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Inledning 
 
Laholms kommun har från Länsstyrelsen beviljats medel för ett lokalt naturvårdsprojekt i 
Skummeslöv. Projektet löper under tiden 15 juni 2005 – 30 september 2010 och syftar till att 
återskapa det öppna sandhedslandskapet inom Skummeslövs tångallmänning samt att bilda ett 
kommunalt naturreservat av den södra och från naturvårdssynpunkt mest värdefulla delen. 
Denna skötselplan omarbetas nu för att gälla efter projekttiden 2010 och framåt. Planen 
omfattar nu de delar som inte ingår i det tänkta lokala naturreservatet. Den omfattar ca: 3km 
av den drygt fyra kilometer långa tångallmänningen. För det planerade reservatet i södra delen 
är en särskild skötselplan utformad, enligt Naturvårdsverkets handbok för bildande och 
förvaltning av naturreservat. 
 
Ett flertal fältbesök har gjorts i området under  2005-2010 och hela dynområdet från 
länsgränsen i söder till sockengränsen i norr har inventerats översiktligt. Området är totalt 4,5 
km långt och 150 meter brett och arealen är 71,2 hektar. Denna skötselplan omfattar  56.5 ha 
norr om det planerade lokala naturreservatet. 
 

Markhistoria 

Ett gammalt kulturlandskap 
Innan människan på allvar började öppna landskapet växte lövblandskogar med ek, klibbal 
ask m.m. (och möjligen även tall) ända ner till strandlinjen i södra Halland. Man vet inte när i 
historien som skogen försvann och den öppna sandkusten blev dominerande. När Halland 
blev svenskt vid 1600-talets mitt var markerna redan öppna och man hade stora problem med 
att flygsanden yrde in över Laholmsslätten från flygsandfälten närmast kusten. Lantmätaren 
Jakob Kanter gjorde 1750 en kartering av de halländska flygsandfälten och han beskrev den 
västra delen av Skummeslövs socken som en betad utmark med ”flygsandhögar och små 
ljungfläckar”. En halv kilometer längre inåt land vidtog ett större område med ”ljung och 
något bete för kreaturen på samma utmark, som någorlunda på bara flygsanden börjat 
uppväxa”. 
 
Historiskt sett är Skummeslövs tångallmänning den västra delen av ett stort utmarksområde 
där bönderna förr släppte sina kreatur på bete, hämtade tång på stranden, grävde upp gräs- och 
ljungtorv att elda med och även skördade hö i vissa delar. Betande djur fanns i området fram 
till mitten av 1900-talet och då slog man även hö på vissa delar. 
 
Det verkar som att problemen med flygsanden kulminerade under 1700-talet och vid en 
kartering av flygsandfälten 1819 av Anton Brandberg klassades Skummeslövs flygsandfält 
som ett medelsvårt fält medan exempelvis Hökafältet och Snapparps flygsandfält klassades 
som fält av svårare beskaffenhet. Orsaken till sanddriften var ett överutnyttjande av marken 
under de sista århundradena av det gamla bondesamhället. 
 

Strandskogar ersätter öppen sandhed 
Idag är sanden sedan länge bunden i området och skogen höll på att återta markerna. Den 
naturliga utvecklingen när hävden upphör är i dessa trakter att lövskogar med björk, klibbal, 
ek, asp och rönn efterhand växer ända ner till strandlinjen. Det blir på sikt bara en smal 



sandstrandzon närmast havet som hålls öppen av vågornas erosion om naturen får råda fritt. Tallen 
som idag dominerar på de torrare hedarna kommer att ha stor utbredning under igenväxningsfasen 
men på sikt tar lövträden över alltmer även där. Mindre partier i den östra 
delen av området har planterats med tall, bergtall, vitgran m.m. men det är framförallt genom 
spontan igenväxning som skogen sluter sig alltmer. Denna trend är nu bruten och heden öppnar upp 
sig. 
 
 

  
Bilden t. v. är tagen 1951 i dynerna nedanför Strandridarevägen 43. Ett stort antal liknande dyngropar som man 
solbadade i fanns då norr härom i dynerna och på heden. För femtio år sedan hade vresros och lövbuskage inte 
någon större utbredning i dynerna. 

De båda bilderna ovan visar hur heden såg ut nedanför Strandridarevägen 43 år 1951. Igenväxningen hade då 
börjat i de östra delarna medan de centrala och västra delarna fortfarande var helt öppna. 
 
 
 

  
Sandhedarna vid Skummeslöv är ett gammalt kulturlandskap som i första hand var betesmark för kreatur och får, 
men på mer gräsrika delar har även hö skördats. Bilden ovan är troligen tagen i slutet av 1920-talet nedanför 
husen på Strandridarevägen 40 och 42. I dessa delar finns fortfarande kvar flera slåttergynnade blommor som 
förmodligen var betydligt vanligare på den tiden, t. ex. grönvit nattviol, ängsskallra, jungfrulin och ängsvädd. 

Fotona ger en bra målbild för vad det är för vegetation och landskap som bör restaureras i så stor del av området 
som möjligt framöver. 

Originalbilderna tillhör Ragnar  Falk 
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För att binda flygsanden infördes bergtall och vresros till Sverige och båda har visat god 
spridningsförmåga i området. Bergtallen infördes till Sverige från Alperna under 1800-talet och 
mindre partier bergtall har planterats i området Från dessa planteringar har den sedan kunnat sprida 
sig på naturlig väg. Vresrosen växer naturligt i Alaska och nordöstra Asien och har införts under 
1900-talet. Under de senaste decennierna har vresrosen bildat täta, ogenomträngliga snår över 
nästan hela dynområdet i väster. En starkt bidragande orsak till vresrosens expansion är att tången 
som rensades bort från stranden tidigare dumpades i dynerna, som nu är övermättad på växtnäring. 
Även brännässlor, tistlar, mållor och andra kvävegynnade växter som normalt bara hittas på 
tångbankarna nere vid stranden frodas numera uppe i dynerna. Tångdumpningen i dynerna 
upphörde i Skummeslöv ca år 2000, men pågår fortfarande på många ställen i Skåne. En effekt av 
tångdumpningen, kvävegödslingen genom luftföroreningarna och att det inte utförts någon skötsel 
har också blivit att den kvävegynnade vegetationen av vresros med mera successivt vandrat västerut 
och att stranden sakta blivit smalare. Under de senaste trettio åren har vegetationen flyttats 10-20 
meter västerut, med följden att de övre och torrare delarna av stranden vuxit igen. I takt med att 
denna process fortsätter kommer det att bli en allt smalare och fuktigare strand för badlivet i 
området. Visserligen går varje storm upp i dynkanten och sköljer bort en del vegetation, exempelvis 
januaristormen 2005, men under perioder med svaga vindar expanderar vegetationen åter västerut – 
och denna process har i senare tider varit betydligt starkare än stormarnas erosion. 
 
Igenväxningsproblemen kommer under de närmaste decennierna att öka drastiskt om den påbörjade 
restaureringen avbryts. I skydd av dynernas vresrosbuskage och även på många ställen på dynheden 
i öster kommer en riklig föryngring av klibbal, bergtall, björk, asp och andra lövträd som alltmer 
bilda täta lövsnår. Närmast stranden kommer vresrosbuskagen om de åter tillåts utveckla sig att 
ersättas av en tät blandlövskog. 
 

