 

samt hindra igenväxning av vegetationen genom grävning, schaktning, plöjning eller harvning. Nya ytor med öppen 

sand ska skapas där igenväxningen är som störst för att sen låta successionen få sin gång. Målet är att kalkhaltig sand 

ska föras upp till markytan för att gynna sandstäppens vegetation och unika svampar. Sand från de öppna ytorna kan 

med fördel dras ut över ett större område. 

I den mån naturvårdsanslag tillåter kommer fortsatt röjning av träd och buskar med stubbrytning ske i slänten ned 

mot havet. I de nedre delarna av slänterna ska naturvårdsbränning ske i omgångar (minst var femte år). 

Läs mer i restaureringsplanen för Marknadsplatsen (SE0420077) på www.sandlife.se 
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AFTER LIFE SKÖTSELPLAN 

för Möllegården (SE0420157) 

Natura 2000-området Möllegården (SE0420157) 
Området   25,1 ha 
Åtgärdsområde   12,6 ha 
Län   Skåne 
Ansvarig förvaltare  Länsstyrelsen Skåne 

 

Beskrivning 

Möllegården är till största delen betesmark på sandigt underlag med en klibbalstrandskog vid Julebodaån i områdets 

södra del. Området ingår i ett tidigare sammanhängande gräsmarksområde med inslag av sandstäpp som omfattar 

Kumlan och Drakamöllan. Möllegården delas numera i två hälfter av en riksväg. 

Den torra heden på de geomorfologiskt intressanta sandbackarna är karaktäristiskt för Möllegården. Insprängt i 

heden finns fläckar av sandstäpp med karaktärsarterna tofsäxing, sandtimotej, stor sandlilja, fransig stjälkröksvamp, 

liten jordstjärna. 

Åtgärder inom Sand Life 

Två tallplanteringar har avverkats och stubbar ryckts upp. Flera större sandblottor på upp emot 1 000 kvadratmeter 

har djupgrävts och plöjningar för att hålla mindre områden öppna. Delar av området har stängslats med övergångar 

för allmänheten. 

Åtgärd Planerat Uppnått 

C.1 Röjning av träd (ha) 3 3,31 

C.2 Skapa blottad sand (ha) 1,05 1,85 

C.7 Stängsling (m) 100 1614,5 

C.8 Investeringar i bete (n) 0 2 stättor, 2 trådgrindar 

Grönt = uppnått, Gult = delvis uppnått, Rött = ej uppnått   
 

Framtida skötsel 

Fortsatt skötsel av Möllegården ska inriktas mot fortsatta störningar av markskiktet för att skapa öppen sand samt 

hindra igenväxning av björnbär och sly. Åtgärder som djupgrävning, plöjning och harvning ska fortsätta. 

Djupgrävning av mindre ytor i syftet att ta upp kalkhaltig sand kombineras gärna med plöjning och harvning av 

området runt ytan som djupgrävts. De fläckar av kalkhaltig sand, så kallade kalksandsbrunnar, som skapas hjälper 

till att höja kalkhalten i området. Plog och vind drar med sig sand från kalksandsbrunnen och sprider ut den i ett 

större område. 

Fortsatt hävd av betesdjur samt skapa mindre tillfälliga betesfredade område inom betesmarkerna där växter kan 

blomma och sätta frö. 

Läs mer i restaureringsplanen för Möllegården (SE0420157) på www.sandlife.se 

  

http://www.sandlife.se/


  After Life Conservation Plan – LIFE11 NAT/SE/849 
 

26 
 

AFTER LIFE SKÖTSELPLAN 

för Ravlunda skjutfält (SE0420240) 

Natura 2000-området Ravlunda skjutfält (SE0420240) 
Området   862,1 ha 
Åtgärdsområde   257,9 ha 
Län   Skåne 
Ansvarig förvaltare  Länsstyrelsen Skåne/Fortifikationsverket 

 

Beskrivning 

Ravlunda skjutfält är ett militärt övningsfält i östra Skåne med vidsträckta, öppna betesmarker och skogsområden 

med främst bokskog. Den södra delen har en lång odlingshistoria där uppodlingar har varvats med långa 

trädesperioder med bete. Den planterade tallen i norr har successivt röjts undan och området hålls öppet av får, 

häst och de militära aktiviteterna. Stora delar av skjutfältet är klassat som riksintresse för kulturmiljövården. 

Övningsfältens höga naturvärden är kopplade till de öppna, sandiga gräsmarkerna och den angränsande skogen. 

Hed- och gräsvegetationen är kulturpåverkad på grund av områdets tidigare odlingshistoria. Sandstäpp finns utspridd 

längs södra delen av strandklinten. Faunan är beroende av såväl öppna, hävdade markerna (fältpiplärka, sandödla, 

läppstekel, spillningslevande skalbaggar) som skogliga områden (långbensgroda, sommargylling, kungsfiskare) och 

i dammarna finns flera groddjursarter. Fältpiplärkan har i området sitt starkaste fäste i Sverige. De igenväxande eller 

buskrika markerna är viktiga som spridningskorridorer och som häckningsplats. 

Åtgärder inom Sand Life 

På Ravlunda skjutfält har tall avverkats och en trädklädd dyn glesats ut. Stubbar har brutits på ett tidigare avverkat 

område. Mindre mängd vresros har grävts upp. ljungbeklädda områden har bränts. Analyser av jordkemi har 

genomförts och sandblottor grävts där pH-värdet och kalkhalten varit som högst. Ett större antal sandblottor har 

grävts för att få upp kalkrik sand och det översta jordlagret har schaktats bort på andra ytor. Åtgärder som 

stubbrytning och djupgrävningar har av säkerhetsskäl genomförts av fortifikationsverket i samarbete med militären. 

