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Skötselplan för naturreservatet Sik i Varbergs och Falkenbergs 
kommun  

1. Syfte med säkerställande och skötsel 
 
Syftet med naturreservatet är att bevara biologisk mångfald och att vårda och 
bevara naturmiljöer samt återställa värdefulla naturmiljöer. Områdets stora 
betydelse som häcknings- och rastlokal för vadare och sjöfågel, samt för övriga 
djur- och växtarter typiska för denna kustmiljö, ska bevaras och vid behov 
återställas.  
 
Syftet med naturreservatet är också att bevara ett artrikt havsområde i väsentligen 
oförändrat skick som huvudsakligen är fritt från verksamheter. Områdets 
betydelse som uppväxt- och födosöksområde för flertalet organismer ska 
säkerställas och naturligt förekommande marina ekosystem, biotoper och arter ska 
skyddas och ges möjlighet att naturligt utvecklas och förstärkas.  
 
Reservatet ska vara tillgängligt för rekreation och friluftsliv i den mån områdets 
biologiska värden inte hotas. 
 
Syftet ska nås genom att: 
 
• land- och vattenmiljöer skyddas mot exploatering, 
• störningar på fågellivet minimeras,  
• betesmarken sköts med årlig betesdrift samt vid behov med städning, 

betesputsning, slåtter och bränning, 
• det skapas nya öppna våtmarker, 
• jakt genomförs på predatorer för att minska plundring av fågelägg och 

fågelungar, 
• sjöfåglar, marina organismer och havsbottnar skyddas genom reglering av 

fiskemetoder,  
• havsbottnar samt marin flora och fauna skyddas mot störning genom att 

ankring med släpkätting förbjuds,  
• främmande arter bekämpas om de riskerar att skada de naturvärden som 

reservatet avser att bevara samt 
• nya kunskaper om hotade och hänsynskrävande arter och naturtyper ska inom 

ramen för syfte och föreskrifter beaktas i skötseln av reservatet. 
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2. Beskrivning av området 

2.1 Markslag, naturtyper och arter 

Naturtyper (KNAS1) Areal (hektar) 
Lövskog 0,2 

Odlad mark 15 

Betesmark2 53 

Övrig öppen mark 5 

Exploaterad mark 0,1 

Småvatten 0,5 

Hav 1 321 

 
Natura 2000 naturtyper (se Karta 7.3) Areal (hektar) 
Blottade ler- och sandbottnar, 1140 16 

Geogent rev (berg/blocksubstrat), 1174 217 

Glasörtstränder, 1310 3 

Salta strandängar, 1330 40 

Silikatgräsmarker, 6270 1 

 
Fågelarter enligt Fågeldirektivet (Annex 1) anmälda i SPA-området3 
A081 - Brun kärrhök, Circus aeruginosus 

A082 - Blå kärrhök, Circus cyaneus 

A098 - Stenfalk, Falco columbarius 

A103 - Pilgrimsfalk, Falco peregrinus 

A132 - Skärfläcka, Recurvirostra avosetta 

A140 - Ljungpipare, Pluvialis apricaria 

A151 - Brushane, Philomachus pugnax 

A157 - Myrspov, Limosa lapponica 

 
1 Naturvårdsverket 2004. Kontinuerlig naturtypskartering av skyddade områden. 
2 Betesmark klassad enligt Jordbruksverkets ängs- och betesmarkinventering 
3 Enligt Bevarandeplanen för Natura 2000-området Galtabäck-Lynga strandängar (2017). 
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A166 - Grönbena, Tringa glareola 

A170 - Smalnäbbad simsnäppa, Phalaropus lobatus 

A191 - Kentsk tärna, Sterna sandvicensis 

A193 - Fisktärna, Sterna hirundo 

A194 - Silvertärna, Sterna paradisaea 

A195 - Småtärna, Sternula albifrons 

 
Rödlistade och regionalt intressanta arter:  

I eller nära naturreservatet Sik har 49 rödlistade arter (CR, EN, VU, NT) och 52 
regionalt intressanta arter som hör hemma på strandängar i eller anslutande havsområde 
noterats. En fullständig förteckning finns i bilaga 2. 

 

2.2 Historisk och nuvarande markanvändning samt naturförhållanden 

Strandängarna har bildats och danats av havet och av sin långa historia som betesmark. 
Landområdet i Siks naturreservat har haft sin roll som en del av den samfällda 
utmarken till omgivande byar och gårdar ända fram till åtminstone 1790. Utmarken 
tillhörde Björkängs markelag som troligen var ett hägnadslag bildat av flera hemman 
som till exempel Smurte, Mossagård och Sik. Kartan från 1790 ”Björkängs markelags 
utmarker” illustrerar att landområdet i naturreservatet nyttjades för bete, och att delar 
kartlagts för framtida uppodling. På enskifteskartan från 1826 (norra delen, närmst 
Törlan) ser man att delar av de områdena odlats upp och områden mellan åkrarna 
nyttjades som äng. Dessa åkrar har brukats fram till modern tid. På laga skifteskartan 
från 1827 ser man att stora delar av marken söderut mot kommungränsen fortfarande 
nyttjades för bete. Efter laga skifte flyttade många gårdar ut på utmarken och 
uppodlingen tog fart. 
 