Badlivets historia i Skummeslöv 
Innan badlivet inleddes i Skummeslöv i början av 1900-talet fanns här endast några få torp och 
gårdar och hela det aktuella strandområdet var betade utmarker och delvis även slåtteräng där man 
skördade hö. Vid denna tid hade det gamla bondesamhällets förändrats (agrara revolutionen) och 
sandmarkerna förlorade alltmer sin betydelse som betes- och slåttermark. Under badlivets första 
decennier hävdades markerna fortfarande genom bete och slåtter, men från 1900-talets mitt är det 
enbart ett rekreationsområde för badgäster och en stadigt växande skara året-runtboende (idag 
nästan 1 000 personer och inom några år troligen ett par tusen till). 
 
Skummeslövs historia som badort började med att en barnkoloni hyrde in sig hos kustvaktare 
Larsson 1905. Vid denna tid började alltfler kommuner från Småland och andra delar av landet att 
anlägga barnkolonier utmed hallandskusten och koloniernas glansperiod var 1935-63. I 
Skummeslöv fanns bland annat Sunnerbos barnkoloni och på 1940-talet fanns 24 barnkolonier i 
Skummeslöv och Mellbystrand. Många föräldrar och släktingar som besökt sina barn på kolonier 
tillhörde de första som sedan köpte tomter och byggde sommarstugor.  
 
Grosshandlare Wingren i Skottorp var initiativtagare till att badorten började anläggas på 1920-talet 
och vid mitten av 1930-talet fanns i Skummeslöv ungefär 100 sommarstugor, pensionat, caféer och 
restauranger. Då fanns även elektricitet, telefon och poststation och 1936 anlades en bra väg mellan 
stationssamhället och badorten.
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. 
 
Efterhand som antalet sommarstugor och badlivet ökade blev trampslitaget från människorna en 
viktig faktor som bidrog till att hålla markerna öppna när betesdjuren tagits bort härifrån. På heden 
bakom dynerna gick förr en sandväg där buss och bilar körde och i stort sett varje stuga hade en 
egen stig över heden ner till badstranden. Ett tätt nätverk av stigar och mindre vägar med öppen 
sand utvecklades över heden och i dynerna och man rörde sig överhuvudtaget mycket i markerna, 
inte bara på stranden som idag. I dynerna fanns många öppna sandgropar där man solbadade och 
sökte lä från kylande havsvindar och sammanhängande vresrosbuskage fanns inte. 
 
Under 1970- och 80-talen växte en alltmer överbeskyddande inställning fram till de öppna 
sanddynerna och myndighetskampanjer för att få de badande att hålla sig på stranden och inte slita 
på dynerna genomfördes. Ris, tång och halm lades på fläckar med bar sand och dyngräs och vresros 
planterades på många ställen i dynerna utmed hallandskusten, och de öppna sandmarkerna började 
växa igen alltmer i takt med att sanden blev bunden. På enstaka platser med ett extremt slitage var 
det säkert nödvändigt med den här typen av skyddsåtgärder, men inte alls i den skala som skedde. 
 
Med facit i hand är det lätt att dra slutsatsen att situationen för den öppna sandkusten hade varit 
enormt mycket bättre idag utan dessa åtgärder. Om ”badlfolket” hade fortsatt att solbada i 
dyngroparna och att använda stigsystemet över heden ner till stranden hade vi haft en annan 
situation.  
Idag 2010 efter de stora restaueringsåtgärderna som genomförts håller detta kanske på att bli 
verklighet igen. 

Naturvärden 

Rödlistade och sällsynta arter 
De öppna sandmarkerna vid Skummeslöv har ett rikt växt- och djurliv med ett flertal sällsynta och 
rödlistade arter, se tabell. Samtidigt har igenväxningen inneburit att flera arter i en nära framtid 
riskerar att försvinna från området om inte skötselåtgärder görs skyndsamt och underhålls 
kontinuerligt i framtiden. Två i Sverige akut hotade arter som tidigare har noterats i området fanns 
inte längre kvar nämligen fältpiplärkan och havsmurarbiet, men de kan kanske återvända om de 
öppna sandmarkerna restaureras. Nu har det skett 
Havsmurarbiet hittades 2009 i tre exemplar i det blivande reservatet och även 2010 har flera fynd 
noterats på samma plats. Naturen svarar med andra ord väldigt snabbt på de restaureringsåtgärder 
som görs. 
Fältpiplärkan väntar vi fortfarande på. Andra lärkarter som ängspiplärka har ökat. 
Den södra delen av området har en mer finkornig och kalkhaltig sand och denna del tillhör de mest 
värdefulla sanddynområdena på Västkusten. Flertalet rödlistade och sällsynta arter förekommer här, 
men det finns också skyddsvärda arter och värdefulla sandmiljöer längre norrut. Gemensamt för alla 
rödlistade arter i området är att de trivs i öppna sandmarker och att de missgynnas av att markerna 
växer igen. 
 
Här följer en kort presentation av de största rariteterna som är kända i området och som alla tillhör 
de mest sällsynta och hotade arterna i landet. 
 
Gulfläckig igelkottspinnare är en 3-4 cm stor svart-, vit- och gulfläckig fjäril som flyger i maj, juni. 
Den vuxna fjärilen flyger på dagen, men är trots att den är relativt stor och färggrann mycket svår att 
se. Från Skummeslöv finns inga uppgifter om att någon har sett den vuxna fjärilen, däremot har 
larver av den setts i området i stort sett årligen sedan den hittades här för femton år sedan. 
 
Fjärilen fanns tidigare på ett flertal ställen utmed södra och mellersta Sveriges kuster och även på 
flera ställen i inlandet. Under de senaste 25 åren har den bara setts som larv på tre ställen i landet, 
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nämligen Skummeslöv, Algutsrum (Öland) och Slite (Gotland). Skummeslöv är förmodligen den 
viktigaste lokalen i landet för denna akut hotade art. Vid Skummeslöv är fjärilens kärnområde de 
öppna sandmarkerna mellan badet och reningsverket och om dessa exploateras eller växer igen 
försvinner troligen fjärilen. Larver är även funna vid Fiskaregatan. Larven lever på lågvuxna växter 
som svartkämpar och sandmaskros och den är helt knuten till öppna sandmarker med en gles och 
lågvuxen vegetation. 
 
Dvärglåsbräken en liten och svårupptäckt ormbunksväxt som bara kan ses under senvåren-
försommaren. Den har ett gåtfullt uppträdande och kan vara spårlöst försvunnen från sina 
växtplatser i flera år för att sedan åter visa sig. Efter 1990 har dvärglåsbräken bara hittats på något 
tiotal platser i landet från Skåne i söder till Dalarna i norr. I Skummeslöv upptäcktes den 1998 invid 
en bunker i centrala delen av området. På samma plats växte även två andra sällsynta släktingar, 
nämligen rutlåsbräken och vanligt låsbräken. De trivs alla på lågvuxna, magra betesmarker och vid 
Skummeslöv är det trampet från människorna som rör sig i området som har svarat för den hävd och 
det markslitage som behövs för att hålla vegetationen tillräckligt lågvuxen. 
 
Grå och fransig stjälkröksvamp är två små svampar som är knutna till öppna, kalkrika sandhedar 
och sanddyner med en lågvuxen och gles vegetation. De har vardera 10-15 kända växtplatser i 
landet och en av dessa är Skummeslöv där båda arterna har hittats under senare år i den södra delen 
av området. 
 
