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I denna skötselplan redovisas endast tillkommande skötselområden, då tidigare 
fastställd skötselplan även ska gälla för nedan redovisade områden. Angivna arealer 
för skötsel område 6 och 8 avser endast arealer för det tillkommande området. 

Skötselområde 6 (2, 1 ha) 

Beskrivning: Strandområde med två mindre öar. Området hänger ihop med det 
tidigare skötselområde 6. Se tidigare skötselplan. 

Mål: Se tidigare skötselplan. 

Åtgärder: Se tidigare skötselplan. 

Skötselområde 8 (39,2 ha) 

Beskrivning: Del av Kattegatt och Suseån. Området hänger ihop med det tidigare 
skötselområde 8. Se tidigare skötselplan. 

Mål: Se tidigare skötselplan. 

Åtgärder: Se tidigare skötselplan. 

Skötselområde 9 (1,9 ha) 

Beskrivning: Dynområde, delvis planterat med bergtall . Inslag av ungbjörk, tall, asp, 
rönn och ek. Enstaka en- och rosbuskar. Delvis brant dynfront med erosionsskador. I 
östra delen djupa erosionssänkor. 

Mål: Öppen kusthed. 

Åtgärder: Bergtall och huvuddelen av andra träd och buskar avvecklas. 

Skötselomräde 10 (4,4 ha) 

Beskrivning: Blandskog med björk, al, hägg, ek, rönn, alm, IÖIID och enstaka tall och 
gran. 

Mål: Naturskog. 

Åtgärder: Röjning för att öppethålla stigar. Bortröjning av ev. unggran. 



Skötsel område 11 (2,9 ha) 

Beskrivning: Tall- och bergtallskog. Sparsam föryngring med tall och björk. Skarp
frisk hedtyp. 

Mål: Naturskog. 

Åtgärder: Successiv avveckling av bergtallen. Gallring av tallskogen för att gynna 
lövträd. Gynna lövträd vid självföryngring. 
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FÖRORD 

Föreliggande förs l ag till skötselp l an har u rsprunglig
en upprättats 1976 av Stefan Malmberg på uppdrag av 
l änsstyrelsen. Skötselplanen har till stor del o m
arbetats 1985 av J örgen Andersson, länsstyrelsen och 
1986 av Västkus t sstiftelsen . 

Skötselplanen består av två delar : 

I ALLMÄN BESKRIVNING av nat u rreservatet 

II PLANDE L , som delas in i följande avsnitt: 

1. Disposition och skötsel av mark och vatten 

2. Ano r dningar för rekreation oc h friluftsliv 

3. Ti l l syn 

4 . Dokumentation av ut f örda åtgärder 

5. Finansiering av naturvårdsförvaltningen 

Skötselplanen är av detaljerad typ. 

• 



I ALLMÄN BESKRIVNING 

1 Administrativa data 

Skydds form 

Objektnummer 

Beslutsdatum 

Kommun 

Registerområde 

Naturreservat 

13 02 

1992-09-25 

Falkenberg 

Skrea socken 

2 

Läge 

Kartblad 

Ca 7.5 km sydost om Falkenberg 

Area 

Fastigheter 

Markägare 

Naturvårds
förvaltare 

Ekonomiska kartbladet 
5C Ullared la Veka 

173.5 ha 

Boberg 3: 10 

Västkuststiftelsen 

Västkuststiftelsen 
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2 Översiktlig bes krivning av befintliga förhållanden 

2.1 Naturförhållanden 

Kustremsan i anslutning till Grimsholmen (Bobergs ud
de) utgör ett omväxlande kusthedlandskap. Från bergs
höjden i områdets norra del blickar man ut över ljung
och gräshedar, som utmed stränderna övergår i smala 
strandängspartier. Längst i söder, ner mot Suseån ut
breder sig sandstrand och sanddyner, som övergår i en 
bakomliggande tallskog. (se karta 4, vegetation). 

Höjdområdet och de nedanför liggande partierna utgör 
ett mosaikartat växtsamhälle. Här förekommer en block
rik hällmark med ljung och gräshed, e nstaka vindpinade 
enbuskar samt smärre fukthedspartier. Ett markant in
slag i ljungen är förekomsten av kloc kgentiana, som 
blommar med en intensiv blå färg. En gammal strandlin
je löper genom området, markerad av stenmalar vars 
runda stenar formats långt tillbaka i tiden av havets 
vågor. I den gamla strandvallens närhet uppträder två 
mindre torrängar med spåtistel, kummin och backsmör
blomma. 

Nedanför berget uppträder en tuvig fukthed. De fuktiga 
partierna domineras av rödven, knapptåg och blåtåtel, 
medan ljung och kråkris karaktäriserar tuvorna. De 
strandnära gräshedarna domineras framför allt av röd
svingel och rödven. I södra delen, väl avgränsad av 
ett stängsel, avskiljs området från en högvuxen, gam
mal ljunghed. Nordos t om ljungheden ligger åkermark. 
En björkdunge, i anslutning till gårdsbildningarna, 
har vuxit upp på tidigare åkermark. 

Vid Båtakåsen förekommer gräs- och ri s hedar i olika 
stadier av igenväxning. På uddens gräshed växer björn
bärssnår och i södra delen även vre sros. Längre in 
förekommer ri s hed med enbuskage och tät buskvegetation 
med bl a björk, gråvide, brakved, rönn, s lån oc h 
nypon. Jord s kiktet är tunt och berget går i dagen på 
flera ställen. Här växer bl a en del ti diga vårväxter 
som vårtåtel, nage lört och sandkrassing. Här före
kommer också s må torrängspartier. Innanför sandstrand
en finns en tångvall med ett bestånd av strandmolke, 
som tidigare bara är känd från ett fåtal lokaler i 
Halland. 

