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ALL MÄN BESKRIVNING SAMT MÄLSÄTTNING FÖR 
NATURRESERVATET JÄMTE FÖRESKRIFTER 

Data 

Nat u rreservat e t s 
benämning 

Avsatt 

Areal 

Kommun 

Socken 

Tjärby sanddyns re serv at 

1973-02-27 

60 ha 

Lahol m 

Tjärby 

Topografi s kt kartblad 4C Halmstad NV 

Eko nomi s kt kartblad 4245 

Fastighet Tjärby, Kärragård 

Markägare Tjärby skogssamfällig het 

Kärragårds skogssamfällig het 

Nat urvård sfö rvaltare Skogsvårdsstyrelsen i samråd 
med markägarna 

Sy fte Att bevara ett kulturhistoriskt 
mi nn esmärke för den period i 
Hal l ands hi storia då sa ndflykten 
va r ett fak t um, samt e tt ur geolo
giskt o c h bo ta ni skt sy npunkt veten
skapligt intre ssa nt omr å de . 

Hi s torik 

Tjärby sanddy nsrese rvat l igger på den ha ll ä nd s ka kust
slätten ca 3 km från havet (bil 1). Det ut gö r de öst
liga ste delarna av ett stort flyg sa nd sfält so m utgörs 
av Tjä rb y flygsandfält och Tönnersa by:s f l yg sa ndfält 
s om sträcke r s ig fr å n Lagan i sö der upp m o~ Genevadsån 
i norr. Den sam ma nl agda arealen är ca 7 km . 

så långt tillbaka i tiden som 5000 år va r dessa områ
den med störs t a sa nnolikhet be vu x na med lövs kog, i 
huvudsak ekskog. Ett flertal fy nd av e kst ubb ar under 
sanden sam t rikedomen av ekpollen i av lagringar från 
denna t id tyd er på detta ( Lars s on , 1978 ). Enligt 
Olsson ( 1974) domin era des ekskogarna av ber gek (Ouer
cus petra ea) me d i ns lag av s kog se k (O robur). 



2 

Exakt när sa ndfl ykt e n börj at vet vi i nt e men 
mycket tyder på att de n i mind re omfattning har 
startat r e dan i förhistorisk tid. Vid e n skärning 
i ma rken i S Mell b y har pollenanalyser visat att 
översandningen tro li gen börjat före bronsålder ns 
in trä de (ca 1500 f Kr ) ( Larsso n , 1978). Sa nddrift 
i stör re omfattning me d bildning av flygsandfält 
so m följd började troligtvis förs t på 1500-ta l et 
( SOU 1936 :3 0) . Sanddriften kulminerade under 1700-
t ale t ( Ol sso n, 1974 ). 

Or sake n till sa ndd rifte n s uppkom st är troligtvis 
e n kombination av fl era olika faktorer. Den om
f atta nde s kog sa vve rk ningen und er 15- 1600 tal e n 
ledde till att luckor uppkom i kustskogarna. De n 
sved jning so m oft a föl jd e avverk nin gar na för sva
gade vä xttäc ket. På magrare marker vandrade ljun g 
in och ljung e n tvingades ma n i si n tur at t s vedja 
för att f å fram nya spä da s ko tt som är be gärlig a 
för kreatur. Uppr e pad bränning och kreat ur stra mp 
me dförde at t sa nd e n blott a des (Norr ma n et al. , 1974). 

Ännu e n faktor för sandd~iftens uppkom st var t å ng
täkten. Den fick sto r omfattning und e r 1500-t a l et 
då klimatet blivit va rm are och torr are ä n tidigare. 
Det t a medförde att böndernas produktionsinriktning 
ändrades. Den min s kade ned erbör den orsakade att 
bete t försämrades och boskapsskötseln gav sämre 
avkastning. För att kompen sera dett a ök a de s å ker 
bruket. Avkastningen från åkrar na var e me ll ertid 
låg oc h tillgång på gödsel hade min s kat i takt me d 
de n minskade kreaturshållningen. Ma n fick söka 
efter alternativ till djurgöd se l , oc h tå ng f a nn s 
det gott om längs ku s ten. Tå n g t ä kte r na ökade och 
sa nd e n på strä nd er na blottade s oc h torkade snabbt 
bort. (Norr ma n et al., 19 74). Tå ng e n spelar e n 
viktig roll so m bind are av sa nde n , dels täcker den 
sa nd e n och sky ddar den mot vi nd e n , dels hå ll er den 
sa nd e n fukt ig. De ss utom fun gerar tången so m kolo
nisationsplats fö r växter, bl a kväveälskande mållor 
och dessa kommer i si n tur att hjälpa til l att binda 
sa nd e n . På så vis bi ld as s k pri märdy ner so m efter
hand so m de växer i omfå ng och höjd kommer att 
koloni a li seras av a ndra växter - en stä ndig dyna
mik mellan hav, vind, san d och växter. Tas tången 
bort får vi nd e n f ritt s pelrum att föra sa nd e n i n 
över l a nd . 