Det finns säkerligen fler sällsynta växter och djur med fascinerande levnadssätt som lever kvar i 
området men som ännu inte upptäckts och som förhoppningsvis kan ”blomma upp” om 
sandmarkerna restaureras 
 
 
 
 

  
Allmän bastardsvärmare (t.v.) finns glest spridd i området och tar gärna nektar från backtimjan, som trivs där 
kaninerna betat och grävt fram sand. Bastardsvärmaren har minskat i Sverige under senare decennier och är 
rödlistad som hänsynskrävande. 

T.h. ses larven av den rödlistade akut hotade fjärilen gulfläckig igelkottspinnare. Det finns även mer vanliga fjärilar i 
området som har larver med ett liknande utseende. Typiskt för igelkottspinnaren är den kolsvarta färgen och det 
röda hårbandet nertill. 
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Sandjordtungan  t.v. är en sällsynt svamp som hittats i två dynsvackor med blottad sand dels nordost om badet i 
söder och dels längst i norr nära sockengränsen till Mellbystrand. 

Dvärgjordstjärnan t.h. hittas främst på fläckar med kalkrik sand som kaninerna krafsat fram i den södra delen av 
området. Kaninpärlorna bland jordstjärnorna på bilden talar sitt tydliga språk. 

 Kaniner och friluftsliv gynnar mångfalden 
Kaninerna, som egentligen är ett främmande inslag i vår fauna, har idag en nyckelroll i de flesta 
öppna sandmarker som det enda betesdjuret av betydelse och som genom sitt grävande skapar 
fläckar med öppen sand som gynnar många växter och djur. Vildkanin introducerades på allvar i 
Sverige för ungefär hundra år sedan. Vid den tiden hade sandmarkerna alltmer förlorat sin betydelse 
som betesmarker för tamboskap. Under de senaste drygt femtio åren har det inte funnits någon 
tamboskap i området och utan kaninernas ständiga bete och grävande hade igenväxningsproblemen i 
området varit ännu större och växt- och djurlivet betydligt mer utarmat. 
 
När virussjukdomen myxomatos snabbt spred sig över Sydsverige 1962-63 reducerades 
kaninstammarna kraftigt och igenväxningen av sandmarkerna accelererade. Även om 
kaninstammarna därefter har hållits nere genom återkommande epidemier av myxomatos så är den 
alltjämt en mycket positiv faktor för biologisk mångfald i de öppna sandmarkerna i Halland. 
Kaninerna klarar inte själva av att beta och återskapa en spädare vegetation när den väl blivit så 
grov att kråkris och högvuxna gräs tagit över. Men om vegetationen föryngras genom slåtter eller 
bränning kan kaninerna sedan hjälpa till att hålla vegetationen nere så att man inte behöver 
återkomma så ofta med skötselåtgärder. 
 
Även friluftslivet har en positiv inverkan på mångfalden genom att slitaget från trampet av de 
människor som rör sig i området hjälper till att skapa partier med en mer lågvuxen och blomsterrik 
vegetation och öppen sand utmed stigarna. Flertalet av de sällsynta och rödlistade arterna i området 
är helt beroende av den markstörning (eller snarare markhävd) som kaniner och människor ger 
upphov till. Det är på ställen där människor rört sig eller kaniner har varit aktiva som man idag 
hittar hedblomster, stjälröksvampar, jordstjärnor och andra rariteter och det är också på dessa ställen 
som den största blomrikedomen finns med backtimjan, gulmåra, gråfibbla, käringtand, ängsviol med 
mera. Om det gamla stigsytemet över heden och dynerna restaureras och utnyttjas mer för 
promenader och annat friluftsliv kommer det att gynna många växter och djur som är beroende av 
öppen sand och en gles, lågvuxen vegetation. 
En inre stig, brandgata finns nu hela vägen mellan Båstadgränsen och Mellbystrandsgränsen, 
undantaget heden vid hundbadet, där de boende inte vill ha någon. Vi uppmanar också besökare att 
använda den. 
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          Rödlistade arter i Skummeslöv-Mellbystrand (exkl. Hökafältet) 
 
          Gulfläckig igelkottspinnare Hyphoraia aulica CR (ÅGP) 
          Havsmurarbi  Osmia maritima CR (ÅGP) 
 
          Dvärglåsbräken  Botrychium simplex EN (ÅGP) 
          Fransig stjälkröksvamp Tulostoma fimbriatum EN 
          Grå stjälkröksvamp  Tulostoma kotlabae EN 
          Huvudtåg  Juncus capitatus EN 
 
          Liten jordstjärna  Geastrum minimum VU 
          Rutlåsbräken  Botrychium matricar. 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 
             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
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Skogarna mindre värdefulla 
I området fanns fem lövskogspartier med flerstammiga och senvuxna klibbalar, björkar m.m. 
som bedömdes ha ett visst naturvärde men inga rödlistade arter. Dessa kunde ha lämnats men 
de olika skötselgrupperna tyckte inte det och därför finns det idag inga träd kvar förutom 
närmast tomterna och en del barrträd i ett skogsliknande parti norr om Vallbergavägen.  
Den öppna kustheden har prioriterats. Skogarna hade inte heller längre någon funktion som 
skyddsskog då sanden idag är bunden. 
 
Mindre lövskogaspartier fanns på ytterligare några ställen i området, men restaurering av 
öppen kusthed har bedömts som ett från naturvårdssynpunkt bättre alternativ än att bevara 
dessa. 
De boendes önskan om havsutsikt har tillgodosetts. Ett fåtal tomtinnehavare har lite trädridåer 
kvar 15 meter utanför tomtgränsen. 
 

Översiktlig vegetationsbeskrivning 
Vegetationskartor som ger en översiktlig bild av hur markerna såg ut (2005) redovisas i bilaga 
2. Kartorna är i första hand framställda med ortofotokartan från 2003 som underlag, men 
kompletterande fältstudier har också gjorts i området. Följande vegetationstyper har urskiljts i 
området som är totalt 71,2 hektar, varav sandstranden utgör 21,2 hektar och övrig mark som 
inte tas upp nedan (vägar m.m.) 2,2 hektar. Reservatdelen i söder upptar en yta av 20,2 hektar.  
 

Sandblottor och borsttåtelhed   
Totalt i Skummeslöv fanns före projektet drog igång 2006, 2,3ha av denna naturtyp. Det 
mesta fanns nere vid badet i söder och lite vid stigarna vid vägarna. 
Blottad sand och partier med en gles och lågvuxen vegetation med gräset borsttåtel och örter 
som ängsviol och backtimjan har normalt stor utbredning i ett öppet och levande dynlandskap. 
Sådana ytor bildas där marken störs på något sätt av tramp, vinderosion eller liknande och när 
störningen minskar växer de efterhand igen till ljunghed, kråkrished och om utvecklingen får 
gå riktigt långt till skog. 
 
Idag finns blottad sand och borsttåtelhed bara på några få procent av markerna innaför 
stranden, medan vresrosbuskage och igenväxande kråkrishedar har alltför stora arealer om 
målsättningen är att de öppna sandmarkerna ska bevaras för framtiden. 
Denna naturtyp har ökat lite i yta då en del av vresrosbestånden övergår i denna naturtyp. De 
ca 20 sandgroparna vi grävt inne på ljung/ kråkrisheden omvandlas även till viss del till denna 
naturtyp. 
 