I reservatets mell e r s ta del sticker s jälva Grimsholmen 
ut i havet . Från uddens spets har en stenpir lagts ut . 
På uddens västsida går berget i dagen och vegetationen 
utgörs aven kråkris- och kruståteldominerad hed. In
nanför udden breder stora böljande gräshedsområden ut 
sig. Sandstarr dominerar omväxlande med gräs, framför 

• 
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allt rödsvingel och rödven. Här före kommer också bl a 
vårbrodd, fårsving e l, stagg, knägräs, ängssyra och 
bergkorsört. Gräshedspartiet närmast stora vägen och 
infarten till Grimsholmen har så sent som 1980 varit 
brukad åkermark. Sedan bete upphört har en viss igen
växning påbörjats med små björkar och rönnar. 

En mäktig tångvall, med en imponerande vegetation av 
framför allt strandrnålla, ligger i d e n stora bukten 
innanför Grimsholmen. Spjut-, kust-, blå- oc h rödmålla 
förekommer också, liksom en intressant och närings
krävande flora med bl a kalmusrot, st randmalö rt, brun
skära och vänderot. 

Ett grävt dike med arter såsom vattenrnåra, s pikblad 
och ältranunkel mynnar ut i bukten. Sötvattensutflödet 
och det näringsrika tångvallsunderlaget me dverkar till 
en tät vegetation, som bildar ett högt nästan ogenom
trängligt bälte. Närmast stranden växer havss äv och 
sedan följer bestånd av bl a vass, rörfl e n och strand
rnålla. Enstaka individer av strandkvanne, som är ett 
par meter höga, förekommer också. Innanför detta vass
bälte vidtar en borsttåtelhed med arter såsom borsttå
tel, sandstarr och blåmunkar. Denna s ura sandgräshed, 
bildas ofta på urlakade, äldre sanddynor och på hårt 
betad sandmark. 

Strandängarna uppvisa r en likartad flora, med arter 
såsom käringtand, gåsört, vitklöver, trift, st rand
glim, ku s tarun, havs säl ting, saltnarv oc h salt tåg. I 
strandängsfloran påträffas också strandmalört , strand
kämpar och s multronklöver. 

Strandängarna är till största delen s t e niga. Vid 
Grimsholmen finn s block rik klippstrand. Mindre sand
strandpartier för e kommer i några vikar me llan Båtakå
sen och Grim s holme n. 

I södra delen av reservatet utbre der sig e n sandstrand 
med dyner. Vegetationen är sparsam . Enstaka mållor, 
saltnarv och marviol förekommer på själva sand st ran
den. På dynerna växe r st randkvickrot oc h d e bå da sand
bindande gräsen, sandrör och strandråg. Dynfronten är 
delvis brant oc h e roderad. Innanför dynryggen övergå r 
vegetationen i bo r st t å telhed, som i öve r gånge n till 
det bakomliggande s kog s partiet avlöses av ljung, kråk
ris och s andstarr. 

Skogspartiet, som till större delen utgör s av plante
rad tall och bergtall, är delvis av mycket dålig kva
litA . Skogen är av varierande ålder och något egent
ligt skogsbruk har inte förekommit . I ett område före
kommer planterad gran tillsammans med björk och tall . 
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I bu s ksk iktet uppträder en del fö r y ngring av rönn, 
bj örk, asp oc h ek samt brakved, druvfläder oc h kapri
f ol. Ljung, lingo n, blåbär, ekorrbä r, kruståtel oc h 
sandstarr utgör karakt äris ti s ka ar t e r i fältskiktet. 
På friskare partier återfinns ett välu tvec klat moss
täcke av vägrnossa, vågig kvastmossa och hu s rnossa. 

Ge nom skog sområde ts me llers t a de l l öper i öst-västlig 
riktning en öppen gata med e n nergrävd VA-le dn ing. 

Området närmast SuseåQ har naturskogskaraktär med 
björk, al, e k, rönn, alm, lönn oc h hägg samt enstaka 
tall och gran. Till f ä l tskiktet hör vitsi ppa , harsyra , 
vårbrodd, lundbräken oc h träjon. I lägre liggande par
tier uppträd e r e n frod igare vegetation me d bl a sval
ört, älgört, kirskål, jättebalsamin, hallon, lundelm 
och maj bräken . Allmänt förekommande är oc kså humle, 
både på marke n och utmed t rädstammarna. I o mrådets 
mellerst a del förekommer en ren alskog på den från ån 
avsat ta svämleran. Längst i söder är s kogen lågvuxen 
med flerstammig al, björk och tall . Spridda torrt r ä d 
me d hac ks pett hå l förekommer. I detta o mråde, liksom i 
e t t mindre l övs kogs part i längre åt norr, finns spår av 
äldre dikning a r. 

Innan för skogsområdet ligger åkermark. Vissa åkrar är 
nedl agda e ller ligger i träda. Läng s diken och åker
kanter växer ridåe r med björk, asp , sälg , rönn, hägg, 
björnbär m m. I nordöstra delen ligger en å kerholme 
med ett ljung hedspa r ti me d asp oc h björksly. De ob ruk
ade å kr a rna domineras av kvick rot eller ha r övergått i 
borsttå telhed. 

