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Mellbystrand -restaurering av sanddyner och sandhed 2012-
2014 
 
Befintliga naturvärden 
De öppna sandmarkerna vid kusten i Mellbystrand och Skummeslöv har ett mycket 
rikt växt- och djurliv med många sällsynta och rödlistade arter. 
 
I området finns sammanlagt 31 rödlistade arter kända. Gemensamt för i stort sett alla 
rödlistade arter är att de trivs i öppna sandmarker och att de missgynnas om 
markerna växer igen och om inslaget av öppen sand minskar. 
 
Särskilt anmärkningsvärt är det speciella insektslivet och den rika svampfloran med 
ett flertal arter som är knutna till sandmarker med en varierande kalkhalt. 
Havsmurarbiet är exempel på en art som hade försvunnit från området, men som 
under 2009 har återvänt tack vare de restaureringar som har gjorts i Skummeslöv 
under senare år.  
 
En annan art som har försvunnit från området är den starkt hotade fältpiplärkan som 
häckade i södra Mellbystrand fram till slutet av 1990-talet och förhoppningen är att 
detta restaureringsprojekt ska göra det möjligt även för denna art att återkolonisera 
området. Överhuvudtaget så finns det en lång rad andra rödlistade sandmarksarter 
som ges möjlighet att återkolonisera Mellbystrand om detta restaureringsprojekt 
genomförs, exempelvis strandsandjägare, strandpadda, dynskulderlöpare och 
praktbyxbi. 
 
Det är anmärkningsvärt att det finns så höga naturvärden och en så stor ansamling 
av rödlistade arter i området med tanke på att sanddynerna och sandheden är i 
ganska dåligt skick från naturvårdssynpunkt på grund av senare decenniers ohävd 
och igenväxning samt tångdumpning i dynerna. De stora restaureringar som har 
gjorts i Skummeslöv under de senaste åren har dock förbättrat situationen för växt- 
och djurlivet, men det behövs ytterligare flera års restaureringar innan markerna är i 
riktigt gott skick som öppna sandmarker.  
 
I Mellbystrand har inga restaureringsåtgärder gjorts utan dessa inleds först med detta 
projekt. Restaureringspotensialen är mycket stor med tanke på de resultat man ser i 
Skummeslöv. Längs sandmarkskusten i södra delarna av Laholmsbukten finns fynd 
av drygt ett 30-tal rödlistade arter. För en förteckning över samtliga rödlistade arter i 
området Skummeslöv-Mellbystrand se bilaga 1 
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Bakgrund till detta projekt 
Laholms kommun har sedan 2005 erhållit medel från Länsstyrelsen för ett lokalt 
naturvårdsprojekt (LONA) i Skummeslöv och som avslutades i september 2010. 
Inom ramen för detta projekt har restaureringsarbeten utförts genom bortgrävning av 
vresros, röjning av sandheden bakom dynerna och grävning av ett tjugotal nya 
sandgropar på dynheden. Under perioden har även medel från Länsstyrelsens 
anslag för åtgärdsprogram för hotade arter erhållits. Totalt har restaureringsarbeten 
för ca 1,5 miljoner kronor utförts och över 7000 timmar frivilligt arbete har utförts av 
boende i området.  
 
Som ett resultat av dessa insatser har igenväxningen brutits och ett öppet 
sandhedslandskap återskapats på tångallmänningen mellan bebyggelsen och havet i 
Skummeslöv. Sedan 2011 finns det ett nytt projekt inom Landsbygdsprogrammet 
som fortsätter att utveckla kvaliteterna i detta område.  
 
I Mellbystrand har ännu inte några restaureringsåtgärder gjorts och dynerna och den 
bakomliggande heden är i vissa delar starkt igenvuxna med vresros (med över 2400 
olika bestånd med en sammanlagd areal på ca 2,4 ha) I andra delar växer löv och tall 
in över heden, det finns fortfarande delar som är mer öppna men har en alltför 
högvuxen och grov gräs- och rishedsvegetation.  
 