Vresrosbuskage    
Det fanns 2006 totalt 8.6 ha vresrosbestånd. Idag har vi grävt bort drygt 6 ha och nästan allt 
återstående är nerklippt. Ett bestånd med höga vresrosor finns kvar utanför Havsbrusområdet. 
De klippta bestånden tar sig snabbt igen och efter en växtsässong är de mellan en halv och en 
meter och måste klippas igen. Vresrosen tar sig även in i annan vegetation och bildar snabbt 
nya stora buskage. Här krävs ständiga insatser för att begränsa utbredningen. 
Dynerna närmast stranden dominerades  till stor del av täta vresrosbuskage som har vuxit upp 
under de senaste 30-40 åren. Vresrosen härstammar ursprungligen från Alaska och nordöstra 
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Asien och infördes till Sverige för ungefär hundra år sedan. Tången från stranden som tidigare 
dumpades i dynerna har gynnat vresrosen och en rad andra kvävegynnade växter som renfana, 
mållor och brännässla. I skydd av vresrosorna expanderar lövträd som björk och klibbal i 
dynerna och kommer snabbt att sluta sig till täta lövbuskage på många ställen, om de lämnas 
till fri utveckling. 

Hed   
Det fanns 2006 totalt 31,2 hektar hed. Lövskogs och barr-blandskogsområdena är nu 
omvandlade till hedområde och heden har därmed totalt ökat med ca:5,5ha.                 
Bakom dynerna dominerar ljunghed och kråkrished som till vissa delar håller på att växa igen 
med tall, björk, asp m.m. Ungefär en tredjedel av hedarna var kraftigt igenvuxna och även i 
övriga delar fanns ofta stora röjningsbehov. Stora insatser är gjorda med att röja bort detta. 
Kråkrisheden som är det sista igenväxningsstadiet innan skogen tar över, har stor utbredning 
och är en stark indikation på att en mer aktiv skötsel krävs om de öppna markerna skall kunna 
bevaras. 
De nya hedområdena var tidigare skog eller nästan skog och här har nu en hyggesvegetation 
med mycket gräs och slyuppslag vuxit fram. Det krävs nu ansträngningar och skötselinsatser i 
form av bränning, klippning och framgrävning av frisk sand för att få över dessa områden till 
örtrika ljunghedar eller borsttåtelhedar med öppen sand. 

Lövskog   
2006 utgjorde lövskogar totalt 1,4 hektar och fanns framförallt på några ställen utmed diken 
som går genom området och de utgjordes i första hand av lågvuxna bestånd med knotiga alar 
och björkar. Samtliga lövskogar var yngre eller medelålders och växte på marker som tidigare 
har varit öppna. Äldre lövskog saknas helt. 
Nu är alla bestånd borta och omvandlade till hed. 

Barr- och blandskog   
Barr- och blandskogarna upptog totalt 4,2 hektar 2006. De  växte främst i de östra delarna av 
området, närmast bebyggelsen och har till största delen uppkommit genom sentida 
igenväxning av öppna hedar, men här fanns även mindre planterade bestånd av tall, bergtall 
och vitgran. Äldre barrskogar saknas helt. 
Nu är alla bestånd borta utom några små rester norr om Vallbergavägen och lite närmast 
tomtgränserna där vissa husägare velat ha lite vindskydd och insynsskydd. Områdena räknas 
nu som hed. 

Skyddsskog 
Totalt kunde 2006 ca:14,8 hektar betecknas som skyddsskog. 
I ett statligt betänkande från 1936 (SOU 1036:30) konstaterades att kampen mot flygsanden 
hade varit lyckosam och att de flesta skyddsföreskrifter kunde upphävas men att skogarna på 
flygsandfälten borde klassas som skyddsskogar (liksom skogarna vid fjällgränsen). 
Skyddsskogsbestämmelserna kan idag kännas omoderna, men de gäller fortfarande enligt 
skogsvårdslagens 2 § 1 stycket. Enligt bestämmelserna krävs särskilt tillstånd för avverkning 
av skyddsskogar (dock ej normal röjning och gallring som främjar skogens utveckling). 
Skogsvårdsstyrelsen prövar då i första hand om en god skogsåterväxt kan tryggas efter 
avverkning, men ska även väga in naturvårdsaspekterna. 
 
Hela det aktuella området bör ses som ett område där naturvård och friluftsliv har högsta 
prioritet och där det inte finns något som helst skogsekonomiskt intresse. Eftersom 
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flygsandproblemen dessutom sedan länge har upphört och det inte finns några äldre, 
planterade skyddskogar i området bör skyddskogsbestämmelserna upphävas för området, eller 
dispens ges för att återskapa öppna hedar där kommunen och de närboende vill göra detta. 
Mindre planterade barrbestånd fanns i området, men huvuddelen av skog och träd (även tall 
och bergtall) var ett resultat av sentida igenväxning på grund av att hävden har upphört. 
Skyddsskogarna är idag borta med tillstånd från skogsstyrelsen. 
 
 

Skötselplan 
 

Skötselmål 
Målsättningen för restaureringsprojektet och skötseln efter projekttiden är att så långt det är 
möjligt återskapa och därefter bibehålla öppna sanddyner och kusthedar på Skummeslöv s:15 
för att gynna badliv och rekreation samt växter och djur knutna till öppna, kustnära 
sandmarker. Särskild hänsyn ska tas till rödlistade och andra hänsynskrävande arter i området. 
Strukturer som sandblottor och dyngropar ska finnas och vresrosen ska tas bort från så stor del 
av området som möjligt. 
 
I den östra delen ska stor hänsyn tas till de närboendes önskemål om hur miljön i anslutning 
till respektive hus ska se ut (öppen hed eller skyddande träd och buskar) och deras önskemål 
prioriteras inom en zon på 15 meter utmed tomtgränsen. 

Skötselbehov – en bakgrund 
Den öppna sandkusten är ett kulturlandskap som har skapats genom årtusenden av mänsklig 
hävd och när hävden upphör återtar skogen efterhand markerna och denna utveckling pågick i 
större delen av området. Slutstadiet i en sådan utveckling är att täta lövblandskogar med 
klibbal, ek, ask, asp m.m. växer ända ut till strandlinjen. Tallen dominerar på torrare marker 
under igenväxningen men på lång sikt är det lövträden som tar över även där om den naturliga 
utvecklingen får råda. 
 
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 bakom dynerna. När 
vegetationen har slutit sig och bildar en tjock matta över sanden går igenväxningen med träd 
och buskar i en allt snabbare takt. 
 
Historiskt sett är det bete, vårbränning, skärning av grästorv, 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, gärna i kombination med bete om det är möjligt.  

Luftföroreningar orsakar ökade skötselbehov 
Luftföroreningar (kvävenedfall och försurning), övergödning av havet och den tångdumpning 
som tidigare skedde i dynerna vid strandstädningen har påskyndat igenväxningen av 
dynområdena och gör att det numera behövs mer kraftfulla åtgärder för att restaurera och 
bevara öppna sandmarker. Till detta kommer att de befarade klimatförändringarna med en 
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eventuellt stigande havsyta som följd komplicerar bilden, något som kort behandlas i följande 
avsnitt. 
 
