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Skummeslövs sanddynsreservat avsattes genom läns
styrelsens beslut den 30 juni 1972. 

Skötselplan för reservatet har upprättats av natur
vårdsförvaltaren och länsstyrelsen i samråd. Planen 
har behandlats i länets s k skötselråd. Laholms kom
mun och statens naturvårdsverk har yttrat sig i 
ärendet. 

Länsstyrelsen fastst äller härmed jämlikt bestämmel
serna i 9 § naturvårdsförordningen (SFS 1976:484) 
bifogad skötselplan för Skummeslövs sanddynsreservat. 

Besvärshänvisning, jordbruksdepa rtementet, enligt 
bilaga. 

I handläggningen av detta ärende har deltagit l ä ns
rådet Maj-Britt San dlund, beslutande, byråd i rektör 
Ove Olsson, föredragande, förste länsassessor Äke 
Andr~n och byråinspektör Staffan Bengtsson. 
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1. 

1.1. 

1.1.1. 

1.1.2. 

ALLMÄN BESKRIVNING SA1ff }~LSÄTTNING FÖR NATURRESERVATETS 

SKÖTSEL JMJTE FÖRESKRIFTER 

Allmän beskrivning 
lla1a_ 

Naturreservatets benämning: Skummeslövs sanddynsreservat 

Avsatt: 1972-06-30 

Areal: 111 ha 

Kommun: Laholms 

Topografiska kartbladet: 4C Halmstad SV 

Ekonomiska kartbladet: 4234, 4224 

Läge: Skummeslövs socken; reservatet utgöres av två skiften, 
norra resp södra fältet, belägna 8 resp 5 km nordost Båstad. 

Ägare: Staten, domänfonden 

Förvaltare: Domänverket, Hallands revir 

Fastighet: Skummeslövsstrand 141 

Inköpt: 1853 - 56 

Syfte med avsättningen: Att bevara ett för både den veten
skapliga och sociala naturvården synnerligen värdefullt och 
för hela den halländska kusten särpräglat sanddynslandskap. 

lia~u~f~r~ll~n~e~ 

Reservatets båda delar är gamla flygsandsfält, som blivit 
skogbevuxna genom skogsplanteringar omkring sekelskiftet. 
Norra fältet är relativt kuperat, framför allt i centrala 
delen, med ett flertal dynryggar i olika riktningar, Tall 
av varierande ålder och storlek dominerar, men också rena 
björkbestånd förekommer insprängt. Även en del gran och berg
tall ingår. I väster har naturliga, vindslipade skogsbryn av 
björk, rönn, asp m fl lövträd bildats. 
Södra fältet är tämligen flackt och uppdelas aven några me
ter hög dynrygg i en västlig, lägre belägen och en östlig, 
högre belägen del. 
Längst i väster finns en lågvuxen martallskog, vilken inåt 
land ersätts av tämligen högvuxen tallskog. I de högre 
belägna östra delarna är tallen uppblandad med lövträd, främst 
björk och i sydöstra deleri-' en del ek. Några mindre granbe
stånd finns i norr. 
Inom reservatet råder utpräglat näringsfattiga (oligotrofa) 
förhållanden och artfattiga nenväxtsamhällen dominerar helt. 
För ~tförligare beskrivning se Larsson (1977) (bilaga 4) 

KOJ!llll~i~tio~e.!: 

Till norra fältet tar man av från E6 vid liIellbystrand, kör 
västerut till kustvägen och följer denna 3 km söderut, där 
reservatet ligger omedelbart öster om vägen. 
Till södra fältet tar man av från E6 vid Pråmhuset knappt 
2 km norr Ö Karup och följer därifrån vägvisningen till 
Skummeslövsstrand, varifrån man kan vandra utefter stranden 
en km söderut till reservatet. 



1.1.4. Föreskrifter -------
Jämlikt 8 § naturvårdslagen angående rätten att förfoga över 
fastigheten är det förbjudet 

att spränga, schakta, gräva, utföra fyllning eller vidtaga 
annan liknande åtgärd, 

att bedriva täkt av sten, grus, sand, lera eller matjord, 

att anordna upplag med undantag av tillfälliga upplag för 
skogsskötselns behov samt tångupplag, 

att anlägga vägar, stigar och parkeringsplatser annat än 
för reservatets utnyttjande, dock att förbudet icke skall 
utgöra hinder att anlägga den planerade nya kustvägen i om
rådets östra linje, 

att anlägga campingplats, 

att framdraga lUftledning, 

att uppföra byggnad, väsentligt ändra befintlig byggnad eller 
uppföra annan anläggning med undantag av byggnad eller anlägg
ning, som utföres av förvaltaren för reservatets skötsel och 
vård, 

att plantera eller så skog utan länsstyrelsens tillstånd, 

att avverka lövskog eller tallskog annat än i samband med 
skötselåtgärder enligt skötselplanen, 

att använda kemiska bekämpningsmedel eller tillföra växtnä
ringsämnen samt 

att bedriva jakt under tiderna 15.6 - 31.8 samt på lördagar 
och söndagar under resten av året; dock att förvaltaren under 
särskilda omständigheter må meddela tillfälliga undantag från 
förbudet. 