Flygsanden utgjo r de und er årh undr a nd e n e n svår 
plåga för kustbefolkningen i Ha ll a nd oc h orsakade 
betY2ande s kador inom vidsträckta områden . Det 
7 km stora område so m täck s av sand inom Tj ärby 
och Tönn ersa flygsand sområde n berättar si n ege n 
hi storia. Tjärby flyg sa ndfält utgör grä nse n dit 
sa nd en han n nå innan man e n gå ng för a ll a (för
hoppningsvi s) fått stop p på den. 
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Atgärder för att få stopp på sanddriften har 
gjorts sedan lång tid tillbaka. På 1620-talet 
ålade den danske kungen Kristian IV alla hemman 
i södra Halland att lämna ris till sandgärden. 
Dessa utgjordes av stavar mellan vilka ris flä 
tades och placerades parallellt med stranden. När 
de översandades byggdes nya gärden upp på samma 
sätt, ovanpå de gamla. 1648 omtalades på nytt 
skyldigheten att underhålla sandjorden då det s k 
halländska kontraktet upprättades mellan Kungl 
Maj:t och kronan å ena sidan samt krono- och 
skatte bönder å andra sidan (SOU 1936:30). 

Mot slutet av 1600-talet utfärdades nya befall
ningar om sand gärdenas uppehållande, såväl av ge
neralguvernören över Halland, greve Sperling, som 
av den svenske kungen Karl XI (SOU 1936:30). 

Ansträngningarna gav dock dåligt resultet. På en 
av Söderlingh 1691 upprättad karta täcks hela nu
varande Tönnersa och Tjärby flygsandfält med sand 
och någon skog är inte utmärkt. Söderlingh (1691) 
skriver att Tönnersa bys utmark lider av flygsan
den och att det mer och mer förvärras. På kartan 
finns sandgärden utmarkerade, ett ute vid kusten 
och stora stycken inne på Tjärby sanddynsreservat. 

Ar 1819 innebar en vändpunkt för arbetet med att 
förhindra sanddriften. Kungl Maj:ts befallnings
havare i Hallands län påtalade då i en skrivelse 
till Kungl Maj:t de allvarliga problem flygsanden 
utgjorde och framlade vissa förslag för att stävja 
den. Dessutom bifogades de av kommissionslantmä
taren A A Brandberg 1819 upprättade kartor med 
tillhörande beskrivningar över flygsandfälten i 
länet. Förslagen till åtgärder byggde till stor 
del på de föreskrifter som stadgats för flygsan
dens hämmande i Skåne (SOU 1936:30). 

Brandberg (1819) uppdelade Hallands sandfält i 
tre klasser: fält av svårare beskaffenhet, medel
svåra fält och smärre fält. Tjärby m fl närlig
gande (260 tunnland) klassas som medelsvårt fält 
medan det i väster gränsande Tönnersa fält (857 
tunnland) klassas som fält av svårare beskaffenhet. 
(SOU 1936:30). 

Ovannämnda skrivelse resulterade 1822 i att de 
svårast ansedda flygsandfälten skulle inhägnas med 
stängsel på häradsbornas bekostnad. 1826 tillkom 
bestämmelser om böter för åverkan och ohägn inom 
flygsandfälten. Följande förseelser ledde till 
böter: 
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1. För torvs körd inom flygsandshägnaderna; 
16 riksdaler 32 skilling banco 

2. för åverkan på stängsel; 
16 riksdaler 32 skilling banco 

3. för fällning av träd eller skadande av plantor; 
25 riksdaler jämte skyldighet att plantera 15 
träd för varje åverkat 

4 . för med vilje insläppta kreatur; 
25 riksdaler för vardera 

5. för okynnes får som utan ägarens förvållande 
funnos inom fullgott stängsel; 

. 1 riksdaler för vardera - getkreatur som kommit 
inom hägnadent~llföll .vaktare n 

6. för färdande och tångkörare som överskred de 
genom sandfälten utstakade och bestämda tång
vägarna; 
3 riksdaler 16 skilling banco 

1.848 tillkom böter för de som öppnade nya, eller 
utvidgade gamla sandgropar eller gjorde åverkan 
på de växter som tjänade att binda sanden; 
16 riksdaler 32 skilling banco 

Böterna skulle delas lika mellan angivaren och 
skogsplanteringskassan. (SOU 1936 :30) 

Efter en besiktning av sandfälten sommaren 1845 
kunde det bl a meddelas att Tönnersa flygsandfält 
delvis var täckt med s kog och att sandflykten till 
större delen hade stillats på de övriga flygsand
fälten genom att de besåtts med frön av sand växter 
så att ljung, kråkris och gräs naturligt hade vand
rat in. De hade därigenom blivit begärliga s om be 
tesmark. 1847 beslöts att markägarna fick använda 
sandfälten till betesmark så s nart den skog som 
med allmänna medel planterades blev så pass hög 
att djuren inte kunde toppbita träden och så tät 
att den skyddade för vindar. Vidare fick ägaren 
ersättning för att underhålla sandhägnaden med 1 
skilling banco årligen per familj taget ur allmän
na medel (SDU 1936 :30). 