Färsk sand som förs upp från havsstranden till dynerna har ett högt pH-värde men när sanden 
binds och vegetationen sluter sig lakas mineralnäringsämnen ur av nederbörden och pH-
värdet sjunker. Denna försurningsprocess sker även utan luftföroreningar, fast då i en mycket 
långsammare takt. En sur sandjord är mer känslig för kvävetillförsel och växer igen betydligt 
snabbare än en sandjord med högt pH beroende på att vissa näringsämnen (bl. a. fosfor) är 
mer svårtillgängliga för växterna vid högt pH. Summan av detta blir att försurningen gör att 
de negativa effekterna av kvävenedfallet förstärks och att de öppna sandmarkerna nu är inne i 
en igenväxningsspiral som är svår att bryta. 
 
Det bästa sättet att motverka igenväxningen och effekterna av luftföroreningarna är att se till 
att det ständigt finns ett rejält inslag av öppen och rörlig sand. När sanden rörs om av vinden, 
genom människors eller betesdjurs tramp eller genom kaninernas verksamhet motverkas 
försurningen och ny färsk sand kommer fram. Det är öppen och rörlig sand från havet som har 
skapat sandkusten och i de västra delarna bör målet vara att låta dessa processer få komma 
igång igen, fast under kontrollerade former och i betydligt mindre skala än för något sekel 
sedan när flygsanden ställde till svåra problem. Idag är sanden så hårt bunden av vresros- och 
lövbuskage längst i väster att det behövs insatser med grävmaskiner om man vill restaurera ett 
öppet dynlandskap. Vi har idag grävt bort vresros på ca:6 ha av urspungligen 8,6 ha inom 
dessa områden. 
 
I de centrala och östra delarna av området bör också ett inslag av öppen sand få finnas här och 
var men med hänsyn till bebyggelsen i öster är det nödvändigt att i huvudsak låta marken vara 
vegetationstäckt. Att enbart genom avverkning och röjning hålla dessa delar öppna är inte 
någon bra modell långsiktigt. Marken kommer då att bli alltmer försurad och kväverik och 
vegetationen allt frodigare. Högvuxna gräs, hallon, björnbär och uppslag av lövsly kommer då 
att öka alltmer och de insatser som krävs för att bevara öppenheten kommer att bli allt större, 
samtidigt som vegetationen blir allt mer hyggesartad. Betande djur, vårbränning, slåtter 
och/eller fläckvis bortgrävning av grästorv med maskiner är exempel på åtgärder som kan 
motverka denna utveckling och skapa mer lågvuxna och blomsterrika sandhedar och 
åtgärderna kan med fördel varieras både i tid och rum i området. 

Klimatförändringar och en stigande havsyta 
De globala utsläppen av s.k. växthusgaser som kan medföra att jordens medeltemperatur ökar 
kan få stora och svåröverskådliga konsekvenser utmed våra kuster i form av en stigande 
havsyta och mer extrema klimatsituationer (stormar, skyfall, torka etc.). Detta är något som 
måste tas hänsyn till i restaureringsprojekt av det här slaget och som kräver ett 
säkerhetstänkande. I ett långsiktigt perspektiv sker också naturliga fluktuationer av klimat och 
havsyta och det måste finnas ett visst utrymme för förändringar av strandlinjens läge utmed 
kusterna. 
 
Vid Skummeslöv finns trots allt en ganska bred skyddszon mellan havet och husen och det är 
inte några särskilt mäktiga dynsystem med stora volymer sand i väster, varför risken för att 
havets erosion ska kunna ställa till några större flygsandsproblem bedöms som liten. Under de 
senaste decennierna har dynerna med deras numera alltför frodiga vegetation flyttat sig allt 
längre västerut på stranden, som blivit smalare och fuktigare. Dynprocesserna fungerar så att 
det vid lågvatten byggs på sand i dynerna som då expanderar medan havet vid kraftiga 
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stormar går upp och tar tillbaks en del av sanden i dynfronten genom vågornas erosion. Detta 
skedde bl. a. under januaristormen 2005 (Gudrun) men i förhållandevis liten omfattning. 
 
De största problemen för bebyggelsen närmast stranden är om havsnivån stiger eller om det 
blir allt vanligare med kraftiga regnväder. Förmodligen försvåras då avrinningen genom  
dräneringssystemet och att det kan bli översvämningsproblem i detta flacka landskap. 
Lösningen på dessa problem ligger inte inom ramen för projektet eller områdets fortsatta 
skötsel, men det är hur som helst viktigt att de dräneringssystem (öppna diken och 
dräneringsrör) som går genom området underhålls. Underhåll av dikena står inte i konflikt 
med detta restaureringsprojekt, det är dock angeläget att de massor man får vid rensning av 
diken inte läggs ut över värdefulla sandmarker i området eller som en kon vid rörets mynning 
som gör att vegetationen går ännu längre ut på sandstranden.. 
Förhoppningsvis kan något eller några av de djupa, raka dikena få ett meandrande lopp med 
sluttande kanter för att gynna sötvattenarter av både växter och djur. 

Skötselåtgärder och prioriteringar 
 
De i särklass största naturvärdena i området är knutna till de öppna sandmarkerna och hedarna 
och dessa har också de största värdena för rekreation och friluftsliv. Restaurering av öppna 
sandmarker och hedar bör därför ges högsta prioritet i huvuddelen av området. Samtidigt som 
skötselbehoven är stora måste alla åtgärder göras med stor hänsyn till rödlistade och sällsynta 
arter och det är angeläget att skötselåtgärder utförs i samråd med biologisk expertis.  
 
Högsta prioritet bör ges åt de södra, mer kalkrika delarna, där flertalet rödlistade och sällsynta 
arter finns. Dessutom finns ett botaniskt värdefullt område norr om Vallbergavägen som 
också bör ges högsta prioritet. 
 
Hög prioritet föreslås för huvuddelen av området som i vissa delar redan har höga 
naturvärden och som i övriga delar bedöms ha stora möjligheter att få höga naturvärden inom 
en nära framtid när markerna restaureras till öppen sandmark och hed. De största 
naturvärdena är knutna till partier med öppen sand och till blomsterrika partier med en mer 
lågvuxen vegetation på näringsfattig mark. 
 

• Alla vresrosbuskage har bedömts som angelägna att ta bort och det är överhuvudtaget 
positivt att så mycket vresros som det bara är möjligt tas bort från området. En 
långsiktig målsättning bör vara att det inte ska finnas någon vresros i området. 

• Mängden öppen sand skall öka. Sandgropar grävs årligen på hela sträckan. ( det bör 
finnas alla igenväxningsstadier i sandgroparna). 

• Gamla ljunghedar har övergått till kråkrishedar och måste föryngras med bränning. (en 
plan för att föryngra ljunghedarna utarbetas och följs) 

• Tidigare sly/skogsbevuxna områden har nu en hyggesvegetation med mycket gräs och 
uppkommande sly. Måste skötas med bränning och klippning samt att man gräver upp 
öppna sandgropar. 
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Högvuxna vresrosbuskage var före  projektet dominerande i sanddynerna vid Skummeslöv. I skydd av vresrosen kom ett 
kraftigt uppslag av klibbal, björk m.m. som visar att nästa stadium i igenväxningen är en tät lövskog. Vegetationen expanderar 
också stadigt västerut ut över den öppna sandstranden som blir allt smalare, trots att stormarna ibland gör att vattnet går upp 
och eroderar i dynkanten. 
 

