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Ärendets handläggning 

Haverdals naturreservat bildades genom Länsstyrelsens beslut 1942-06-15. Nya beslut om 

utvidgning av reservatet och nya föreskrifter har därefter fattats vid flera tillfällen och det 

senaste togs 1990-03-23. Då fastställdes också en skötselplan för reservatet.  

 

Länsstyrelsen har de senaste 15 åren initierat ett antal inventeringsprojekt i 

sanddynsmiljöer vilka har visat på behovet av förändrad skötsel i naturreservat med öppna 

sandmarker (för utförlig beskrivning se skötselplanen). Länsstyrelsen har därför beslutat att 

revidera beslut och skötselplan för flera reservat med sandmarker, bland annat 

naturreservatet Haverdal. 

 

Länsstyrelsen förelade 2010-07-13 innehavare av särskild rätt att yttra sig över ett förslag 

till revidering av reservatsbeslut och skötselplan. Förslaget fokuserade på behovet av 

restaurering av öppna sandmarker och en av målsättningarna var att tallskogen i de 

nordvästra delarna av området till stor del skulle öppnas upp till förmån för öppna sandrika 

hedar. Förslaget väckte allmänhetens intresse och många kom in med synpunkter. Man 

anmärkte på att beslutet och skötselplanen delvis var otydliga. Man invände mot att skog 

skulle tas bort för att lämna plats för öppen sandhed och mot att det skulle ske 

grävningsarbeten i dyner och i skogen för att skapa öppen sand. Det framkom oro för 

beteshävd, att skogen skulle falla vid framtida stormar, för sandflykt och för att områden 

skulle ställas under vatten om diken lades igen. 

 

För att ha bättre möjlighet att bemöta de inkomna synpunkterna och för att besvara frågor 

och klargöra eventuella missförstånd bjöd Länsstyrelsen under 2011 och 2012 in till 

dialog- och informationsmöten. De missförstånd som hade uppstått under remisstiden 

kunde på så sätt rätas ut och de viktigaste åsikterna noteras. Mötena följdes upp med 

vandringar i fält. Omfattande information om naturvärden i Haverdalsreservatets 

sandmiljöer, om bakgrunden till förändringar av skötseln och om hur arbetet har fortlöpt 

lades ut på Länsstyrelsens hemsida. Intresserade kunde också beställa ett nyhetsbrev som 

Länsstyrelsen hittills har gett ut i 5 nummer. 

 

Förslaget till beslut och skötselplan har därefter omarbetats med anledning av de 

synpunkter som kom in i yttranden och vid dialogmöten m.m. Länsstyrelsens ambition har 

vid omarbetningen varit att beslutet och skötselplanen ska vara tydliga och lätta att förstå. 

Förändringarna består huvudsakligen av att: 

 

▪ Förbudet mot cykling har tagits bort.  

▪ Indelning i skötselområden har ändrats så att områdena nu följer beståndsgränser. Detta 

har inneburit att antalet skötselområden har fördubblats och målet för respektive 

område har blivit tydligare jämfört med det första förslaget. 

▪  Beskrivningarna har gjorts mer utförliga. 

▪ Termer förklaras i en ordlista. 

▪ Målet att omföra uppvuxen tallskog till löv- eller blandskog har tagits bort vilket 
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innebär att ingen uppvuxen tallskog ska avverkas. Skötseln av tallskog inriktas istället 

på att förbättra möjligheten för träden att bli gamla och att skapa mindre luckor i 

skogen vilket bland annat ska ske genom att täta bestånd försiktigt glesas ut.  

▪ Bergtallen ska avvecklas varsamt. Där den är dominerande på större ytor ska zoner av 

bergtall vid behov kunna lämnas kvar föra att skapa lä för bakomvarande tallskog. De 

tallar som idag står inne i bergtallsbestånden ska i stor utsträckning sparas när 

bergtallen rensas bort. 

▪ Arealen som kan skötas med hjälp av bete har minskat i omfattning.  

Länsstyrelsen beslutade att skicka ut detta nya förslag på remiss. Även i den sista 

remissomgången har många synpunkter kommit in. Många har haft synpunkter på att de 

förbud mot tältning och eldning som finns i gällande beslut från 1990 hade tagits bort. 

Enligt Länsstyrelsens bedömning bör förbudet mot tältning återinföras eftersom det finns 

risk för nedskräpning runt tält. Förbudet mot eldning bör gälla i reservatet med undantag 

för eldning på anlagda grillplatser. 