Björkängs markelag nyttjade även de kustnära landsdelarna för tångtäkt, som ända in 
på 1800-talet var ett viktigt näringsförbättrande tillskott för den annars magra sandiga 
åkerjorden. På ett par platser inom naturreservatet finns det kvar mindre samfällda ytor 
som då nyttjades för torkning av tången. 
 
Det sägs att det förekommit saliner på Siks strandängar. Saliner är saltbassänger, 
småvatten, där man genom kokning framställde salt. 
 
Markerna i omgivningarna har bebotts sedan medeltiden, men här finns få 
dokumenterade fornlämningar vilket högst troligt beror på att de helt enkelt sandats 
över. 
 
I början av 1900-talet rätades Törlan och fick ett annat utlopp i havet, se kartor nedan. 
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Enligt Ängs- och hagmarksinventering som gjordes i början av 1990-talet har 
havsstrandängar samt träd- och buskbärande hagar använts som betesmark för 
nötkreatur. Under senare tid har hävdtrycket varierat på strandängarna. Mest välhävdat 
har det varit närmast stranden och i de låglänta partierna. 
 

 
Figur 1. Kustavsnittet kring Sik vid tiden för laga skifte 1826-28. Prickad mark symboliserar 
åker och en linje med två sneda linjer på visar hägnaders sträckning. Kartan är en bearbetning 
av lagaskifteskartorna för de båda byarna.  
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Figur 2. Kustavsnittet på häradskartan från 1920-talet. Åkerbruket har tagit fart sedan laga 
skiftet men inte ända ut på strandängarna som fortfarande betas. Dessa är dock inte lika 
utbredda i väster som de är idag, då arealen betesmark har växt fram på sand som havet fört 
med sig. Notera även att Törlan hade ett annat förlopp ut i havet idag.  

 

2.3 Beskrivning av bevarandevärden 

Biologiska värden 
Reservatet består till största del av oexploaterad havsmiljö med skyddsvärda grunda 
bottnar där Natura-naturtyperna Ler- och sandbottnar (1140) som blottas vid lågvatten 
samt Geogent rev (1174, d.v.s. berg och blocksubstrat) som är beväxta av makroalger är 
speciellt viktiga. Andra värdefulla Natura-naturtyper är Glasörtstränder (1310) Salta 
strandängar (1330) och Silikatgräsmarker (6270) som återfinns på land. 
 
Hela den terrestra delen och den inre marina delen av Siks naturreservat ingår i Natura 
2000-området Galtabäck-Lynga och i Ramsarområdet Träslövsläge- Morups tånge med 
anledning av dess stora betydelse som häcknings- och rastningslokal för fåglar (se Karta 
7.4). Området är klassat som ett av länets fem värdefullaste i sitt slag. Prioriterat 
bevarandevärde är att gynna förutsättningarna för brun kärrhök, blå kärrhök, stenfalk, 
pilgrimsfalk, skärfläcka, ljungpipare, brushane, myrspov, grönbena, smalnäbbad 
simsnäppa, kentsk tärna, fisktärna, silvertärna och småtärna som ligger till grund för 
utpekandet av Natura 2000-området. Området har stor betydelse som häckningsbiotop 
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eftersom åkrarna men framförallt strandängarnas mosaikartade biotopsammansättning 
utgör förträffliga miljöer för vadare. Under sommarhalvåret kan alla i Sverige häckande 
vadare ses rasta här tillsammans med ett stort antal änder och rovfåglar som 
pilgrimsfalk, stenfalk och havsörn. Flera strandängsfåglar har minskat eller försvunnit 
helt som häckfåglar sedan 1970-talet enligt nyligen framtagen och sammanställda 
inventeringsdata (Länsstyrelsen i Hallands län, 2017 in prep), men på strandängarna i 
Sik häckar fortfarande rödbena, tofsvipa, större strandpipare, skärfläcka och strandskata. 
Sydlig kärrsnäppa häckade senaste gången 1991. 
 
De grunda mjukbottnarna utgör viktiga uppväxt- och födosöksområden för fisk- och 
kräftdjursarter samt för häckande och rastande fågel. Detta gäller både för sandbottnar 
utan vegetation och för vegetationsklädda bottnar. Viktiga naturtyper är de 
blocksamlingar som bildar rev. Dessa är bevuxna av makroalger, vilka utgör viktiga 
livsmiljöer för ett flertal organismer som t.ex. små kräftdjur, snäckor och fiskar. 
Exempel på fiskarter som förekommer i området är berggylta, skärsnultra, stensnultra, 
tånglake och torsk. Även krabbtaska och hummer har noterats på de yttersta reven som 
exempelvis Hamnrevet. Makrovegetationen på reven är mångfacetterad med en för 
området normal sammansättning av arter där exempelvis sågtång, ektång, skräppetare, 
fingertare, rödblad, kräkel, karragentång, nervtång och ekbladsalg kan nämnas. Även 
blåmusslor är vanliga, vilka utgör en viktig födokälla för exempelvis större dykänder 
som ejdern. Ålgräs finns i och i angränsande områden. Djurlivet i mjukbottnarna 
domineras av havsborstmaskar och musslor.  
 
