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Bakgrund 

Bilagan innehåller beskrivningar av de värden som utgör motiv för att utvidga strand-
skyddet i kommunen. Asterisken (*) i beskrivningarnas huvudmotiv nedan hänvisar till 
propositionen 2008/09:119 där 7 punkter anges (se nedan), vilka kan utgöra motiv till 
utvidgning av strandskydd:  

1. områden som omfattas av annat områdesskydd, t.ex. naturreservat, som inte innebär 
samma skydd för strandområden som bestämmelserna om strandskydd, 

2. riksintresseområden enligt 3 kap. 6 § andra stycket och 4 kap. 2–8 §§ MB som är 
relevanta för strandskyddet, 

3. kust- och skärgårdsområden som inte redan har förlorat i betydelse på grund av 
exploatering, 

4. grunda havsbottnar av betydelse för flora och fauna, 

5. välbesökta friluftsområden eller områden som har tydlig potential att bli det och som 
riskerar att gå förlorade utan ett nybyggnadsförbud, 

6. tätortsnära strövområden, eller 

7. ekologiskt känsliga områden som inte omfattas av annat områdesskydd. 

 

För varje område finns först en tabell med kortfattade uppgifter och därefter en 
beskrivning av områdets värden. Beskrivningen utgår främst från nedanstående 
underlag. 

 

Områden av riksintresse för: 

 Naturvård, friluftsliv eller kulturmiljövård enligt 3 kap. 6 § miljöbalken (MB) 

 Rörligt friluftsliv enligt 4 kap. 2 § MB 

 Högexploaterad kustzon enligt 4 kap. 4 § MB 

 Natura 2000 enligt 4 kap. 8 § MB  

 

Planer, program m.m. som berör miljöer av värde för friluftsliv eller växt- och djurliv: 

 Kommunernas naturvårdsprogram 

 Kulturmiljöprogram 

 Nationellt bevarandeprogram för odlingslandskapet 

 Ramsarområden 
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 Myrskyddsplan för Sverige 

 Nationellt värdefulla sötvattenområden 

 

Områdesskydd: 

 Naturreservat 

 Naturvårdsområden  

 Kulturreservat 

 Biotopskyddsområden 

 Skydd för landskapsbilden 

 Djur- och växtskyddsområden 

 

Biotoper och arter av stor betydelse för växt- och djurliv: 

 Nyckelbiotoper och naturvärdesobjekt i skog 

 Ängs- och betesmarker med naturvärden 

 Våtmarker med naturvärden 

 Skyddsvärda träd 

 Rödlistade eller regionalt intressanta arter 

 

Övrigt underlagsmaterial: 

 Översiktsplan inklusive LIS-områden (Landsbygdsutveckling I Strandnära lägen) 

 Lantmäteriets kartor (vägar, cykelbanor, stigar, leder, badplatser) 

 Attraktivt boende i Halland – utan intrång på stränderna. Strandskyddsutredningen 
maj 2009. Region Halland. 

 Fiskefredade områden  

 Hallandstrafikens busshållplatser 

 Turistbroschyrer och turistinformation på hemsidor 
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Fördjupad beskrivning av några underlag 

Arter som är rödlistade åtföljs av rödlistekategori enligt ArtDatabanken (2015) där 
CR = akut hotad, EN =starkt hotad, VU = sårbar och NT = nära hotad. Arter som av 
Länsstyrelsen bedöms vara regionalt utrotningshotade eller signalera höga naturvärden 
benämns ”regionalt intressanta”. Länsstyrelsen har endast beaktat artobservationer som 
gjorts de senaste 25 åren och enbart häckande fåglar om inget annat anges. Naturvårds-
intressanta arter omfattar både rödlistade och regionalt intressanta arter. Artuppgifter 
som Länsstyrelsen bedömer som känsliga tas inte in i beskrivningarna. 

Arter som benämns ”Natura 2000-art” har enligt fågeldirektivet eller art- och 
habitatdirektivet ett sådant EU-intresse att särskilda skyddsområden (fågeldirektivet) 
eller bevarandeområden (art- och habitatdirektivet) behöver utses. 

Ängar och betesmarker har omnämnts om de ingår i ängs- och betesmarksinventeringen 
eller har ”särskilda värden” i miljöersättningssystemet, eftersom de då bedöms ha 
betydelse för växt- och djurliv. Även betesmarker med lägre naturvärden omnämns om 
de bedöms ha värden för friluftslivet. 
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Kustavsnitt A: Norra kusten (kartblad 1 - 3) 

UPPGIFTER OM STRANDSKYDDSOMRÅDET 

Lägesbeskrivning Kungsbackas nordligaste kust och skärgård från 
Västra Götalands länsgräns till Lissgården söder 
om Särö i Kungsbacka kommun, Hallands län. 

Riksintressen enligt 4 kap. MB Riksintresse rörligt friluftsliv. Riksintresse 
högexploaterad kustzon. Natura 2000-området 
Särö Västerskog. 

Riksintressen enligt 3 kap. MB Riksintresse friluftsliv: Särö skärgård – Vallda 
Sandö. Riksintresse naturvård: Särö Väster- och 
Nordanskog. Riksintresse kulturmiljö: Särö. 

Områdesskydd enligt MB  Natura 2000-området Särö Västerskog. Natur-
reservaten Särö Västerskog och Kedholmen. Säl-
skyddsområdet Jyden och Svartebräckorna. 

Fredningsområde för fisk Kyviksbäcken och Veån. 

Nyckelbiotoper/naturvärden Två nyckelbiotoper vid Särö. 

Ängs- och betesmarker Betesmarker som ingår i ängs- och betesmarks-
inventeringen vid Maleviksviken och Skörvalla. 

Arter av naturvårdsintresse 75 rödlistade och 98 regionalt intressanta arter.  

Kommunalt naturvårdsprogram Malevik (klass 3), Särö Västerskog (klass 1), Särö 
Nordanskog (klass 1), Stallviken (klass 1), 
Kedholmen (klass 1), Jyden, Svartbräckorna och 
Svarten (klass 1). 

Kulturmiljöprogram Särö. 

Cykelled Ginstleden och Nordsjöleden (cykelleder) löper i 
nära anslutning till detta kustområde. 

Badplats Kullavik, Särö. 

Nås med kollektivtrafik  Ja. 

Övernattningsmöjlighet Ja. 
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BESKRIVNING AV VÄRDEN 

Huvudmotiv 

Strandskyddade områden inom kustavsnittet utgörs antingen av välbesökta 
friluftsområden eller av områden som har tydlig potential att bli det (punkt 5*). 

Kustavsnittet omfattas av riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt 4 kap. 2 § MB 
och högexploaterad kustzon enligt 4 kap. 4 § MB. Kustavsnittet omfattas också delvis 
av riksintressen för friluftslivet och naturvården enligt 3 kap. 6 § MB samt Natura 2000 
enligt 4 kap. 8 § MB. Dessa områden av riksintressen är relevanta för strandskyddet. 
(punkt 2*). 

Inom kustavsnittet finns kust- och skärgårdsområden som inte redan förlorat i betydelse 
på grund av exploatering (punkt 3*). 

I området finns det grunda havsbottnar som är av betydelse för flora och fauna (punkt 
4*). 

Kustavsnittet innehåller ekologiskt känsliga områden (punkt 7*) som utgörs av hotade 
eller sällsynta biotoper eller livsnödvändiga habitat för hotade eller annars särskilt 
känsliga arter. 

Inom kustavsnittet finns tätortsnära strövområden i närheten av bl.a. Särö (punkt 6*). 

Beskrivning 

Kustområdet domineras i huvudsak av flacka bergshöjder med ljunghed, klippkust och 
skärgård och grunda havsvikar som möter betade strandängar. Hela kustområdet är av 
riksintresse för rörligt friluftsliv (4 kap. 2 § MB) och högexploaterad kustzon (4 kap. 
4 § MB). Större delen är också av riksintresse för friluftslivet enligt 3 kap. 6 § MB. 

Området är till stor del bebyggt och är i sin helhet tätortsnära. Kvarvarande 
naturområden har mycket höga värden för friluftslivet, som främst bedrivs i form av 
promenader, bad, båtsport och fiske. Särskilt Särö är ett populärt besöksmål, med 
strövstigar, utsiktsplatser och badplatser. Allmänna badplatser finns vid bl.a. Örsvik, 
Skörvalla och Särö och gästhamn finns vid Kullavik. Hela sträckan är tillgänglig med 
väg och området nås med buss i Särö och Kullavik. Cykelleden Ginstleden löper genom 
delar av strandskyddsområdet. Övernattningsmöjligheter finns bl.a. i Särö. Kuststräckan 
är av riksintresse för friluftslivet (3 kap. 6 § MB). 

På urbergshalvön Särö finns artrika kustblandskogar med lång skoglig kontinuitet vilka 
utgör rester av de tidigare vidsträckta kustlövskogarna. Skogarna är klassade som 
nyckelbiotoper och hyser sällsynta och hotade biotoper och arter. Bland de rödlistade 
arterna kan gammelekslav (VU), jättelav (EN), blylav (VU), silversmygare (NT) och 
tårticka (VU) nämnas. Särö Västerskog är ett Natura 2000-område och naturreservat. 
Både Särö Västerskog och Särö Nordanskog är utpekade som riksintresse för 
naturvården (3 kap. 6 § MB). På Säröhalvön finns ett flertal välbevarade 



LÄNSSTYRELSEN Bilaga 2 7 (37) 

  511-6566-18 

 

bebyggelsemiljöer från tidigare badortsepok och en villastad vilket även gjort området 
till riksintresse för kulturmiljövård (3 kap. 6 § MB). 

I skärgården intill Särö ligger Kedholmen, en hällmarksö avsatt som naturreservat i 
huvudsak med hänsyn till friluftslivet. Både Kedholmen och Särö Västerskog erbjuder 
flera stigar, utsiktspunkter och badplatser och är populära bland besökare från när och 
fjärran.  