Åtgärd Planerat Uppnått 

C.1 Röjning av träd (ha) 0 8,92 

C.2 Skapa blottad sand (ha) 48 11,92 

C.3 Vresrosgrävning (ha) 0 0,26 

C.4 Naturvårdsbränningar (n) 3 1 

C.5 Brandgator (m) 8 000 1 920 

C.7 Stängsling (m) 100 0 
Grönt = uppnått, Gult = delvis uppnått, Rött = ej uppnått   

Framtida skötsel 

Fortsatt skötsel av Ravlunda skjutfält ska inriktas mot fortsatta störningar av markskiktet för att skapa öppen sand 

samt hindra igenväxning av vegetationen. Mindre områden med öppen sand skapas årligen genom grävning, 

schaktning, plöjning eller harvning utan att villkoren för miljöstöden äventyras. De djupgrävda ytorna hålls öppna 

medan vissa av områden med grundare störning tillåts växa igen. Nya ytor med öppen sand ska skapas där 

igenväxningen är som störst för att sen låta successionen få sin gång. Målet är att kalkhaltig sand ska föras upp till 

markytan för att gynna sandstäppens vegetation och unika svampar. Sand från de öppna ytorna kan med fördel dras 

ut över ett större område. 

Läs mer i restaureringsplanen för Ravlunda skjutfält (SE0420240) på www.sandlife.se 
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AFTER LIFE SKÖTSELPLAN 

för Revingefältet (SE0430113) 

Natura 2000-området Revingefältet (SE0430113) 
Område   3 010,7 ha 
Åtgärdsområde   1 307,7 ha 
Län   Skåne 
Ansvarig förvaltare  Länsstyrelsen Skåne/Fortifikationsverket 
 

Beskrivning 

Revingefältet är ett militärt övningsområde i Vombsänkan, med den centralt belägna sjön Krankesjön, omgiven av 

sandiga åsar. Det öppna kuperade landskapet har varierade fuktiga och torra gräsmarker, utspridda träd och 

våtmarker. De sandiga markerna består mestadels av sand och grus från den tidigare glaciala sjön Vombissjön. 

Fortifikationsverket är markägare och hela fältet används av Södra Skånska Regementet (P7) och delar betas även av 

nötboskap. Militära övningar med terrängfordon har skapat markslitage på fältet, vilket innebär att områden med 

blottlagd sand finns tillgängligt för växter och vilda djur. 

Åtgärder inom Sand Life 

Den huvudsakliga restaureringsåtgärden på Revingefältet har varit att öka andelen blottlagd sand, vilket vart lyckat. 

Trots regelverket inom Landsbygdsprogrammet har nästan alla planerade åtgärder genomförts. Obetade områden 

har bränts för att avlägsna förna och igenväxning med buskar och träd har tagits bort. Mindre buskage med vresros 

har grävts upp. Det har inte funnits behov av den planerade stängslingen för att stänga ute de betande djuren och 

främja blommande örter. 

Åtgärd Planerat Uppnått 

C.2 Skapa blottad sand (ha) 49,9 43,46 

C.3 Vresrosgrävning (ha) 1 0,14 

C.4 Naturvårdsbränningar (n) 8 25 

C.5 Brandgator (m) 10 000 35 465 

C.6 Röjning av igenväxning (ha) 5 5 

C.7 Stängsling (m) 500 0 
Grönt = uppnått, Gult = delvis uppnått, Rött = ej uppnått   

 

Framtida skötsel 

Den framtida skötseln och behoven av att blottlägga sanden på Revingefältet beror delvis på markstörningen från 

den militära övningen i området och hur mycket den resulterar i blottad sand. I några av de nygjorda sandytorna ska 

successionen få ha sin gång, medan den blottade sanden kan bibehållas genom årlig harvning eller plöjning i andra 

ytor. De viktigaste delområdena för sandiga livsmiljöer på Revingefältet är i nordost, runt Klingvalla, väst 

Krankesjöön och runt Svartahål. I dessa områden ska näringsfattig sand grävas upp till 5 % vart femte år. Inom 

övriga delområden ska minst 1 % blottad sand skapas vart femte år. 

Återkomsten av områdets vresros bör ses över vart tredje år och kvarstående plantor dras upp. 

Buskar och träd är en värdefull struktur i området, men igenväxning av buskar och träd bör regelbundet tas bort. 

De obetade områdena bör brännas årligen de närmaste 5 åren, därefter kan bränning vart tredje år vara tillräckligt. 

Målet är att ingen förna ska ackumuleras i området. 

Läs mer i restaureringsplanen för Revingefältet (SE0430113) på www.sandlife.se 
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AFTER LIFE SKÖTSELPLAN 

för Rinkaby skjutfält (SE0420239) 

Natura 2000-området Rinkaby skjutfält (SE0420239) 
Området   775,3 ha 
Åtgärdsområde   273,1 ha 
Län   Skåne 
Ansvarig förvaltare  Länsstyrelsen Skåne/Fortifikationsverket 

 

Beskrivning 

Rinkaby skjutfält inrättades 1899, och utvidgades under 1970-talet med ett större övningsfält vars södra del nu ingår 

i Natura 2000-området. Stora delar har varit uppodlat och mellan odlingsperioderna haft långa trädesperioder. Idag 

hålls området öppet med hjälp av betesdjur och de militära aktiviteterna. 

Sandmarkerna är näringsfattiga, väldränerade och bitvis kalkhaltiga. Vegetationen domineras av artrika, torra 

gräsmarker och starkt kulturpåverkad betesmark, inramad av planterad tallskog. I söder förekommer en väl utbildad 

sandstäpp (6120) med sandnejlika, tofsäxing, grådådra, sandådra och sandtimotej. 

I strandområdet finns vita och grå dyner (2120, 2130). De trädklädda sanddynerna (2180) har tallskog med en 

intressant flora med skogsknipprot, tofsäxing, ryl, sandnejlika, knippbjörnbär och sandsvingel. Här häckar även 

nattskärra och trädlärka. I norr finns ett rikkärr med flockarun och flera arter av orkidéer. På stängselstolpar av ek 

i betesmarken bredvid flygfältet växer den akut hotade grå ladlaven. 

Åtgärder inom Sand Life 

På Rinkaby skjutfält har tall avverkats, stubbar brutits och gläntor skapats i trädklädda dyner. I de öppna markerna 

har sandblottor skapats genom djupgrävning, harvning och plöjning. Plöjningar och harvningar har luckrat upp den 

täta grässvålen. Gammal vegetation och förna har bränts bort i de kustnära dynerna. Åtgärder som stubbrytning och 

schaktningar har av säkerhetsskäl genomförts av militären. 