Fastighetsinformation 
Området i Mellbystrand är uppdelat på ett flertal fastigheter med skilda markägare. 
Laholms kommun äger några skiften. Ännu har inte några avtal träffats med berörda 
markägare och det är en del av projektledningen att träffa avtal med berörda 
markägare när projektet väl inleds. Restaureringsinsatserna kommer att beskrivas 
via skötselplaner på de enskilda markdelarna och insatserna förankras med 
respektive markägare. Inga åtgärder kommer att genomföras mot de enskilda 
markägarnas vilja. I Mellbystrand har positivt underhandsbesked erhållits från några 
markägare. Det är inte möjligt att i dagsläget ange exakt hur stor areal som kommer 
att beröras av praktiska åtgärder – men detta kommer att klargöras under projektets 
gång. Åtgärderna kommer att påbörjas vid olika tidpunkter beroende på 
förankringsprocessen med de olika markägarna. 
 
 
Mål med restaureringen 
Målsättningen med detta projekt är att bevara och utveckla de höga naturvärdena i 
öppna sanddyner och kustnära hedar i Mellbystrand. Särskilt angeläget är att gynna 
rödlistade och andra hänsynskrävande arter i området samt att restaurera 
sandmiljöer som gör det möjligt för arter som har försvunnit från området att 
återkolonisera, exempelvis fältpiplärka. 
 
Strukturer som sandblottor och dyngropar ska återskapas på många ställen spridda i 
området. Genom en sådan förädling av heden ökar värdefulla strukturer som 
boplatser i blottad sand för grävande insekter. Örtrikedomen ska gynnas genom 
slåtter och småskalig bränning. På vissa platser kommer vresrosen så långt möjligt 
tas bort. Vid grävningar kommer stor hänsyn tas så att den yttre dynfronten hålls 
intakt som en barriär mot våg- och vinderosion från havssidan. I denna del kommer 
vissa vresrosbuskage att klippas/slås för att gynna en mer stabil dyn med ett större 
inslag av gräs och örter. 
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Badliv och övrigt friluftsliv gynnas allt mer av att ett öppet dyn- och hedlandskap 
restaureras och hålls öppet med en lågvuxen vegetation som följd. Dessutom ger en 
ökad rikedom på blommor och fjärilar större möjligheter till naturupplevelser för 
naturintresserade besökare. Det är även positivt för den biologiska mångfalden att 
dynheden genom restaureringarna blir mer tillgänglig för rörligt friluftsliv eftersom 
många arter gynnas av ett sådant småskaligt markslitage. Det ger en ökad 
örtrikedom och skapar blottad sand där marklevande insekter kan anlägga sina bon. 
 
Projektledning och expertmedverkan 
Laholms kommun kommer att ansvara för projektet som drivs i samråd med 
Länsstyrelsen (Jeanette Erlandsson, åtgärdsprogram för hotade arter) och 
finansieras med stöd av medel från Länsstyrelsens lantbruksenhet (EU-medel). 
Projektledare är Margareta Lindgren, Laholms kommun. 
 
Under projektet kommer årliga avstämningar att göras med Länsstyrelsen då utförda 
åtgärder utvärderas och ställning tas till kommande års åtgärder. Vid årlig utvärdering 
och planering av åtgärder kommer även konsulter med stor erfarenhet av 
sandmarksskötsel att medverka (Krister Larsson och Kill Persson). 
 
Restaureringens längd och genomförande 
Restaureringsarbetet kommer att påbörjas under 2012 och avslutas 2014. 
 
Den öppna sandkusten är ett kulturlandskap som har skapats genom årtusenden av 
mänsklig hävd och när hävden upphör återtar skogen området. Slutstadiet i en sådan 
utveckling är att täta lövblandskogar med klibbal, ek, ask, asp m.m. växer ända ut till 
strandlinjen. För att bevara det öppna kustlandskapet krävs därför någon form av 
kontinuerlig skötsel, som kan utformas på flera olika sätt. I ett öppet och levande 
sandområde bör det finnas talrika sandgropar och andra partier med blottad sand i 
dynerna och på torrare partier bakom dynerna. Där vegetationen slutit sig bildas en 
tjock matta över sanden, då går igenväxningen med träd och buskar i en allt 
snabbare takt och det ansamlas alltmer organiskt material i marken om inga åtgärder 
görs för att motverka detta. 
 
Historiskt sett är det bete, vårbränning, skärning av grästorv, slåtter, vedtäkt, 
tånghämtning och en rad andra aktiviteter som format den öppna sandkusten, i 
samspel med vågorna och vinden. Idag handlar det om att hitta en bra kombination 
av moderna skötselåtgärder som har en likartad påverkan på sandmarkerna. 
 