De marina miljöerna i delområdet utgörs framförallt av grunda vikar, klippbottnar och 
djupa mjukbottnar. Vikarna har en stor mångfald av arter, habitat och funktioner. De har 
en hög biologisk betydelse som bl.a. lek-, uppväxt- och födosöksområde för ett flertal 
arter. Ett av de viktigaste habitaten i delområdets vikar är ålgräsängarna, vilka utgör den 
strukturella grunden för mycket artrika och produktiva ekosystem. Innanför 
ålgräsängarna finns bl.a. stora vegetationslösa områden på djup grundare än 1 m som är 
viktiga för exempelvis uppväxande plattfiskar och för kräftdjursarter. Delområdet har 
även stort inslag av klippbottnar, beväxta av framförallt makroalger (tång). 
Makroalgerna utgör värdefulla livsmiljöer för ett flertal organismer som t.ex. små 
kräftdjur, snäckor och fiskar. Även djupa mjukbottnar förekommer, vilka är 
betydelsefulla för bl.a. havsborstmaskar och musslor. Speciellt värdefulla vikar är 
Maleviksviken, Skörvallaviken och Stallviken. Skörvallaviken och Kyvik är 
fredningsområden för fisk. Vidare är Risö-Säröarkipelagen och Kungsbackadelen av 
Billdals skärgård skyddsvärda. Det är angeläget att se Kungsbackadelen av Billdals 
skärgård som en del i ett sammanhängande område med öarna norr om länsgränsen.  

Skärgården med sina öar, skär och holmar samt grundområden utgör inte endast 
utmärkta reproduktionsområden för fisk, utan även för säl och fågel. Inom kustavsnittet 
finns därför ett sälskyddsområde vid Svartbräckorna. På öarna häckar bl.a. ejder (NT), 
tobisgrissla (NT), kentsk tärna (EN) och rödbena (regionalt intressant). Vid 
Maleviksviken finns marina grundområden i anslutning till betade havsstrandängar som 
ingår i ängs- och betesmarksinventeringen. Här finns vadare, sjöfågel - och 
fågelskådare. Även vid Skörvalla finns strandängar som ingår i ängs- och 
betesmarksinventeringen. Vid Hultaberget finns två rödlistade björnbärsarter nämligen 
filtbjörnbär (NT) och Västkustbjörnbär (NT). 

De mest intressanta områdena för naturvård i kommunen har blivit uppmärksammade i 
Kungsbackas naturvårdsprogram. Dessa inkluderar Maleviksviken, Stallviken, Särö 
Västerskog och Nordanskog, Kedholmen samt öarna Jyden och Svartbräckorna.  
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Kustavsnitt B: Norra kusten Stallviken-Lerkil 
(kartblad 2-4) 

UPPGIFTER OM STRANDSKYDDSOMRÅDET 

Lägesbeskrivning Kustområdet från Lissgården söder om Särö till 
hamnen i Lerkil i Kungsbacka kommun, Hallands län. 

Riksintressen enligt 4 kap. MB Riksintresse rörligt friluftsliv. Riksintresse 
högexploaterad kustzon. Natura 2000-områdena 
Vallda Sandö och Hördalen. 

Riksintressen enligt 3 kap. MB Riksintresse friluftsliv: Särö skärgård – Vallda 
Sandö. Riksintresse naturvård: Vallda Sandö – 
Hördalen. 

Områdesskydd enligt MB  Natura 2000-områdena och naturreservaten Vallda 
Sandö och Hördalen. Skydd för landskapsbilden 
Hamra och Låddholmsviken.  

Fredningsområde för fisk Stockaån, Kläppabäcken samt Lerkilsbäcken. 

Nyckelbiotoper/naturvärden Nyckelbiotop i Hördalen. 

Ängs- och betesmarker Betesmark som ingår i ängs- och betesmarks-
inventeringen inom Vallda Sandö naturreservat, 
vid Lissgården och Brandhultsviken. 

Våtmarker Sumpskog i Hördalen. 

Arter av naturvårdsintresse 41 rödlistade och 39 regionalt intressanta arter.  

Nationell bevarandeplan för Vallda Sandö 
odlingslandskapet  

Kommunalt naturvårdsprogram Stallviken (klass 1), Vallda Sandö (klass 1), 
Låddholmsviken (klass 1), Hamra (klass 2), 
Hördalen (klass 1), Stockaåns dalgång (klass 2). 

Kulturmiljöprogram Vallda Sandö. 

Badplats Lerkil, Vallda. 

Nås med kollektivtrafik  Ja. 

Övernattningsmöjlighet Flera i närheten, t.ex. Särö och Kungsbacka. 
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BESKRIVNING AV VÄRDEN 

Huvudmotiv 

Strandskyddade områden inom kustavsnittet utgörs antingen av välbesökta 
friluftsområden eller av områden som har tydlig potential att bli det (punkt 5*). 

Kustavsnittet omfattas av riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt 4 kap. 2 § MB, 
högexploaterad kustzon enligt 4 kap. 4 § MB och friluftslivet enligt 3 kap. 6 § MB. 
Kustavsnittet omfattas också delvis av riksintressen för naturvården enligt 3 kap. 6 § 
MB samt Natura 2000 enligt 4 kap. 8 § MB. Dessa områden av riksintressen är 
relevanta för strandskyddet. (punkt 2*).  

Inom kustavsnittet finns kust- och skärgårdsområden som inte redan förlorat i betydelse 
på grund av exploatering (punkt 3*). 

I området finns det grunda havsbottnar som är av betydelse för flora och fauna (punkt 
4*).  

Kustavsnittet innehåller ekologiskt känsliga områden (punkt 7*) som utgörs av hotade 
eller sällsynta biotoper eller livsnödvändiga habitat för hotade eller annars särskilt 
känsliga arter. 

Inom kustavsnittet finns tätortsnära strövområden i närheten av bl.a. Vallda och Lerkil 
(punkt 6*). 

Beskrivning 

Kustavsnittet består omväxlande av klippkust och klipphed, strandängar och krattartade 
ekskogar. Hela kustområdet är av riksintresse för rörligt friluftsliv (4 kap. 2 § MB), 
högexploaterad kustzon (4 kap. 4 § MB) och friluftslivet (3 kap. 6 § MB). En stor del är 
även riksintresse för naturvården, nämligen Vallda Sandö och Hördalen (3 kap.6 § MB). 

Naturvärdena i området är huvudsakligen koncentrerade i de norra delarna. Vid 
Lissgården finns betesmarker med höga värden och längst in i Brandshultsviken finns 
betesmarker med Natura 2000-naturtyperna ”salta strandängar” och ”fuktängar” och 
med häckande rödbena (regionalt intressant) och mindre strandpipare (regionalt 
intressant). Naturreservatet Hördalen hyser värdefulla ekskogar som är klassade som 
nyckelbiotop och en sumpskog med högt värde i våtmarksinventeringen. Området ligger 
även inom Natura 2000. Naturreservatet Vallda sandö (även Natura 2000-område) 
består till stor del av värdefulla betesmarker som ingår i ängs- och 
betesmarksinventeringen. I området finns Natura 2000-naturtyperna ”glasörtstränder”, 
”salta strandängar”, ”grå dyner”, ”stagg-gräsmarker”, ”torra hedar”, ”fuktängar”, 
”fukthedar” och ”öppna mossar och kärr” och en rad rödlistade arter som getlav (VU), 
marrisp (VU), rödlånke (NT), saltmålla (EN), sandödla (VU) och silversmygare (NT). 
Sandödla omfattas av åtgärdsprogram för hotade arter. Sydlig kärrsnäppa (CR) som 
också omfattas av åtgärdsprogram för hotade arter har rapporterats från området, men 
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har troligen försvunnit som ett led i artens allmänna tillbakagång. De ”salta 
strandängarna” sträcker sig söderut utanför reservatet, längs med Låddholmsviken. 

De marina miljöerna i delområdet utgörs framförallt av grunda vikar, klippbottnar och 
djupa mjukbottnar. Vikarna har en stor mångfald av arter, habitat och funktioner. De har 
en hög biologisk betydelse som bl.a. lek-, uppväxt- och födosöksområde för ett flertal 
arter. Ett av de viktigaste habitaten i delområdets vikar är ålgräsängarna, vilka utgör den 
strukturella grunden för mycket artrika och produktiva ekosystem. Innanför ålgräs-
ängarna finns bl.a. stora vegetationslösa områden på djup grundare än 1 m som är 
värdefulla för exempelvis juvenila plattfiskar och kräftdjursarter. Delområdet har även 
stort inslag av klippbottnar, beväxta av framförallt makroalger (tång). Makroalgerna 
utgör värdefulla livsmiljöer för ett flertal organismer som t.ex. små kräftdjur, snäckor 
och fiskar. I delområdet är djupa mjukbottnar förekommande, vilka är betydelsefulla för 
bl.a. havsborstmaskar och musslor. Speciellt värdefulla vikar är Låddholmsviken och 
Stallviken, den senare är fredningsområden för fisk under namnet Stockaån, 
Kläppabäcken. Även utanför Lerkilsbäcken finns ett fredningsområde för fisk. 

Djur- och växtsamhällena i grundområdena utgör i sin tur föda för vadare och sjöfågel, 
vilket ger ett värdefullt fågelliv på öar och strandängar med häckningar av t.ex. rödbena 
(regionalt intressant), ejder (NT), silltrut (NT) och tobisgrissla (NT). På strandängarna 
vid Vallda Sandö råder därför tillträdesförbud under häckningssäsong. 

Området omfattas av riksintresse för naturvården. Kungsbacka kommun har uppmärk-
sammat följande områden som värdefulla områden för djur- och växtlivet i sitt 
naturvårdsprogram, Stallviken, Vallda Sandö, Låddholmsviken, Hamra, Hördalen och 
Stockaåns dalgång.  