  
Nedanför reningsverket (bilden t. v.) finns fortfarande en torr strand som går lite längre upp mot land, förmodligen p. g. a. de 
arbeten som gjorts när man anlade utloppet från verket. Även vid Fiskaregatan där vresrosbuskagen röjs ner ett par gånger 
årligen i uppåt tjugo år börjar sandstranden ”krypa uppåt”, jämfört med hur det ser ut vid den blå bilen i bakgrunden där 
vresrosbuskagen expanderar allt längre ut över den torrare delen av stranden. 

              

Bilerna visar områden sommaren efter att vresrosen grävts bort. Till vänster har vi vänt ner den humusrika jordblandade sanden 
och fått upp fin ren sand med högre pH värde vilket gett mindre ogräs och mer lättrörlig sand som delvis blåst in över 
kråkrisheden där en antydan till dyn bildas. Till höger har vi bara lagt tillbaka sanden efter att den gått igenom sorteringsverket 
vilket resulterat i näringsrikare sand, lågt pH och mycket ogräs. Den nya dynkanten är nu på samma ställe som den var före 
vresrosornas intåg på 60-talet.20-30 meter längre upp.
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Resultat av skötselåtgärder utförda under projekt 

Under projekttiden 2005 till 2010 har stora restaureringsåtgärder skett. Elva lokala 
arbetsgrupper med ca:350 personer har varit med och förverkligat visionen om ett öppet 
hedlandskap. Varje arbetsgrupp har ansvarat för ett område, se karta --- och har en 
kontaktperson som samordnar arbetet i området. Över 6000 timmar frivilligt arbete har lagts 
ner i projektet och stora arbeten med stora maskiner men även med inhyrd handkraft har 
kunnat genomföras med de skötselmedel vi erhållit i LONA projektet. 
Visionen är uppnådd. 
Vi har idag ett öppet hedlandskap. 
Ett fantastiskt resultat, bättre än man kunde drömma om. 
Men, fortsätter vi inte är vi tillbaka där vi började om tio år. 
Vi har inte bästa kvalitet på heden/ dynerna utan mycket förbättringsåtgärder och 
underhållsåtgärder återstår, både vad gäller att förbättra möjligheterna för det rörliga 
friluftslivet och att få fram de fina biologiska värdena. 
 
När skötselplanen för restaureringen skrevs gjordes prioriteringar i tre nivåer, högsta prioritet, 
hög prioritet och lägre prioritet. Högsta prioritet gavs då de områden som redan då hyste de 
högsta biologiska värdena medan de kraftigast igenvuxna områdena gavs lägsta prioritet. 
Detta accepterades inte av de boende, utan här gav man sig på alla områden med samma  
arbetsglädje och entusiasm. Detta har gjort att hela heden nu är öppen, träd och buskar finns 
bara som insynsskydd och läskydd de närmsta 15 meterna utanför tomterna. Men här skall 
tilläggas att slyet snabbt är på väg tillbaka i alla områden och en fortsatt skötsel på alla  
områden är nödvändig under all framtid. En del grupper fortsätter entusiastiskt medan 
andra väntar på att kommunen också skall ta sitt ansvar och vara mer aktiv, andra är kanske 
t.o.m. nöjda med vad man åstadkommit och vilar på krattan.  
Skötseln av hedområdet har stor betydelse för Laholm både turistiskt, för boende och för det 
rörliga friluftslivet i stort.  Det är alltså av största vikt att en framtida skötsel planeras och 
garanteras för att vi även i fortsättningen skall kunna räkna med ett brett engagemang från 
boende i området. 
 
Många positiva tecken visar sig nu. Människor har börjat röra sig uppe på heden igen, stigarna 
börjar användas och inte minst de tjugo nygrävda sandgroparna uppe i heden bidrar till detta. 
Snabbt återvänder den örtrika floran med käringtand, timjan m.m. på områden där sanden 
blottlagts och barn och soldyrkare finner torr fin sand att vara i och leka i. Floran drar insekter 
som gräver i sanden, solitära bin och andra sällsynta sandinvånare får mer utrymme och den 
biologiska mångfalden ökar. Havsmurarbiet har återvänt till Skummeslöv igen, dock än så 
länge bara till reservatsområdet längst i söder. 
 
Vresrosgrävning har skett i stor skala. Ungefär 6 av 8 hektar räknat på hela sträckan är 
bortgrävda.  Det finns också spridda plantor av vresros högre upp på heden lite varstans. 
Metoden att gräva bort vresros har avsevärt förbättrats. Till att börja med grävdes de först upp 
med en vanlig stor grävmaskin som skakade bort så mycket sand som var möjligt för att sedan 
torkas och skakas ytterligare innan resterna skulle eldas och till viss del forslas bort och 
sanden återföras. 
Nästa steg var att det konstruerades en gallerskopa till grävmaskinen och skakningen blev 
effektivare. Därefter började man använda ett sorteringsverk som efter gallerskopan väldigt 
fint började avskilja växtdelarna från sanden så att sanden sedan ren kunde återföras till sin 
plats och resterna till största delen eldas på plats.  
De grävda områdena har efter grävningen harvats ett antal gånger. I dynkanten finns mycket 
näringsrik sand, då kommunen under många år lagt ihopsamlade algmassor under lite sand. 
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Detta upphörde dock för ett antal år sedan, men näringen finns kvar och gynnar idag en 
kväveälskande örtflora såsom mållor av olika slag, nässlor, skräppor tistlar , vresros och 
annat.  På en del områden har det humusrika ytskiktet grävts ner och vi har fått upp frisk vit, 
mindre näringsrik sand med högre pH värde. Detta har gjort att det blir mindre ogräs vilket är 
mycket positivt. 
Vi harvar de flesta områdena några gånger under två till tre år och släpper sedan området. 
Annuellerna (ettårsväxterna) kommer först men de normala dynväxterna som är fleråriga 
återkommer och kommer förhoppningsvis att vinna i längden när bearbetningen avslutas. Det 
ser idag inte vackert ut på en del av de grävda områdena utan den kvävegynnade ogräsfloran 
är frodig. Här hade det varit önskvärt att den togs bort och eldades för att hindra fröspridning.. 
Nu finns alltså en bra metod att utföra vresrosgrävning på. Fortsatta grävningar i framtiden är 
önskvärda och kanske möjliga att utföra då det hela tiden visar sig att hotade arter återkommer 
efter våra åtgärder. Nya möjligheter att söka bidrag från Åtgärdsprogram för hotade arter samt 
från landsbygdsprogrammet ” utvald miljö” där man i Halland prioriterar sandiga marker har 
öppnat sig. Vi kommer aldrig att bli av med vresrosorna, utan ett ständigt krig kommer att 
behöva föras, för att begränsa deras utbredningsområden.  
På alla områden utom ett utanför gamla Havsbrus, finns ingen hög vresrosvegetation kvar ( 
med hög menas två, tre metet hög), men vresrosen finns kvar inne i ljungen och kommer 
tillbaka igen i de grävda områdena eller i nära anslutning till dem. Grupperna arbetar här 
väldigt olika. En del klipper små områden med gräsklippare eller med röjsåg, medan andra 
fortfarande hoppas på grävmmaskinen. Det är viktigt att vid all klippning bortföra så mycket 
organiskt material som möjligt så att näringsnivån minskar. Hösten 2009 klipptes ganska stora 
vresrosområden, men de tar sig igen och är efter en ny växtsässong nu ca: en halv till en meter 
igen. 
Eldning så kallad naturvårdsbränning har utförts på flera områden 2008, 2009 och 2010. 
Resultaten kan ses som mycket goda då kväve går upp i luften och ung frisk vegetation bereds 
plats se bild       . Bränningarna skedde i april och vid gynnsam väderlek d.v.s östlig vind, 
vilket starkt begränsade antalet lämpliga dagar för bränning. Alla tänkta områden har inte 
blivit avbrända. Arbetet måste också förberedas genom att brandgator grävs eller klipps. 
Grupperna ställde upp med folk som vaktade med vatten och branddaskor och länsstyrelsens 
folk eldade. 