Djurli vet har inte särskil t undersökts. Fågell ivet är 
rik t , särskil t under flyttningen på vår oc h höst. 
Tångvalla rn a hyser e n rik in se k tsfauna oc h ut gör föda 
f ör många fågelar ter. Förekommande arter är bl a 
s trandska t a, stö rre strandp ipa r e, sånglärka, fasan OCI. 

rapphöna. Knölsvan bru kar häcka på det lilla Holme
skäret. Fäl tpiplä rka ha r påträffats oc h utgör en ka
rakt ä r s fågel för dynornråden. Bland de högre däggdjuren 
förekommer fälthare, kani n, mink och iller. På höstar
na l igge r ofta säl vid Båtåkåsen. 

2.2 Kulturhistoriska för hållanden 

I området förekommer flera fornlämningar. På höjdområ
det i norra delen finns en hällkista i ett r öse. Röset 
är ca 23 m i diameter. Hällkistans sidor ä r uppmurade 
av flata stenar. Fem takhällor, varav två är nedfallna 
i hällkistan, är synl iga. Nedanför hällkistan ligger 
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3 stensättningar. Det ena utgör en oval stensamling 
och kan vara en skeppssättning. De andra två, vilka 
anges vara osäkra fornlämningar, är närmast runda och 
kan vara gravar. 

Hällkistan är en stenkammargrav från yngre stenåldern 
(1800 - 1500 f Kr). Rösen och stensättningar är av 
senare datum och härstammar från bronsåldern (1500 -
500 f Kr) resp järnåldern (500 f Kr - 1050 e Kr). 

Norr om hällkistan ligger ett röse. Två rösen ligger 
på en kulle nedanför bergshöjden. På ~ Grimsholmen lig
ger också en stensättning. 

Både i rösena och stensättningarna har stenar omploc
kats och borttagits. En viss igenväxning föreligger 
med främst enbuskar. 

Tångtäkt har tidigare varit vanligt förekommande. 

Skrea hembygdsförening har angivit i skrivelse till 
länsstyrelsen att detta kustavsnitt hetat Grimsholmen 
under mycket lång tid och att reservatet därför bör få 
namnet Grimsholmen. Här har tidigare funnits Grimshol
mens kustpostering och Grimsholmen var också tidigare 
postadress. På 1940-50-talen började namnet Bobergs 
udde utnyttjas. Detta namn har numera alltmer kommit 
att användas bl a vid vägvisning vid anslutningsvägar. 

Material från laga skiftet 1846-50 anger varken namnet 
Grimsholmen eller Bobergs udde. Däremot anges både 
Båtakåsen och Skarvik. Grimsholmsudden benämnes "Hol
mabackarna" och den stora bukten "Holmaviken". 

2.3 Markanvändning 

Området utgör en gammal kulturbygd, som under lång tid 
hävdats med bete och åkerbruk. Hedarna och då främst 
ljungpartierna, har tidigare bränts för att förbättra 
betet. Den norra delen brändes senast omkring 1930 och 
har sedan dess betats med får, häst och nöt. På karta 
från laga skiftet anges flera uppodlade områden, som 
senare lagts igen och numera utgör hedmarker. Under 
sen tid har även betet upphört på vissa delar och des
sa områden håller på att förbuskas. 

Större delen av de obetade områdena har nu stängslats 
in och befintliga stängsel har bitvis förbättrats. Re
servatsområdets åker- och betesmarker är utarrendera
de. 
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Skrea-Brogård 1:1 har eget fiske i anslutning till den 
av åns meander bildade halvön. I övriga delar av Su
seån har Bobe rgs by fisket. Skyltar med text "Fiske 
förbjudet. Falkenbergs sportfiskeklubb" finns uppsatta 
utmed ån. 

Tångtäkt har tidigare varit vanligt förekommande. I 
fastigheterna ligger inskriven tångrätt och tångväg 
för Boberg, Lynga, Veka och Brogård. 

Grimsholmens fiskehamn. är beläget inom området. I 
fastigheten finns en intecknad nyttjanderätt f ö r 
Grims holmens fiskehamns förening att anlägga och bibe
hålla fiskehamn genom att uppföra stenpir och brygga 
samt anordning för upphalning av fiskebåtarna på land 
jämte rätt till att taga väg till hamnen . Nyttjande
rätten gäller till årsskiftet 2013/2014. 

Under 1982 hade fiskehamnsföreningen färdigställt en 
år 1964 påbörjad stenpir. Hamnbassängen gav plat s för 
två eller tre fiskebåtar och utgjorde ett dåligt s kydd 
för vindar och vågor från syd och väst. För att f ö r
bättra yrkesfiskarnas möjlighet att bedriva et t kust
nära fiske medgav stiftelsen Grimsholmens fiskehamns
förening rätt att hos vattendomstolen ansöka om e n 
förlängning av vågbrytaren med 30 meter. Utbyggnaden 
har skett med sprängsten. Skydde t utmed vågbrytarens 
västra överkant skall göras av stö rre sprängsten , som 
erhålls genom utsprängning. Arbetet skall vara full
bordat senast under 1993. Stiftelsen har också givit 
för e ningen rätt att förtöja sammanlagt 20 båtar i 
hamnen. 

In s kriven nyttjanderätt föreligger också för s j öbod 
vid Båtakåsen. Nyttjanderätten upphörde vid ut gången 
av 1988. 

Utme d området s s tränder ligger et t stort antal fri
tidsbåtar. Flertalet är kon centre rade till Bå takåsen 
och udden mellan Båtåkåsen och Grimsholmen. Här finns 
oinskriven nyttjanderätt för två sjöbodar och del i 
båtramp och båtplat s för fas tighe ten Boberg 8:1, dels 
båtramp och et t lO-tal båtplatser i a nslutning til l 
rampen samt sjöbodar och båtplat ser vid Båtakåsen . 