I havsdelen uppehåller sig sjöfåglar som till exempel ejder, småskrake, sjöorre, knipa 
och lommar tack vare den goda födotillgången. På stenarna utanför stranden vid 
Fårarevet i den sydligaste delen av området finns knubbsälar regelbundet och tumlare 
förekommer emellanåt i de yttre delarna av området. 
 
Vid inventering av den rödlistade arten havsnejonöga konstaterades en lekgrop i 
Tvååkers kanal norr om Sik i det närliggande naturreservatet Utteros.  
 
Vegetationen på havsstrandängen karaktäriseras av saltängar med rödsvingel, salttåg, 
revigt saltgräs och blåsklöver. Mellan de vegetationsfria revlarna växer bestånd av 
havssäv, styv glasört och saltnarv. Här förekommer små vattensamlingar i en labyrint 
med strandäng och på sina håll dyngräs. Dessa småvatten utgör livsmiljö för den starkt 
hotade kärlväxten krypfloka som förekommer rikligt här. Andra intressanta arter i 
området är fläckmaskros, blågrönt mannagräs, rödsäv och rödlånke. Utmed havet på 
stranden växer driftvallsvegetation som är betydelsefull som föda åt fåglarna. Där växer 
även den rödlistade sandmållan. Österut kantas området av åkrar som i huvudsak betas. 
 
Enligt ornitologisk värderingen av strandängar i Halland klassas strandängarna vid Sik i 
kategori 3 av 7, efter Båtafjorden, Getterön och Balgö som till länets bästa. 
Strandängarna och havsområdet klassas i högsta naturvärdesklass i det kommunala 
Naturvårdsprogrammet och strandängarna är klassade som naturtypen 1330, salta 
strandängar i Jordbruksverkets Ängs- och betesmarksinventering. I Naturvårdsverkets 
”Kust- och skärgårdsområden i Sverige” pekas Dokumenterat art- och populationsrika 
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sträck och häckfågelområden ut som ett särskilt ansvarsområde för Hallands del. Detta 
område klassas som ett sådant. Landdelen är utpekad i ”Strategi för bevarande av 
kustområden med höga naturvärden i Hallands län”. Den marina delen ingår i Havs- och 
Vattenmyndighetens ”Handlingsplan för områdesskydd”. Området i sin helhet ses som 
ett representativt och orört/ursprungligt område för den här delen av Hallandskusten. 
 

Geologiska värden 
Största delen av havsbottnen i reservatet är mjukbotten och består av sand, grus och sten 
(bland annat natura 2000-naturtypen 1140). De hårda bottnarna består av sten och block 
som utgör natura 2000-naturtypen Geogena rev som (1174). Stranden är nästan 
uteslutande sand med små inslag av block och sten.  
 

Kulturhistoriska värden 

Den terrestra delen av reservatet består nästan uteslutande av åker och strandäng som 
används som naturbete, främst bete av nötkreatur. Enligt historiska källor har marken 
hävdats på dylikt sätt i flera hundra år. Tångtäkt har förekommit på utmarken längs 
stranden. De kvarvarande stengärdesgårdarna vittnar om gränser mellan åkrarna liksom 
fägator som nyttjades då betesdjuren lotsades ut på den samfällda betesmarken. 
 

Friluftsvärden 

Naturreservatet Sik är beläget längs en vacker kust och kan bjuda på fina 
naturupplevelser. I norr angränsar Sik till reservatet Utteros ute i havet vilket är ett 
populärare friluftsmål än Sik. Trots att Sik ligger mer avsides förekommer ett friluftsliv. 
Det utgörs i huvudsak av badgäster, folk som promenerar samt kitesurfare. Dessutom 
utövas en del fritidsfiske.  
 

Prioriterade bevarandevärden 

• Fågelarterna som ingår i Fågeldirektivet (Annex 1) och som ligger till grund för 
utpekandet av Natura 2000-området. 

• Den mosaikartade biotopsammansättningen av sanka och marina strandängar, en 
naturlig hydrologi, avsnörda grunda havsvikar, sandrevlar och betesmarker.  