Området används flitigt för rekreation och friluftsliv, bland de populäraste aktiviteterna 
kan nämnas bad, fiske och fågelskådning. Området runt Vallda Sandö bjuder på flera 
naturupplevelser och en vacker skärgård är ett populärt besöksmål för bl.a. botaniker, 
ornitologer och badsugna. Vallda Sandö är kulturhistoriskt intressant på grund av de 
flera välbevarade bronsåldersrösena och omfattas därför av kulturmiljöprogrammet. 
Etablerade badplatser finns bl.a. vid Guntoftaviken, Vallda Sandö och Lerkil. Gästhamn 
finns i naturreservatet Vallda Sandö och i Lerkil. Området är tillgängligt med väg och 
även buss på flera platser. Övernattningsmöjligheterna i trakten är goda, t.ex. i Särö, 
Onsala och Kungsbacka. Bebyggelsen i området är koncentrerad till tätorterna Lerkil 
och Vallda, men ett glest pärlband av byggnader finns längs med hela kuststräckan. 
Skärgårdslandskapet är allmänt uppskattat och har betydelse för friluftslivet. Området 
vid Hamra och Låddholmsviken omfattas av skydd för landskapsbilden. 
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Kustavsnitt C: Kusten vid sydvästra 
Onsalahalvön (kartblad 4 – 9) 

UPPGIFTER OM STRANDSKYDDSOMRÅDET 

Lägesbeskrivning Kustområdet på Onsalahalvöns sydvästra del från 
hamnen i Lerkil söderut via Hållsundsudde till 
Draget. Området inkluderar Malön och Nidingen. 
Ca 10 – 15 km sydväst om Kungsbacka i 
Kungsbacka kommun, Hallands län. 

Riksintressen enligt 4 kap. MB Riksintresse rörligt friluftsliv. Riksintresse hög-
exploaterad kustzon. Natura 2000-områdena 
Svängehallar – Fjärehals, Kungsbackafjorden och 
Nidingen. 

Riksintressen enligt 3 kap. MB Riksintresse friluftsliv: Onsalalandet – 
Kungsbackafjorden – Tjolöholm. Riksintresse 
naturvård: Kungsbackafjorden – Södra 
Onsalahalvön – Nidingen – Rolfsån. Riksintresse 
kulturmiljö: Onsala Sandö, Mönsters lotsplats, 
Nidingens lotsplats. 

Områdesskydd enligt MB  Natura 2000-områdena Svängehallar – Fjärehals, 
Kungsbackafjorden och Nidingen. Naturreservaten 
Svängehallar – Fjärehals, Nidingen, Kungsbacka-
fjorden och Malön. Naturvårdsområdet 
Hållundsudde – Sönnerbergen. Sälskyddsområdena 
Yttre och Inre Halseskär samt Långskär. 

Fredningsområde för fisk Smarholmsbäcken (norr om Västra Hagen), 
Knapabäcken (Lunnö) och Kungsbackaån, Rolfsån, 
Torpaån, Yttre område (Kungsbackafjorden). 

Ängs- och betesmarker Betesmarker i ängs- och betesmarksinventeringen 
längs en stor del av sträckan, bl.a. vid 
Svängehallar-Fjärehals, Öckerö, Sönnerbergen, 
Malön och Hållsundsudde. 

Våtmarker Medelrikkärr öster om Onsala Sandö (klass 2 i 
våtmarksinventeringen) och Dragkilen vid Abbelås 
(klass 2). 

Arter av naturvårdsintresse 74 rödlistade och 71 regionalt intressanta arter.  
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Nationell bevarandeplan för Hållsundsudde – Sönnerbergen, Malön, Onsala 
odlingslandskapet  Sandö, Råö. 

Kommunalt naturvårdsprogram Dragkilen (klass 3), Nidingen (klass 1), Malön 
(klass 1), Hållsundsudde-Sönnerbergen (klass 1), 
Yttre och Inre Halseskär samt Långgrundet 
(klass 1), Svängehallar-Fjärehals (klass 1), Onsala 
sandö (klass 1), Snäckan (klass 1), Västra Hagen – 
Lerkil (klass 1), Råö – Lunnö (klass 1), 
Kungsbackafjorden (klass 1). 

Kulturmiljöprogram Onsala Sandö, Råö-Bassås-Viken, Mönster - 
Hästholmen, Nidingen, Vässingsö. 

Badplats Svängehallar, Abbelås och Västra Hagen. 

 

BESKRIVNING AV VÄRDEN 

Huvudmotiv 

Strandskyddade områden inom kustavsnittet utgörs antingen av välbesökta 
friluftsområden eller av områden som har tydlig potential att bli det (punkt 5*). 

Kustavsnittet omfattas av riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt 4 kap. 2 § MB, 
högexploaterad kustzon enligt 4 kap. 4 § MB och friluftslivet enligt 3 kap. 6 § MB. 
Kustavsnittet omfattas också delvis av riksintressen för naturvården enligt 3 kap. 6 § 
MB samt Natura 2000 enligt 4 kap. 8 § MB. Dessa områden av riksintressen är 
relevanta för strandskyddet. (punkt 2*). 

Inom kustavsnittet finns kust- och skärgårdsområden som inte redan förlorat i betydelse 
på grund av exploatering (punkt 3*). 

I området finns det grunda havsbottnar som är av betydelse för flora och fauna (punkt 
4*).  

Kustavsnittet innehåller ekologiskt känsliga områden (punkt 7*) som utgörs av hotade 
eller sällsynta biotoper eller livsnödvändiga habitat för hotade eller annars särskilt 
känsliga arter. 

Inom kustavsnittet finns tätortsnära strövområden i närheten av bl.a. Lerkil, Gottskär 
och Onsala (punkt 6*). 

Beskrivning 

Onsalahalvöns västkust och Kungsbackafjorden är ett vackert kustområde och 
sprickdalslandskap med flera intressanta och värdefulla natur- och friluftsområden och 
låg exploateringsgrad. Hela kustområdet är av riksintresse för rörligt friluftsliv (4 kap. 
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2 § MB), högexploaterad kustzon (4 kap. 4 § MB) och friluftslivet (3 kap. 6 § MB). 
Nästan hela kustområdet är också av riksintresse för naturvård (3 kap. 6 § MB). 

Hela kustremsan och dess skärgård är väldigt attraktiv för friluftslivet med goda 
möjligheter att idka friluftsliv i en relativt obebyggd och naturskön miljö på relativt kort 
avstånd från både Kungsbacka och Göteborg. Den flikiga kusten och de många öarna 
ger goda möjligheter till t.ex. bad, båtliv, sportdykning, promenader, naturstudier, 
avkoppling och fiske. Allmänna badplatser finns vid Abbelås, Svängehallar och Västra 
Hagen. Fjorden betraktas som ett av de bästa fritidsfiskeområdena längs svenska kusten.  

Förutom områdets mycket höga värden för friluftslivet i form av bad, båtsport, 
sportdykning och fiskemöjligheter utgör hela kustområdet livsmiljö för värdefulla växt- 
och djursamhällen. 

Vid Gate Klova finns betesmarker med skyddsvärda arter som hasselsnok (VU), 
vridfingersvamp (NT) och kustgentiana (EN).  

Söder om tätorten Västra Hagen ligger naturreservatet Svängehallar-Fjärehals som 
uppvisar ett variationsrikt landskap med hällmarker, strandängar och ljunghedar och 
kvartärgeologiskt intressanta formationer bl.a. mäktiga moränbildningar, grova 
klapperstensfält och lager av postglacialt strandgrus. I norra delen finns värdefulla 
betesmarker som ingår i ängs- och betesmarksinventeringen med Natura 2000-
naturtyperna ”salta strandängar”, ”grå dyner”, ”fukthedar”, ”torra hedar”, ”fuktängar” 
och ”hällmarkstorräng”. De värdefulla betesmarkerna sträcker sig också norr om 
reservatet och ytterligare finns mitt i reservatet. I reservatet finns många rödlistade arter, 
bl.a. sandödla (VU), kärlväxterna krypfloka (EN), loppstarr (VU), rödsäv (NT) och 
ängsstarr (NT), fjärilarna silversmygare (NT) och sexfläckig bastardsvärmare (NT) och 
skalbaggen rakhornsdyvel (NT). Sandödla omfattas av åtgärdsprogram för hotade arter. 
Onsala Sandö direkt väster om reservatet utgörs av igenväxande betesmarker som till 
stor del omvandlats till tallskog. Fortfarande finns naturtyperna ”torra hedar”, 
”hällmarkstorräng” och ”stagg-gräsmarker”. I norr finns en välhävdad havsstrandäng. I 
vattensamlingar på Onsala Sandö finns det hotade kräftdjuret linsräka (EN) som 
omfattas av åtgärdsprogram för hotade arter. Här finns även andra rödlistade arter som 
marrisp (VU), granspira (NT) och smal kärringtand (NT). 

Värdefulla betesmarker som ingår i ängs- och betesmarksinventeringen finns hela vägen 
från Råö till Hållsundsudde och även på öarna Öckerö och Malön. Hela detta område 
ingår i naturvårdsområdet Hållsundsudde-Sönnerbergen och naturreservatet Malön som 
tillsammans med hela Kungsbackafjorden utgörs av Natura 2000-område. Lanskapet är 
här kargt men vackert med klippor, gräs- och rishedar. Antalet rödlistade arter är 
mycket stort med bl.a. sandödla (VU), klotgräs (VU), storspov (VU), klockgentiana 
(VU), sjötåtel (VU) och hjorttunga (EN). Både sandödla, klockgentiana och större 
vattensalamander omfattas av åtgärdsprogram för hotade arter. Vid Dragskilen finns ett 
våtmarksområde med omgivande mader i en sprickdalgång med leravlagringar. 
Området gränsar till en naturskön hagmark med betade strandängar. Rikkärr finns vid 
Rörvik öster om Onsala Sandö och vid Hållsundsudde. 
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Öarna hyser ett intressant fågelliv, speciellt Nidingen som anses vara Hallands främsta 
fågelö. Nidingen är naturreservat och Natura 2000-område. Mönster och Nidingen är 
med deras gamla lotsplatser dessutom kulturhistoriskt intressanta.  

I området finns ett flertal reproduktionslokaler för säl. Öarna Yttre och Inre Halseskär 
och Långskär är sälskyddsområden med beträdnadsförbud under de känsligaste 
månaderna på året.  