Med tanke på det intensiva bad- och friluftslivet och den täta bebyggelsen 
omedelbart öster om området är det knappast realistiskt att återinföra betande djur i 
området. I huvuddelen av området handlar det om att hålla markerna öppna genom 
att röja/rycka upp tall och lövträd, att gräva bort vresros och att skapa nya partier 
med blottad sand med hjälp av maskiner samt regelbunden vårbränning och 
maskinslåtter och klippning. 
 
Under restaureringsfasen handlar det om grövre och mer omfattande insatser jämfört 
med de årliga insatser som kommer att behövas på sikt för att hålla markerna öppna. 
Hur lång restaureringsfasen blir är idag omöjligt att förutse eftersom detta är en ny 
typ av restaureringar med metoder som har utvecklats under de senaste fem åren 
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och erfarenheterna hittills har visat att igenväxningsproblemen i sandmarkerna är 
större än vad man tidigare har förutsett. Det handlar om stora mängder organiskt 
material (både ovan och under jord) som har ansamlats i sandmarkerna under de 
senaste 50-100 åren och som måste tas bort för att återfå de magra och biologiskt 
rika sandmarker som är det långsiktiga målet. Restaureringarna måste därför 
utvärderas från år till år och sedan får denna utvärdering ligga till grund för 
kommande års insatser – på samma sätt som har skett inom ramen för det nu 
avslutade LONA-projektet i Skummeslöv 2005-2010. 
 
Även om restaureringsfasen tar flera år i anspråk så reagerar växt- och djurlivet 
snabbt på åtgärderna vilket inte minst havsmurarbiets återkomst och fynden av den 
rödlistade åkerfibblan i nygrävda sandgropar 2009 visar. Även den insektsinriktade 
sandmarksinventering som genomförts under sommaren 2011 visar på goda gensvar 
av sandbunden biologisk mångfald. 
 
Träd och buskar kommer så lång som möjligt att dras upp med rötterna, materialet 
flisas eller eldas upp. Partier med grov ljung och ansamling av gräsförna kommer att 
brännas på våren. Åtgärderna syftar till att återskapa en humusfattig, örtrik och 
lågvuxen sandhed. Borttagning av vresros sker med bortgrävning av växten med 
hela sitt rotsystem, beroende på omständigheterna i det aktuella området så kan 
materialet köras iväg till deponi, grävas ner eller eldas upp 
 
Mer detaljerade planer 
Under första året av detta projekt ska en plan för restaurering och löpande skötsel av 
sanddyner och sandhedar i Mellbystrand göras. Denna plan ska även fungera som 
information om projektet till de många markägarna i Mellbystrand, närboende och 
andra intresserade och användas i förankringsarbetet med respektive markägare. 
Berörda markägare, närboende m.fl. i Skummeslöv har tidigare fått motsvarande 
information inom ramen för det nu avslutade LONA-projektet och påbörjade projektet 
inom landsbygdsprogrammet.  
 
Dokumentation och utvärdering 
Utförda åtgärder ska kontinuerligt dokumenteras, bl.a. genom foton, och fortlöpande 
utvärderas under projektet och när projektet avslutas ska en samlad utvärdering av 
naturvårdsnyttan redovisas. 
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Tidsplan 
Framtagande av projektplan   2012 
Framtagande av skötselplan för Mellbystrand  2012 
Projektledning och kontakter med markägare  2012-14 
Naturvårdsbränning    2012-14 
Vresrosgrävning    2012-14 
Grovslåtter     2012-14 
Röjning/ryckning av träd och buskar   2012-14 
Grävning av sandblottor    2012-14 
Dokumentation    2012-14 
Utvärdering av naturvårdsnyttan   2014 
 
Skötsel efter detta restaureringsprojekt 
Efter restaureringsperioden kommer Laholms kommun, i samarbete med 
länsstyrelsen (ÅGP) och markägare, att sköta området med återkommande 
naturvårdsbränningar samt vid behov punktvisa röjningar och åtgärder för att 
upprätthålla öppen sand. Olika former av samverkan mellan markägare, kommun, 
länsstyrelse och föreningar kan vara aktuell. På så vis kommer området att fortsätta 
vara en öppen, örtrik sandhed med stråk av sanddyner närmast stranden. 
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Kostnadsbudget 
 
Åtgärd Omfattning/år Total omfattning Kostnad* 
Grävning (vresros, 
sandblottor) 

10,5 dv/år 32 dv 226 160 kr 

Sandsortering och 
omhändertagande av 
bortgrävd vresros och 
matjord (deponi, bränning 
m.m.) 