• Ett artrikt havsområde i väsentligen naturligt skick. Speciellt viktiga är ler- och 
sandbottnar som blottas vid lågvatten samt block- och stenbottnar beväxta med 
makroalger.  
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3. Skötsel av området  

3.1. Generella riktlinjer 

Målet med reservatets skötsel är att gynna rastande och häckande fåglar som hör hemma 
i dessa öppna habitaten. Gynnsamma förutsättningar ska även råda för andra biologiska 
värden knutna till dessa miljöer och havsmiljön som ingår i reservatet. Igenväxning av 
betesmarkerna utgör ett hot för de häckande vadarna liksom störning av olika slag, till 
exempel jakt och vistelse i området.  
 
Betesdrift 
Betesdjuren bör vara nötkreatur. Får är mindre lämpliga, men är bättre än inga 
betesdjur. Efter ett år med svagare beteshävd kan det var positivt att slå av en del 
återstående vegetation, betesputsning. 
 
Jakt  
Det förekommer en omfattande predation på fågelägg och fågelungar av räv, mink, 
mård, grävling, vildsvin, havstrut och kråkfågel, vilket gör det nödvändigt med jakt på 
dessa arter. Jakten benämns framöver som predatorjakt och omfattar skyddsjakt och 
ordinarie jakt. Predatorjakten ska ske i samråd med jakträttsinnehavaren. Observera att 
under den period som nämnda arter är fredade måste särskilt tillstånd om skyddsjakt 
erhållas från Länsstyrelsen.  
 
För att gynna hänsynskrävande arter kan särskilda åtgärder krävas. En tillfällig lösning 
kan vara till exempel att skyddsburar placeras över bona eller att stängsel sätts upp för 
att hindra rävar och grävlingar att röva fågelbon. 

Höga föremål 
I träd eller på andra höga föremål kan rovfåglar och kråkfågel sitta och spana efter 
byten, som fågelungar eller fågelägg. För att ytterligare minska risken för predation 
är det viktigt att inga föremål över 1,4 m förekommer inom reservatet. Det innebär 
bland annat att sådan träd och buskar ska tas ned. Detta ska ske i hela reservatet med 
undantag för de träd som står utmed Törlan i den nordligaste delen av reservatet. 

Anläggning av våtmarker och småvatten 
Inom reservatet finns goda förutsättningar för att restaurera och skapa nya våtmarker 
och mindre småvatten. Marken är flack och grundvattenytan ligger högt.  
 
Öppna vattenspeglar och fuktig mark utgör viktiga miljöer för fåglarna. 
 
Förutom större våtmarker utgör småvatten viktiga miljöer för fåglar, både nyskapade 
och restaurerade vattenmiljöer blir gynnsamma inslag i beteslandskapet. Vid 
anläggandet av ny våtmark är det viktigt att se till att vattenståndet kan regleras och 
våtmarken vid behov kan tömmas helt och hållet så att bottenytorna kan rensas.  
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Våtmarker anläggs inom skötselområde 3 och förbättring av småvattnens förmåga att 
bibehålla vatten sker in skötselområde 1.  
 
Förändringar av hydrologin och nyskapande av våtmarker måste utredas noggrant så att 
åtgärderna gynnar fågellivet och blir så långt möjligt bestående. Det kan också innebära 
att tillstånd krävs för vattenverksamhet enligt Miljöbalkens 11 kap. 
 

Skötsel av våtmarker 
Vadarfåglarna är beroende av att området runt våtmarken hävdas så att det bildas 
gräsbevuxna fuktiga områden med varierad tuvighet. En mosaik av låga tuvor och 
kortsnaggade områden liksom omväxlande blöta och torra partier ger möjlighet för flera 
olika arter att trivas. Bete, alternativt årlig slåtter med efterbete ger god effekt. 

 
Eftersom fastmarken i och runt våtmarkerna är viktiga häckningsplatser för fåglar kan 
häckningen missgynnas av tidig betesläpp, och bör tidigast vara när de flesta fåglarna 
kläckt sina ungar så att trampskador av kreaturen på fågelbon minimeras. Tidpunkten 
för betespåsläpp regleras i Åtgandeplanen som ligger till grund för EU;s 
miljöersättningssystem. 

 
Veketåg och tuvtåtel dominerar ofta växtligheten vid våtmarker som betas svagt. En 
sådan högvuxen vegetation är negativ för många vadarfåglar. Vadarna vill ha fri sikt 
och vegetationsbarriärer mot vattnet är negativt. Veketåg och tuvtåtel i fuktängarna 
behandlas maskinellt med betesputs eller motsvarande utrustning. 

 
 
Avmaskningsmedel 
Makrocykliska laktoner (avmaskningsmedel) exempelvis Avermectiner och 
Milbemyciner, har visat sig ha kraftigt negativa effekter på insektsfaunan i 
naturbetesmarker (Jordbruksverket 2002). Det finns även misstankar att fågelfaunan kan 
påverkas negativt av dessa kemikalier på grund av detta. Om framtida forskningsresultat 
visar på negativa effekter bör användandet regleras. 
 