Den marina miljön i delområdet är heterogen och består av vikar, bukter, sund, öar och 
skär. Det är ett av de mest skyddsvärda delområdena längs hela hallandskusten med 
avseende på marina miljöer. En stor mångfald av marina miljöer påträffas inom ett 
relativt begränsat geografiskt område. Delområdet utgörs framförallt av olika varianter 
av grundområden, klippbottnar och djupa mjukbottnar. Grundområdena har en stor 
mångfald av arter, habitat och funktioner. De har en hög biologisk betydelse som bl.a. 
lek-, uppväxt- och födosöksområde för ett flertal arter. Ett av de viktigaste habitaten i 
delområdets grundområden är ålgräsängar, vilka utgör den strukturella grunden för 
mycket artrika och produktiva ekosystem. Innanför ålgräsängarna finns bl.a. stora 
vegetationslösa områden på djup grundare än 1 m som är betydelsefulla för exempelvis 
juvenila plattfiskar och kräftdjursarter. Delområdet har även stort inslag av klippbottnar, 
beväxta av framförallt makroalger (tång). Makroalgerna utgör värdefulla livsmiljöer för 
ett flertal organismer som t.ex. små kräftdjur, snäckor och fiskar. I Delområdet är djupa 
mjukbottnar vanligt förekommande, vilka är betydelsefulla för bl.a. havsborstmaskar 
och musslor. Nidingen och Malö särskiljer sig i delområdet med sina block- och 
stenbottnar vilka är delvis beväxta med makroalger. Delområdet har i sin helhet mycket 
värdefulla marina miljöer. 

Hela Natura 2000-området Kungsbackafjorden ingår också i Helsingforskonventionens 
nätverk (HELCOM) av skyddad marin natur (Baltic Sea Protected Areas) och i 
Nordsjökonventionens (OSPAR) nätverk av skyddad marin natur (Marine Protected 
Areas). 
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Kustavsnitt D: Kungsbackafjordens västra strand 
(kartblad 9 - 10) 

UPPGIFTER OM STRANDSKYDDSOMRÅDET 

Lägesbeskrivning Kungsbackafjordens västra strand från Draget till 
Kungsbackaån i Kungsbacka kommun, Hallands 
län. 

Riksintressen enligt 4 kap. MB Riksintresse rörligt friluftsliv. Riksintresse 
högexploaterad kustzon. Natura 2000-området 
Kungsbackafjorden. 

Riksintressen enligt 3 kap. MB Riksintresse friluftsliv: Onsalalandet – 
Kungsbackafjorden – Tjolöholm. Riksintresse 
naturvård: Kungsbackafjorden – Södra 
Onsalahalvön – Nidingen – Rolfsån. Riksintresse 
kulturmiljö: Onsala Kyrkby. 

Områdesskydd enligt MB  Natura 2000-området och naturreservatet 
Kungsbackafjorden. Naturminne på Utholmarna. 

Fredningsområde för fisk Kungsbackaån, Rolfsån, Torpaån – inre området. 
Kungsbackaån, Rolfsån, Torpaån – yttre området.  

Ängs- och betesmarker I ängs- och betesmarksinventeringen ingår 
välhävdade betesmarker vid Onsala Kyrkby och 
strandängar vid Kungsbackaåns mynning. 

Arter av naturvårdsintresse 8 rödlistade och 11 regionalt intressanta arter.  

Kommunalt naturvårdsprogram Onsala (klass 3), Kungsbackafjorden (klass 1). 

Kulturmiljöprogram Onsala Kyrkby. 

Badplats Utholmarna. 

Nås med kollektivtrafik  Ja. 

Övernattningsmöjlighet Ja. 
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BESKRIVNING AV VÄRDEN 

Huvudmotiv 

Strandskyddade områden inom kustavsnittet utgörs antingen av välbesökta 
friluftsområden eller av områden som har tydlig potential att bli det (punkt 5*). 

Kustavsnittet omfattas av riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt 4 kap. 2 § MB 
och högexploaterad kustzon enligt 4 kap. 4 § MB. Kustavsnittet omfattas också delvis 
av riksintressen för friluftslivet och naturvården enligt 3 kap. 6 § MB samt Natura 2000 
enligt 4 kap. 8 § MB. Dessa områden av riksintressen är relevanta för strandskyddet. 
(punkt 2*). 

Inom kustavsnittet finns kust- och skärgårdsområden som inte redan förlorat i betydelse 
på grund av exploatering (punkt 3*). 

I området finns det grunda havsbottnar som är av betydelse för flora och fauna (punkt 
4*).  

Beskrivning 

Nästan hela Kungsbackafjordens västra strand är bebyggd med bostadshus och 
anläggningar. Området vid kyrkbyn består omväxlande av betade hagmarker och dungar 
med löv- och blandskog. Det småskaliga kulturlandskapet utgör en viktig grön lunga 
med stort värde för friluftslivet. Området vid Onsala kyrka är kulturhistoriskt intressant 
och utpekad både som riksintresse kulturmiljövård (3 kap. 6 § MB) samt ingår i 
kulturmiljöprogrammet. Här och var i det bebyggda kustbandet finns mindre passager 
med naturmark och badvänliga vikar. Vid Gottskär finns en allmän badplats och en 
gästhamn. Vid Svinholmen i innersta delen av Kungsbackafjorden finns betade 
havsstrandängar som ingår i ängs- och betesmarksinventeringen. De oexploaterade 
landområdena i området utgör rekreationsområden framförallt för de närboende. 
Naturvärdena i området är däremot begränsade.  

De marina miljöerna i delområdet utgörs av framförallt grunda bottnar, men även inslag 
av klipp- och blockbottnar samt djupa mjukbottnar finns. Grunda bottnar har en stor 
mångfald av arter, habitat och funktioner. De har en hög biologisk betydelse som bl. a. 
lek-, uppväxt- och födosöksområde för ett flertal arter. Ett av de viktigaste habitaten i 
delområdets grunda bottnar är ålgräsängar, vilka utgör den strukturella grunden för 
mycket artrika och produktiva ekosystem. Innanför ålgräsängarna finns bl.a. nating eller 
vegetationslösa områden på djup grundare än ca 1 m, den senare är viktig för 
exempelvis juvenila plattfiskar och kräftdjursarter. Klipp- och blockbottnar är beväxta 
av framförallt makroalger (tång). Makroalgerna utgör värdefulla livsmiljöer för ett 
flertal organismer som t.ex. små kräftdjur, snäckor och fiskar. Djupa mjukbottnar är 
viktiga för bl.a. havsborstmaskar och musslor. Mer om Kungsbackafjorden beskrivs i 
delområde C. Vattenområdet i Kungsbackafjorden är skyddat som naturreservat och 
Natura 2000-område och även utpekat som riksintresse för både friluftsliv och naturvård 
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(3 kap. 6 § MB) och är fredningsområde för fisk. Hela området är även riksintresse för 
rörligt friluftsliv (4 kap. 2 § MB) och högexploaterad kustzon (4 kap. 4 § MB). Hela 
Natura 2000-området Kungsbackafjorden ingår också i Helsingforskonventionens 
nätverk (HELCOM) av skyddad marin natur (Baltic Sea Protected Areas) och i 
Nordsjökonventionens (OSPAR) nätverk av skyddad marin natur (Marine Protected 
Areas). 
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Kustavsnitt E: Kungsbackafjordens östra strand 
(kartblad 8 - 13) 

UPPGIFTER OM STRANDSKYDDSOMRÅDET 

Lägesbeskrivning Kungsbackafjordens östra strand från Kungsbacka-
ån i norr till Österbyn vid Näsbofjorden samt 
Kungsbackafjordens öar. Kungsbacka kommun, 
Hallands län. 

Riksintressen enligt 4 kap. MB Riksintresse rörligt friluftsliv. Riksintresse 
högexploaterad kustzon. Natura 2000-områdena 
Kungsbackafjorden och Rolfsån.  

Riksintressen enligt 3 kap. MB Riksintresse friluftsliv: Onsalalandet - 
Kungsbackafjorden – Tjolöholm och Lygnern – 
Rolfsån. Riksintresse naturvård: 
Kungsbackafjorden – Södra Onsalahalvön – 
Nidingen – Rolfsån. Riksintresse kulturmiljö 
Tjolöholm. 

Områdesskydd enligt MB  Natura 2000-områdena Kungsbackafjorden och 
Rolfsån. Naturreservatet Kungsbackafjorden. 
Fågelskyddsområdet Tjolöholm-Ölmevalla 
strandängar. 

Fredningsområde för fisk Kungsbackaån, Rolfsån, Torpaån – inre området. 
Kungsbackaån, Rolfsån, Torpaån – yttre området.  

Skyddsvärda träd Ca 300 vid Tjolöholm, varav många inom 
strandskyddsområdet. 

Nyckelbiotoper/naturvärden Flera nyckelbiotoper med ekskog vid Tjolöholm.  

Ängs- och betesmarker Betesmarker som ingår i ängs- och betesmarks-
inventeringen finns längs nästan hela sträckan, 
särskilt Hanhals - Tjolöholm och söder om 
Tjolöholm- Österbyn, samt på Kalvö. 

Våtmarker Rikkärr vid Torkelstorp. 

Arter av naturvårdsintresse 62 rödlistade och 120 regionalt intressanta arter.  

Nationell bevarandeplan för Tjolöholm. 
odlingslandskapet  

Kommunalt naturvårdsprogram Kungsbackafjorden (klass 1), Tjolöholm (klass 1). 
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Kulturmiljöprogram Tjolöholm. 

Cykel-/Vandringsled Cykelleden Ginstleden passerar Ölmevalla. Stigar 
vid Tjolöholm.  

Badplats Hanhals och Tjolöholms sydsida. 

Nås med kollektivtrafik  Norra och sydöstra delen nås med buss. 

Övernattningsmöjlighet Flera i trakten.  

 

BESKRIVNING AV VÄRDEN 

Huvudmotiv 

Strandskyddade områden inom kustavsnittet utgörs antingen av välbesökta 
friluftsområden eller av områden som har tydlig potential att bli det (punkt 5*). 

Kustavsnittet omfattas av riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt 4 kap. 2 § MB 
och högexploaterad kustzon enligt 4 kap. 4 § MB. Kustavsnittet omfattas också delvis 
av riksintressen för friluftslivet och naturvården enligt 3 kap. 6 § MB samt Natura 2000 
enligt 4 kap. 8 § MB. Dessa områden av riksintresse är relevanta för strandskyddet 
(punkt 2*). 

Inom kustavsnittet finns kust- och skärgårdsområden som inte redan förlorat i betydelse 
på grund av exploatering (punkt 3*). 