Utmed Suseån finns ett 30-tal båtar upplagda . 

Tre kraftledningsservitut med Yngeredsfors Kraft AB 
finns också inskrivna. 

• 
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2.4 Tillgänglighet 

Området nås me d allmän väg som angö r r eservatet från 
flera håll. Några mind re körvägar och stigar lede r 
från olika håll in i reservatet och gör området lätt
åtkomligt. Man når området fr ån E6 genom a tt söder om 
Skrea ky rka ta av mot Boberg oc h sedan efter e n dryg 
km vika av mot "Bobergs udde". Efter ca 4 km nå r man 
reservatets söd ra delar . Alternativt kan man välja vä
gen från E6 vid Heberg över Boberg eller kustväge n 
från Ha lmstad över Steninge, Ugglarp och Eftra förbi 
Boberg. Från Falkenberg följer ma n Hersagård svägen 
förbi Skrea s tra nd samt över Ringsegård. 

2.5 Naturvärde n och sociala värden 

Grim s holmen äger betydande naturve tens kapl iga oc h so
ciala vä rden . De genom bete hävd a de kusthedarna oc h 
havss tränderna gynnar många växt- och djurarter oc h 
utgör alltmer ovanliga och värdefulla naturtyper . Flo
ran uppvisar flera sällsynta och s kyddsvärda växter 
såsom s p å ti stel, backs mörblomma , s trandmalö rt, st rand
kämpar och smultronklöver. Den betade strandängen har 
stor betydelse som häcknings- oc h rastplats för mång a 
fågelarter . Sanddynerna och Suseåns utlopp genom dessa 
har sto rt kvartärgeologis kt in tresse. 

Grims holmen oc h omgiv n i ngarna kring Suseåns my nnin g 
har sedan gammalt varit känt för s in naturs könhet och 
det lättillgängliga kustavsnittet är ett omtyckt ut
flyktsmål. Särskilt under sommaren, d å de fina bad
stränderna l oc kar många besökare. 

De landskapliga vä rden a är också mycket sto ra. Ut
sikten från höjderna över det öppna land s kapet är 
tilltalande, kans ke bl a nd de a llra vackraste i Ha l
land. Vid kl a r t väder kan man härif rån se Kull e n i sö
der oc h Morups tånge i nordväst. 

2.6 Närbelägna naturvå rdsobj ekt 

Omedelbart öster om r eserva t e t ligger Vessl und a natur
reservat, som utgö rs av sandd ynsbukter o mgivna av 
klippiga berguddar. Smörkull e n norr om reservatet är 
ett 52 meter högt gammalt sjömärke med e n värdefull 
ut siktspunkt . 

2.7 Källuppgif t er 

Nielsen Birg it, 1983: En kartering och inventer i ng av 
Grimsholmens olika väs tsamhäl l e n samt beskriv
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II PLANDEL 

1 Disposition och skötsel av mark och vatten 

1.1 Övergripande mål 

Målet med områdets skötsel skall vara att i möjligaste 
mån bibehålla ett öppet representativt halländskt 
kusthedlandskap med betade hedar och strandängar, 
främja ett överårigt blandskogsparti med partier i fri 
utveckling samt att området hålles tillgängligt för 
friluftsliv och pedagogisk verksamhet. 

1 .2 Generella riktlinjer och åtgärder 

1.2.1 Hävd av "åkermark - - -----

Mål: Akermarken bör hållas i hävd. Akermarken kan om
föras till betesmark. 

Riktlinjer och åtgärder: Vid behov utföres rensning av 
diken oc h röjning av träd och buskar i diken och åker
kanter. Stängsel kan bestå av fårnät el l er strömföran
de tråd (alt taggtråd), spänt på trästolpar med 3-4 
meters mellanrum. Stängselgenomgångar i form av grind, 
rist e ller stätta anordnas vid vägar och stigar samt 
på andra lämpliga platser för att ej hindra allmänhe
tens tillträde till reservatet. Vid uppsättning av 
stängsel bör detta i möjligaste mån följa befintliga 
stengärdesgårdar. Stenmurarna utgör tidigare inhägna
der och fastighetsgränser och bör underhållas. Gammal 
taggtråd samlas ihop och borttransporteras. 

Beskrivning: Naturbetesmarkerna utgjorde tidigare en 
förutsättning för djurhållning. I takt med ändrade 
ekonomiska vil lkor för jordbruket har hävden på dessa 
marker minskat betydligt. De betade hed- och strand
ängspartierna vid Grimsholmen har en lång och mer el
ler mindre kontinuerlig betestradition. Det är därför 
av särskilt stort värde att bibehålla hävden på dessa 
marker genom fortsatt betesdrift. Bete sker f n med 
nötkreatur (dikor). De olika mark typerna ger emeller
tid även förutsättningar för sambete med nöt, får och 
hästar. 

Mål: Bete skall drivas i sådan omfattning, att områ
dets naturvärden tillgodoses. Betestrycket på olika 
marker får regleras efter hand oc h bedömas i samråd 
med djurhållaren oc h naturvårdsförvaltaren. Tidigare 
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bruk a r es e rfarenheter ge r goda möj lig hete r till ett 
rätt avpassat beteSt r yc k . Ett hj älpmedel kan också va
r~ riktlinj ern a i följande tabell (Havsstrandänga r -
skötsel a v naturtype r, SNV, 1986) : 
Rek omenderad beläggning pa skilda markslag under en normal 

betessäsong med 130 - 140 betesdagar 

Marles/og 

Egentlig 
havsstrand ang 

Ung nol 

(orSlo 
bt lts · 
Ofr( 

1.6 

UnJjnol 
andra 
brits · 
ofri 

l.l 

STRANDNARA O MRADEN 
Naturbeteg· talT 1,0 0,6 
mark rri s k 2,0 1,5 
(ogödsladl rukti g 2,2 1,6 

vat 2,0 1,4 

An/ol djur ptr hth/or 

S, n Aor . O!hor. TaeÅor , NOl/ , Hos/ , 

C" ca 600 A8 CD 6j Ag m(drl · mrdr! 