Vid 1856 - 1858 års riksdag motionerade en riksdags
man från Halland om att ägarna till flygsandfälten 
i Tönnersjö, Halmstad och Höks härader borde till
frågas, p g a det tunga besvär det var att hålla 
staket kring flygsandfälten, om de ville överlåta 
flygsandfälten till staten för att de därigenom 
för all framtid skulle bli befriade från stängsel
skyldigheten. 
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Tjärby flygsand fält förblev i enskild ägo och 
ägarna fick nu klara av stängselskyldigheten utan 
allmänna medel. Dessutom tillkom följande bestäm
melser som ägarna noggrant måste iaktta: 

att så eller plantera minst fe m tunnland enligt 
en kulturplan som upprättades av överjägaren, 

att den på ägarna ålagda stängselskyldigheten kom 
att ske även om den försummas av ägarna, men 
då på deras bekostnad. Ansågs stängslingen inte 
behövlig kunde den slopas efter kontakt med 
överjägarel;l, 

att där det behövdes för kulturplanens genomförande 
skulle uppmätning och uppr ättande av karta 
verkställas genom överjägaren på markägarnas 
bekostnad, 

att skogen sku ll e skötas enligt föreskrifter som 
överjägaren meddelade 

att all kostnad för flygsandens kultiverande och 
planteringsvaktens avlöning sk ulle delas med 
Tönnersa, Gullbranna och Snapparps sa ndfält i 
förhållande till deras st orlek, 

att den inkomst so m framdeles kunde inflyta från 
flygsandfälten sk ulle fördelas mellan mark
ägarna enligt sam ma grund som kostnaderna, 

att jakt inte fick ske utan överjägare~s tillåtelse 

att kreat ur sbete, hö st ning och flattorvsskärning 
inte fick ske annat än på av överjägaren an
visade ställen. (SO U 1936 : 30) 

så stoppades t ill sl ut sanddriften genom kraftfulla 
åtgärder mella n 1819 och 1860 . 19 36 föreslås i ett 
statligt betänkande (SOU 19 36:30) att eftersom 
risken för sa nd flykt nu anses ha upphört bör de 
speciella skyddsbestämmel ser som funnits för flyg
sa ndfälten slopas. I stället beslutades att s k 
skyddskogsbestä mm elser skulle gälla för s andfälten. 
Dessa gäller idag och innebär att avverkning inte 
får sk e ut a n s kog svå rd ss t yrel se ns till stå nd. 

Nat urg eografi 

Större delen av reservatet består av sanddyner med 
mycket olika beskaffenhet, mäktighet och riktning 
(bil 2). I reservatets västra del finns e mellerti d 
en mycket vacker och välutbildad dyn som löper ge
nom hela reservatet i SV - NO riktning. Speciellt 
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"är de norra partierna av denna dyn välutvecklad 
med en höjd som når ca 10 m över omgivningen 
och med mycket vackert utbildade parabeldyner. 
Bakom, d v s öst er om denna dyn finns ett mycket 
komplicerat system av dyner . En mindre dyn i 
norra delen av reservatet löper i SO - NV riktning . 
Norr och väster om reservatet finns inga dyner 
utbildade frånsett dynranden längs havet. Söder 
om reservatet fortsätter emellertid dynsystemet 
i SV riktning ner tillSnapparps by. Även denna 
del hyser vackra dyn er. 

Orsaken till att det på denna begränsade del ut 
bildats dyner till skillnad från flygsandfälten 
i norr och i väster står förmodligen att finna i 
de sandgärden man byggde för att hejda sandens 
framfart. På en av Söderlingh 1691 upprättad karta 
ses sand gärden på de partier där dessa dyner idag 
är belägna. Såväl riktning som plats för dessa 
sandgärden stämmer väl överens med de idag väl
utbildade dynerna. Ytterligare stöd får detta an
tagande i kommissionslantmätare A A Brandbergs 
(1819) beskrivningar över flygsandfälten i Halland . 
I beskrivningen över Tjärby flygsandfält hänvisar 
han till en av Kanter (1750) upprättad karta : 

"denna karta upptager ett sandgärde längs kullarna 
hvarefter nu endast några få ändar finnas". 

Sand gärdena har ackumulerat sand så att primärdyner 
bildats som efter hand allt mer byggts på . Dessa 
har påverkat vindens dynamik och i lä bakom des sa 
har fler smärre dyner utbildat s. 

I reservatets östra och NO delar har ett slätt 
parti utan sanddyner utbildats . I detta område 
finns kärrartade partier . Denna del av reservatet 
har tidigare täckts aven sjö. Söderlingh (1691) 
har denna sjö utmärkt på sin karta liksom Brand':' 
berg (1819) som även nämner att fisk förekommer 
i s jön . Kartor angående ägobyten och rågångar 
antyder att sjön dikats i slutet av 1800 -ta let . 
Fortfarande finns en mindre källa med öppet vatten 
kvar. 

Vegetationsbeskrivning 

Den övervägande delen av reservatets yta består 
av artfattig hedtallskog so m uppkommit i samband 
med planteringsprojekt i slutet av förra seklet. 
Veg etatio nen på dessa marker täcks med, förutom 
tall, ris (övervägande Vaccinium-arter), mo ssor 
och lavar . Busk - och fältskikten är dåligt utveck 
lade eller sak nas helt . På s mä rre områden har berg
tall planterats och på dessa partier är vegetatio
nen mycket fattig. 
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På det fuktigare området i reservatets NO del 
breder ett björkskogssamhälle ut sig. Området är 
starkt dikat och partier av det är relativt ny
ligen planterade med tall och gran. Oessa bestånd 
är ca 15 år gamla (bil 3 och bil 4) 

Inom reservatets gränser har fyra växtsamhällen 
urskiljts. Följande beskrivning av dessa och namn
givningar av dem bygger delvis på en växtsociolo
gisk beskrivning av sandområdens vegetation av 
Olsson (1974). 