Främmande arter 
Om främmande arter upptäcks i reservatet, bör de bekämpas om de riskerar att påverka 
de naturvärden som reservatet avser att bevara. Bekämpning ska dock endast ske om det 
finns förutsättning att med rimlig ekonomisk insats begränsa artens förekomst i 
reservatet. Bekämpning kan även ske om det finns nationellt intresse av att bekämpa 
arten, under förutsättning att det inte motverkar reservatets syfte. 
 
I reservatet har nyligen den främmande kärlväxten kotula påträffats vilken bör 
begränsas och hållas under bevakning. 
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Utsättning av arter 
Nationellt hotade arter som är knutna till reservatets naturtyper, där utsättningar krävs 
för att stärka artens möjlighet till långsiktig överlevnad i länet, kan sättas ut i området 
under förutsättning att det inte motverkar reservatets syfte. 
 
Övrigt 
Vid behov bör stranden rensas från skräp som blåst i land under vinterns och höstens 
stormar. 
 

3.2 Skötselområden 

Reservatet är indelat i 5 skötselområden redovisade på skötselkarta i kap 7.2, sid 25 
 

SKÖTSELOMRÅDE 1: BETE - NATURLIG BETESMARK 

Areal: ca 65 hektar 
 
Beskrivning: Området är öppet och flackt med typisk havsstrandängsvegetation och 
med inslag av blottad sand, laguner och skonor som hävdas genom årligt bete. 
Fågellivet är rikt med häckande och rastande vadare, måsar och änder. Intressanta arter 
är bland annat strandskata, större strandpipare, skärfläcka, rödbena, silvertärna, 
småtärna, snatterand, årta och skedand. Gräsmarkerna med sin låga tuvighet utgör 
förnämliga häckningsbiotoper för flera fågelarter.  
 
 
Mål: En öppen, ”lagom” hävdad strandäng med naturlig hydrologi. Vegetationen utgörs 
av en mosaik av områden med svag tuvighet och mer välhävdade ytor, se foto 1-3 på sid 
16. Arter gynnade av öppna och ogödslade marker är vanliga och småvatten 
förekommer rikligt. Fågellivet är rikt på rastande, födosökande och häckande fåglar. 
Inga höga föremål förekommer, förutom de träden som står utmed Törlan. 

 
Bevarandemål: 

• Inga föremål högre än normala stängselstolpar (1,4 m) på betesmarken eller i 
skiftesgränser.  

• Skötselområdet skall vara fritt från skräp.  

• Det skall inte finnas några vegetationsbarriärer mot vatten. 

• Hårt avbetade ytor (som på Foto 2) får inte finnas på mer än 25% av arealen. 
Områden med höga tuvor (Foto 3) får inte finnas på mer än 10% av arealen. 
Övriga områden ska vara väl avbetade (Foto 1) och innehålla låga tuvor, mellan 
10 och 20 cm. Där ska det inte finnas mer än 20 tuvor/10m2 (Larsson 1976, 
Flodin och Grahn 2003). 

• Silvertärna och småtärna ska häcka i området. 
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• Årta, skedand, skärfläcka, större strandpipare, tofsvipa, rödbena ska häcka i 
området med ett antal som inte understiger nivån i 2012 års 
häckningsinventering, se tabell 1. 

• Blå kärrhök, brun kärrhök, brushane, grönbena, kentsk tärna, ljungpipare, 
myrspov, pilgrimsfalk, smalnäbbad simsnäppa, stenfalk, storspov och sydlig 
gulärla ska årligen observeras i området. 

• Det ska finnas rikligt med småvatten. 

• Det ska finnas minst 15 000 m2 blottad sand i västra delen av skötselområdet. 
 
Åtgärder: 

• Fortsatt hävd genom årlig betesdrift samt slåtter, strandstädning och bränning 
vid behov. Eftersom strandängen är en viktig häckningslokal för fåglar kan 
häckningen missgynnas av tidigt betespåsläpp. Tidpunkten för tidigaste 
betespåsläpp regleras av gällande miljöersättningsregler, för närvarande 20 maj. 
Då har de flesta fåglarna kläckt sina ungar och trampskador av kreaturen 
minskat. 

• Alla träd ska avvecklas, dock inte de som står utmed Törlan. Virke och ris 
forslas bort. Röjning av buskar vid behov.  

• Det mindre område i norr (0,1 ha), utanför betesfållan, lämnas för fri utveckling. 
• Föremål över 1,4 m avlägsnas. 
• Det kan även finnas behov av att genom dämning och grävning i liten skala 

återställa förutsättningarna för småvattnens (skonornas) vattenhållande förmåga 
(se förslag på utformning Larsson 2014).  