600'g 'nkl .!roll' udd I G stor j /or 

lamm ndho)"/ ponny 

I , l 0,5 2, 5 0,8 1,5 

0,6 0,3 1,8 0, 5 1,0 
1,5 0,6 3,3 0,5 1,0 
1,6 0,7 0,5 1,0 

1.4 0,6 

Riktlinjer och åtgärder: Ett l agom betestryc k ger 
bästa naturvårdseffekt och medför en ökad art rike d om. 
Det kan därför vara lämpligt att indela området i e tt 
par betes fållor och därmed bättre kunna r eg l e r a be
testrycket. 

Röjning oc h r e nsning av träd, buska r och s ly s kal l ut
föras på igenväxande marker oc h som komp l ement till 
betesdrifte n. Enstaka e ller grupper av träd och buskar 
kan sparas på häl lm a rker , utmed stenmu rar oc h diken , i 
odlingsrösen oc h på å kerholmar . Bärande träd och busk
ar sparas i första hand . Strandängar röjes helt fria 
från träd oc h bu s kar. Häc kande och r astande vadarfåg 
lar undviker strando mråden intill träd eller buskar. 

Gräs hedar med högv uxen g räsvegetation och tjockt f ör
nalager ka n re staureras med slaghack eller bränning. 
En enkel s l aghack har god effekt och r e lativt god 
framkomli g het. Slag hac ke n kan också mo tverka t uvbild 
ning . De t är viktigt att den avslagna vegetationen 
transporteras bort eller ko mpos t eras på lämpligt s täl 
le. 

Genom bränning får ma n en proteinrik oc h mer smaklig 
växtlighet för djuren. Det kan d ärför vara lättare att 
få till stånd bra bete efter bränning. Ljunghedsparti
er kan också med fördel brännas. Bränning ha r t idigare 
utförts och utgör därmed en tidigare underhållstrad i
tion. Vid e n l ätt bränning svedjer man av växtdelar 
och förn a ovan ma rkytan. Bränning bör därför utföras 
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tidigt på våren när markfuktigheten är hög , för at t 
undvika brand i humuslagret och döda vegetationen. Vid 
bränning av ett område skall mindre brandgator hac kas 
upp för att hindra oönskad spridning av elden. Samråd 
skall ske med brandmyndigheten. Det k a n vara lämpligt, 
att tända i motvind för att lät tare kontrollera e lden 
och för att erhålla bästa resultat. 

Slaghack och bränning kan ingå i en kontinuerlig sköt
sel och utföras vid behov. 

Stängsel uppsättes och kompletteras i erforderlig om
fattning enligt anvisningar ovan under punkt 1 .2.1 
"Hävd av åkermark". 

Mål: Skogens s kötsel bör medverka till ett överårigt 
blandskogsbestånd. Partier med föga påverkad skog (na
turskog) skall i huvudsak få utvec klas fritt enligt 
anvisningar i avsnitt 1.3 "Behandling av skötselområ
den". 

Riktlinjer och åtgärder: Ett naturvårdsinriktat skogs
bruk skall eftersträvas så att naturvårdens och fri
luftslivets intressen tillgodoses. Gallring och rOJ
ning skall eftersträva stormhärdiga bestånd. Bergtall, 
gran och skadad tall ta. bort . Löv gynnas. Föryngring 
utföres succesivt med självföryngrat löv. Tall för
yngras genom fröträd. Vid behov röjning av lövsly och 
tallföryngring. Ek gynnas. 

Körvägar och stigar hålles öppna. 

Mål: Att begränsa uppkommande erosionss kador och för
hindra sandflykt i dyno mrådena. 

Riktlinjer och åtgärder: Det är angeläget att vidmakt
hålla den sparsamma vegetationen på dynerna. Vid stark 
förslitning av denna vegetation är det risk att dy
nerna försvinner. Hår t s litn a ytor skall inhängnas och 
planteras. Sand fångande staket kan sättas upp för att 
skapa nya dyner. På erosionsskador och vegetationslösa 
ytor kan ris eller tång läggas ut för att saml a oc h 
binda sand. 
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Mål : Be fintliga fornminnen skall skötas i samråd me d 
länsantikvarien . 

Riktlinjer och åtgärder: En viss igenväxning före
ligge r och försiktig röjning bör göras. S tengärdes
gårdar bör röjas fram och hållas fria fr å n sly. Träd 
och buskgrupper kan sparas. Nedfallna stenar lägges 
upp . 

1.2.6 Jakt och f~u~a~å~d 

Med hänsyn till att området är livligt fre kvent erat , 
får jakt ej förekomma 1 juni - 3 1 augusti samt under 
lördag, söndag', helgdagsaftnar och helgdagar under 
re s t e n av året. Under annan tid bör j akt ske i be
gränsad omfattning och på såda nt sätt att konflik te r 
undvikes med besökande till re se rvatet . 