I området är havsbottnarna grunda och av betydelse för flora och fauna (punkt 4*). 

Kustavsnittet innehåller ekologiskt känsliga områden (punkt 7*) som utgörs av hotade 
eller sällsynta biotoper eller livsnödvändiga habitat för hotade eller annars särskilt 
känsliga arter. 

Inom kustavsnittet finns tätortsnära strövområden i närheten av Kungsbacka (punkt 6*). 

Beskrivning 

Kustavsnittet är till stor del flackt med havsstrandängar och vattenområdet har flera öar. 
Hela området är av riksintresse för rörligt friluftsliv (4 kap. 2 § MB), högexploaterad 
kustzon (4 kap. 4 § MB) och naturvård (3 kap. 6 § MB). Rolfsån och hela området från 
Torkelstorp och söderut är också av riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB och 
Tjolöholm är även av riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § MB. Hela 
Kungsbackafjorden är naturreservat och ingår i Natura 2000. 

Kungsbackaån och Rolfsån i norr har laxbestånd och är värdefulla för friluftsfisket. 
Båda åarna är nationellt särskilt värdefulla vatten enligt Fiskeriverket. Rolfsån är även 
nationellt särskilt värdefull enligt Naturvårdsverket. Kungsbackaån är nationellt 
värdefull enligt Naturvårdsverket. 
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Värdefulla betesmarker som ingår i ängs- och betesmarksinventeringen finns längs en 
stor del av kuststräckan och på Kalvö, Ramnö, Brokö, Vindö och Hällesö. Naturtyper 
som ofta förekommer är ”salta strandängar”, ”fuktängar”, ”stagg-gräsmarker” och 
”hällmarkstorräng”. Betesmarkerna hyser arter som smal käringtand (NT), loppstarr 
(VU), mindre strandpipare (regionalt intressant), småtärna (VU) och rödbena (regionalt 
intressant). Vid Torkelstorp utgörs en del av betesmarken av ett rikkärr med värdefull 
flora. På Ramnö finns västlig silverlav (EN) som endast är känd från en handfull platser 
i landet. 

Området Tjolöholm utgör ett mycket värdefullt kulturlandskap. I norr finns hävdade 
strandängar som har särskilda värden i miljöersättningssystemet och hela sydöstra 
stranden kring Torpaån utgörs av välhävdade betesmarker som ingår i ängs- och 
betesmarksinventeringen. Här finns Natura 2000-naturtyperna ”salta strandängar”, 
”torra hedar”, ”glasörtstränder” ”silikatgräsmarker” och ”hällmarkstorräng”. 
Strandängarna möjliggör ett rikt fågelliv med framför allt häckning för vadare som 
sydlig gulärla (VU) och rödbena (regionalt intressant) och ett område kring Torpaån 
utgörs av fågelskyddsområde. Vid Tjolöholm finns stora ädellövskogsområden med 
stort inslag av ek, många gamla träd och som, tillsammans med Särö Västerskog, utgör 
det enda bevarade skogsområdet med lång skoglig kontinuitet utefter hela 
Hallandskusten. Skogarna är till stor del klassade som nyckelbiotop. Bland de många 
rödlistade arter som förekommer här kan nämnas liten sönderfallslav (VU), 
oxtungsvamp (NT) och matt pricklav (VU). 

Med avseende på marina miljöer utgör den här delsträckan en av de mest skyddsvärda 
delområdena längs hela Hallandskusten. Detta beroende på de mycket vidsträckta 
grunda bottnarna framförallt vid Ulvsbäcksbukten, Ölmeviken och runt Kungsbacka-
fjordens öar. Grunda bottnar har en stor mångfald av arter, habitat och funktioner. De 
har en hög biologisk betydelse som bl.a. lek-, uppväxt- och födosöksområde för ett 
flertal arter. Ett av de viktigaste habitaten i delområdets grunda bottnar är ålgräsängar, 
vilka utgör den strukturella grunden för mycket artrika och produktiva ekosystem. 
Kungsbackafjorden har som ett enskilt havsområde de största arealerna av ålgräsängar 
längs hela Hallandskusten och sannolikt längs hela västkusten. Innanför ålgräsängarna 
finns framförallt nating eller vegetationslösa områden på djup grundare än ca 1 m, den 
senare är viktig för exempelvis juvenila plattfiskar och kräftdjursarter. Klipp- och 
blockbottnar finns framförallt i direkt anslutning till Kungsbackafjordens öar, men även 
som t.ex. blockåsar på grunda bottnar. Klipp- och blockbottnar är beväxta av framförallt 
makroalger (tång). Makroalgerna utgör värdefulla livsmiljöer för ett flertal organismer 
som t.ex. små kräftdjur, snäckor och fiskar. Djupa mjukbottnar finns framförallt runt 
Kungsbackafjordens öar. Delområdet har i sin helhet mycket värdefulla marina miljöer. 
Hela Natura 2000-området Kungsbackafjorden ingår också i Helsingforskonventionens 
nätverk (HELCOM) av skyddad marin natur (Baltic Sea Protected Areas) och i 
Nordsjökonventionens (OSPAR) nätverk av skyddad marin natur (Marine Protected 
Areas). 
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Hanhals är den enda tätare bebyggelse på denna sträcka, i övrigt förekommer endast ett 
litet pärlband av utströdda hus. Området är såtillvida huvudsakligen allmänt tillgängligt 
och ger goda möjligheter att njuta av kustmiljön. På den natursköna Tjolöholmshalvön 
ligger Tjolöholms slott, vilket lockar en stor mängd besökare och här finns stug-
uthyrning, restaurang och strövområden. Hela Kungsbackafjorden med dess öar är av 
stort värde för friluftslivet och då särskilt båtburet friluftsliv. Övernattningsmöjligheter 
finns i Tjolöholm och Kungsbacka och området är tillgängligt med buss längst upp i 
norr vid Svineholm och vid Ölmevalla i söder. Badplatser finns vid Hanhals holme och 
vid Tjolöholm. 
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Kustavsnitt F: Södra kusten (kartblad 12 - 15) 

UPPGIFTER OM STRANDSKYDDSOMRÅDET 

Lägesbeskrivning Kusten från Österbyn vid Ölmanäs till 
kommungränsen mot Varberg i söder. Kungsbacka 
kommun, Hallands län. 

Riksintressen enligt 4 kap. MB Riksintresse rörligt friluftsliv. Riksintresse 
högexploaterad kustzon. Natura 2000-områdena 
Kungsbackafjorden och Näsbokrok. 

Riksintressen enligt 3 kap. MB Riksintresse friluftsliv: Onsalalandet - 
Kungsbackafjorden – Tjolöholm. Riksintresse 
naturvård: Kungsbackafjorden – Södra 
Onsalahalvön – Nidingen – Rolfsån. 

Områdesskydd enligt MB  Natura 2000-områdena och naturreservaten 
Kungsbackafjorden och Näsbokrok.  

Fredningsområde för fisk Kungsbackafjorden från Vassbäck till Sallebacka i 
Varbergs kommun (Landaån, Löftaån, Ströan och 
Kvarnabäcken). 

Ängs- och betesmarker Vid Näsbokrok, Stenudden och Frillesås finns 
betesmarker som ingår i ängs- och 
betesmarksinventeringen, den sistnämnda som 
restaurerbar mark. Vid Rågelund finns betesmarker 
med särskilda värden i miljöersättningssystemet. 

Våtmarker Rörkällemossen (klass 2). 

Arter av naturvårdsintresse 49 rödlistade och 51 regionalt intressanta arter.  

Nationell bevarandeplan för Näsbokrok. 
odlingslandskapet  

Kommunalt naturvårdsprogram Kungsbackafjorden (klass 1), Löftaåns mynning 
(klass 2), Landabukten (klass 3), Näsbokrok 
(klass 1), Ölmanäshalvön (klass 1-2). 

Kulturmiljöprogram Ölmanäs, Kroken. 

Cykelled Ginstleden och Cykelspåret. 
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Badplats Flera, bl.a. Ölmanäs, Vitasand och Frillesås. 

Nås med kollektivtrafik  Ja. 

Övernattningsmöjlighet Ja, både hotell och camping. 

 

BESKRIVNING AV VÄRDEN 

Huvudmotiv 

Strandskyddade områden inom kustavsnittet utgörs antingen av välbesökta 
friluftsområden eller av områden som har tydlig potential att bli det (punkt 5*). 

Kustavsnittet omfattas av riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt 4 kap. 2 § MB 
och högexploaterad kustzon enligt 4 kap. 4 § MB. Kustavsnittet omfattas också delvis 
av riksintressen för friluftslivet och naturvården enligt 3 kap. 6 § MB samt Natura 2000 
enligt 4 kap. 8 § MB. Dessa områden av riksintresse är relevanta för strandskyddet 
(punkt 2*). 

Inom kustavsnittet finns kust- och skärgårdsområden som inte redan förlorat i betydelse 
på grund av exploatering (punkt 3*). 

I området är havsbottnarna grunda och av betydelse för flora och fauna (punkt 4*). 

Kustavsnittet innehåller ekologiskt känsliga områden (punkt 7*) som utgörs av hotade 
eller sällsynta biotoper eller livsnödvändiga habitat för hotade eller annars särskilt 
känsliga arter. 

Inom kustavsnittet finns tätortsnära strövområden i närheten av Åsa och Frillesås (punkt 
6*). 

Beskrivning 

Hela området är av riksintresse för rörligt friluftsliv (4 kap. 2 § MB) och högexploaterad 
kustzon (4 kap. 4 § MB). Området från Österbyn till och med Näsbokrok omfattas också 
av riksintresse för naturvård och friluftsliv (3 kap. 6 § MB). Näsbokrok och hela 
Kungsbackafjorden är naturreservat och ingår i Natura 2000. 