På dynryggarna som utgör de torraste och magraste 
jordarna finns välutvecklade Cladonio-Pinetum syl
vestris samhällen (lav-tall samhällen). Utmärkande 
växter för dessa samhällen är förutGm tall olika 
lavarter inom släktet Cladonia (renlavar) smärre 
partier bestående av bergtall. Typiska lavarter 
är Cladonia arbuscula (gulvit renlav), C. impexa 
(hedrenlav) , C. cornuta (sylrenlav) , C. gracilis 
(stängelrenlav), och C. ranqiferina (grå renlav). 
Vegetationen är öppen och består huvudsakligen av 
ett trädskikt med tall och ett bottenskikt av lavar, 
ibland insprängt med mossor. Cladonio-Pinetum 
syl ves tris samhället anses vara ett relativt kort
livat stadium i successionen mot Vaccinio-Pinetum 
sylvestris samhällen (ris - tall samhällen). Till
växten är mycket långsam p g a låg vattentillgång 
och ett minimum av näringsämnen. 

På dynernas nedre sluttningar och nedanför dessa 
är sandmarken friskare och dessa områden karak
täriseras av det för reservatet dominerande 
Vaccinio-Pinetum syl ves tris samhället (ris-tall 
samhälle). Välutbildade mattdr av olika risar ter 
såsom Calluna vulgaris (ljung), Empetrum nigrum 
(kråkbär), Vaccimium vitis-idaea (lingon) och 
V. myrtillus (blåbär) karaktäriserar detta växt
samhälle. Bottenskiktet består framförallt av 
mossor, vilka de mest typiska är Hylocomium 
splendens (husrnossa), Pleurozium schreberi (vägg
rnossa), Dicranum undulatum (vågig kvastrnossa) och 
D. scoparium (vanlig kvastrnossa ) . Partier uppvisar 
tydlig mosaikstruktur med fläckar täckta av Cla
donia-arter . insprängda i risvegetationen. Smärre 
partier är bevuxna med bergtall. 
Råhumusbildningen är framträdande. 

I de östra partillrna av reservatet utbildas De
scham sia flexotlsa-Pinus s lvestris samhällen 
kruståtel-tall samhällen). D. flexuosa kruståtel) 

är &ypisk för dessa områden. Bottenskiktet består 
framför allt av Dicranum undulatum (vågig kvast
rnossa) och Pleuro z ium schreberi (väggrnossa). Växt
samhället är inom reservatet stört genom hyggen 
och kolonisationsarter såsom Chamaeneri~m angus
tifolium (mjölkört), Senecia viscosus (klibbkorsört) 
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och Rumex acetosella (bergsyra) hittas allmänt . 
Uppslag av lövsly dominerar lok a lt buskskiktet, 
framförallt Betula verrucosa (vårtbjörk), Popu
lus tremula (asp), Sorbus aucuparia (r6nn) och 
Rhamnus frangula (brakved). 
Tall och gran är planterad . 

I reservatets NO hörn utbildas ett Polytricho
Betuletum ubescentis samhälle (Björnmossa-björk 
samhälle • Trädskiktet består framför allt av 
Betula pubescens (1jiasti·Jö:rk.), buskskiktet är 
mycket dåligt utvecklat m~d Salix sp (vide) och 
Rhamnus frangula(brakved) . Bottenskiktet består 
av stora heltäckande mattor av Polytrichum com
mune (björnmossa) samt Sphagnum squarrosum (spärr
bladig vitmossa). Kärret genomkorsas av diken vars 
dikesrenar hyser en annorlunda flora med Pyrola 
minor (klotpyrola), Viola palustris (kärrviol), 
Lysimachia thyrsiflora (topplösa), Equisetum fl u
viatile (sjöfräken), Trientaliseuropea (skogs
stjärna), Carex nigra (småstarr) m fl. Inom om
rådet finns även en mindre kälia med bl a Pota
mog eten natans (gäddnate) och Sparaganium minimum 
(dvärgigelk nopp) . . 

Djurliv 

Någon inventering har inte företagits. 
Följande arter har dock påträffas. 

Korp 
Mindre korsnäbb 
Talgo xe 
Svartmes 
Tofsmes 
Gråsiska 
Hämpling 
Kungsfågel 
Bofink 
Taltr as t 
Större hack s pett 
Entita 
Gul s parv 

Kanin 
Älg 
Rådjur 
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Kommunikationer 

Re servatet nås från väg 585 mellan Halmstad och 
Laholm genom att svänga västerut vid Tjärby kyrka 
mot Snapparp . Efter ca 2 km sväng in på avtagsväg 
mot N och fortsätt på denna ca 600 m till reser
vatet. 

Från E6 nås reservatet genom att svänga österut 
vid Snapparp och fortsätta 1600 m och därefter 
svänga N ca 600 m till reservatet. (bil 1) 

Föreskrifter gällande rätten att förfoga över 
sa mfälligheten 

Det är förbjudet 

att uppföra byggnad 

att anlägga väg utan länsstyrelsens tillstånd 

att uppföra stängsel som hindrar all mänhetens 
till träde 

att framdraga luftledningar 

att sprä nga , schakta, gräva, utför a fyllning eller 
bedriva täkt i någon form, dock att täkt för 
hu sbe hov må bedrivas i befintligt sandtag 
efter därom av länsstyrelsen meddelat till
stå nd 

att utföra maski nel l markberedning utan länssty
relsens tillstånd 

att anord na upplag med und antag av timmerupplag 
samt 

att avverka, rOJa, plantera eller så skog utan 
skogsvårdsstyrelse n s tillstånd. 