För att främja djurlivet skall s tor noggrannhet iakt
tagas vid gallring och röjning. Bärande träd och bus
kar s paras, liks om högstubbar, vindfällen och e n staka 
torrträd . Skogsbryn bör inte röras annat än då buskage 
breder ut sig på åkermarken. 

Stödutfodring samt uppsät tning av saltstenar oc h 
holkar kan utföras. 

Arbet s företag e nligt skötselplanen bör utföras under 
lämplig tid och på sådant sätt at t ri s ke n för allvar
liga störningar på fåg e llivet blir så liten som möj 
ligt . 

1.2.1. Havet 

Mål: En stor d e l av vattenområdet utgör s av av pro 
duktiva marin a grundbottnar me d et t vattendjup mindre 
än 3 meter , som har betydelse som reproduktions- oc h 
uppväxtområden för ett flertal olika fi s karter . Målet 
är att bevara oc h till del fö r bättra förut s ättn ingarna 
för väx t- och djurlive t . 

Rik t linjer oc h åtgärder: Områdets vä rden kan påverkas 
negativt av t ex täktve rksamhet, muddrin g , tippni ng 
och dumpning, liksom d e proble m ett omfattande båtliv 
kan föra med s i g med h a mnutbygg n a der oc h båtar på 
svaj. Dessa uppräknad e f öre t ee l ser r egle ras i be
slutet. 
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1 .3 Behandling av skötselområden 

Området har indelats i 8 skötselområden, som redovisas 
i denna beskrivning och på karta 5, Skötselområden. 

Skötselområde 1 (6,2 ha) 

~e~k~i~ning: Igenväxande gräs- och rished vid Båtakå
sen. Mot berget tät buskvegetation. I viken en sand
strand. En väg genom intilliggande fritidsbebyggelse 
leder in i området. I anslutning till vägen finn s ett 
område, som ofta används till rastplats och övernatt
ning för tält- oc h husvagnar. 

Mål : Öppna gräs- och rishedspartier. 

6tgä~d~r: Bete på delar av området . Röjning och rens
ning av sly på de öppna gräs- och rishedspartierna. 
Övriga delar får utvecklas fritt. Uppsättning av 
stängsel. Betesområdet s kall slås samman med skötsel
område 2. 

Skötselområde 2 (26,1 ha) 

~e~k~i~ning: Höjdområde med hällmarksmosaik av ljung-, 
gräs- och fukthedspartier. Mot havet övergår hällmark
en i betad gräshed och strandäng. Närmast gårdsbild
ningen växer en björkdunge på gammal åker. En körväg 
leder ner till båtplatser på udden . I havet ett namn
löst skär. 

Mål: Öppna, betade häll- och hedmarker och strand
ängar. 

6tgä~d~r: Fortsatt bete. Komplettering av stängsel. 
Försiktig röjning vid behov av buskar och sly. Even
tuellt bränning. 

Skötselområde 3 (3,1 ha) 

~e~k~i~ning: Akermark med små gräs hedar på sand. Utmed 
åkern förekommer ett område med snå r skog av främst 
asp. 

Mål: Akermark oCh/eller bete s mark . 

6tgä~d~r: Bibehållen hävd. Röjning vid behov för att 
bibehålla de öppna gräshedspartierna. Aspbeståndet rö
jes och gallras vid behov och bör ges möjlighet att nå 
maximal ålder. 
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Skötselområde 4 (25.4 ha) 

~e~k~i~ning: Sandstarr- oc h rödsvingeldominerade hed
ar. I nordvästra delen en gammal. högvuxen ljunghed. 
Området har under en tid inte betats och den högvuxna 
gräsvegetationen har bildat ett tjockt förnalager. In
vandring av buskar och sly har påbörjats. Humustäcket 
är på vissa ställen tunt och vegetationslösa fläckar 
förekommer på några ställen. I bukten föreko mmer en 
stor tångvall. I tångvallen förekommer en mycket in
tressant flora. som har gynnat s av att tidigare fårbe 
te upphört. I vikarna nedanför ljungheden finns sand
stränder med viss dynbildning. Ett dike rinner ut i en 
av vikarna. Holmaskäret och ett antal namnlösa mindre 
skär. Grimsholmens fiskehamn med anläggningar. 

~å1: Öppna. betade ljung- och gräs hedar och strand
ängar. 

~tgä~d~r: Bete med nötkreatur har påbörjats . Betes
trycket är lågt och djuren kan därför inte själva för
bättra betet och återställa hävden. Röjning av buskar 
och sly. Sl åtter med slaghack. Alternativt bränning. 
Särskild hänsyn bör tas ti ll den intressanta floran i 
tångvallen . Om nödvändigt kan tångvallen stängslas in 
om det visar sig att området skulle utarmas genom be
tet. Stängsel kan också uppsättas i anslutning till 
sandstränderna för att förhindra erosion på den kän
s liga sand- och dynvegetationen. 

Skötselområde 5 (3.3 ha) 

~e~k~i~ning: Gräs - oc h borsttåtelhed innanför ett 
kraftigt vassbälte. Betet har upphört. I ena kant en 
ett djupt dike. I den a ndra kanten står en bj örkdunge 
med al och asp. Sly vandrar in på de öppna områdena. 

~å1: Öppna hedpartier. 

~tgä~d~r: Eventuellt bete och uppsättning av stängsel. 
Röjning och rensning av sly och vassbälte. Be tesområ
det skall slås samman med skötselområde 4. Aterkomman
de röjning av sly på de ö ppna hedpartierna. Gallring 
och röjni ng av björkdungen. 

Sköt selområde 6 (1.3 ha) 

~e~k~i~ning: Sandstrand med mycket gle s vegetation. 