Landområdet utgörs till stor del av tätort och kvarvarande naturmark har stor betydelse 
för friluftslivet. Vattenområdet har höga värden för friluftslivet särskilt vad gäller 
fritidsfiske, bad och båtsport. Området är tillgängligt med väg och nås med buss längs 
en stor del av sträckan. Cykelleden ginstleden löper inom strandskyddområdets södra 
delar. Det finns badplatser fördelade längs hela sträckan, i Ölmanäs, Åsa och Frillesås. 
Övernattningsmöjlighet finns på flera ställen och av flera olika slag. I Åsa finns både 
camping och vandrarhem och i Frillesås finns både pensionat och bed & breakfast. 
Stigar finns i Näsbokrok, där en slinga är anpassad för personer med begränsad rörlighet 
och som lämpar sig väl för t.ex. rullstolsburna och barnvagnar. 
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Strandområdet mellan Ölmevalla och Näsbokrok är livsmiljö för rödlistade arter som 
dvärglin (VU), ävjebrodd (NT), loppstarr (VU) och guldsandbi (VU). Den sistnämnda 
omfattas av åtgärdsprogram för hotade arter. 

Naturreservatet Näsbokrok på Ölmanäshalvöns yttersta spets utgörs av ett öppet och 
kargt kusthedlandskap med ljung, klippor och klapperstenfält. Väl synliga på hällar 
ligger åtta bronsåldersrösen. Hela området ingår i ängs- och betesmarksinventeringen 
och har Natura 2000-naturtyperna ”salta strandängar”, ”torra hedar”, ”fukthedar” och 
”fuktängar”. I sänkor i terrängen har våtmarker bildats, bl.a. Rörkällemossen som har 
höga naturvärden enligt våtmarksinventeringen. I området finns en rad rödlistade 
kärlväxter t.ex. flytsäv (VU), krypfloka (EN), loppstarr (VU) och marrisp (VU). Det 
finns även rödlistade fjärilar, fåglar och svampar, t.ex. litet stamfly (NT), purpurbrun 
jordtunga (VU) och hämpling (VU). Klockgentiana (VU), större vattensalamander 
(regionalt intressant) och ostronört (CR), som alla förekommer inom Näsbokrok, 
omfattas av åtgärdsprogram för hotade arter. Näsbokrok är länets enda lokal för 
ostronört. 

Öster om Näsbokrok, vid Stenudden och Bråtaviken finns rödlistade arter som 
bohuslind (CR), loppstarr (VU), ängsstarr (NT) och en betesmark med ”torra hedar” och 
”fuktängar” som ingår i ängs- och betesmarksinventeringen. 

Strandområdet i Kuggaviken är livsmiljö för glansbräken (VU), igelknopprörfly (NT) 
och svartoxbär (regionalt intressant). 

Vid Landabukten finns västkustros (EN), rödsäv (NT), ormtunga (regionalt intressant) 
och havssälting (regionalt intressant). Längst in finns en betesmark som har särskilda 
värden i miljöersättningssystemet. På skären häckar fåglar som småtärna (VU) och 
silvertärna (regionalt intressant). Bukten är fredningsområde för fisk (område Landaån, 
Löftaån, Ströan, Kvarnabäcken). 

Vid Löftaåns mynning finns, enligt ängs- och betesmarksinventeringen, restaurerbara 
fågelmarker. Här finns granspira (NT), silversmygare (NT) och de regionalt intressanta 
arterna jungfrulin, vattenmynta och snok. Området ansluter till värdefulla betesmarker 
med höga flora- och fågelvärden öster om Löftaån, i Varbergs kommun. 

De marina miljöerna i delområdet utgörs framförallt av grunda bottnar, klipp- och 
blockbottnar samt djupa mjukbottnar. Grunda bottnar har en stor mångfald av arter, 
habitat och funktioner. De har en hög biologisk betydelse som bl.a. lek-, uppväxt- och 
födosöksområde för ett flertal arter. Ett av de viktigaste habitaten i delområdets grunda 
bottnar är vegetationslösa områden vilka är betydelsefulla för exempelvis juvenila 
plattfiskar och kräftdjursarter. Vidare finns visst inslag av ålgräsängar, vilka utgör den 
strukturella grunden för mycket artrika och produktiva ekosystem. Klipp- och 
blockbottnar är beväxta av framförallt makroalger (tång). Makroalgerna utgör värdefulla 
livsmiljöer för ett flertal organismer som t.ex. små kräftdjur, snäckor och fiskar. Djupa 
mjukbottnar är viktiga för bl.a. havsborstmaskar och musslor. Speciellt värdefulla 
grunda bottnar är Landabukten, Kuggaviken och norra delen av Vendelsöfjorden.  
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Lygnern (i Hallands län, kartblad 16-19) 

UPPGIFTER OM STRANDSKYDDSOMRÅDET 

Lägesbeskrivning På gränsen mellan Kungsbacka kommun i Hallands 
län och Marks kommun i Västra Götalands län. 
Vid Fjärås, ca 6 km sydost om Kungsbacka. 

Riksintressen enligt 4 kap. MB Natura 2000-områdena Oxhagen och Gäddevik. 

Riksintressen enligt 3 kap. MB Riksintresse friluftsliv: Lygnern – Rolfsån. 
Riksintresse naturvård: Lygnern – Fjärås Bräcka. 
Riksintresse kulturmiljö: Fjärås Bräcka. 

Områdesskydd enligt MB  Natura 2000-områdena Oxhagen och Gäddevik. 
Naturreservaten Oxhagen, Gäddevik och Fjärås 
Bräcka. Biotopskyddsområde mellan Öxared och 
Sjögärde. Vattenskyddsområde Fjärås Bräcka. 

Skyddsvärda träd 40-tal ekar vid Annabo, 150-tal bokar, ekar och en 
del andra trädslag vid Gäddevik och Borgudden. 

Nyckelbiotoper/naturvärden Rikligt med nyckelbiotoper och naturvärdesobjekt 
runt sjön, särskilt mellan Fjärås och Banka. 

Ängs- och betesmarker Betesmarker som ingår i ängs- och 
betesmarksinventeringen vid Annabo och Fjärås. 

Våtmarker Iglatjärnen vid Fågelsång i NO (klass 2 enligt 
våtmarksinventeringen), sumpskog med rikkärr vid 
Dalboviken (klass 2 enligt våtmarksinventeringen). 

Arter av naturvårdsintresse 72 rödlistade och 107 regionalt intressanta arter.  

Nationell bevarandeplan för Fjärås Bräcka. 
odlingslandskapet  

Kommunalt naturvårdsprogram Fagared-Annabo (klass 2), Lygnern (klass 1-2), 
Fågelsång-Dagsnäs (klass 1), Borgudden (klass 1), 
Gäddevik (klass 1), Fjärås Bräcka (klass 1), 
Öxared (klass 1). 

Kulturmiljöprogram Fjärås-Bräcka, Öxared och Oleträ, Annabo. 

Värdefulla vatten Nationellt värdefullt vatten enligt både 
Naturvårdsverket och Fiskeriverket. 

Vandrings/Cykel/Ridled Hallandsleden (vandringsled) och Ginstleden 
(cykelled). 



LÄNSSTYRELSEN Bilaga 2 26 (37) 

  511-6566-18 

 

Fiske Fiskekortsförsäljning genom Lygnerns och 
Sundsjöns fiskevårdsområdesförening. 

Nås med kollektivtrafik  Ja. 

 

BESKRIVNING AV VÄRDEN 

Huvudmotiv 

Lygnern är ett välbesökt och attraktivt friluftsområde (punkt 5*) med välutvecklade 
anläggningar och verksamheter till gagn för friluftslivet. 

Lygnern med omgivningar är ett ekologiskt känsligt område (punkt 7*). Flera hotade 
och ekologiskt känsliga arter och naturtyper finns fördelade inom strandskyddsområdet. 

Området är ett tätortsnära strövområde genom sin närhet till Kungsbacka (punkt 6*). 
Sjön ligger också i ytterkanten av den tätbefolkade Göteborgs-regionen. 

Följande riksintressen är relevanta för det utvidgade strandskyddet (punkt 2*): 
riksintresse för friluftslivet (hela sjön med omnejd), riksintresse för naturvården (hela 
sjön med omnejd), riksintresse för Natura 2000 (Natura 2000-områdena Oxhagen och 
Gäddevik). 

Beskrivning 

Lygnern ligger mindre än 10 km öster om Kungsbacka, i anslutning till tätorten Fjärås 
och delas med Marks kommun i Västra Götalands län. Lygnern tillhör Rolfsåns 
avrinningsområde. Hela området är av riksintresse för naturvård och friluftsliv. De 
västra delarna är också av riksintresse för kulturmiljövård. Nedan beskrivs värdena i 
Hallands län. 

Lygnerns stränder är till stor del obebyggda, vilket ger ett stort sammanhängande 
naturområde med stort värde för nuvarande och framtida friluftsliv. Området är till stor 
del naturskönt med värdefull geologi (sprickdalssjö med mäktiga moränryggar, 
stötsidesdrumliner, förkastningsbranter och jättegrytor) som bidrar till att särskilt väl 
belysa landskapets utveckling. Fisket är tillgängligt för allmänheten genom 
fiskekortsförsäljning. Runt tätorten Fjärås i sydväst finns flera fornminnen från brons- 
och stenåldern. Av särskilt intresse är gravfältet vid Fjärås Bräcka med över 100 resta 
bautastenar och fornborgen på Borgudden. Området utgörs av riksintresse för 
kulturmiljövården. Strandskyddsområdet är till stor del tillgängligt med väg och 
allmänna kommunikationsmedel i form av buss. Strax väster om Lygnern går 
vandringsleden Hallandsleden och cykelleden Ginstleden. Övernattningsmöjligheter 
finns vid Fjärås och Kungsbacka.  
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Tillgängligheten i kombination med kulturvärdena och det storslagna landskapet gör 
Lygnern till ett välbesökt friluftsområde, med möjlighet till en rad aktiviteter som natur- 
och kulturstudier, strövande, cykling, fritidsfiske, bad, bär- och svamplockning. 
Områdets värden för friluftslivet kan komma att öka på sikt, med tanke på närheten till 
den tätbefolkade Göteborgsregionen.  