Föreskrifter gäl land e den besökande all mänh eten 

Det är förbjudet 

att förstöra eller skada fast naturföremål eller 
ytbildning 

att fälla, bryta kvistar eller på annat sätt 
skada träd och buskar vare sig döda eller 
levande 

att skada vegetationen t ex genom uppgrävning av 
väx t er 

att rida 
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a tt vidta åtgär der so m kan verka störa nd e på 
djurliv e t , exe mp e lvi s att från nära håll 
fotografera boplats 

att tälta elle r upp ställa husvagn 

att göra upp e ld 

att utan tillstånd a v (f8rvaltande myndighet) 
skogsvårdsstyrelsen anordna tävl ing s om kan 
medför a ska da på växt- eller djurliv 

att framföra motordriv et fordon annat ä n på an
visad väg och parkeringsplats 

att parker a a nn at ä n på därfö r iordningställd 
plat s 

att slä ppa hund fri inom omr ådet 

att utför a vetenskapliga eller andra under sök 
ningar ut a n tillstånd av s kog svår dss tyr e l se ri 
( förv a lt a nde myndighet ) 

Vå rd - och förvaltning s be s tämm e l se r 

1. Naturreservatet s ka ll vårdas och förvaltas a v 
sk og svå rd sstyrelse n i samrå d med mar kägarn a. 

2. Syf t et me d naturr eserva t et är att beva ra et t 
för både de n vetenskapliga och socia la nat ur 
vården myc ket värde fullt dynlandskap me d dess 
skogsbestå nd och intressa nta flora. 

3. Områd et ska ll lik som hitt i ll s n ytt j as för 
s kog sbr uk. All avver kning , röj nin g, plantering 
och så dd skall ske i sa mrå d med s kog svår ds
styre l sen. För trakten främ mand e träd- och 
bu s ks l ag bör undvik as. Skö t se ln s kall i övrigt 
s ke i enlighet med en skötse lpl a n , vilken 
s kall upp rättas av förva lt are n i sa mråd me d 
l ä net s skötselrå d och därefter godkännas av 
l ä nsstyrelse n efter hörande av state ns nat ur
vårdsverk. 

4. Förva l tare n må anord na parkeri ngsp l a ts på 
l ä mpli g plats inom reservatet. 

5. Förvaltaren har att ombesörja a nor dn a nd et av 
toaletter och upp sa mlin g av avfall och d yl ikt 
i den mån besöksfrekvense n påkallar detta. 

6. Reservatet ska ll benämnas "Tjärb y sa ndd yns
reservat" och ska ll genom förvalt are ns försorg 
utmärk as i e nli ghet med de a nvi s ningar so m ut 
färdat~ · av statens~ nat~ ~vårdsverk. 
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DISPOSITIONS- OCH SKÖTSELPLAN FÖR MARK OCH VATTEN 

Mål för mark- och vegetationsvård 

Skötseln av reservatet skall syfta till att vårda 
och bevara områdets säregna dynbildningar samt även 
i övrigt flygsandsplanteringen . Skogsskötseln bör 
inriktas på att göra bestånden stormhärdiga och ske 
enligt de bestämmelser som gäller för det s k skydd
skogsområdet inom vilket reservatet som helhet är 
beläget. Äldre högstammig tallskog bör överhållas så 
länge som möjligt . 

Inplanterad bergtall bör successivt avverkas. Gra
nen bör på sikt ersättas med 'inhe~ska f Hr området 
lämpliga trädslag. 

Lövkärret i reservatets NO del bör få utvecklas 
fritt mot ett naturskogstillstånd. 

Principer för disposition av mark och vatten samt 
åtgärder av allmän karaktär 

Skyddsplanteringar av bergtall skall avverkas och er
sättas av spontant invandrande trädslag eventuellt av 
tallplantering. I d e torrast växande be stå nden , där 
undervegetationen enbart utbildas av ett botten sk ikt 
me d lavar, bör röjningen ske försiktigt med ett suc
cessivt borttagande av bergtallen . 

Tallbestånden skall skötas enligt de bestämmelser 
som gäller för det s k sky ddskogsområdet . Föryng 
ringen bör ske genom luckhuggning och självföryng
ring. Bestånd på dyner med undervegetation be ståe nde 
av lavar är synnerligen känsliga och bör få utveck 
las fritt. 

Vid användande av skogsmaskiner bör s tor hänsyn tas 
till dynerna och överfart av de ssa bör undvikas. 

Lövkärret beläget i reservatets NO del , sköt sel om
råde 2, bör f å utvecklas fritt mot ett natur skogs
tillstånd . 

Uppren sn ing av diken bör e nda st ske då detta är av 
absolut nödvändighet för skogsbeståndens fortbestånd. 

Jakt och faunavård 

Markägarna förfogar fritt över jakten inom reserva
tet. 

, 
i 
I, 
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Vid avverkning, gallring och röjning bör boträd, 
gamla och torra träd kvarlämnas. Gallring och 
röjning bör ej ske under häckning s tid. 