J ämlikt 10 § naturvårdslagen gällande allmänheten är det för
bjudet 

att gräva eller på annat sätt skada eller förstöra fast na
turföremål eller ytbildning, 

att skada växtligheten exempelvis genom uppgrävning av väx
ter, 

att vidtaga åtgärd, som kan verka störande på djurlivet exem
pelvis att från nära håll fotografera boplats, 

att rida annat än på de av förvaltaren anvisade vägarna, 

att göra upp eld, 

att tälta eller uppställ a husvagn, 

att framföra motorfordon eller moped annat än på anvisade 
vägar och parkeringsplatser, dock med undantag för den rätt, 
som tillkommer vederbörande markägare att färdas genom områ
det, 

att parkera annat än på anvisade platser, 

att på ett störande sätt utnyttja radio, bandspelare o dyl, 

att anbringa tavla, affisch, inskrift eller annan störande 
anordning. 



2.1. 

2.2. 

2.2.1. 

2.2.1.1. 

DISPOSITIONS- OCH SKÖTSELPLAN FÖR MARK OCH VATTEN 

Allmän målsättning för mark- och vegetationsvård 

Den allmänna målsättningen för mark- och vegetationsvård 
skall vara att vårda och bevara området som flygsandsplan
tering . Skogsskötseln bör inriktas på att göra bestånden 
stormhärd~ga, samt att i görligaste mån succesivt ersä tta 
barrträden med lövskog. 
Den inplanterade bergtallen bör efterhand ersättas med lämp
liga inhemska trädslag t ex ek (querqus petraea och querqus 
robur) där så är möjligt. 

Principer för disposition av mark och vatten samt åtgärder 

av allmän karaktär 

liäyd_ay ~k~g&o~!d~n_ 

Skyddsplanteringarna av bergtall på södra fältet hålles in
takta. Vid behov utföres nyplantering med lämpligt trädslag 
t ex ek eller vanlig tall, där så är möjligt. Om inget l ämp
ligt inhemskt trädslag kan frambringas skall återplantering 
av bergtall utföras. 

Planteringarna av vanlig tall skall skötas genom upprepade 
gallringar för att bevara rätt kronstorlek på träden. Detta 
till gagn för beståndets uthållighet, som skydd mot sandflykt 
samt för att gynna det rörliga friluftslivet. 

Granplanteringarna visar dålig trivsel och skall genom gall
ringar succesivt avvecklas och ersättas med spontant in~and
rande lövträd. Vid behov bör kalavverkning ske. På dessa ytor 
bör då sådd av ek ske. 

Lövskogspartierna, huvudsakligen bestående av björk, skall 
skötas genom gallringar med jämna intervaller för att säker
ställa beståndens föryngring. Eken skall, där den förekommer, 
gynnas vid gallringarna. 

Lövbrynen i västra delen av norra fältet bör få utvecklas 
fritt. Bortröjning av befintliga barrträd skall dock utföras. 

Ja~t_o~h_fä~ayå~d_ 

Det är förbjudet att bedriva jakt under tiden 15 juni - 31 
augusti samt på lördagar och söndagar, helgdagsaftnar och 
helgdagar under resten av året, dock må förvaltaren under sär
skilda omständigheter meddela tillfälliga undantag från för
budet. 

Jakten skall bedrivas i första hand som skyddsjakt på vild
kanin. Erforderligt samråd mellan förval taren och l änsstyrel
sen bör ske. 

Vid avverkningar och röjningar ska hänsyn tas till hålbyggan
de fåglar och annat vilt genom att i möjligaste mån ihåliga 
träd och fruktbärande träd och buskar kvarlämnas. 

!illvn 
En av förvaltaren utsedd tillsynsman skall utöva erforderlig 
tillsyn. Förvaltaren skall upprätta mnstruktion för till
synsmannen. 
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lie.!!h!llnin~ 

Tömning av soptunnor skall genom avtal med 
kommunen ske i kommunal regi. 