• Vid behov markbearbetning för att få blottad sand. 
• Stigen ner till stranden som går genom skötselområdet underhålls och märks 

upp.  
• Gammalt stängsel, inklusive taggtråd, tas bort.  
• Beträdnadsförbud (enligt Karta 1 i beslutet) skall tydligt märkas ut i fält, särskilt 

längs stigen.  
• På Fårarevet ska vegetationen hållas så kort som möjligt. Om måsar, tärnor eller 

skärfläcka skulle häcka här bör området tillfälligt, under fåglarnas häckningstid, 
stängslas ifrån så att trampskador på bon förhindras.  
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Foto 1 Bra betestryck i betesmarken. Det finns på våren kvar låga tuvor av fjolårsgräs som är lämpliga som boplatser 
för strandängsfåglar (Fotograf: Lars-Åke Flodin)  

 
Foto 2 För hårt betestryck i betesmarken. Här finns inga boplatser för strandängsfåglar (Fotograf: Lars-Åke Flodin) 

 
Foto 3 För dåligt betestryck i betesmarken. Här dominerar högvuxna gräs (tuvtåtel) och halvgräs (veketåg) så att 
strandängsvadare undviker att häcka här. De har inte fri sikt från boet. (Fotograf: Lars-Åke Flodin) 
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Tabell 1. Häckande fåglar i Sik. Streck (-) innebär att arten inte inventerats och noll (0) att den 
inventerats men inte noterats. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKÖTSELOMRÅDE 2: BETE - ÅKERMARK 

 
Areal: 14 hektar 
 
Beskrivning: Öppen åkermark som i huvudsak betas och på sina håll avgränsas av 
stenmurar. Utmed dessa förekommer buskage och enstaka träd.  
 
Mål: Öppen, väl avbetad betesmark utan hög tuvighet som genom hävd naturaliserats så 
att hävdgynnad flora och fauna återinvandrar. Vegetationen ger fina förutsättningar för 
fåglar att häcka och söka föda. Inga höga föremål förekommer. 
 
Bevarandemål: 

• Hårt avbetade ytor får inte finnas på mer än 25% av arealen (Foto 1). Områden 
med höga tuvor, se Foto 3 får inte finnas på mer än 10% av arealen. Övriga 
områden ska vara väl avbetade se Foto 1 och innehålla låga tuvor, mellan 10 och 
20 cm. Där ska det inte finnas mer än 20 tuvor/10m2 (Larsson 1976, Flodin och 
Grahn 2003). 

Art   1990 2002 2007 2012 2017 
Knölsvan   - - - 2 1 
Snatterand   - 1 1 2 2 
Årta   - 0 0 2 0 
Skedand   - 2 0 2 1 
Strandskata   9 3 6 4 3 
Skärf läcka   12 0 0 3 2 
Större strandpipare   4 2 1 1 1 
Tofsvipa   21 19 13 12 20 
Storspov   0 0 0 0 1 
Kärrsnäppa   1 0 0 0 0 
Rödbena   12 13 10 11 11 
Skrattmås   7 0 0 0 0 
Fiskmås   15 3 0 0 3 
Silvertärna   1 0 0 0 0 
Småtärna   1 0 0 0 0 
Gulärla   - - - 0 0 
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Åtgärder: 

• Hävd genom bete samt bränning och slåtter vid behov. Initial restaurering av 
marken öster om skötselområde 3 är angeläget. Betesperioden kan med fördel 
påbörjas tidigare än i Skötselområde 1. Om antalet häckande vadare ökar så bör 
betespåsläppet senareläggas. 

• Röjning/avverkning av träd och buskar.  

• Föremål över 1,4 m avlägsnas. 

• Stigen från parkeringsplatsen ner till stranden och som går genom 
skötselområdet bör underhållas. 

 
 

SKÖTSELOMRÅDE 3: VÅTMARKSANLÄGGNING MED BETESDRIFT - 
BETESVALL 

 
Areal: 2 hektar 
 
Beskrivning: Området utgörs av betad vall som ligger på fuktig mark som för länge 
sedan stått under vatten. Den norra delen ligger på svårodlad åkermark och slås ibland i 
slutet på säsongen. Den södra delen utgörs av en misslyckad våtmarksanläggning där 
vegetationen tagit över och som inte hävdats.  
 
Mål: En våtmark som gynnar fågellivet som häcknings- och rastningsplats samt övriga 
skyddsvärda organismer i behov av liknande habitat 

 
 
Bevarandemål: 

• Grund, max 20 – 30 cm djup våtmark som får torka ut beroende på säsong och 
väder. Våtmarken kan ha en öppen vattenspegel som omges av en mosaik av väl 
avbetad vegetation omväxlande med svag tuvighet vilket ger fina förutsättningar 
för ett rikt fågelliv med både rastande, födosökande och häckande fåglar. Här 
finns inga höga föremål. 

• Den småtuviga vegetationen ska ge kamouflage åt ruvande fåglar men samtidigt 
ge möjlighet till fri sikt. 

 
Åtgärder: 

• Våtmarker anläggs av Länsstyrelsen. I väntan på anläggningen av våtmarkerna 
ska vegetationen betas alternativt brännas eller slås för att hindra igenväxning av 
buskar och högt gräs. 
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• Efter anläggningen betas årligen marken runt omkring, ända ner till den öppna 
vattenspegeln. Alternativt kan hela området skötas med slåtter. Vid behov töms 
våtmarken och kanterna slås. Om våtmarken har grundats upp kan också 
ansamlat material hyvlas bort från botten. 