Åtgärd Planerat Uppnått 

C.1 Röjning av träd (ha) 3,5 2,33 

C.2 Skapa blottad sand (ha) 12,4 10,51 

C.4 Naturvårdsbränningar (n) 1 2 

C.7 Stängsling (m) 100 0 
Grönt = uppnått, Gult = delvis uppnått, Rött = ej uppnått   

 

Framtida skötsel 

Fortsatt skötsel av Rinkaby skjutfält ska inriktas mot fortsatta störningar av markskiktet för att skapa öppen sand 

samt hindra igenväxning av vegetationen. Mindre områden med öppen sand skapas genom grävning, schaktning 

eller plöjning beroende på vilket djup den kalkrika sanden ligger. Nya ytor med öppen sand ska skapas där 

igenväxningen är som störst för att sen låta successionen få sin gång. Målet är att kalkhaltig sand ska föras upp till 

markytan för att gynna sandstäppens vegetation och unika svampar. Kalkrik sand från de öppna ytorna kan med 

fördel dras ut över ett större område. Då åtgärderna endast kan genomföras av splitterskyddade maskiner från 

militären så är åtgärderna beroende av möjligheten för militären att använda dessa maskiner på Rinkaby skjutfält. 

I de trädklädda dynerna fortsätter arbetet med att skapa öppna gläntor. 

Läs mer i restaureringsplanen för Rinkaby skjutfält (SE0420239) på www.sandlife.se 
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AFTER LIFE SKÖTSELPLAN 

för Sandhammaren och Sandhammaren-Kåseberga (SE0430088/SE0430093) 

Natura 2000-områdena Sandhammaren och Sandhammaren-Kåseberga (SE0430088/SE0430093) 
Områdenas sammanlagda arealer 1553 ha 
Åtgärdsområde   51,9 ha 
Län   Skåne 
Ansvarig förvaltare  Länsstyrelsen Skåne 

  

Beskrivning 

De två Natura 2000-områdena vid Sandhammaren breder ut sig längs kusten i Skånes sydöstligaste hörn, från 

Hammars backar i väster till Mälarhusen i öster. Gränserna sammanfaller i stort med gränserna för naturreservaten 

Backåkra, Hagestad, Sandhammaren, samt naturvårdsområdet Hammars backar-Kåsebergakusten. Kåsebergaåsen 

och Hammars backar i områdets västra del sluttar brant ner i havet på södra sidan och planar ut mot slätten i norr. 

Åsen är en isälvsavlagring vars sandiga material har transporterats österut av havet sedan Litorinatiden och gett 

upphov till Sandhammarens dynlandskap i områdets östra ände. 

Vegetationen i området är mångformig, med flera ovanliga vegetationstyper. På Kåsebergaåsen utgörs de mer 

kuperade delarna av öppna betesmarker medan den flackare nordsidan utanför Natura 2000-området är uppodlad. 

På åsens sydsida förekommer områden med stäppartad torräng (sandstäpp, kalkgräsmarker och artrika 

låglandsgräsmarker) som här troligtvis har en av de största sammanhängande utbredningarna i landet. Floran är 

kalkgynnad, mycket artrik, och örtrikedomen ger upphov till en rik insektsfauna med många sällsynta arter. 

Från Löderup och österut (Hagestad och Sandhammaren) är större delen täckt med planterad tallskog. Innanför de 

äldre dynområdena förekommer även naturliga ekkrattskogar med lång kontinuitet. Längre ut på Sandhammaren 

sker en kontinuerlig vegetationssuccession efter hand som dyner bildas ute vid havsstranden och stabiliseras längre 

in. Delar av kusten är utsatta för kraftig erosion. 

Löderups strandbad och Sandhammaren är högfrekventerade områden för bad och rekreation, medan Kåseberga 

och Backåkra är betydande turistmål. 

Åtgärder inom Sand Life 

I Hagestad har nästan 40 hektar bergtall och tallskog av produktionskaraktär tagits ned och 13 hektar öppen sand 

har skapats. Timmer har körts ut, stubbar har bränts på plats eller grävts ner. Dels har kustheden närmast havet 

bräddats, dels har ett system med gläntor skapats inne i de befintliga skogarna. I Hagestad-Järarna har tall avverkats, 

stubbar grävts bort och sandblottor skapats genom djupgrävning. Området har stängslats och betesdjur släppts på. 

I Backåkra har träd avverkats och förna bränts bort. 

Åtgärd Planerat Uppnått 

C.1 Röjning av träd (ha) 40,7 39,5 

C.2 Skapa blottad sand (ha) 10,5 12,96 

C.4 Naturvårdsbränningar (n) 0 3 

C.5 Brandgator (m) 0 500 

C.7 Stängsling (m) 1800 1026 

C.8 Investeringar i bete (n) 0 
4 stättor, en trådgrind, 

en vattenledning 
Grönt = uppnått, Gult = delvis uppnått, Rött = ej uppnått   

 

 



  After Life Conservation Plan – LIFE11 NAT/SE/849 
 

30 
 

Framtida skötsel 

Hagestad 

Stora delar av området som har avverkats utvecklas snabbt mot (2140) Kustnära permanenta sanddyner med kråkbär 

(risdyner) och (2130) grå dyn. De återställda områdena kommer hållas öppna genom röjning och uppgrävning av 

stubbar som slår stubbskott. Sandblottorna ska hindras från att växa ingen genom ytlig harvning med mindre 

redskap. Område med förtätat dyngräs och ljung kommer naturvårdsbrännas och det kommer att skapas nya 

brandgator och fler sandblottor kommer att grävas. I delar av kantområdena mot skogen kommer framför allt all ek 

men även asp och tall att tillåtas etablera sig så det med tiden utvecklas till brynmiljöer mellan den äldre skogen och 

de öppna dynmiljöerna. 

På sikt, om möjligt, bör extensivt året runt bete införas i skogen och i de öppna dynområdena. Gärna med tåliga 

busk- och kvistätare som visent, uroxe, getter och/eller russ som kan beta hela året och hålla dyner och sandblottor 

öppna genom bete, tramp och slitage. 

Hagestad- Järarna 

Fortsatt hävd med betesdjur samt röjning av sly och vid behov uppgrävning av björkstubbar med stubbskott för att 

hindra igenväxning. Vid behov, mosaikartad naturvårdsbränning, samt skapa mindre sandblottor på cirka 250 

kvadratmeter. I delar av sandblottorna som skapats hålls sanden öppen genom ytlig harvning. 