 

 

Sammanställning av inkomna yttranden från sakägare 
 

Sveaskog AB - markägare 

Den nya skötselplanen och det förändrade reservatsbeslutet är utförligt genomarbetat och 

beskrivet. Vi har inget att erinra på de ändringar som tillkommit sedan remissen 2010 men 

vi kan inte acceptera dessa förändringar innan frågan om försäljning eller annan form av 

ersättning är löst. 

 

 

Dag von Segebaden - jakträttsinnehavare 

Det är anmärkningsvärt att syftet helt föreslås ändras. Föreslagen skötsel försämrar kraftigt 

förutsättningar för de vilda djuren. Jaktbart vilt kommer att minska och naturupplevelsen 

vid jakten att försvinna.  

 

 

Fjelldalens Jaktlag, Brita och Bengt von Segebaden   - jakträttsinnehavare 

Jakträttsinnehavarna skriver: Vi motsätter oss att stora delar av reservatet inhägnas och att 

på så sätt få jakten reducerad eller delvis förstörd. Vi protesterar också mot eldning i 

reservatet. Brandrisken är allt för stor. 

 

Länsstyrelsens kommentar 

Bränning och bete är tusenåriga skötselmetoder som också bidrar med ytterligare en 

historisk dimension till reservatet. Länsstyrelsen avser att bränna och även att undersöka 

möjligheten att införa bete som skötselmetod i reservatet, framförallt eftersom det ger en 

mycket god naturvårdsnytta samtidigt som det är det mest kostnadseffektiva sättet att hålla 

naturmark öppen. Länsstyrelsen har mångårig erfarenhet av naturvårdsbränning och vidtar 

alltid alla nödvändiga försiktighetsåtgärder vid bränning. Synpunkterna orsakar ingen 

ändring av beslutet. 
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Haverdalsstrands Vägförening – samfällighet 

Syftet med naturreservatet ska i grunden fortfarande gälla som på 1940-talet. Den vackra 

tallskogen ska behållas så långt det är möjligt. Eldningen i naturreservatet ser föreningen 

som stor brandrisk.  

Bra i det nya beslutet med tydliga mål för naturreservatet. 

En viktig uppgift för Länsstyrelsen är att bilda en samrådsgrupp kring åtgärder i 

naturreservatet.  

Föreningen är positiv till att öppna upp det igenväxta dynområdet men växter som binder 

sand och bildar dynområden ska behållas. 

Föreningen vill inte ha fler vägar i naturreservatet för större fordon. 

Ev. ridvägar i naturreservatet ska utvärderas och begränsas till områden med lite 

gångstigar. Ridvägarna måste vara tydligt markerade så att ryttarna inte kommer in på 

gångstigarna. Inga hästar från Skintan till parkeringen vid Tångvägen. Föreningen ser stor 

risk i att det kan bli konflikt mellan gående, hundägare och ryttare på stranden, som 

används mycket hela året. 

Undvik att stängsla in område med stigar. Utvärdera i samråd med användare av reservatet. 

Tältning ska inte tillåtas i naturreservatet. Det finns minst 3 tältplatser i närheten.  

Minimera användandet av större maskiner i naturreservatet.  

Håll befintliga diken öppna i naturreservatet. Även de som inte dikats på över 20 år. 

Stigen som fanns utmed Skintans södra del under 70 – 90 talet bör öppnas upp igen. 

Tillåt cykling i området, men inte tävlingar inom ex mountainbike eller motsvarande. 

Iaktta stor försiktighet vid gallring av trädskiktet närmast havet, så att bakomliggande träd 

inte påverkas negativt av stormar. Speciellt viktigt är det framför ”trollskogen” och höga 

tallar. 

Håll nere växtligheten (ca 2 m höjd) i reservatet nära bebyggelse ca 50 m från 

bostadshusen. 

 

Länsstyrelsens kommentar 

Länsstyrelsen avser att inom det kommande restaurerings- och skötselarbetet fortsätta med 

den dialog med närboende som pågått under de senaste två åren. Inom EU-projektet Sand 

Life kommer också representanter från olika föreningar mm att ingå i en referensgrupp.  

 

Länsstyrelsen delar uppfattningen att ridning i reservatet kan behöva regleras med hänsyn 

till övrigt friluftsliv och att större stigar ska lämnas utanför eventuella betesfållor. Tältning 

kommer inte att tillåtas i reservatet, det gamla förbudet kommer att bibehållas.  