Lygnern och dess strandområde har även stor betydelse för växt och djurliv, med en rad 
värdefulla biotoper. Vid Oxhagen vid länsgränsen i nordost finns ädellövskogar i 
bergbranter som är klassad som nyckelbiotoper. Delar är skyddade som naturreservatet 
Oxhagen, som också är Natura 2000-område. Bland arter som finns i området kan 
nämnas korallticka (NT), ädelkronlav (VU), västkustros (EN) och ekoxe (Natura 2000-
art, regionalt intressant). Västerut vid Annabo finns två värdefulla betesmarker med 
hävdgynnad flora och en ekskog klassad som nyckelbiotop. I området växer ca 40 
skyddsvärda träd, mestadels ekar. Strandskyddsområdet i norr ingår i 
”Landskapsstrategin för eklandskapet norr om Lygnern” och är värdefullt med hänsyn 
till växt- och djurlivet. Särskilt värdefull är den regionalt intressanta ekoxen, som här 
har sitt enda livskraftiga bestånd i Halland. Även andra förekomster av ädellövträd runt 
sjön är av betydelse för artens möjligheter till långsiktig fortlevnad i området. 

Vid Ava söder om Fagared finns en hagmark längs med vattnet som klassats som 
naturvärdesobjekt. I branterna vid Snickarebjär, Hjorthalla och Kroppefjäll finns 
ytterligare naturvärdesobjekt i form av sumpskogar. Västkustros och de regionalt 
intressanta kärlväxterna skärmstarr, bäckbräsma och lundskafting förekommer i 
området. 

Från den mäktiga israndsbildningen Fjärås Bräcka i väster får man vackra utblickar över 
landskapet. Området utgörs till stor del av ljunghed som hyser en rad intressanta arter. 
Bland arterna omfattas guldsandbi (VU) av åtgärdsprogram för hotade arter. Bibagge 
(NT) och knubblårsbarkfluga (regionalt intressant) omfattas också av åtgärdsprogram 
och är observerade öster om Fjärås inom området med utvidgat strandskydd. En del av 
området är nyckelbiotop och hela områden är naturreservat. Området är mycket 
välbesökt och det finns en rad besöksanläggningar, däribland ett naturum. Västra delen 
av Lygnern är vattenskyddsområde, eftersom Lygnern utgör dricksvattentäkt. 

Hela området från Borgudden till Gäddevik har värdefulla skogar klassade som 
nyckelbiotop och naturvärdesobjekt, en rad skyddsvärda träd och många rödlistade 
arter. Gäddevik är skyddat som naturreservat och ingår i Natura 2000. Längst i sydost 
vid länsgränsen ligger Öxared och Oleträ med nyckelbiotoper och naturvärdesobjekt, 
där delar är biotopskyddsområde. Här finns en rad arter av naturvårdsintresse, t.ex. 
kortskaftad parasitspik (VU), violettgrå porlav (VU) och stor bandmossa (NT). 

Sjöns omgivningar har, som framgår av ovanstående stycken, mycket höga värden 
knutna till ädellövskogar. Flera av de rödlistade arterna, t.ex. ädelkronlav och 
kortskaftad parasitspik har krav på hög och jämn luftfuktighet. Det strandskyddade 
området har därför en viktig ekologisk funktion som livsmiljö och spridningskorridor 
för dessa arter.   
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Sundsjön (kartblad 18) 

UPPGIFTER OM STRANDSKYDDSOMRÅDET 

Lägesbeskrivning Ca 10 km öster om Kungsbacka i Kungsbacka 
kommun, Hallands län. 

Riksintressen enligt 3 kap. MB Riksintresse friluftsliv: Lygnern – Rolfsån. 
Riksintresse naturvård: Lygnern – Fjärås Bräcka. 

Nyckelbiotoper/naturvärden Ekdominerade nyckelbiotoper i väster. 

Arter av naturvårdsintresse 5 rödlistade och 14 regionalt intressanta arter.  

Kommunalt naturvårdsprogram Ålgårda (klass 2), Sundtorpsåns dalgång (klass 3), 
Lygnern (klass 1-2). 

Värdefulla vatten Värdefulla vatten enligt Fiskeriverket och delar är 
värdefullt vatten enligt Naturvårdsverket. 

Fiske Fiskekortsförsäljning genom Lygnerns och 
Sundsjöns fiskevårdsområdesförening. 

Nås med kollektivtrafik  Ja. 

Övernattningsmöjlighet I trakten. 

Avrinningsområde Rolfsån. 

 

BESKRIVNING AV VÄRDEN 

Huvudmotiv 

Sundsjön är ett ekologiskt känsligt område (punkt 7*). Flera hotade och ekologiskt 
känsliga arter och naturtyper finns fördelade inom strandskyddsområdet. 

Området är ett välbesökt friluftsområde (punkt 5*). 

Följande riksintressen är relevanta för det utvidgade strandskyddet (punkt 2*): 
riksintresse för friluftslivet (hela sjön med omnejd), riksintresse för naturvården (en 
liten del i sydost), riksintresse för Natura 2000 (en mindre del av ett större område som i 
huvudsak ligger väster om sjön, till skydd för den svenska ansvarsarten läderbagge). 

Natura 2000-området vid Rossared ger inget skydd för friluftslivets tillgång till 
strandområdena, därför är det motiverat att behålla utvidgat strandskydd även i det 
område som skyddas genom Natura 2000 (punkt 1*). 
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Beskrivning 

Sundsjön ligger cirka 10 km från Kungsbacka och 5 km från Hjälm och Fjärås. Den är 
en sprickdalssjö som via smalare vattenområden står i förbindelse med både Lygnern 
och Stensjön och som ingår i Rolfsåns avrinningsområde. Hela strandskyddsområdet 
ingår i riksintresse för friluftsliv. En liten del i sydost ingår även i riksintresse för 
naturvård. 

Sjöns omgivningar är till stor del obebyggda och erbjuder ett tätortsnära ströv- och 
rekreationsområde. Området är nåbart med buss och bil och övernattningsmöjligheter 
finns dels på udden vid Staborg där det finns en lägerplats med vindskydd och eldstad 
och dels på hotell och camping i trakten. Fisket är tillgängligt för allmänheten, men 
fiskekort krävs. Området bildar tillsammans med Lygnern och Stensjön ett mycket stort 
sammanhängande naturområde och värdena för friluftslivet kan tänkas öka på sikt med 
tanke på närheten till den tätbefolkade Göteborgsregionen.  

Området runt Sundsjön ingår i ”Landskapsstrategin för eklandskapet norr om Lygnern” 
och är värdefullt med hänsyn till växt- och djurlivet, särskilt värdefull är den regionalt 
intressanta ekoxen (Natura 2000-art, regionalt intressant). Naturvärdena är höga med 
sluttningszoner med kraftiga branter och stort inslag av hällmarker. Området har en 
intressant vegetation med värdefulla vidkroniga ekar, hasselbestånd och skog av bitvis 
orörd prägel. Den mosaikartade skogsmiljön utgör livsmiljö för flera regionalt hotade 
arter bl.a. skogslind (regionalt intressant), stor fladdermus (regionalt intressant) och 
murgröna (regionalt intressant). Mellan Ålgårda och Staborg finns en nyckelbiotop med 
äldre vidkroniga ekar, där ca 30 skyddsvärda träd registrerats och flera regionalt 
intressanta mossor och lavar, exempelvis rostfläck (regionalt intressant), mussellav 
(regionalt intressant) och platt fjädermossa (regionalt intressant). En mycket långsträckt 
nyckelbiotop med ekdominerad skog i bergbrant finns i nordväst vid Ramdalsbergen. 

I vattnet finns havsnejonöga (NT), lax (Natura 2000-art, regionalt intressant) och öring 
(regionalt intressant). Även fågellivet är betydande med smålom (Natura 2000-art, NT), 
trana (Natura 2000-art, regionalt intressant), drillsnäppa (NT) och nötkråka (NT). 
Nästan hela området runt sjön ingår i kommunens naturvårdsprogram. 

Sjön och dess omgivning har viktiga ekologiska funktioner genom att vara 
födosöksområden, reproduktionsområden och spridningskorridorer för bland annat de 
hotade arter som nämnts ovan. Även åkermarken är viktig som häcknings- och 
födosöksmiljö för ett flertal fågelarter. 
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Stensjön (kartblad 16, 18) 

UPPGIFTER OM STRANDSKYDDSOMRÅDET 

Lägesbeskrivning Ca 5 km öster om Kungsbacka i Kungsbacka 
kommun, Hallands län. 

Riksintressen enligt 4 kap. MB Natura 2000-områden vid Rossared och Rolfsån. 

Riksintressen enligt 3 kap. MB Riksintresse friluftsliv: Lygnern – Rolfsån. 
Riksintresse naturvård: Kungsbackafjorden – Södra 
Onsalahalvön – Nidingen – Rolfsån. Riksintresse 
kulturmiljö: Hjälm – Rossared. 

Områdesskydd enligt MB  Natura 2000-områden vid Rossared och Rolfsån. 
Fågelskyddsområde vid  Ramlakullen. Skydd för 
landskapsbilden omfattar hela sjön. 

Nyckelbiotoper/naturvärden Nyckelbiotoper med ädellövnaturskog på en stor 
del av södra sidan, i öster och i norr vid Sjögården 
och Fälared. Nyckelbiotop i form av alsumpskog i 
öster nära Ålgårda. Naturvärdesobjekt med 
ädellövsträd vid Ålgårda och Rossared. 

Våtmarker Vid Jorred finns rikkärr som är klass 1 i 
våtmarksinventeringen och ingår i 
rikkärrsinventeringen. 

Arter av naturvårdsintresse 48 rödlistade och 79 regionalt intressanta arter.  

Kommunalt naturvårdsprogram Område runt Stensjön (klass 1), Göteborgsmoränen
 Fjärås – länsgränsen (klass 1).  

Kulturmiljöprogram Rossared, Hjälm. 

Värdefulla vatten Värdefullt vatten enligt Riksantikvarieämbetet (del 
av sydöstra sjön). Rolfsån är ett nationellt särskilt 
värdefullt vatten enligt Naturvårdsverket och 
Fiskeriverket. 

Vandringsled Hallandsleden (vandringsled). 

Badplats Hjälm och Rossared (nära lägerplats och 
vindskydd). 

Fiske Fiskekortsförsäljning genom Stensjöns fiskevårds-
områdesförening. 

Nås med kollektivtrafik  Ja. 
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Övernattningsmöjlighet I trakten, t.ex. i Kungsbacka. 

Avrinningsområde Rolfsån. 