Detaljbeskrivning och detaljåtgårder 

Beskrivning och karta har indelats i skötselområden. Varje 
skötselområde har beskrivits med ledning av inventering var
jämte angivits målsättning för skötsel samt å tgärder av en
gångs- och underhållskaraktär. 

No,!r~ fält,!t_ 

Skötselområde 1 

!e,!k,!iynin.61 

Området är tämligen kuperat med dynryggar i olika riktningar. 
Björkskog dominerar, men en del tallskog finns framför allt 
på högre ryggar. Bitvis finns ett välutvecklat buskskikt av 
brakved och unga lövträd. I västra kanten har naturliga vind
och saltpinade lövbryn, främst av björk, rönn och asp 
bildats. 

~ålslit~nin.6: 

Att bevara bestånden så länge som möjligt till skydd mot 
sandflykt och som strövområde för allmänheten. Lövbrynen i 
västra delen bör få utvecklas fritt. Befintliga buskskikt av 
brakved och unga träd bevaras. Stormfasta bestånd bör efter
strävas. 

!tgä,!d..!. 
Engångsåtgärd: Ingen 

Underhållsåtgärd: Gallringar med jämna intervaller för att 
underlätta lövträdens föryngring. Härvid bör invandrande löv
träd gynnas på tallens bekostnad. 

Skötselområde 2 

Be,!k,!iyning: 

4 

Ett flertal dynryggar sträcker sig genom området i olika rikt
ningar. Tämligen lågvuxen och tät tallskog dominerar. Uppe 
på de torraste höjdpartierna finns smärre bergtallbestånd. 
Blandskog med björk och tall finns framför allt ~ sänkor i 
västra delen. 

!ålslit~ning: 

Att bevara beståndet så länge som möjligt till skydd mot sand
flykt och som strövområde för allmänheten. 

!tgä,!d..!. 
Engångsåtgärd: Utföra såddförsök med ek för att erhålla kun
skap om möjligheten att i framtiden ersätta tallen medek. 
Sådden bör ske under en skärm av tall. 

Underhållsåtgärd: Gallring av beståndet med jämna tidsinter
valler. Lövträd gynnas vid gallringarna. Underhåll av ekför
yngringsförsöken. 

r I 



Skötselområde 3 

1!e~k~i~~nit: 

Några lägre dynryggar går genom området i öst-västlig rikt
ning. 
Gammal, gles och högvuxen tallskog dominerar. Under tallarna 
finns en del bergtall, ungtall och björk. I östra delen finns 
ett blandskogsbestånd med tall, björk och enstaka granar. 

Måls!tln~nit: 

Att bevara beståndet så länge som möjligt som strövområde för 
allmänheten. 

!titä~d.:. 
Engångsåtgärd: Eortröjning av bergtall och gran. 

Underhållsåtgärd: Svaga gallringar av beståndet med Jamna tids
intervaller, för att erhålla ett stormhärdigt bestånd. 

Skötselområde 4 

1!e~k~i~init: 

Utgöres av brynskogen i väster utmed kustvägen, där en kust
parallell dyn genombrutits vid vägens utbyggnad nyligen. I 
västligaste delen finns mycket barrträd (tall, bergtall och 
vitgran) medan lövträd (asp, rönn och björk) dominerar längre 
mot öster. 

Måls!tln~nit: 

Att främja naturligt bildade och stormfasta lövbryn. På längre 
sikt röja bort barrträden. 

!titä~d.:. 
Engångsåtgärd: Ingen 

Underhållsåtgärd: Upprepade, försiktiga rOJn1ngar av barrträd 
österifrån. Låta lövskogen utvecklas fritt. De vitgranar ooh 
bergtallar som fortfarande visar god kondition bedöms t v 
vara nödvändiga för innanförliggande bestånds fortbestånd. 

Skötselomrii.de 5 

1!e~k~i~~nit: 

Tämligen kuperat med ett flertal dynryggar framför allt i öst
västlig riktning. Medelålders tämligen tät tallskog dominerar. 
Några smärre granbestånd finns framför allt i nordöstra delen. 
Björkskog förekommer främst i kantområdena och bitvis ingår en 
hel del björk i tallskogen. 

Målsiitlninit: 
Att bevara beståndet så länge som möjligt till skydd mot sand
flykt och som strövområde för allmänheten. I största möjliga 
utsträckning ersätta granskogen med spontant invandrande löv
träd. 