17 000 kr/år    51 000 kr 

    
Röjning, avverkning 3-4 dv/år 9-12 dv   28 000kr 
    
Grovslåtter, harvning 8-10 dv/år 16-20 dv   96 000 kr 
    
Naturvårdsbränning 12 dv/år 24   86 400 kr 
    
Projektplan samt mer 
detaljerade 
restaureringsplaner för 
Mellbystrand 

 12 dv   50 000 kr 

    
Löpande projektledning, 
(inkl. kontakter med berörda 
markägare/närboende) 

9 dv/år  27 dv   54 000 kr 

    
Expertmedverkan vid 
planering och utförande av 
praktiska åtgärder 
(KL,KP) 
 

2 dv/år 6 dv   36 290 kr 

summa   627 850 kr 
*dv=dagsverken om 8 t, för beräkningar av de olika kostnaderna se bilaga om 
prisuppgifter från entreprenörer 
 
Finansieringsplan 
 
Faktisk finansiering Summa 
Miljöinvestering 565 065 kr 
Offentligt finansierad resurs 
(Laholms kommun) 62 785 kr 
Summa finansiering 627 850 kr 
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     BILAGA 1 

          Rödlistade arter i Skummeslöv-Mellbystrand (exkl. Hökafältet) 
 
          Gulfläckig igelkottspinnare Hyphoraia aulica EN   (ÅGP) 
          Havsmurarbi  Osmia maritima EN   (ÅGP) 
          Dvärglåsbräken  Botrychium simplex EN   (ÅGP) 
          Fransig stjälkröksvamp Tulostoma fimbriatum EN 
          Grå stjälkröksvamp  Tulostoma kotlabae EN 
          Huvudtåg  Juncus capitatus EN 
          Rutlåsbräken  Botrychium matricar. EN 
 
          Liten jordstjärna  Geastrum minimum VU 
          Dynstinksvamp  Phallus hadriani VU 
          Krypvideglasvinge  Synanthedon flaviventris VU 
          Källgräs   Catabrosa aquatica VU 
          Hämpling  Carduelis arvensis VU 
 
          Bibagge   Apalus bimaculatus NT   (ÅGP) 
          Sexfläckig bastardsvärmare Zygaena filipendulae NT 
          Hedpärlemorfjäril  Argynnis niobe NT 
          Kustbandbi  Halictus confusus NT 
          Flygsandvägstekel  Arachnospila wesmaeli NT 
          en trägnagare  Ernobius longicornis NT 
          Dvärgjordstjärna  Geastrum schmideli NT 
          Stjälkröksvamp  Tulostoma brumale NT 
          Dynspröding  Psathyrella ammophila NT 
          Harsyrefly  Mesogona oxalina NT 
          Havstapetserarbi  Megachile dorsalis NT 
          en bladbagge  Chrysolina sanguinolenta NT 
          Sikelspetsad timjesäckmal Coleophora lixella NT 
          Sandfältsnedbandvecklare Clepsis pallidana NT 
          Hedmätare  Selidosema brunnearia NT 
          Sånglärka  Alauda arvensis NT 
          Strandflikmossa  Lophozia capitata NT 
          Åkerfibbla  Hypochoeris glabra NT 
          Hårginst  Genista pilosa  NT 
 
          Hedblomster  Helichrysum arenarium REG 
          Låsbräken  Botrychium lunaria REG 
          Höstlåsbräken  Botrychium multifidum REG 
          Strandvial  Lathyrus japponicus REG 
          Plattad jordtunga  Geoglossum cookeianum REG 
          Sandjordtunga  Geoglossum arenarium REG 
          en solitär geting  Stenodynerus dentisquama REG 
          Större strandpipare  Charadrius hiaticula REG 
      

          CR = akut hotad  EN = starkt hotad  VU = sårbar  NT = missgynnad  REG = regionalt intressant 
          ÅGP = arten ingår i ett nationellt åtgärdsprogram för hotade arter 
 