Backåkra 

Löpande störning av markskiktet för att bibehålla blottad sand. 

Läs mer i restaureringsplanen för Sandhammaren och Sandhammaren-Kåseberga (SE0430088/SE0430093) på 

www.sandlife.se 

  

http://www.sandlife.se/


  After Life Conservation Plan – LIFE11 NAT/SE/849 
 

31 
 

AFTER LIFE SKÖTSELPLAN 

för Verkeåns dalgång (SE0420075) 

Natura 2000-området Verkeåns dalgång (SE0420075) 
Området   2757,3 ha 
Åtgärdsområde   245,5 ha 
Län   Skåne 
Ansvarig förvaltare  Länsstyrelsen Skåne/Stiftelsen Skånska Landskap 
 

Beskrivning 

Verkeåns dalgång präglas av Verkeån och dess biflöden, samt det östskånska backlandskapets karaktär. Området är 

varierande från öppna kustområden i öster till såväl tättslutande som öppnare skogar i sina västra delar. I den östra 

delen utgör de öppna markerna ett dominerande inslag som inramas och bryts av lövskogar och planterad barrskog. 

Väster- och norrut tar skogsmarkerna över där de öppna områdena gör att områdets karaktär fortsätter att vara 

omväxlande. 

Området är extremt artrikt och till stor del kopplat till det öppna, hävdade landskapet och skogsmarkernas äldre 

träd, döda ved och där kontinuitet i trädbeståndet funnits. Artrikedomen är också gynnad av det variationsrika 

landskapet med flera olika naturtyper. De mäktiga, sandiga och lätteroderade sedimenten som bygger upp 

backlandskapet är en viktig förutsättning för den djupa dalgång som Verkeån rinner fram i. Sedimenten är kalkhaltiga 

vilket gynnar den unika sandstäppen. 

Sanddynshabitaten 2120, 2170, 2180 och 2330 (se naturtypstabellen ovan) är koncentrerade till kuststräckan med 

undantag för gräsmarkssanddynerna (2330) som även ingår som en väsentlig del av de hävdade markerna. Sandiga 

habitat har stor betydelse för framförallt insektsfaunan eftersom flera grävande steklar och dynglevande skalbaggar, 

men även martorn, fältpiplärka och sandödla är beroende av dessa områden. I de trädbärande sanddynerna (2180) 

förekommer trädlärka och nattskärra. 

Åtgärder inom Sand Life 

Inom Verkeåns dalgång har tall och en avverkats, stubbar brutits och transporterats bort. Naturvårdsbränning har 

genomförts och brandgator röjts. Sandblottor och ytor med bar sand har skapats genom grävning, plöjning och 

harvning. Ljung har skördats och transporterats bort i mindre områden som sedan plöjts. Naturvårdsbränning har 

skett i flera områden årligen. 

Åtgärd Planerat Uppnått 

C.1 Röjning av träd (ha) 31 52,5 

C.2 Skapa blottad sand (ha) 73 15,6 

C.3 Vresrosgrävning (ha) 0 0,78 

C.4 Naturvårdsbränningar (n) 14 17 

C.5 Brandgator (m) 8 700 475 

C.6 Röjning av igenväxning (ha) 0 5,21 

C.7 Stängsling (m) 400 1739 

C.8 Investeringar i bete (n) 0 5 stättor, en trådgrind 

Grönt = uppnått, Gult = delvis uppnått, Rött = ej uppnått   
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Framtida skötsel 

Fortsatt skötsel av Verkeåns dalgång är fortsatta störningar av markskiktet för att skapa öppen sand samt hindra 

igenväxning av björnbär och sly. Naturvårdsbränning av ljung och igenväxning i öppna marker. Fortsatt hävd av 

betesdjur samt skapa mindre tillfälliga betesfredade område inom betesmarkerna där växter kan blomma och sätta 

frö. Åtgärder som djupgrävning, plöjning och harvning ska fortsätta. Djupgrävning av mindre ytor i syftet att ta upp 

kalkhaltigsand kombineras med plöjning och harvning av området runt ytan som djupgrävts. De fläckar av kalkhaltig 

sand, så kallade kalksandsbrunnar, som skapas hjälper till att höja kalkhalten i området. Plog och vind drar med sig 

sand från kalksandsbrunnen och sprider ut den i ett större område. Upplöjning och insådd av bovete och råg, så 

kallade allmogeåkrar, i mindre områden. 

Läs mer i restaureringsplanen för Verkeåns dalgång (SE0420075) på www.sandlife.se 

  

http://www.sandlife.se/
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AFTER LIFE SKÖTSELPLAN 

för Ängelholms strandskog (SE0420233) 

Natura 2000-området Ängelholms strandskog (SE0420233) 
Området   201,8 ha 
Åtgärdsområde   18,4 ha 
Län   Skåne 
Ansvarig förvaltare  Stiftelsen Skånska Landskap 
 

Beskrivning 

Ängelholms kronopark utgörs av ett sanddynssystem från de embryonala dynerna närmast kustlinjen till de äldre, 

trädklädda dynerna längre inåt land. På 1600-talet var i princip hela kustområdet vid Ängelholm trädlöst och för att 

hejda sandflykten planterades träd, framför allt tall. Det finns en stor variation i de trädklädda sanddynerna med 

områden med äldre tallar och viss död ved, sumplövskog med al och björk och större tallplanteringar. Längs havet 

ligger ett smalt bälte av öppna, gräs- och risklädda sanddyner och i detta område har vresros etablerats och spridits 

över stora områden. Inom detta område ligger även bergtallsplanteringar. Det öppnare dynlandskapet med blottad 

sand har ett rikt djurliv. 

Området ligger strax utanför Ängelholm och utnyttjas flitigt av det rörliga friluftslivet året runt och som badplats 

på sommaren. Här finns vandringsleder och rastplatser. 

Åtgärder inom Sand Life 
De främmande arterna bergtall och vresros har grävts upp eller avverkats i området. Vresrosen har grävts upp och 

alla växtdelar sorterats ut och förts bort från området. Dynerna har återskapats och några blåshål har grävts i den 

vita dynen för att öka sandens rörlighet. Delar av de öppna dynerna har harvats för att återskapa en lucker vegetation. 

