
Artrik flora
Sandstranden vid Stora Hult är på flera ställen fuktig av framsipprande
grundvatten och har en artrik flora. Vanliga är gåsört, marviol, saltarv,
strandskräppa och strandaster, samt flera olika mållor. Lite längre
upp finns dyner med de sandbindande gräsen sandrör och strandråg.
Flera diken går igenom området och i några av dem växer den sällsynta
växten källfräne.
På sina ställen har frånvaro av bete lett till att framförallt kråkbär och
högvuxna gräs tagit överhanden. Slitaget från badgäster skapar dock
fläckvis ytor med kortvuxen hedvegetation. Där kan man hitta växer
som borsttåtel, fårsvingel, liten blåklocka, gul fetknopp, backtimjan,
blåmunkar, styvmorsviol, bergsyra och vårarv.

Många häckande sjöfåglar
Längs kusten finns ett rikt fågelliv. Vid Stora Hults strand häckar
flera olika sjöfåglar, bl. a. gravand, gräsand, ejder, småskrake,
strandskata, större strandpipare, rödbena och gråtrut.

Stora Hults strand - en rest av ett
uråldrigt beteslandskap som under
tidigare epoker präglat Skånes
kustområden.

Visa hänsyn i naturen
Till skydd för områdets naturvärden har länsstyrelsen utfärdat särskilda
bestämmelser.
Inom reservatet gäller förbud att:
 -  skada fast naturföremål eller ytbildning som block, berg eller jord-
    formation genom att t ex gräva, plöja, borra, mejsla, hacka eller måla,
 -  cykla eller framföra motordrivet fordon eller parkera annat än på
     anvisade vägar och parkeringsplatser,
 -  tälta, ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande,
 -  plocka, gräva upp eller på annat sätt skada växter och vegetation,
 -  medföra ej kopplad hund,
 -  rida annat än på anvisade vägar eller stigar,
 -  göra upp eld annat än på anvisade platser,
 -  utnyttja området för golfspel,
 -  bedriva vindsurfing eller skärmsegling (kite-surfing) inom de
    vattenområden som markerats på kartan,
 -  på ett störande sätt använda radioapparat, grammofon,
    CD-spelare musikinstrument eller annan ljudanläggning,
 -  anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning
     – informations- och reservatsskyltar, gränsmärken och trafikskyltar
     undantagna.
Därutöver gäller för Båstads kommun lokala ordningsföreskrifter, som
bland annat föreskriver att hund inte får vistas på allmän badstrand och
intilliggande dyner under tiden fr.o.m. den 15 maj t.o.m. den 15 september,
(förutom på särskilt utmärkta hundbadplatser).
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Välkommen till Stora Hults strand

Illustrationer Nils Forshed. Lst M 2007.

N

Naturreservatet Stora Hults strand bildades 1959. 2006 utökades reservatet
till att omfatta även det närmaste vattenområdet. Stora Hults strand omfattar
nu ca 58 ha, varav ca 16 ha är land. Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen.
Området ingår i EU´s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.
Syftet med skyddet är att bevara och återskapa ett ålderdomligt utmarkslandskap
bestående av strandäng, strandhed och dynlandskap, samtidigt som de stora
rekreations- och friluftslivsmässiga värdena
i området bibehålles.
Syftet är även att bevara de grunda havs-
områdena med sin naturliga vegetation
och fauna och låta såväl havsbotten som
strandlinje utvecklas fritt.

Saltarv
Honckenya
peploides

Marviol
Cakile

maritima

Strandaster
Aster tripolium

Större strandpipare
Charadrius hiaticula