!titä~d.:. 
Engångsåtgärd: Ingen 

Underhållsåtgärd: Gallringar av bestånden med jämna tidsinter
valler. Granbestånden skall genom gallringar succesivt av
vecklas och ersättas med spontant invandrande lövträd. I 

I 



~öirä fält~t_ 

Skötselområde 6 

~eäk~i~in~: 

Utgöres av lågvuxna, snåriga bergtallbestånd med en del luckor 
med död bergtall. Området är torrt med många lavar och dåligt 
utvecklat fältskikt. Marken är mycket mager. Enstaka öppning
ar med bar sand finns i västra delen. 

~ls~t~nin~: 

Att bibehålla lämpligt trädslag till skydd mot sanddrift och 
som skydd för innanförliggande skogsbestånd. 

!tKä~d~ 
Engångsåtgärd: Ingen 

Underhållsåtgärd: Allteftersom bergtallen dör skall denna er
sättas med lämpligt trädslag, försöksvis ek genom sådd i mind
re omfattning. Misslyckas detta försök skall om inget annat 
lämpligt trädslag kan frambringas, återplantering av bergtall 
utföras. 

Skötselområde 7 

~eäk~i~inE: 

Högvuxen och tämligen gles tallskog (bitvis med mycket berg
tall under) dominerar inom .~området. Området utgöres aven 
sandslätt som avskiljes mot skötselområde 3 aven några me
ter hög dynrygg. 

~åls~t~nin~: 

Att bevara beståndet så länge som möjligt till skydd mot sand
flykt och som strövområde för allmänheten. 

!tEä~d~ 
Engångsåtgärd: RÖja bort bergtall under slutna tallbestånd. 

Underhållsåtgärd: Gallring av beståndet med jämna tidsinter
valler. 

Skötselområde 8 

~eäk~i~inK: 

Blandskog av tall och björk dominerar. I sydöstra delen ingår 
bitvis mycket ek. Detta är det enda område inom reservatet 
som hyser högvuxna ekar. I branten ned mot område 7 finns 
rikligt med knärot. 

Måls!t~ninE: 

Att bevara beståndet så l änge som möjligt till skydd mot sand
flykt och som strövområde för allmänheten samt att i största 
möjliga utsträckning ersä tta tallskogen med lövskog. Härvid 
bör framför allt ek gynnas. 
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!t~~d.:.. 
Engångsåtgärd: Ingen 

Underhållsåtgärd : Gallringar av beståndet med jämna tidsinter
valler. Lövträden gynnas vid gallringarna. 

Skötselområde 9 

1!esk~i~~n~: 

Tät, medelålders granskog upptar större delen av området. 
Et t dike går genom norra delen. I sydöst finns ett mindre 
björkbestånd. 

l!åls~tin~ns: 

Lövskog, främst med ek och bj örk. 

!t~ä~d.:.. 
EngAngsåtgärd: Avverka granbestånden. Befintliga lövträd 
bibehålles. Plantering av ek. 

Underhållsåtgärd: Röjningar i plant- och ungskogsbeståndet. 

Översiktlig objektbeskrivning Målsättning Åtgärder 

Björkskog, en del tallbestånd Lövskog Gallringar 

Tallskog, inslag av björk Tallskog Gallr. eksådd-
försök 

Högvuxen, gles tallskog Tallskog Röjning, gall-
ringar 

Blandskog Lövbryn Röjningar 

Tallskog m en del gran o björk Skogsområde Gallringar 

Bergtallbestånd Skyddsskog Underhåll 

Tallskog Tallskog Röjning, gall-
ringar 

Blandskog av tall, björk samt Skogsområde Gallringar 
en del ek 

Granbestånd, en del björk Lövskog Avverkning, 

7 

plantering, röj-
ningar 



3. PLAN FÖR ANLÄGGNINGSARBETEN 

3.1 . Utmärkning av reservatet 

skal l ske i enlighet med statens naturvårdsverk (SNV:s) före
skrifter. Platserna för upplysningsskyltarnas placering (7 st) 
har utmärkts på tillhörande karta. 

3.2 . Förbudsskyltar 

Då det är förbjudet för annan än därtill behörig att framföra 
motorfordon på vägen genom södra fältet, skal l skyltar finnas 
vid de markerade stäl l ena. 

I bilaga 6 anges vilka som har rätt att färdas på enskild väg 
inom reservatet . 

3. 3. Sopkärl 

Sopkärl bör finnas på markerat ställe vid norra fältet . 

3.4. Parkeringsplats 

En parkeringsplats med plats för cirka 1D bilar bör anläggas 
på norra fället. Förvaltaren skall utreda frågan i samråd med 
vägverket . 

I 
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