Skötselåtgärder 2010 och framåt 
Skötsel av sanddyner och hedar kan utformas på ett flertal olika sätt. Här beskrivs kortfattat 
olika typer av skötselåtgärder som kan vara aktuella och vilka skötselmetoder som används 
kan med fördel variera inom området. De i dagsläget mest akuta åtgärderna är bortgrävning av 
mer vresrosbuskage samt röjning av uppkommande sly för att bibehålla öppna hedar. Övriga 
metoder kan kombineras i området för att ge oss mer erfarenheter och utvärderas efterhand. 
 
När det gäller skötsel av ljunghedar kan skriften ”Ljunghedar. Historia, ekologi och arter” 
rekommenderas för den som vill fördjupa sig i deras skötsel och naturvärden. Skriften kan fås 
från Länsstyrelsen och mycket av det som tas upp i den är aktuellt även för hedarna bakom 
dynerna i Skummeslöv. 

Röjning 
Målsättningen bör vara att bevara ett öppet och trädfattigt kusthedslandskap i huvuddelen av 
området. Det finns ett stort antal växter och djur knutna till öppna sandmarker utmed kusten 
som behöver få en större livsmiljö om de ska kunna leva kvar i landet. I de östra delarna, 
närmast bebyggelsen, bör dock träd och buskzoner bevaras där de närboende har sådana 
önskemål. 
 
Försök med klippning av sly och vresros prövades hösten 2009. Klippningen utfördes med en 
traktor med sidohängd ”vägkantsklippare”. Det såg mycket snyggt och välvårdat ut efter 
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själva klippningen efterföljande vår, men efter en växtsässong är vresrosorna åter ca. en halv 
till en meter höga och vass och gräs frodas åter. 
Markerna tål slitaget från maskinerna om klippningarna görs när det är någorlunda torrt i 
markerna och det är bara positivt om det skapas en del partier med blottad sand.  Det klippta 
materialet bör till största del samlas ihop och brännas. 
 
Barrträd som avverkas måste kapas under de nedersta grenarna för att undvika att det blir en 
”skog” av lågväxande barrträd med spretiga grenar, vilket kan ses på några ställen i området 
där de kapats en bit upp på stammen. Småplantor rycks upp. 
 
Enstaka döda träd och högar med grenar och ris bör lämnas på några ställen för att gynna 
vedlevande växter och djur och erbjuda häckningsplatser för fåglar. Dessutom kan ett visst 
inslag av träd och buskar sparas i vissa delar framförallt i de mellersta och östra delarna, 
medan de västra delarna bör vara i stort sett helt öppna. 
 
En mosaikartad miljö med öppna sandluckor och tall-bergtallbuskage får finnas kvar närmast 
gränsen mot tomterna   

Vresrosbekämpning 
De största skötselbehoven i området gäller vresrosbuskagen i de västra delarna och det finns 
flera olika sätt att hantera dem. 
 

• På några ställen i området finns fina exempel där vresrosbuskagen i dynerna har röjts 
eller klippts bort och där marken nu hålls öppen med manuella röjningar/ 
klippningar en till två gånger per år. Detta är en mycket arbetskrävande metod som 
kräver ständigt återkommande insatser och för att resultatet ska bli bra måste de 
nedröjda buskarna tas bort från området och helst även högvuxen gräsvegetation slås 
och tas bort årligen. Dynerna är idag så näringsrika p. g. a. all tång som dumpats där 
tidigare och kvävenedfallet från luften att vegetationen blir alltför frodig med 
brännässlor m.m. om inte den avslagna vegetationen tas bort kontinuerligt. Denna 
skötselmetod leder till att det efterhand blir en alltmer kortvuxen och örtrik 
gräsvegetation i dynerna, men det skapas inte några partier med öppen sand utöver de 
fläckar kaninerna förmår gräva fram och där promenadstråken går. Om 
röjningsinsatserna kombineras med bete under någon del av sommarhalvåret kan 
arbetsinsatsen minskas och djurens tramp har en positiv effekt genom att det skapar 
sandblottor och en omrörning av sanden som motverkar försurningen. Vi gör idag 
bedömningen att bete är en besvärlig metod i dessa välbesökta områden. 

 
• Klippning med traktor med kantklippare se ovan. 

 
• Ambitionen är att bli av med så mycket vresrosor som möjligt. Drastiska åtgärder med 

grävmaskiner behövs och sådana åtgärder bör utföras om det är ekonomiskt möjligt. 
Även i övriga delar av heden bör mer öppen sand skapas i form av öppna sandgropar 
för att gynna friluftsliv och biologisk mångfald. Den bästa metoden för att bli av med 
vresros är att använda en grävmaskin med gallerskopa som kan gräva bort hela 
vresrosens rotsystem och sålla ifrån sanden som lämnas kvar. De uppgrävda massorna 
sorteras sedan i ett sorteringsverk och växtdelarna bränns (ev. grävs de ner eller körs 
bort) på samma gång som all sand återförs till dynerna. Vid denna process är det 
möjligt att vända upp mindre sur sand kommer till ytan och detta medför också att 
igenväxningen går långsammare och att dynerna blir mindre känsliga för 
luftföroreningar (se avsnittet Luftföroreningar orsakar ökade skötselbehov). 
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Gallerskopa används för att skaka bort sand före sortering i sorteringsverket som tar ut sand på ett 
håll och växtdelar på ett annat. 

 
 

Stigsytem -Sandgropar 
Det är viktigt att stigarna åter börjar användas mer frekvent både på heden och i dynerna. 
Trampslitaget från friluftslivet har en positiv effekt och motverkar igenväxning. Från mars till 
juni bör dock viss försiktighet råda för att skydda häckande fåglar. 
Skötseln består i att hjälpa till med viss klippning så att de inte växer igen (klippet måste tas 
bort). Kanske behövs det ingen klippning om de används tillräckligt mycket. Dessa stigar kan 
också användas som brandgator. Mycket bra är det också att det börjar utvecklas stigar till 
sandgroparna 
Våren 2009 grävdes ca:20 sandgropar ut inne på heden med mycket lyckat resultat. Det har nu 
börjat växa käringtand, timjan, borsttåtel och sandstarr m.m. i dem och den bruna sandjägaren 
syns jaga bland badhandukarna. Soldyrkare med barn har hittat dit och tycks trivas bra i dem. 
De gropar som grävdes med en brant brink mot söder, väster har också invaderats av steklar 
och bin som där gräver ut sina bon. 
Igenväxningen av groparna sker snabbt till en början, först med en blomrik flora sedan med 
gräs, ljung och kråkris. Troligen kommer de att vara igenväxta, borta igen efter en fem till tio 
år. För den biologiska mångfalden och för soldyrkande mammor med grävande barn är det 
mycket bra om man hela tiden gräver nya gropar, så har man gropar i alla  
igenväxningsstadier. Används groparna mycket, kanske de håller längre. 