Bergtall och andra trädslag har avverkats, stubbarna dragits upp eller frästs sönder. Björk och sly har röjts bort. 

Förnarester har bränts upp efter röjningarna. 

Åtgärd Planerat Uppnått 

C.1 Röjning av träd (ha) 11,5 9,65 

C.2 Skapa blottad sand (ha) 0 4,03 

C.3 Vresrosgrävning (ha) 4,5 5,21 

C.4 Naturvårdsbränningar (n) 1 1 

C.5 Brandgator (m) 1 000 0 

C.6 Röjning av igenväxning (ha) 2 5,26 

C.7 Stängsling (m) 100 x 

Grönt = uppnått, Gult = delvis uppnått, Rött = ej uppnått   
Framtida skötsel 

Den framtida skötseln av de restaurerade områdena inom Sand Life syftar till att bibehålla och utveckla de öppna 

och sandiga miljöerna som skapat. Området där vresros och bergtall tagits bort ligger mellan stranden och skogen 

och målbilden för området är en öppen dynmiljö med främst grå dyner. Uppslag av vresros, träd och buskar ska 

regelbundet tas bort (mins var tredje år). Naturvårdsbränning och harvning ska hålla vegetationen gles och vid behov 

ska nya sandblottor grävas. Dynsvackor som skapats för att skapa rörelse i sanden ska hållas vegetationsfria och 

sanden ska tillåtas att röra sig både i det öppna, restaurerade området och in i tallskogen. 

Insådd av örter, exempelvis martorn, kan vara aktuellt i det öppna dynlandskapet. 

Läs mer i restaureringsplanen för Ängelholms strandskog (SE0420233) på www.sandlife.se 

  

http://www.sandlife.se/
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AFTER LIFE SKÖTSELPLAN 

för Bödakusten västra (SE0330119) 

Natura 2000-området Bödakusten västra (SE0330119) 
Området   1 021 ha 
Åtgärdsområde   75 ha 
Län   Kalmar 
Ansvarig förvaltare  Länsstyrelsen Kalmar 
  

Beskrivning 

Natura 2000-området Bödakustens västra som även är naturreservat utgör ett 740 ha stort område med varierande 

naturtyper och miljöer. Sanddynsområdet strax norr om Byrum som också benämns Byrums sandfält är särdeles 

utvecklat och det är här själva projektområdet inom Sand Life är beläget med en storlek om ca 75 ha (”benefit area”). 

Sanddynsområdet är ibland glest bevuxen med främst tall. Dessa glesa tallskogar är viktiga habitat för en lång rad 

organismer, främst finner man här hotade och sällsynta arter av kärlväxter, svampar och skalbaggar. Många av de 

hotade arterna är knutna till antingen bar sand, död ved eller till de gamla tallarna. 

Studier av borrkärnor i en dynvåtmark strax söder om Byrums sandfält visar att området har varit betat, troligtvis 

av får eller getter, under de senaste 600 åren. Under hela denna period har tall varit det dominerande trädslaget. 

Markerna har varit relativt öppna under den här perioden och har därför inte påverkats av någon större skogsbrand. 

Under 1800-talets gång kom betet att förbjudas i kronoparken och en igenväxning tog sin början. Samtidigt 

påbörjades. 

Åtgärder inom Sand Life 

De främmande arterna bergtall och balsampoppel har grävts eller ryckts upp. Tall har avverkats för att skapa en 

mosaik med mindre och större gläntor där sanden kan blottläggas. Stubbrytning så långt det varit möjligt. Räfsning 

oh bränning av lavmattor. 

Åtgärd Planerat Uppnått 

C.1 Röjning av träd (ha) 7 35,1 

C.2 Skapa blottad sand (ha) 9 8,3 

C.6 Röjning av igenväxning (ha) 15 17,5 

Grönt = uppnått, Gult = delvis uppnått, Rött = ej uppnått   
 

Framtida skötsel 

I första skedet efter restaureringarna bör fokus ligga på att hålla efter föryngring av björk och tall i åtgärdsytorna. I 

första hand genom manuell ryckning men blir det för mycket får maskinella åtgärder övervägas. Uppslag av poppel 

längs kusten hålls efter fortlöpande. Under de första åren bör stranden städas årligen på framblåsta rotdelar och 

annat organiskt material från poppelgrävningarna. Ringbarkning och veteranisering av tall ska göras för att öka 

mängden värdefulla strukturer och öka solinstrålningen till sandytorna. Insådd av t.ex. fibblor, blåmonke och timjan 

bör övervägas om etableringen av dessa sker långsamt. Efterhand som vegetationen börjar sluta sig i sandblottorna 

ska nya störningar ske på dessa genom t.ex. lättare harvning eller liknande.  

Läs mer i restaureringsplanen för Bödakusten västra (SE0330119) på www.sandlife.se 

  

http://www.sandlife.se/
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AFTER LIFE SKÖTSELPLAN 

för Bödakusten östra (SE0330121) 

Natura 2000-området Bödakusten östra (SE0330121) 

Området   1 021 ha 
Åtgärdsområde   130 ha 
Län   Kalmar 
Ansvarig förvaltare  Länsstyrelsen Kalmar 
  

Beskrivning 

Bödakusten östra utgörs av sandiga tallskogar, kustnära sanddyner och stränder. Gemensamt för skötselområdets 

naturtyper (undantaget sten- och grusvallar) är att det översta jordartsskiktet består av flygsand. Skötselområdet har 

tidigare varit mycket mer öppet och under de senaste hundra åren har trädskiktet slutit sig och den blottade sanden 

minskat. 

Flera tallar i området är mycket gamla men stor del av skogen har sitt ursprung i de planteringsåtgärder som utfördes 

under 1800-talet för att hindra den pågående sandflykten. Idag förekommer inte längre någon märkbar sandflykt i 

området. Istället fortgår en igenväxning av de sandiga tallskogarna med fröspridda tallar och tilltagande lavmattor. 

Dynområdet med flygsand är mycket väl utvecklat och är ett av landets största dynområden. Dynerna består främst 

av grovmo och mellansand och är huvudsakligen parallella med stranden. På de trädklädda dynerna har 

sandrörelserna upphört medan det fortfarande förekommer viss förflyttning nära stränderna där hav och vind 

omlagrar, eroderarar eller bygger upp sanddynerna. 