• Fram tills att våtmarkerna är anlagda bör områdena ingå i skötselområde 2 och 
skötas enligt de riktlinjerna. 

 
 
 

SKÖTSELOMRÅDE 4: ÅKERBRUK - ÅKERMARK  

 
Areal: 2 hektar 
 
Beskrivning: Åkermark som brukas av markägarna. 
 
Mål:  
Öppen mark utan höga föremål. 

 
 
Åtgärder: (av förvaltaren) 

• Föremål över 1,4 m avlägsnas. 

• Om åkerbruk upphör och igenväxning av buskar sker ska området röjas och 
hållas öppet. Bete tillåts.  
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SKÖTSELOMRÅDE 5: INGEN ÅTGÄRD FÖRUTOM EVENTUELL 
STRANDRENSNING - HAV OCH STRAND 

 
Areal: 1 310 hektar 
 
Beskrivning:  
Flacka stränder med sandrevlar och vattenförhållanden som ständigt förändras. Vind- 
och vågexponering håller stranden öppen. Grunda havsbottnar med inre och yttre rev 
vilka är bevuxna med naturligt växlande makroalgsvegetation. Havsbottnarna i området 
sträcker sig från strandlinjen ut till ca 10 m djup och domineras av sand, men även grus, 
sten och block är vanligt.  
 
Mål:  

Havsmiljön förblir i väsentligen oförändrat tillstånd med naturligt förekommande 
marina ekosystem, biotoper och arter.  

De grunda mjukbottnarna har en god ekologisk funktion med en naturligt sammansatt 
in- och epifauna utan antropogena störningar, vilket i sin tur ger mycket bra 
förutsättningar för ett rikt fågelliv och fisksamhälle. Vegetationsklädda grunda bottnar 
ska på sikt helst ökat inom området. 
Block- och stenreven ska vara bevuxna med en naturligt sammansatt 
makroalgsvegetation samt ha god tillgång på blåmusslor. Där ska även finnas ett 
naturligt sammansatt fisksamhälle med arter som är karaktäristiska för habitatet. 
 
 
Bevarandemål: 

• Det ska inte finnas något trädskikt, buskskikt eller annat föremål högre än 1,4 m. 

• Större delen av stranden ska vara fri från vegetation. 

• Skötselområdet skall vara fritt från skräp. 

• Block- och stenreven skall förbli oexploaterade och ha en naturligt diverse 
sammansättning av arter med exempelvis sågtång, ektång, skräppetare, 
fingertare, rödblad, kräkel, karragentång, nervtång och ekbladsalg. Blåmusslor 
skall vara vanliga på reven och även karaktäristiska fiskarter som skär- och 
stensnultra. 

• De grunda mjukbottnarna skall förbli oexploaterade och ha en naturlig förekomst 
av olika evertebrater som är en viktig födokälla för fåglar och fiskar i området. 

• Ålgräs har möjlighet att sprida sig till reservatet. 
 
Åtgärder: 

• Strandrensning vid behov. 
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4 Friluftsliv och turism 

Beskrivning 
Syftet med friluftslivet i naturreservatet är att erbjuda natursköna utblickar, promenader, 
bad och naturupplevelser. Här kan man uppleva ett stycke halländskt kustavsnitt med 
mycket gamla anor. Det är ett kvarvarande fragment av ett stort landskap som i 
århundraden hävdats på liknande sätt. Genom att kanalisera friluftslivet på land och till 
havs är målet att de biologiska och friluftslivsmässiga värdena ska fungera tillsammans. 
Friluftslivet utgörs idag i huvudsak av promenerande eller badande lokalbefolkning. De 
flesta andra badgästerna besöker den kommunala badplatsen vid Björkängs camping. 
Vid den badplatsen finns även en numera etablerad kitesurfingverksamhet särskilt för 
skolor. Naturreservatet är även av intresse för fågelskådare. 
 

Mål 
• Det ska finnas väl underhållna och aktuella skyltar vid parkeringsplatsen samt på 

stranden i söder och norr. 
• Det ska finnas tillgång till en parkeringsplats som är i gott skick för 2-3 bilar. 
• Stigen från parkeringsplatsen ner till stranden ska vara tydligt markerad, liksom 

området med beträdnadsförbud. 
• Området i havet där vattensporter (kitesurfing och vindsurfing) är reglerade ska 

vara tydligt markerat. 
 
Åtgärder 

• Det finns en parkeringsplats, i Trafikverkets försorg, öster om vägen, se Karta 
7.4. Enligt avtal kan denna användas även för reservatets besökare. Vid 
parkeringsplatsen sätts en informationsskylt upp. Informationsskyltar uppförs 
även enligt Karta 7.4. Fler får sättas upp vid behov. 