Bevara och bredda sandstranden 
Stranden i området har under senare decennier blivit ca: 20 meter smalare genom att 
vresrosbuskage m.m. expanderat västerut. En likartad utveckling kan ses på många andra håll 
utmed hallandskusten. Konsekvenserna blir en allt fuktigare strand genom att de övre, torrare 
delarna växer igen och därmed påskyndas också igenväxningen av dynerna. Ett levande 
dynlandskap kräver att det ständigt tillförs ny, fräsch sand från havet och idag har denna 
tillförsel upphört i stora delar av området. Troligen delvis beroende på att vresrosen vuxit 
längre och längre västerut.  
I Skummeslöv packas sanden extra hårt när man kör bil på den. Detta förutom den packning 
som sker naturligt med hjälp av vågorna när vattnet kommer in mellan de fina sandpartiklarna 
binder sanden. 
Nu på senare tid har även en alg troligen trädgröna ( samma alg som färgar staket och tak 
gröna ) börjat breda ut sig i den hårt packade sanden och binder ännu hårdare samman 
sandkornen nästan till en kaka. Detta gör det ännu svårar för sanden att blåsa upp mot 
dynkanten. Sanden blir dessutom mycket hal vid våt väderlek. Så även om det är torrt och 
blåser är det ytterst lite sand som rör sig från sandstranden och inåt dynerna.  
På försök på något område ( lämpligt kring Berntssons väg) ska man testa att inte köra på 
stranden under en torr och blåsig period, förslagsvis på våren och samtidigt luckra upp sanden 
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med harv vilket kanske får sanden att torka upp i topparna och blåsa in över de grävda 
områdena och på så sätt få igång en liten dynbildning. 
 
På de ställen där vresrosbuskagen grävs bort bildas nu en zon med en torrare, högre belägen 
sand där en viss tillförsel av ny sand sker. Detta gynnar både badlivet och den biologiska 
mångfalden. Starka stormar kan erodera bort sanden från de nygrävda områdena och havet 
kan komma en bit längre upp. Här bör utvecklingen noga följas. 
 

Bete 
Historiskt sett handlar det om utmarker som har hållits öppna av betande nötkreatur, hästar 
och får och om det är möjligt bör bete återinföras på vissa delar. Nötkreatur och hästar är 
bättre som betesdjur än får eftersom de främjar en större örtrikedom jämfört med fåren, som 
betar hårdare på blommorna och skapar mer gräsdominerade betesmarker. Under 
restaureringsarbetet kan även ett mer intensivt fårbete vara positivt för att få bukt med 
lövuppslaget, men om fårbete bedrivs mer långsiktigt bör det inte vara alltför intensivt. 
Bete är ett bra alternativ men svårt att genomföra i ett område som används av friluftslivet och 
som genomkorsas av så många vägar och stigar. 
 
 
 

 
Den lågvuxna sandheden norr om reningsverket är fortfarande i gott skick tack vare kaninernas bete, 
men igenväxningen med kråkris och sedan tall och björk kommer att gå allt snabbare framöver om inte 
skötselåtgärder vidtas. När vegetationstäcket slutit sig helt över sanden försuras marken snabbt och 
igenväxningen går fort 



 20 

. 
 

 

Tidigare fanns ett tätt stigsystem över heden och dynerna i hela området, men de flesta stigarna hade vuxit igen. 
Många hotade och sällsynta sandmarksarter har kunnat leva kvar på öppna sandfläckar utmed de stigar som 
fortfarande används. Stigsystemet restaureras nu till viss del och används igen vilket gynnar många arter och 
motverkar igenväxningen. 

 

Här har den täta skogen i öster huggits ner och en hyggesliknande vegetation med gräs utvecklat sig. I de västra 
dynområdet har al och björk ettablerat sig i vresrosbeståndet och håller på att ta över.  All vresros i det här 
området är nu bortgrävd och heden är bränd. 

Slåtter/gräsklippning 
Enligt uppgift från boende i området förekom höslåtter på vissa delar fram till 1950-talet och i 
dessa delar finns fortfarande kvar rester av en fin ängsflora, t. ex. grönvit nattviol, jungfrulin, 
ängsskallra, ängsvädd och vårbrodd. Är det praktiskt möjligt att återinföra slåtter i vissa delar 
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så är det positivt från naturvårdssynpunkt och skulle gynna blomrikedomen. Slåtter bör i så 
fall ske under sensommaren och höet tas bort. Även mindre slåtterytor är ett värdefullt inslag 
som kan bidra till en större rikedom på blommor, fjärilar m.m. Däremot får ingen gödsling 
ske i området, då försvinner blommorna och högvuxna gräs tar över. 
Vi provar nu klippning med traktor.  På vissa ställen har man sedan krattat bort allt organiskt 
material och bränt det. Bra resultat men bör upprepas många gånger för att utarma marken. På 
något ställe har man våren efter klippningen bränt området. Ger något sämre resultat men 
bättre än att inte göra något alls. 
Utmed stigar m.m. kan även en gräsklippare bidra till att skapa en mer lågvuxen och örtrik 
vegetation om vissa zoner klipps vid några tillfällen under sommarhalvåret. Kaninerna 
kommer sedan att hjälpa till med att hålla nere vegetationen på de klippta ytorna eftersom de 
gärna betar den späda vegetation som växer upp efter klippningen, vilket kan bidra till att 
klippningen inte behöver ske så ofta. 

 

Klippning av tidigare klippt vresrosbestånd. Efter detta krattades området och växtdelarna brändes. Med denna 
behandling utarmas marken på näringsämnen vilket försvagar vresrosen. 

Bränning 
På den här typen av utmarkshedar var ljungbränning vanligt förekommande för drygt hundra 
år sedan och många växter och djur gynnas av detta. Bränningen skedde tidigt på våren i 
mars-april och det är mycket positivt från naturvårdssynpunkt om det går att återinföra 
vårbränning (årligen eller med några års intervall). Detta måste självklart ske på ett säkert sätt. 
Bra avgränsningar går att skapa genom att hösten innan slå vegetationen i meterbreda remsor 
kring de ytor som ska brännas. Dessutom måste man vara försedd med välfyllda vattenkannor 
och ruskor eller s. k. brand-daskor som finns i marknaden. 

Det har visat sig vara en mycket bra metod och nu planeras för fler bränningar. Länsstyrelsens 
utsända experter sköter själva bränningen men lokala medhjälpare kräv. En lista skall årligen 
göras upp och arbetena förberedas hösten före. Skötselgruppernas medarbetare skall inbjudas  



 22 

 

När ljungen blivit grov och gav ett sämre bete brändes kusthedarna förr, något som gynnar 
många växter och djur och motverkar igenväxning. Bilden visar bränning av en dynhed vid 
Vindvägen i Skummeslöv maj 2010. Tillgång på vatten, ruskor (eller brand-daskor) och bra 
avgränsningar är ett måste vid all bränning – och självklart även klartecken från 
brandmyndigheten 
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