Åtgärder inom Sand Life 

De främmande arterna bergtall och balsampoppel har grävts eller ryckts upp. Tall har avverkats för att skapa en 

mosaik med mindre och större gläntor där sanden kan blottläggas. Stubbrytning så långt det varit möjligt. Räfsning 

oh bränning av lavmattor. Bestånd av vresros har grävts upp med rötterna. 

Åtgärd Planerat Uppnått 

C.1 Röjning av träd (ha) 84 117 

C.2 Skapa blottad sand (ha) 5 5,7 

C.3 Vresrosgrävning (ha) 1 1 

C.4 Naturvårdsbränningar (n) 9 8 

C.6 Röjning av igenväxning (ha) 25 64,7 

Grönt = uppnått, Gult = delvis uppnått, Rött = ej uppnått   
 

Framtida skötsel 

I första skedet efter restaureringarna bör fokus ligga på att hålla efter föryngring av björk och tall i åtgärdsytorna. I 

första hand genom manuell ryckning men blir det för mycket får maskinella åtgärder övervägas. Vår- eller 

sensommarbränning av kustdyner ska fortsätta som planerat. Uppslag av vresros ska bekämpas fortlöpande. För att 

snabba på bildandet av värdefulla strukturer och åldersvariation i de mer homogena tallbestånden kan veteranisering 

och ringbarkning bli aktuellt. Kommande åren kan ytterligare sandytor skapas genom manuell eller maskinell 

krattning av renlavsmattor. Efterhand som de ursprungliga sandblottorna börjar sluta sig ska nya markstörningar 

ske på dessa. 

Läs mer i restaureringsplanen för Bödakusten östra (SE0330121) på www.sandlife.se 

  

http://www.sandlife.se/
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AFTER LIFE SKÖTSELPLAN 

för Gårdby sandhed (SE0330102) 

Natura 2000-området Gårdby sandhed (SE0330102) 

Området   39,4 ha 
Åtgärdsområde   39 ha 
Län   Kalmar 
Ansvarig förvaltare  Länsstyrelsen Kalmar 

 

Beskrivning 

Gårdby sandhed var under lång tid en trädlös och samfällt betad utmark till Övre Ålebäcks by, troligen sedan 

medeltiden. Området sandiga jordar har troligen också varit attraktiva även som åkermarker. 

Under 1900-talett har Gårdby sandhed fortsatt att brukas som samfälld betesmark. Sandheden var periodvis så hårt 

betad att sandflykt förekom. Marken var hårt betad, bland annat av hästar. Sandflykten i början av förra seklet 

berodde på att det omgivande landskapet var helt öppet med ett kraftigt betestryck och ett intensivt brukande av de 

sandiga åkermarkerna. 

Åtgärder inom Sand Life 

På Gårdby sandhed har analyser av jordkemi genomförts och sandblottor grävts där pH-värdet och kalkhalten varit 

som högst. Sandblottor har grävts och övrig mekanisk störning har genomförts för att få en lucker grässvål. Viss 

röjning av igenväxning har skett. Ljung har skördats och dammsugits upp. 

Åtgärd Planerat Uppnått 

C.2 Skapa blottad sand (ha) 20 17,4 

C.6 Röjning av igenväxning (ha) 0 3 

C.9 Ljungskötsel (ha) 20 15 
Grönt = uppnått, Gult = delvis uppnått, Rött = ej uppnått   

 

Framtida skötsel 

För att upprätthålla en mosaik av sandblottor i olika successionsstadier ska nya sandblottor skapas genom 

djupgrävning. Cirka 2,5 % (0,5 ha) av benefit area vart 5–10 år. När de ursprungliga sandblottorna börjar sluta sig 

ska marken störas mekaniskt för att starta om successionen. Lämpligen sker detta genom att ett urval av ytorna 

harvas utspritt under ett antal år för en ökad variation i successionsstadier. Harven kan då dras lite utanför den 

ursprungliga sandblottans gränser så att ytan successivt utökas. Förvuxen ljung bekämpas vid behov genom 

buskfräsning, alternativt vårbränning. Igenväxningsvegetation i den obetade delen längs banvallen hålls efter 

fortlöpande.  

Läs mer i restaureringsplanen för Gårdby sandhed (SE0330102) på www.sandlife.se 
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AFTER LIFE SKÖTSELPLAN 

för Skedeås (SE0330104) 

Natura 2000-området Skedeås (SE0330104) 

Området   28 ha 
Åtgärdsområde   28 ha 
Län   Kalmar 
Ansvarig förvaltare  Länsstyrelsen Kalmar 

  

Beskrivning 

Skedeås ligger på mellersta Öland i Bredsättra socken och består av två delområden belägna på Ancylusvallen. 

Strandvallen är bred och huvudsakligen uppbyggd av sand, men innehåller även mindre partiklar med grövre 

sediment. Längs med vallen finns ett stråk med värdefulla naturbetesmarker. De domineras av torra gräsmarker 

med artrik flora. 

Det södra delområdet utgörs av torr, sandig betesmark med ganska mycket enbuskar. Vegetationen består av 

kalkgräsmark med små inslag av sandstäpp. Genom området löper en bäckravin med erosionsbranter och där finns 

blottad sand. 

Hela det norra delområdet har tidigare varit betesmark, men idag hävdas endast en femtedel av marken längst i 

söder genom bete. Den del som fortfarande betas är nästan helt öppen och består av torr, sandig kalkgräsmark med 

inslag av sandstäpp. I den ohävdade delen växer det fläckvis med dungar av träd och buskar. Där finns även fuktigare 

partier med orkidérika kalkfuktängar. 

Åtgärder inom Sand Life 

På Skedeås har tall och björk avverkats, stubbar brutits och transporterats bort. Naturvårdsbränning har genomförts 

och brandgator röjts. Röjning och stängsling för permanent bete har genomförts. Analyser av jordkemi har 

genomförts och sandblottor grävts där pH-värdet och kalkhalten varit som högst. Sandblottor har grävts och övrig 

mekanisk störning har genomförts för att få en lucker grässvål. 