 

Att använda maskiner för skötsel i reservatet är i vissa fall den mest effektiva metoden som 

det också finns goda erfarenheter av. Arbetet är dock förenat med höga kostnader och det 

kommer inte att bli någon onödig användning av maskinerna.  
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Länsstyrelsen avser inte att genomföra åtgärder för att hålla vegetationen låg längs 

tomtgränser, däremot kommer berörda grannar att kontaktas när skötselåtgärder ska 

planeras utmed tomter så att särskilda hänsyn ska kunna tas. 

 

Enligt skötselplanen ska skyddszoner av träd och buskar kunna lämnas för att undvika risk 

för stormpåslag på skogen.  

 

 

E.ON Sverige AB – innehar ledningsrätt 

Företaget tolkar föreskrifterna så att planerade regelbundna underhåll samt reparationer 

kan genomföras vilket medför att man måste kunna framföra fordon även utanför vägarna. 

I ledningsrätten finns följande rättighet. ”Ledningsrättshavaren äger i erforderlig 

omfattning tillträde till den belastade fastigheten för ledningens anläggande tillsyn, 

underhåll, ombyggnad och reparation, varvid rättighetshavaren har att i den mån detta kan 

ske utan väsentlig olägenhet, iaktta av fastighetsägaren givna anvisningar beträffande 

rätten att ta väg.” Då reparationer kan vara av akut karaktär varvid dispens eller 

tillståndsförfarande inte är lämpligt. Föreskrifterna bör därför kompletteras med ett 

undantag för underhåll av befintliga anläggningar samt för utföra akuta åtgärder.  

 

Länsstyrelsens kommentar 

Undantaget för servitut och nyttjanderätter i förslaget innefattar rätt för E.ON både att 

underhålla och utföra akuta reparationer på befintliga ledningar. Det är lämpligt att 

företaget i planeringssyfte kontaktar markägaren för att i förväg reda ut vilka körvägar som 

kan accepteras.  

 

 

Sammanställning av inkomna yttranden från remissinstanser 
 

 

Naturvårdsverket 

Länsstyrelsen bör utveckla och beskriva de avvägningar som gjorts beträffande föreskrifter 

som förändrats eller tagits bort jämfört med det gällande beslutet. 

 

Länsstyrelsens kommentar 

Genomfört 

Länsstyrelsen bör på en översiktlig karta ge en samlad översiktlig målbild över vad 

skötseln strävar mot.  

 

Länsstyrelsens kommentar 

Genomfört 

 

Länsstyrelsen upphäver det gamla beslutet och redovisar de synnerliga skälen för detta, 

vilket är nödvändigt. Av förslaget till beslut framgår även att avgränsningen av reservatet 

ändras. Motiven för detta bör på samma sätt beskrivas/utvecklas. 

 

Länsstyrelsens kommentar 

Genomfört 
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I föreskrift nr 14 bör anges om den avser hela reservatsområdet eller om föreskriften avser 

de områden som anges på karta bilaga 3 med rubrik Åtgärder enlig 7 kap. 6 § Miljöbalken. 

 

Länsstyrelsens kommentar 

Genomfört 

 

A v föreskrift 18 framgår att ägare m.fl. förpliktigas tåla att förvaltaren nyttjar befintliga 

vägar vilket saknar uttryckligt stöd i MB 7:6. Nyttjande av väg bör regleras i avtal med 

markägaren.  

 

Länsstyrelsens kommentar 

Genomfört 

 

I föreskrift 20 anges att det är förbjudet att utöver på markerad bilväg framföra motordrivet 

fordon. En hänvisning till karta kan lämpligen göras. 

 

Länsstyrelsens kommentar 

Genomfört 

 

Under upplysningar i förslag till beslut anges att alla virkessortiment etc. tillfaller 

reservatsförvaltaren. Intäkter från gagnvirke som utfaller vid skötselåtgärder skall återföras 

till staten genom Naturvårdsverket. Detta dock under förutsättning att det finns en 

överenskommelse med markägaren som reglerar frågan om utfallande virke vid 

skötselåtgärder.  

 

Länsstyrelsens kommentar 

Genomfört 

 

 

Halmstads kommun 

Halmstads kommun anser att ändring av beslut och uppdatering av skötselplanen är 

angeläget för att bidra till bättre livsvillkor för hotade och hänsynskrävande arter i området. 

Det är dock lika angeläget att naturreservatet fortsättningsvis är tillgängligt för ett rikt 

rörligt friluftsliv. 

 

Halmstad kommun föreslår att ett skötselråd för Haverdals naturreservat bildas. 

Medborgardialog med närboende och en fortsatt positiv utveckling av reservatet torde 

därmed säkerställas. 