Hu sbe ho vstäkt av sa nd 

Enligt länsstyrelsens beslut 1988-09-09 ha} samfällig
het sdelägarna tillstånd att u ttaga ca 25 m sa nd år
ligen inom område som markerats med röd linje på bi
fogad karta Sbil 9). Tillståndet gäller till angiven 
~o lym (250 m ) uttagits, dock längst till och med 
1998-01-01. Som villkor för tillståndet gäller 

att brytningsområdet s kall avbanas resp efterbehand
l as efter hand arbetet i täkten fortskrider 

att brytning sområdet s slänter inte får ges brantare 
lutning än 1:3. De ska ll avrunda s mjukt vid s länt
krön och slä ntfot samt i övrigt a npa ssas till a n
gränsande terräng 

att stubbar och andra trädrester efterhand ned sc haktas 

att brytning av ma ss or inte får ske till lägre nivå 
ä n befintlig vägnivå. 

Det är vidare önskvärt att inte hela täktbotten vid 
efterbehandlingen närmast den befintliga vägen skogs
planteras. Ett mindre område bör lämnas för a nläggande 
av parkering s pla ts (se kap 3.1). 

En av förvalt are n ut sedd t illsynsman ska l l utöva 
tillsyn av reservatet. För tillsynsmannen skall 
upprättas avtal och instruktioner. 

Tömning av eventuella sopkä rl bö r ombesörjas av kom
munen. Avtal skall upprättas mellan förvaltaren och 
kommunen. 

2.3 Detaljbeskrivning och detaljåtgärder 

Beskri vning e n har delats in i skötselområden. Dessa 
framgår av karta i bilaga 5. Varje skötselområde be
skrivs kortfattat, vi dare anges målet för skötse ln 
och åtgärder av engångs- och underhållskaraktär. 

Avveckling av bergtallbestånd skall ges h ögsta 
prioritet. 
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Skötselområde 1 

~e~k~i~nin~: Området omfattar reservatets norra del. 

Mål: 

Dynerna är välutbildade, bl a med tyd
liga parabeldyner och tillsammans med 
den ca 90-åriga tallskogen bildas vack
ra "pelar sa lar". Und er tallarna finns 
bit vis bergtall. Vegetationen utgör s av 
torra hed sam hällen som på dynryggarna 
domineras av lavar av släktet Cladoni a 
och i sä nkorna av risväxter. I områdets 
östra del finns smärre lövlrädspartier. 

Tall s kog med inslag av lövträd . Tall
s kog e n bör om möjligt överhållas. 

Engångsåtgärd: Successiv avverkning av 
a ll bergtall. 
Und er håll såtgärd: Skoglig skötsel. För
si ktig a röjningar för att gynna befint
liga och spon tant invandrande lövträd. 
Tallbestå nd på dynryggar där risvege ta
tion saknas lämnas ut an åtgärd. 

Sköt se l område 2 

~e~k~i~nin~: Området l igge r i reservatets no rdöstra 
del och utgörs ave n dikad fukthed. 
Björk ä r det dominerande t rädslage t. 

Mål: Naturskog. Bör om möjligt lämnas för fri 
u tveckling. 

Engång såtg ärd:-
Underhåll s åtgärd: Rens ning av diken 
e nd ast då det t a är av absolut nödvän
dighet för de angränsa nd e tall- och 
granplanteringarnas fortbestånd. 

Skötselomr åde 3 

~e~k~i~nin~: Området utgöre s aven upphöjning i 
björkkärr s partiet i reservatets nord
östra del. Vegetatione n be s tår av ny
ligen planterad gran och ett kraftigt 
uppslag av björk oc h sälg. Fält s kiktet 
domineras av kruståtel. 

Mål: Granskog. Nästa generation tall- eller 
lövskog. 

Engång så tgärd:-
Underhåll s åtgärd: Skoglig s kötsel. 
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Skötselområde 4 

~e~k~i~nln~: Området ligger i reservatets nordöstra 
del och består av dikade, ca 1 5 år gamla 
gran- och tallplanteringar. Undervege
tationen är mycket dåligt ut vecklad. 

Mål: Gran- och tallskog. Nuvarande grangene
ration bör följas av tall- och/eller 
lövskog. 

Engångsåtgärd: -
Und er hållså tgärd : Skoglig skötsel av 
planteringen tills denna avverkats. 

Skötselområde 5 

~e~k~i~nln~: Området ligger i reservatets nordöstra 
del och består av björkskog med tallin
blandning. 

Må l: Blandskog. 

Engå ng såtgär d : -
Und er hållsåtgärd : Skoglig skötsel. 

Skötselområde 6 

Mål: 

Området ligger i reservatets östra del 
och består aven dikad, ung tall/gran
plantering. Föruto m tall och gran finns 
här ett kraftigt upp slag av asp, björk, 
rönn och brakved. 

Tallskog med lö vinblandning. 

Engångsåtgärd : -
Und er hål l såtgärd: Skoglig skötsel. Gall
ringar bör inriktas på att gynna tall 
och lövträd. 

Skötselområde 7 

~e~k~i~nln~: Området består av ett sandtag i reser
vatets södra del. 

Må l : Hu sbehovstäkt, därefter tallskog och 
P-plats. 