Åtgärd Planerat Uppnått 

C.1 Röjning av träd (ha) 0 3,8 

C.2 Skapa blottad sand (ha) 4 12,5 

C.4 Naturvårdsbränningar (n) 5 9 

C.5 Brandgator (m) 2 700 5 466 

C.6 Röjning av igenväxning (ha) 3 8,55 

C.7 Stängsling (m) 2200 1748 

C.8 Investeringar i bete (n) 1 små grindar, 1 fålla, 1 brunn 5 stättor, 3 mindre grindar 

C.10 Ersättning för bete (ha) 22,5 18 

Grönt = uppnått, Gult = delvis uppnått, Rött = ej uppnått   
 

Framtida skötsel 

För att upprätthålla en mosaik av sandblottor i olika successionsstadier ska nya sandblottor skapas genom 

djupgrävning. Ca 2,5 % (0,7 ha) av benefit area vart 5–10 år. När de ursprungliga sandblottorna börjar sluta sig ska 

dessa markstöras för att starta om successionen. Lämpligen sker detta genom att ett urval av ytorna harvas utspritt 

under ett antal år för en ökad variation i successionsstadier. Harven kan då dras lite utanför den ursprungliga 

sandblottans gränser så att ytan successivt utökas. Områden med tät och högvuxen sandstarrsvegetation bränns med 

3–4 års mellanrum. 

Läs mer i restaureringsplanen för Skedeås (SE0330104) på www.sandlife.se 
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AFTER LIFE SKÖTSELPLAN 

för Åby sandbackar (SE0330103) 

Natura 2000-området Åby sandbackar (SE0330103) 

Området   39,4 ha 
Åtgärdsområde   20 ha 
Län   Kalmar 
Ansvarig förvaltare  Länsstyrelsen Kalmar 
 

Beskrivning 

Åby sandbackar ligger i Åby by i Sandby socken strax sydost om Gårdby på östra Öland. Sandbackarna är troligen 

en del av en tidigare strandvall som har omformats med tiden genom vinderosion, så att bland annat större sanddyner 

bildats. Eftersom området är mycket sandigt och magert har det därför varit bäst lämpat för bete. På enskifteskartan 

från 1808 anges området som en samfälld mark benämnd ”Sandbacken med oduglig flygsand”. 

På senare kartor (1824) betecknas olika delar av området som åker. På den äldre ekonomiska kartan från 1930-talet 

har åkerbruket upphört och troligen betades hela området. Den kontinuerliga beteshävden i området har haft en 

stor betydelse för områdets biologiska värden. Fram till slutet av 1950-talet har både nötkreatur och hästar betat 

området och sedan dess bara nötkreatur. 

Sandflykt i dessa sandiga områden har troligen varit ett stort problem under längre tider, bl.a. för åkerbruket, vilket 

medförde att talldungar planterades från sekelskiftet fram till 1940-talet. Vid Åby sandbackar planterades tall 

nordväst och söder om området samt i den södra delen av området, innan dess var landskapet helt öppet. Efterhand 

växte tallar och enbuskar upp i betesmarken i anslutning till de planterade dungarna. Den rika förekomsten av sand 

har stundom även varit en tillgång. På 1950-talet såldes sand till bygget av flygflottiljen i Hollnäs, då ca 5 ha av 

områdets sanddynsformationer försvann och backen planades ut. 

Åtgärder inom Sand Life 

På Åby sandbackar har analyser av jordkemi genomförts och sandblottor grävts där pH-värdet och kalkhalten varit 

som högst. Sandblottor har grävts och övrig mekanisk störning har genomförts för att få en lucker grässvål. Viss 

röjning av igenväxning har skett. Ljung har skördats och dammsugits upp. 

Åtgärd Planerat Uppnått 

C.2 Skapa blottad sand (ha) 11 10,9 

C.9 Ljungskötsel (ha) 3 8 

Grönt = uppnått, Gult = delvis uppnått, Rött = ej uppnått   
 

Framtida skötsel 

För att upprätthålla en mosaik av sandblottor i olika successionsstadier ska nya sandblottor skapas genom 

djupgrävning. Ca 2,5 % (0,4 ha) av benefit area vart 5–10 år. När de ursprungliga sandblottorna börjar sluta sig ska 

dessa markstöras för att starta om successionen. Lämpligen sker detta genom att ett urval av ytorna harvas utspritt 

under ett antal år för en ökad variation i successionsstadier. Harven kan då dras lite utanför den ursprungliga 

sandblottans gränser så att ytan successivt utökas. Förvuxen ljung bekämpas vid behov genom buskfräsning, 

alternativt vårbränning. Den nyligen avverkade tallplanteringen i östra kanten ska regelbundet röjas på 

igenväxningsvegetation och eventuellt vårbrännas för att påskynda etableringen av sandhedsvegetation. 

Läs mer i restaureringsplanen för Åby sandbackar (SE0330103) på www.sandlife.se 

  

http://www.sandlife.se/
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AFTER LIFE SKÖTSELPLAN 

för Haverdal (SE0510020) 

Natura 2000-området Haverdal (SE0510020) 

Området   671 ha 
Åtgärdsområde   150 ha 
Län   Halland 
Ansvarig förvaltare  Länsstyrelsen Halland 
 
Beskrivning 

Haverdal utgörs av del av utmarken till byarna innanför dynområdet fram till skiftena under 1800-talet. Utmarkerna 
bestod av öppna sandhedar som använts på olika sätt av de boende utmed kusten i flera tusen år och där bete har 
varit den viktigaste markanvändningen. Under 1600- och 1700-talen överutnyttjades de sandiga utmarkerna alltmer 
och flygsanden i det trädfattiga landskapet blev ett ökande problem. Under 1700- och 1800-talen genomfördes 
därför en rad åtgärder för att binda flygsanden. Redan i slutet av 1920-talet påpekades den öppna sandens värde, 
men fram till mitten av 1980-talet genomfördes åtgärder för att hålla sanden bunden i dynerna, men i takt med att 
kunskapen har ökat om den pågående utarmningen av naturvärdena i dynerna och på dynhedarna på grund av 
igenväxning har sådana åtgärder upphört. 

Åtgärder inom Sand Life 

Bergtall och vanlig tall har grävts eller ryckts upp i de yttre dynerna. Tall har avverkats för att skapa en mosaik med 
mindre och större gläntor där sanden kan blottläggas. Stubbrytning så långt det varit möjligt. Räfsning oh bränning 
av gammal förna. 