Mål: Sandstrand. 

• 



16 

Skötselområde 7 (5.0 ha) 

~e~k~i~ning: Tallskog av dålig kvalitet. Sparsam för
yngring av tall och björk. Torr och frisk hedtyp. 

~å! : Blandskog av tall och lövträd . 

6t~rQe~: Försiktiga gallringar och vid behov röjning. 
varvid lövträd gynnas. 

Skötselområde 8 (103.1.ha) 

~e~k~i~ning: Del av Kattegatt . Mjukbottnarna och de 
mindre bankarna är av särskilt stor betydel s e som re
produktionslokal och uppväxtområden för fisk. Denna 
zon är även avvikt för ett flertal andra djurarter 
däribland fåglar. 

Mål: Naturligt förekommande arter skall kunna vidmakt
hålla livskraftiga och balanserade populationer. Den 
naturliga zoneringen av växt- och djursamhällen skall 
inte störas. 

6tgä~d~r: Förhindra uppkommande störningar. 

2 Anordningar för rekreation och friluftsliv 

2.1 Övergripande mål 

Syftet med åtgärderna skall vara att underlätta för 
allmänheten att besöka reservatet och på sådant sätt 
att konflikt med områdets naturvetenskapliga värden 
undvikes samt att informera besökaren om reservatets 
naturvärden . 

2.2 Riktlinjer och åtgärder 

Ingen ändring av nuvarande förhållanden . Se karta 6. 
anordningar för friluftslivet . 

Parkeringsplatser 

~e~k~i~ning: Vid omläggning av allmänna vägen förbi 
Grimsholmen anlades en mindre parkeringsplats vid in~ 
farten till Grimsholmens fiskehamn. 
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För att förbättra tillgängligheten för besökande till 
området kan ytterligare några mindre parkeringsplatser 
anläggas. Parkeringsplatserna bör ha en storlek om 
5-10 biluppställningsplatser till det dubbla. 

6tgä~d: En angelägen parkeringsplats är nedanför fri
tidsbebyggelsen på Veka i anslutning till den långa 
sandstranden. Vid förvärvet av marken ingick rätt att 
utnyttja väg till denna plats. En parkeringsplats kan 
också anläggas i områdets norra del. 

Stigar 

~e~k~i~ning: Flera stigar och körvägar leder från oli
ka håll in i reservatet. 

6tgä~d: Körvägar och stigar skall hållas öppna. Vid 
vägskäl kan informationsskyltar och vägvisare upp
sättas. Över diken lägges spänger, liksom där stigen 
går över sanddynor för att förhindra erosion. 

Motortrafik på körvägar får endast ske efter särskilt 
tillstånd av förvaltaren. Med detta avses i första 
hand att på vår och höst tillåta isättning och upptag
ning av båt. För tångrätt och Grimsholmens fiskehamns
förening gäller särskilt rätt till väg. 

Vägbommar finns uppsatta vid infartsvägen till Grims
holmens fiskehamn. Vägbom kan också uppsättas vid kör
väg i områdets norra del. Bommar låses med gemensam 
nyckel. 

Bord och bänkar 

~e~k~i~ning: Bord och bänkar saknas inom området. 

6tgä~d: På bergshöjden kan bänkar utplaceras. Bord ocr> 
bänk kan också utplaceras vid parkeringsplatserna. 

Eldplatser' 

~e~k~i~ning: Eldning förekommer spontant på några 
ställen. 

6tgä~d: För att förhindra eldning på känsliga strand
partier bör eldstäder ställas i ordning. Eldstäder kan 
vara i plåt med grillgaller eller göras av natursten. 
Eldstäder ställs i ordning på platser tidigare ut
nyttjade för eldning om inte platsen bedöms olämplig. 
Underlaget skall utgöras av grus eller sand för att 
undvika torvbrand. Drivved kan samlas ihop och läggas 
i anslutning till eldplatserna för att undvika åverkan 
på omgivande vegetation. 
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Sanitära anordningar 

~e~kEi~n!ng: Sanitära anordningar saknas inom området. 

~tgäEd: Sopmaja, med toalett och sopkärl, kan upp
sättas i anslutning till de föreslagna parkerings
platserna. Alternativt kan enklare toalett av mull
toatyp användas. En sådan toalett kan användas på mark 
där man kan ha en latringrop utan risk att omgivning
arna påverkas. 

Badplatser 

~e~kEi~n!ngaE: Den långa sandstranden i söder och de 
mindre vikarna med sandstrand utgör omtyckta och väl
besökta badplatser. 

~tgäEd: Vid strandstränderna kan frälsarkrans, livlina 
och båtshake uppsättas. 

Tältning 

~e~kEi~n!ng: Spontan tältning och uppställning av hus
vagn förekommer inom området. 

~tgäEd: Tältning och uppställning av husvagn under två 
dygn bör tillåtas på plats i anslutning till föreslag
na parkeringsplatser nedanför Veka och i områdets nor
ra del. Antal tält och husvagnar bör beg ränsas till 
högst 3 vid varje tillfälle. 

~e~kEi~n!ng: Ett flertal fritidsbåtar ligger utmed 
stränderna. De flesta vid Båtakåsen, Grimsholmen och 
udden däremellan. 

Utbyggnaden av piren med grov sprängsten har medfört 
ett betydligt ingrepp i landskapsbilden. Genom att klä 
piren med mindre sten och färdigställa det påbörjade 
skyddet mot sjöspray med block av natursten eller hug 
gen sten samt på insidan lägga ett bryggdäck av trä 
eller cement kan piren s utseende förbättras. Dessa åt
gärder åvilar Grims holmens fiskehamn s förening. 