Beträffande sandtäkt, se kap 2.2.3, 
beträffande P-plat s, se kap 3.1. 
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Sk öt se lo mrå de 8 

Må l : 

Området täcker södra dele n av reservatet 
och består hu vud sak lig en av ca 90-årig 
tallskog. Smärre tallbestånd av olika 
ål d rac finns spr idd a inom området, lik
so m et t f å tal s må partier me d gran. I om
rådets ce ntrala d e lar finns s törr e sa m
ma nhäng a nd e partier me d bergta ll. Und e r
vegetationen består framförallt av olika 
risarter me n på d ynrygg ar na domin erar, 
för slitage kän s lig a, l avsa rnh äl l ~n; . 

Tallskog om möjligt med inblandning av 
l övträd. 

Engångsåtgärd: All bergtall avverkas 
s uc cessiv t . När t a ll e n fått gott fot
fäste kan all bergta ll avverkas. 
Und er hå ll såt gärde r: Skoge n ska ll skö t as 
e nlig t de bestämmelser so m gäller för 
skyd d ss kogsområden . Tal l s ko ge n bör för
yngras genom luckhuggning för sjä lv såd d. 
Efterhand s om gran e n avverkats bör för
yngring s ke med tall oc h löv. Tallb es tånd 
på d ynrygg ar där ri svegetatio n sak n as 
lämnas ut a n åt gärd . 
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Kompri merat sköt s elprogram 

Nr Översiktlig Mål 
beskrivning 

Tallbestånd Tallskog 
ca 90 år 

2 Björkkärr Naturskog 

3 Granplantering, Granskog 
ung 

4 Gran- och tall- Gran- och 
plantering, 15 tallskog 
å r 

5 Björk/tallskog Blandskog 

6 Ta ll /granplan- Tall/ 
tering, ung löv s kog 

7 Sandtag 

8 Tallskog, hu
vud saklige n 
90 årig 

Tallskog/ 
P-plats 

Tall s kog 

Atgärder 

avverkning av 
bergtal l 

s koglig sköt se l 

s koglig sköt s el 

s koglig s köt s el 

s koglig sköt s el 

avverkning av 
bergtall 

PLAN FÖR ANLÄGGNING: DI SPOSITION OCH SKÖT SEL AV 
ANLÄGGNINGAR FÖR ALLM ÄNHETEN 

Be fintliga och föreslagna anl ä ggningar har utm ä rk ts 
på t illhör a nde karta. (bil 6) 

Parker in g s plat s 

Bör anläggas inom sandt ä ktsområdet i samband me d 
eft e rbehandling. I avv a ktan på detta kan ett mindre 
p-utrymm e iordningställas om e d e lb a r t s öd e r om kör
vägen. Väg e n fr å n re se rv a tet s s ydö s tr a hörn till 
parkering s plat se n bör Förbättr as. 

Sk y ltar s om ang e r P- p la ts en s l ä g e bör d e l s s ätt as 
upp i re se rvatet s sydö s tra hö rn, dels vid P-pl a t se n. 

Sopkärl 

Om s opkärl behöv s skall dett a pla ce r as v i d park e 
ring s plat s en. 
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3.3 Stigar 

En ny stig som binder ihop redan befintliga stigar 
bör anläggas i reservatets nord västra del. Stor 
hänsyn skall tas till dynerna. Stigarna und er hålls 
vid behov. 

3.4 Informationstavlor 

med utmarkerade stigar och information om flygsand
fältens historia och om sanddynernas slitagekänslig
het ska finnas på markerade platser. De befintliga 
skyltarna bytes ut. 

3.5 Vägvisning 

4 . 

5 . 

Detta ska ll ske enligt Svensk standard och natur 
vå rdsver kets anvisningar. Vägv i sare me d "Tjärby 
sanddynsreservat" upp sättes vid södra tillfarten 
till reservatet. 

DOKUMENTATIO N 

Naturvårdsförvaltaren dokumenterar utFörda åtgär der, 
kostnader för och finansiering av nat urv årdsförvalt
ningen. Bilagd blankett "REDOVISNING AV NATURVARDS
ATGÄRDER" (bilaga 10) ska ll användas . 

FINANSIERING AV NATURVARDSFÖRVALTNINGEN 

Avta l bör uppr ättas mellan natur vårds förvaltaren och 
mark ägaren beträffande förvaltningen av naturreserva
tet. Av avtalet bör framgå fördelningen av a nsvaret 
för i skötse lpl anen föreskrivna åtgärder. 

En ekonomisk u tredning har gjorts 1988 avseende kost
nader och intäkter för naturvårds förvaltningen. Ut
redningen bilägges (bilaga 11) . 

Staten svarar för kostnaderna som anges i bilaga 11, 
dvs för avverkning av bergta ll, P-plats, skyltning, 
infor mationstavlor och tillsyn. 

Eventuell renhållning bör kommunen svara För. 

Markägaren svarar för efterbehandling av täktområdet, 
skogliga åtgärder samt övriga åtgärder och kostnader 
som är att h änföra til l fastighetens normala skötsel. 
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Bilaga 5 

1 (3) 

VÄXTER PATRÄFFADE INOM TJÄRBY SANDDYNSRESERVAT 

Arterna är uppställda i bokstavsordning efter det 
vetenskapliga namnet. Artlistan bygger på observa
t i oner gj o rda i r e s e r v a t e t und er e t t p.a r r und vand
ringar i augusti 1980. 