Åtgärd Planerat Uppnått 

C.1 Röjning av träd (ha) 26 26 

C.2 Skapa blottad sand (ha) 14 14 

C.3 Vresrosgrävning (ha) 5 5,5 

C.4 Naturvårdsbränningar (n) 4 9 

C.6 Röjning av igenväxning (ha) 21 25 

Grönt = uppnått, Gult = delvis uppnått, Rött = ej uppnått   
 

Framtida skötsel 

Den framtida skötseln av de av Sand Life restaurerade områdena, är att bibehålla och utveckla de öppna och sandiga 
miljöerna som skapats. I dynlandskapet kommer vresros och uppslag av främst tall och björk hållas undan på årsbasis 
(minst vart tredje år). Om växttäcket sluter sig kommer nya sandblottor att skapas vid behov. Naturvårdsbränning 
av dyngräsen kommer att genomföras varje år med en rotation så att alla ytor ska vara brända vart femte år. 

Den stora heden innanför dynerna söder om Skintans utlopp kommer att hållas öppen genom ryckning/röjning av 
slyvegetation. Sandblottor kommer att nyskapas så att det alltid finns tillgång på bar sand. Naturvårdsbränning av 
ljungen kommer genomföras fläckvis i den omfattningen så att det alltid finns tillgång på olika successionsstadier av 
ljung. Enligt skötselplan kommer även möjligheten att anlägga en större dynvåtmark i det här området att utredas. 

I de skogliga områden där vi har avverkat bergtall och skapat större områden med bar sand är intensionen att ljung 
ska få vandra in och etablera sig tillsammans med andra örter. Slyvegetation kommer att hållas undan genom 
ryckning/röjning. En del buskvegetation kan sparas i skogskanterna för att skapa brynmiljöer. Målbilden är öppna 
och sandiga ljunghedar med inslag av kärringtand, monke, fibblor m fl nektargivande växter. Eventuellt kan insådd 
av örter bli aktuellt för att skynda på etableringen av dessa. I dessa områden sparas även solitära tallar samt en hel 
del solbelyst död ved. En hel del bergtall finns fortfarande kvar i N2000-området och intensionen är att fortsätta att 
avveckla de kvarvarande bergtallarna. 

Läs mer i restaureringsplanen för Haverdal (SE0510020) på www.sandlife.se 

  

http://www.sandlife.se/
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AFTER LIFE SKÖTSELPLAN 

för Laholmsbuktens sanddynsreservat (SE0510006) 

Natura 2000-området Laholmsbuktens sanddynsreservat (SE0510006) 

Området   683 ha 
Åtgärdsområde  352 ha 
Län   Halland 
Ansvarig förvaltare  Länsstyrelsen Halland 
 

Beskrivning 

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 migrerande åmynningar. Sanddynerna är höga och välutvecklade i norra delen av 
området och söder om ån Lagan där 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. 

För 150 år sedan var området öppet 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 dyngräs. 

Åtgärder inom Sand Life 
Bergtall och vanlig tall har grävts eller ryckts upp i de yttre dynerna. Tall har avverkats för att skapa en mosaik med 
mindre och större gläntor där sanden kan blottläggas. Stubbrytning så långt det varit möjligt. För att komma in i 
området och transportera ut timmer har en väg konstruerats. Räfsning och bränning av gammal förna. Flera 
områden har även hägnats in och betas. 

Åtgärd Planerat Uppnått 

C.1 Röjning av träd (ha) 82 87,13 

C.2 Skapa blottad sand (ha) 42,7 43,45 

C.3 Vresrosgrävning (ha) 6,3 4,6 

C.4 Naturvårdsbränningar (no) 14 13 

C.6 Röjning av igenväxning (ha) 40 42,99 

C.7 Stängsling (m) 10 050 10 044 

C.8 Investeringar i bete (no) 
19 små och 6 stora grindar, 4 

fållor, 5 brunnar 
18 små grindar, 2 fållor, en reparerad 

brunn, en vattentank 

C.10 Ersättning för bete (ha) 98 121 

C.11 Vägbygge (m) 1 000 800 

Grönt = uppnått, Gult = delvis uppnått, Rött = ej uppnått   
 

Framtida skötsel 

Den framtida skötseln av de av Sand Life restaurerade områdena, är att bibehålla och utveckla de öppna och sandiga 
miljöerna som skapat. 

I dynlandskapet kommer vresros och uppslag av främst tall och björk hållas undan på årsbasis (minst vart tredje år). 
Om växttäcket sluter sig kommer nya sandblottor att skapas vid behov. Naturvårdsbränning av dyngräsen kommer 
att genomföras varje år med en rotation så att alla ytor ska vara brända vart femte år. 
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I de skogliga områden där vi har avverkat bergtall och skapat större områden med bar sand är intensionen att ljung 
ska få vandra in och etablera sig tillsammans med andra örter. Slyvegetation kommer att hållas undan genom 
ryckning/röjning. En del buskvegetation kan sparas i skogskanterna för att skapa brynmiljöer. Målbilden är öppna 
och sandiga ljunghedar med inslag av kärringtand, monke, fibblor m fl nektargivande växter. Eventuellt kan insådd 
av örter bli aktuellt för att skynda på etableringen av dessa. I dessa områden sparas även solitära tallar samt en hel 
del solbelyst död ved. 

En hel del bergtall finns fortfarande kvar, framför allt på Hökafältet, och intensionen är att fortsätta att avveckla de 
kvarvarande bergtallsbestånden. 

På Hökafältet kommer kontakt tas med Fortifikationsverket för att utreda möjligheten att ta bort de vresrosor som 
växer inom det militära övningsområdet. En utredning pågår om möjligheterna att genomföra en hydrologisk 
restaurering på Hökafältet, vilken även innefattar att skapa en större dynvåtmark i den norra delen. 

Betesdriften kommer fortsätta i de av Sand Life nystängslade områdena. Stängslen kommer att underhållas och 
effekterna av betet att utredas. 

 

Läs mer i restaureringsplanen för Laholmsbuktens sanddynsreservat (SE0510006) på www.sandlife.se 

 

http://www.sandlife.se/