• Stigen från parkeringsplatsen ner till stranden liksom området med 
beträdnadsförbud märks upp enligt nämnda karta. Länsstyrelsen ansvarar för 
underhåll av stigen. Vid staketet bör en grind sättas upp. 

• Märk upp, med bojar eller liknade, området där kitesurfing och vindsurfing inte 
får förekomma. 
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5. Tillsyn, dokumentation och uppföljning 
Länsstyrelsen ansvarar för att genomförda skötselåtgärder följs upp. Länsstyrelsen 
ansvarar också för regelbunden tillsyn i reservatet.  
 
Naturvårdsverket har tillsammans med Länsstyrelserna tagit fram ett 
uppföljningsprogram som omfattar länets skyddade områden. Inventering och 
uppföljning kommer att ske utifrån detta program.
 
Det mer detaljerade sjökortet kan användas för att planera och genomföra uppföljning i 
den marina delen av reservatet. Den terrestra delen av reservatet innefattas i 
gräsmarksuppföljningen som görs i Galtabäck-Lynga Natura 2000-området. 
 
På de grunda mjukbottnarna bör den ryggradslösa in- och epifauna följas upp och på 
reven bör algsamhället och organismer som är knutna till miljön följas upp vart femte 
år. Detta hade gett Länsstyrelsen möjligheten att övervaka utvecklingen av makroalgs-
vegetationen samt in- och epifauna i området. 
 
Vart femte år inventeras häckande vadare, tärnor och måsar och vart tionde år 
inventeras sjöfågel. 
 
 
 

6. Sammanfattning och prioritering av planerade skötselåtgärder 
 

Skötselåtgärd När Skötselområde Vem Prioritet Finansiering 

Betesdrift Årligen 1 och 2 Brukare 1 EU:s miljöersättning 
/Vårdanslaget 

Strandstädning Vid behov 1 och 5 Läns-
styrelsen 

2 Vårdanslaget 

Röjning av buskar 
och träd och alla 
föremål över 1,4 m 

Omgående 
därefter 
vid behov 

Alla (utom i 
nordligaste 
delen utmed 
Törlan) 

Brukare/ 
Läns-
styrelsen 

1 EU:s miljöersättning 
/Vårdanslaget 

Upprätthållande av 
sandblottor 

Vid behov 1 Läns-
styrelsen 

1 Vårdanslaget 

Återuppta 
betesdrift och 
nystängsling 

Snarast 2 (3 sköts på 
samma sätt tills 
våtmarkerna är 
anlagda) 

Brukare/ 
Läns-
styrelsen 

2 EU:s miljöersättning 
/Vårdanslaget 
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Skötselåtgärd När Skötselområde Vem Prioritet Finansiering 

Anläggning av 
våtmark 

Snarast 3 Läns-
styrelsen  

1 Vårdanslaget eller 
annan finansiering 

Skötsel av våtmark Kontinu-
erligt 

3 Läns-
styrelsen 

1 EU:s miljöersättning 

Restaurering av 
småvatten  

Vid behov 1 Läns-
styrelsen 

 Vårdanslaget 

Röjning av buskar 
och gräs om hävd 
upphört 

Vid behov 4 Läns-
styrelsen 

2 Vårdanslaget 

Utmärkning av 
beträdnadsförbud 

Snarast 1 Läns-
styrelsen 

1 Vårdanslaget 

Iordningställande 
av informations-
skyltar 

Snarast Hela Läns-
styrelsen 

1 Vårdanslaget 

Utmärkning av 
reservatets gränser 

Snarast Hela Läns-
styrelsen 

1 Vårdanslaget 

Underhåll av stig Vid behov 1, 2  Läns-
styrelsen 

1 Vårdanslaget 

Uppföljning av 
makroalgsvegetati
on samt in- och 
epifauna 

Vart 5:e år 5 Läns-
styrelsen 

1 Vårdanslaget 

Uppföljning 
sjöfåglar 

Vart 10:e 
år, (gjordes 
2018-2019) 

5 Läns-
styrelsen 

2 Vårdanslaget 

Uppföljning 
häckande fågel 

Vart 5:e år Hela Läns-
styrelsen 

1 Miljöövervakning 
(RMÖ)/Vårdanslaget 

Uppföljning av 
bevarandemål och 
skötselåtgärder 

Enligt 
uppfölj-
ningsplan 

Hela Läns-
styrelsen 

1 Vårdanslaget 

Uppföljning arter 
inom ÅGP 

Vid behov Hela Läns-
styrelsen 

1 Vårdanslaget 
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7. Kartor 
7.1 Översiktskarta 
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7.2 Skötselkartor  
Översikt 
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Norra delen 
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Södra delen 
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7.3 Naturtyper enligt Natura 2000  
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7.4 Friluftsliv  
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7.5 Natura 2000 och Ramsarområde 
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7.6 Sjökort  
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