 

Halmstads kommun vill bestämt avråda från åtgärder som leder till en försämring av 

dagvattenhanteringen för bebyggelse norr om reservatet. De diken som har dränerande 

effekt i angränsande områden till naturreservatet är av betydelse. Skintan och Kvillebäcken 

är ej tillståndsgivna diken och får enligt föreskrifterna ej underhållas. De bör kunna 

underhållas for att hanteringen av dagvatten ska kunna ske. Om inte måste 

dagvattensituationen lösas genom att tillstånd ges for nya dagvattenledningar genom 

reservatet, detta på grund av att marken lutar mot havet. Enligt Teknik- och 

fritidsförvaltningen finns det befintliga ledningar i marken som saknar servitut eller 

ledningsrätt Hur dessa kommer att påverkas av punkt 33. sida 5(10) framgår inte av det 
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reviderade förslaget. Kommunen vill framföra att de ledningar som finns måste kunna 

säkras med just ledningsrätt alternativt servitut.  

 

Länsstyrelsens kommentar 

Länsstyrelsen kommer att sprida information om planerade arbeten inom reservatet via 

hemsida och nyhetsbrev. Vid behov kommer berörda grannar att kontaktas direkt.  Inom 

EU-projektet Sand Life kommer en reserensgrupp att finnas med lokala representanter. 

Dialogmöten och fältvandringar kommer att hållas för intresserad allmänhet och 

intresseorganisationer. 

 

Arbeten i vatten kräver tillstånd enligt miljöbalken. Åtgärder som berör t ex Skintan och 

Kvillebäcken kan inte ske utan ett sådant tillstånd erhålls oavsett om arbetena sker i 

reservatet eller utanför. Länsstyrelsen har inget att erinra mot att kommunen söker servitut 

för sina befintliga ledningar i reservatet. 

 

 

Skogsstyrelsen 

Skogsstyrelsen ställer sig positiva till det nya förslaget. Reservatets syfte har förtydligats 

och de åtgärder som behöver genomföras är tydligt beskrivna. Avvecklingen av bergtall 

bidrar positivt till utvecklingen av tallskogen. Frihuggning av ek och tall ger 

förutsättningar på sikt för en stor mängd gamla och grova träd i området. Att man i 

skötseln strävar efter variation av olika miljöer ger goda förutsättningar för en ökad 

biologisk mångfald och skapar spännande inslag för besökare. I skötselplanen bör det 

tydliggöras vilka stigar som ska hållas fria från nedfallna träd. Skogsstyrelsen anser vidare 

att restaurering av dynlandskapet är välbehövlig och att det är viktigt att skötseln följs upp 

kontinuerligt. 

 

 

Trafikverket 

Trafikverket har inget att emot förslaget under förutsättning att möjligheterna till drift och 

underhåll, till exempel saltning, säkerställs.  

Föreskrifterna kompletteras med ett undantag för drift och underhåll av vägar. 

 

Länsstyrelsens kommentar 

Genomfört 

 

 

Polismyndigheten 

Polisen har inget att erinra mot förslaget. 

 

 

Naturskyddsföreningen 

Det är mycket angeläget att reservatet sköts på ett sätt som tillgodoser den biologiska 

mångfalden. I delar av reservatet är skötsel eftersatt och det krävs betydande åtgärder för 

att reservatet ska återfå sin särprägel. Föreliggande förslag är ett steg i rätt riktning.  
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Vilshärads vägförening 

Vilshärad drabbas ofta av översvämningar. Enligt utredning från 2012 är Killebäcken en 

flaskhals som utgör en del av problemet. Föreningen understryker vikten av att 

dagvattensituationen i Vilshärad vägs in i beslut som rör skötseln i reservatet och att 

Länsstyrelsen säkerställer att inte dagvattenproblemen förvärras på grund av åtgärder i 

reservatet. Föreningen anser att det har skett en försumpning i reservatet. Åtgärder bör 

inriktas på att återställa området och det kan omfatta rensning av diken. 

Föreningen anser vidare att skogsavverkning som medför fler stormfällningar leder till fara 

för såväl vägar och fastigheter som för människor. Det föreligger också stor risk för 

skogsbrand med risk för spridning till omkringliggande bebyggelse om bränning 

genomförs enligt förslaget i stora delar av reservatet. 

 

Länsstyrelsens kommentar 

Omhändertagande av dagvatten är en komplex hantering med många påverkansfaktorer, 

inte minst utgör ökad asfaltering och dikning av områden utanför naturreservatet källor till 

ökad ytavrinning. Behöver avrinningen till havet förbättras utöver redan tillståndsgivna 

diken och ledningar är detta tillståndspliktiga åtgärder som måste prövas i särskild ordning. 