~tgäEd: Hallandskus ten saknar i sto rt naturliga plats
er för hamnar. För många är båt och fiske ett viktigt 
fritidsintresse. Inom reservatet bör därför båtar 
tillåtas vid de tre uddarna, i anslutning till befint
liga sjöbodar och båtupptagningsplatser (båtramper). 
Båtantalet bör maximeras till ett högst 25-tal platser 
vid varje hamn. Inga ytterligare sjöbodar eller an
läggningar får uppföras varken på land eller i havet. 
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Avtal skall träffas med båtägarna och båt föreningar 
bör bildas. Avtal om skötsel och utformning av hamn
områdena skall upprättas. Fordonstrafik får endast 
förekomma efter särskilt tillstånd av naturvårdsför
valtaren. 

Förtöjning och uppläggning av båtar får ej förekomma 
på andra platser inom reservatet. De båtar som legat 
utmed stränderna skall ges plats vid någon av de an
givna tilläggsplatserna på uddarna. Förbudsskyltar mot 
uppläggning och förtöjning av båtar utanför de iord
ningställda båtplatserna skall sättas upp på lämpliga 
platser. 

Naturvårdsförvaltaren skall sätta upp sopkärl i an
slutning till parkeringsplats och entre till reserva
tet. Sopor skall genom avtal med kommun omhändertas av 
kommunen. 

Strandstädning bör utföras årligen. Badstränder skall 
prioriteras. Ej brännbart material och sådana föremål 
som kan skada människor och djur borttransporteras 
(plast, glas, plåt m m). Drivved lämnas utan åtgärd 
eller kan samlas ihop och läggas i anslutning till 
eldstäder. Strandstädning, på våren, bör utföras vid 
lämplig tidpunkt och på sådant sätt att minsta stör
ning inträffar på fåglars häckning. 

På stränderna samlas årligen en hel del tång. På de 
omtyckta badplatserna utmed sandstränderna kan tången 
tas bort. Tången kan vid lämpligt tillfälle transpor
teras till dynområdet och användas för att täcka ero
sionsskador. 

För sanering av ilandfluten olja förutsätts kommunen 
svara enligt gällande lagstiftning. Naturvårdsförvalt
ningen skall vid sanering av oljeskador vara beredd 
att biträda kommunen med råd. 

2.2.6 Information 

Informationsskyltar skall utformas enligt naturvårds
verkets anvisningar. Skyltarna skall ha av länssty
relsen godkänd text. 



20 

Informationsskyltarna skall innehålla en oriente
ringskarta som visar reservatets omfattning, stigar, 
sopmajor m m. Skyltarna skall också ge en kort be
skrivning av områdets naturvärden, allmänt skyddsmo
tiv, beslut smyndigheter, naturvårdsförvaltare samt 
föreskrifter för den besökande allmänheten. Skyltarna 
uppsätts på skyltställ av tryckimpregnerat trä. In
formationstavlor skall uppsättas vid parkeringsplats, 
stigskäl och där stigar leder in i området. 

En upplysningstavla, s.om beskriver fornlämningarna, 
kan komplettera informationstavlan. Upplysningstavlan 
bör u tformas i samråd med länsantikvarien. En enkel 
naturguide bör också tas fram. 

Gränsmarkeringen skall utföras enligt svensk standard. 

3 Tillsyn 

Naturvårdsförvaltaren svarar för tillsynen av området. 

4 Dokumentation av utförda åtgärder 

Naturvårdsförvaltaren dokumenterar utförda åtgärder, 
kostnader för och finansiering av naturvårdsförvalt
ningen. 

Bilagd blankett "REDOVISNING AV NATURVARDSATGÄRDER" 
(bilaga 7) ska användas för denna dokumentation. 

5 Revidering 

Skötselplanen skall ses över vart 10:e år eller när 
berörda parter anser det påkallat. Översynen av planen 
bör främst gälla betes tryck och förändringar i flora 
och fauna samt den anlagda sandstopparens effekter på 
omgivande stränder. 

6 Finansiering av naturvårdsförvaltningen 

6.1 Ekonomisk utredning 

Naturvårdsförvaltaren har gjort en ekonomisk flerårs
plan för budgeten avseende kostnader och intäkter för 
naturvårdsförvaltningen (bilaga 8). 
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Vid förnyad ekonomisk utredning skall blanketten "UT
REDNING AV KOSTNADER OCH INTÄKTER FÖR NATURVARDSFÖR
VALTNINGEN" (bilaga 9) användas. 

6.2 Finansiering av naturvårds förvaltningen 

Bekostas av staten: Samtliga åtgärder rörande istånd
sättning av mark- och vatten (strandängar, åker- och 
hedmarker) avseende röjning, dikning och stängselmate
rial bekostas genom beredskapsmedel (AMS-anslag) 
och/eller genom med e l ur Vårdanslaget (bidrag med 
50 l). . 

Bekostas av Stiftel s en för Västsvenska Fritid s 
QmEå~e~: IståndsättnIng av åker-- oc h- betesmarker. upp
sättning av stängsel . Anläggning och underhåll a v par 
keringsplatser. Underhåll av körvägar och stigar. Upp
sättning och underhåll av vägbom. Uppsättning och un
derhåll av sopkärl, sopmaja och toalett. Framställning 
och utplacering av informationstavlor och upply s nings
tavlor. Utmärkning av reservatet, faunavård och till
syn. 

Bekostas av Falkenbergs ~o~m~n: Omhändertagande av so
por och latrIn~ - - - -

• 
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