KÄRLVÄXTER 

Agrostis tenuis 

Alnus glutinosa 

Betula pubescens 

B. verrucosa 

Calluna vulgaris 

Campanula rotundifolia 

Carex arena ria 

C. echinata 

C. nigra 

Chamaenerion angustifolia 

Comarum palustre 

Corynephorus canescens 

Deschampsia caespitosa 

D. flexuosa 

Elymus arenarius 

Empetrum nigrum 

Equisetum fluviatile 

Galium aparine 

Goodyera repens 

Hieracium umbellatum 

Holcus lana tus 

Juncus effusus 

Luzula pilosa 

Lysimachia thyrsiflora 

Majanthemum bifolium 

Melampyrum pratense 

Monotropa hypopitys 

Myrica gale 

Peucedanum palustre 

Picea abies 

Pinus mu go 

P. sylvestris 

rödven 

klibbal 

glasbjörk 

vårtbjörk 

ljung 

liten blåklocka 

sandstarr 

stjärnstarr 

småstarr 

mjölkört 

kråkklöver 

borst tåtel 

tuvtåtel 

kruståtel 

strandråg 

kråkbär 

sjöfräken 

snärjmåra 

knärot 

flock fibbla 

luddtåtel 

veketåg 

vårfryle 

topplösa 

ekorrbär 

ängskovall 

tallört 

pors 

kärrsilja 

gran 

bergtall 

tall 



Poa annua 

Polypodium vulgare 

Populus tremula 

Potamogeton natans 

Pyrola minor 

Quercus robur/patraea 

Rhamnus frangula 

Rubus fruticosus 

R. idaeus 

Rumex acetosella 

Sal i x sp. 

Scirpus sylvaticus 

Senecio viscosus 

Sorbus a ueaparia 

Sparaganium minimum 

Trientali s europea 

Vaccinium myrtillus 

V. uligonosum 

V. vitis-idaea 

Viola palustris 

vitgröe 

stensöta 

asp 

gäddnate 

klotpyrola 

ek 

brakved 

björnbär 

hallon 

bergs yra 

sälg 

skogs säv 

klibbkorsört 

rönn 

dvärgigelknopp 

skogsstjärna 

bl åbär 

odon 

lingon 

kärrviol 

2 

KRYPTOGAMER (utom kärlkryptogamerl 

mossor 

Dicranum scopari um 

D. undulatum 

Hylocomnium splendens 

Hypnum cupressiforme 

Mnium hornum 

Plagiothecium schreberi 

Pol ytrichum commune 

P. piliferum 

Ptilium crista-castrensis 

Pohlia nu ta ns 

Sphagnum squarros um 

lavar 

Cladonia arbuscula 

C. cornuta 

va nlig kvastmossa 

vågig kvastmossa 

husmossa 

bergklomossa 

sk ugg stjärn mo ssa 

vägg mo ssa 

björnmossa 

hårbjörnmossa 

kammossa 

nickmossa 

spärrbladig vit mo ssa 

gulvit renlav 

syl-bägarlav 



.l 
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C. fimbriata blek bägarlav 

C. floerkeana pinnbägarlav 

C. furcata ris-bägarlav 

C. gracil is stängel-bägarlav 

C. i mp exa hed-renlav 

C. pit yrea grynig bägarlav 

C. rangiferina grå renlav 

C. squa mo sa fjällig bägarlav 

Cornicularia aculeata hedlav 
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LÄN: 
KOMMUN: 
OBJEKT: 
RIKSREG NR: 
BUDGETAR: 

Skötsel-
område Skötsel åtgärder 

1 2 3 4 5 6 7 B 9 

REDOVISNING AV NATURVARDSATGÄRDER 

ATGÄRDSKOD: 

1 Avv"erkning 
2 Gallring 
3 Röjning 
4 Risbränning 
5 Övr markvård 

10 1 1 12 13 

• 

6 vägar, leder, stigar 
7 Gränsmarkering 
8 Hägnader 
9 P-platser 

10 Rastplatser 

An tal Kostnad 
dv vård -
AMS ansl ag et 

14 15 

11 Sanitära anl 
12 Byggnader 
13 Skyltar 
1 4 
1 5 

Kommentarer 

GO 
,." ..., 
Q) 

<D 
Q) 

~ 

D 
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Län: 

Kommun : 

Objekt: 

Halland 

Laholm 

Tj ärby 

Riksreg nr: 

Skötsel -
område 
Skötsel - Typ av åtgä rd 
objekt 
nr 
-

1 2 

1 Avverkning 
av bergtall 

8 Avverkning 
av bergtall 

7 P- plats 

skyltning 

informatiom 
ta vla 

tillsyn 

UTREDNING AV KOSTNADER OCH rNTÄKTER FÖR NA TU RVAR DSFÖ RVAL TNI NGEN 

Undantag~n från fastställelse enligt 9 § NVF 

Upprättad: 1988 

Kostnade r , Intä k ter 
, 

Investeringsbehov 
Arbetskra ftbeh ov (avser ma teria l , maskiner etc ) Typ av intäkt Kr 
i normaldagsverken i kr 
8å 1 - 5 Bå 6-10 Bå 1- 5 Bå 6- 10 8a 1 - 5 Ba 6- 10 

3 4 5 6 

10 10 

10 10 , 

5 5 000 

2 3 000 

10 000 

5 5 
CD '"', 
'"" OJ 

\D 
OJ 

~ 

~ 