 

BESKRIVNING AV VÄRDEN 

Huvudmotiv 

Stensjön är ett ekologiskt känsligt område (punkt 7*). Flera hotade och ekologiskt 
känsliga arter och naturtyper finns fördelade inom strandskyddsområdet. 

Området är ett välbesökt friluftsområde (punkt 5*). 

Området är ett tätortsnära strövområde genom sin närhet till Kungsbacka stad (punkt 
6*). Sjön ligger också i ytterkanten av den tätbefolkade Göteborgs-regionen. 

Följande riksintressen är relevanta för det utvidgade strandskyddet (punkt 2*): 
riksintresse för friluftslivet (hela sjön med omnejd), riksintresse för naturvården 
(västligaste delen av sjön), riksintresse för Natura 2000 (ett större område söder om 
sjön, till skydd för den svenska ansvarsarten läderbagge). 

Natura 2000-områdena vid Rossared och Rolfsån ger inget skydd för friluftslivets 
tillgång till strandområdena. Landskapsbildsskyddet som finns beslutat för sjön och dess 
omgivningar ger inte heller något skydd för friluftslivets tillgång till strandområdena. 
Därför är det motiverat att behålla utvidgat strandskydd även i de områden som skyddas 
genom Natura 2000 och landskapsbildsskydd (punkt 1*). 

Beskrivning 

Stensjön är en sprickdalssjö 5 km öster om Kungsbacka. Strandområdet och sjön är 
sedan gammalt kända för sin naturskönhet. Den har en intressant geologi, representativt 
för nordhalländsk insjönatur med omväxlande topografi och branta lövskogsklädda 
stränder. Det flacka jordbrukslandskapet med insprängda lövskogsklädda kullar i söder 
och de öppna böljande markerna i öster bidrar till den omväxlande karaktären.  

Området är idag relativt oexploaterat och den sparsamma bebyggelsen är koncentrerad 
till sjöns västra spets vid tätorten Hjälm. Värdena för friluftslivet utgörs av att området 
är särskilt naturskönt med branta stup och utsiktspunkter, stränder och lövskogar. Till-
gängligheten till området är god och avståndet till Kungsbacka är bara 5 km. Området 
har flera vandringsleder t.ex. Hallandsleden som passerar i väster. Vid Rossared finns 
en allmän badplats och en lägerplats med vindskydd. Badplats finns även vid Hjälm. 
Fisket är tillgängligt för allmänheten genom fiskekortsförsäljning. I området runt 
Rossared finns ett flertal fornlämningar, bland annat en fornborg, vilka utgör intressanta 
besöksmål och föranlett att området utpekats som riksintresse för kulturmiljön. 
Stensjön, Sundsjön och Lygnern bildar tillsammans ett stort sammanhängande 
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naturområde. Hela området runt Stensjön är riksintresse för friluftsliv. Hela Stensjön 
ligger inom skydd för landskapsbilden. 

Naturvärdena är fördelade i hela strandskyddsområdet och utgörs framförallt av vid-
sträckta, artrika lövskogar, men det finns också en värdefull våtmark. Mellan Dukared 
och Rossared finns ek- och bokskogar klassade som nyckelbiotop och en hagmark 
klassad som naturvärdesobjekt. Det finns en mycket stor mängd skyddsvärda träd i 
området från Dukared till Rossared, både inom och utanför strandskyddsområdet. 
Området hyser många rödlistade arter bl.a. örlav (VU), ädelguldbagge (NT), gråblå 
skinnlav (VU), kortskaftad parasitspik (VU) och läderbagge (Natura 2000-art, NT, 
omfattas av åtgärdsprogram för hotade arter) och är skyddat som Natura 2000-området 
Rossared. Öster om Rossared finns ytterligare en nyckelbiotopsklassad bokskog med 
enstaka äldre ekar insprängt. Här finns flera rödlistade och regionalt intressanta mossor 
och lavar, exempelvis röd pysslinglav (VU) och fällmossa (regionalt intressant). Vid 
Ålgårda i öster finns två nyckelbiotoper, en alsumpskog närmast vattnet och en bokskog 
med inslag av ek. Dessutom ett ädellövskogsbestånd klassat som naturvärdesobjekt. 
Skogarna är livsmiljö för rödlistade och regionalt intressanta arter som örlav (VU), 
bäckbräsma (regionalt intressant), ormbär (regionalt intressant) och korallticka (NT). 
Vid Ålgårda finns många skyddsvärda träd. På norra sidan vid Jorred finns ett värdefullt 
rikkärr (klass 1 i våtmarksinventeringen) där en mindre del ingick i rikkärrs-
inventeringen. Här finns loppstarr (VU), ängsstarr (NT) och de regionalt intressanta 
kärlväxterna bäckbräsma, brunstarr, rankstarr, skärmstarr, springkorn, ängsmyskgräs 
och ormbär. Vid Sjögården finns en betesmark med höga naturvärden och längst ute på 
udden en bergekskog klassad som nyckelbiotop. Branterna vid Ramlakullen i nordväst 
är fågelskyddsområde. Vid Hjälm i väster finns flera skyddsvärda träd, främst lindar.  

I Rolfsån vid Hjälm finns ett bestånd av flodpärlmussla (Natura 2000-art, EN) och 
lekplatser för havsnejonöga (NT). Flodpärlmussla omfattas av åtgärdsprogram för 
hotade arter. I Rolfsån finns även en genuin laxstam (Natura 2000-art, regionalt 
intressant), ål (CR) och havsöring (regionalt intressant). Rolfsån, mellan utloppet från 
Stensjön (inom strandskyddsområdet) och mynningen i havet, är utsedd till nationellt 
särskilt värdefullt vatten av både Naturvårdsverket och Fiskeriverket, ingår i Natura 
2000 och är riksintresse för naturvård. 
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Stora Hornsjön (i Hallands län, kartblad 20) 

UPPGIFTER OM STRANDSKYDDSOMRÅDET 

Lägesbeskrivning På gränsen mellan Kungsbacka, Varbergs och 
Marks kommuner. Ca 6 km norr om Veddige och 
5 km väster om Horred. I Hallands län. Endast den 
del som ligger i Hallands län avses. 

Områdesskydd enligt MB  Skydd för landskapsbilden på strandområdet i 
Kungsbacka kommun. 

Nyckelbiotoper/naturvärden Nyckelbiotoper och naturvärdesobjekt runt hela 
sjön, vid Strucksjögård, Strucksjö, Spakås, Skårsik 
och Skoga. 

Arter av naturvårdsintresse 9 rödlistade och 38 regionalt intressanta arter.  

Kommunalt naturvårdsprogram Område vid Stora Hornsjön (Kungsbacka klass 2), 
Stora Hornsjön med omgivningar (Varberg 
klass 2). 

Vandrings/Cykel/Ridled Vandringsleden Hallandsleden går inom 
strandskyddsområdet i söder och väster, söder om 
området går Cykelspåret/Hallands inland. Även 
ridstigar finns i området. 

Fiske Fiskekortsförsäljning genom Hornsjöarnas fiske-
vårdsområdesförening. 

Nås med kollektivtrafik  Ja. 

Övernattningsmöjlighet Ja. 

Avrinningsområde Viskan. 

 

BESKRIVNING AV VÄRDEN 

Huvudmotiv 

Stora Hornsjön och dess omgivningar är ett välbesökt och attraktivt friluftsområde 
(punkt 5*) med välutvecklade anläggningar och verksamheter till gagn för friluftslivet. 

Området är ekologiskt känsligt område (punkt 7*). Sjön har ett rikt fågelliv med 
häckande och födosökande storlom och drillsnäppa. Kring sjön finns flera värdefulla 
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skogsområden som är livsnödvändiga habitat för hotade eller annars särskilt känsliga 
arter. 

Beskrivning 

Stora Hornsjön, även kallad Stora Horredssjön är en sprickdalssjö som delas av tre 
kommuner, Kungsbacka och Varberg i Hallands län och Marks kommun i Västra 
Götalands län. Nedan beskrivs värdena i Hallands län. 

Sjön ligger relativt nära tätorterna Horred och Veddige och är tillgänglig med väg och 
buss (hållplats finns ca 1 km norrut). Stora delar av omgivningarna runt sjön används 
flitigt av friluftslivet, som i hög grad utgår från Stättareds 4 H-gård i väster. Här finns 
strövstigar, vandrarhem, café, båtuthyrning, fiskekortsförsäljning, cykeluthyrning och 
lägerverksamhet. Hallandsleden passerar strandskyddsområdet i söder och väster. I sjön 
finns en värdefull fiskfauna vilket gör området intressant för fritidsfiskare. 

Trakten är geologiskt intressant med bland annat en distinkt ändmorän och en drumlin 
och området hyser flera urbergshöjder som bjuder på utsiktspunkter över sjön och dess 
omgivningar. Kungsbackas och Varbergs kommunala naturvårdsplaner omfattar nästan 
hela det kuperade lövskogsdominerade området. Strandområdet inom Kungsbacka 
kommun omfattas av skydd för landskapsbilden. Lövskogsområdena runt sjön är av 
betydande storlek och värdefulla för både friluftslivet och för växt- och djurlivet.  

Runt sjön finns rikligt med lövskog varav flera är nyckelbiotoper eller naturvärdes-
objekt. Vid Strucksjö finns två nyckelbiotoper, den ena är en ravin med ek, klibbal, 
skogslind och ask och den andra är en alsumpskog. Vid Spakås och Skårsik finns 
ädellövskogar klassade som naturvärdesobjekt. Vid Skårsik finns även en boknaturskog 
klassad som nyckelbiotop. Vid Skoga i nordost finns nyckelbiotoper i form av en häll-
markstallskog och en ädellövskog med ek, lind och ask. I området finns flera rödlistade 
och regionalt intressanta arter som rutskinn (NT), platt fjädermossa (regionalt 
intressant), hasselmus (regionalt intressant), lunglav (NT) och fällmossa (regionalt 
intressant). Bland fåglarna kan nämnas häckningar av storlom (Natura 2000-art, 
regionalt intressant) och drillsnäppa (NT). Storlom och drillsnäppa är störningskänsliga 
framför allt under häckningen, som sker i strandnära lägen. Ökad 
bebyggelseexploatering är ett hot mot arternas fortlevnad i sjön. 
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