I skötselplanen sägs att skötselåtgärder som kan påverka hydrologin inte får utföras om det 

finns risk för negativ påverkan på angränsande mark och bebyggelse. 

 

Skötselåtgärder kommer enligt skötselplanen att planeras och genomföras så att risken för 

stormfällning minimeras.  

 

Länsstyrelsen har god erfarenhet av att genomföra naturvårdsbränning på ett säkert sätt. 

Inom de områden där bränning ska kunna genomföras kommer det att ske i mindre skala 

vid varje enskilt tillfälle.
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Sammanställning av inkomna yttranden från allmänheten 
Totalt har cirka 280 personer och 6 ordföranden (för sina föreningars eller styrelsers räkning) lämnat in synpunkter på remissen från 2012-

08-30. Synpunkterna sammanfattas nedan tillsammans med redovisning av hur Länsstyrelsen har bedömt frågan  

 

Ämne 
  

Inkomna synpunkter Länsstyrelsens kommentarer 

Skötselråd Vi kräver att ett skötselråd tillsätts Länsstyrelsen kommer att informera om planerade arbeten inom 

reservatet via hemsida och nyhetsbrev. Vid behov kommer berörda 

grannar att kontaktas direkt. Kommunikation med de som har 

frågor och synpunkter kan också skötas enkelt via epost . Inom 

EU-projektet Sand Life kommer en reserensgrupp att finnas med 

lokala representanter. Dialogmöten och fältvandringar att hållas 

för intresserad allmänhet och intresseorganisationer. 

. 

Syfte De nya syftena strider mot idag gällande syfte att 

”bevara områdets karaktär”. Känslan av oexploaterad 

natur blir fullkomligt förstörd, varvid friluftslivet 

missgynnas i mycket stor utsträckning också i strid 

mot syftet. 

Syftet i gällande beslut från 1990 lyder: ”att bevara ett för den 

vetenskapliga naturvården och friluftslivet synnerligen värdefullt 

och för hela den halländska kusten särpräglat sanddynslanskap. 

Områdets karaktär av oexploaterat kustlandskap ska bevaras.” 

Länsstyrelsen anser att de öppna dynerna, hedarna och sandfälten 

med tallskog är de absolut viktigaste karaktärsskapande 

landskapstyperna samtidigt som det är dessa miljöer som gör kusten 

så utomordentligt attraktiv för friluftslivet utmed den aktuella 

kuststräckan. I naturvårds- och planeringssammanhang används ofta 

ordet exploatering i betydelsen utnyttjande och ianspråktagande av 

obebyggd mark eller annan naturresurs för bebyggelse eller 

anläggningar. 

 Det ursprungliga syftet från 1940-talet var att 

området skulle bevaras i sitt ursprungliga skick.  

Länsstyrelsens strävan är att återställa de kustnära dyn- och 

hedmarkerna ungefär till det skick de befann sig på 1940-talet.  
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 De skäl som anförs i förslaget för att ändra syftet med 

reservatet uppfyller inte lagstiftarens krav på 

synnerliga skäl. 

Enligt Länsstyrelsens bedömning är de särskilda skäl som anges 

beslutet tillräckliga. Naturvårdsverket som har det centrala ansvaret 

för tillsynsvägledningen när det gäller tillämpningen av 

förordnanden enligt 7 kap MB har inte heller haft något att erinra 

mot förslaget till ny syftesformulering. 

Föreskrifter    

7 förbud mot 

dikning mm 

Vi anser att underhållsåtgärder av diken och tillfälliga 

åtgärder vid översvämningar kan vara nödvändiga 

inom området 

Som framgår av föreskriften kan tillståndsgivna diken rensas, om 

det krävs för att förhindra skada på allmänna eller enskilda 

intressen. Översvämningar inne i reservatet är naturliga företeelser i 

det kustnära landskapet där grundvattennivån är hög.  

24 förbud mot  

att framföra 

motordrivet 

fordon 

Förbudet gäller inte för de som har tångtäkt Åtgärder som är tillåtna enligt servitut eller nyttjanderätter är 

undantagna från förbuden. Detta undantag anges efter den sista 

föreskriften i beslutet.  

28 förbud mot  

att lägga upp 

eller förtöja båtar  

Enstaka, mindre båtar för fritidsfiske i liten skala och 

under enstaka eller kortare period, under ordnade och 

väl beskrivna former och regler, ska kunna läggas 

upp på naturstranden i Tångvik och vid Tore 

Gudmarssons väg. 

Enligt skötselplanen ska båtuppläggning kunna fortgå på ett ordnat 

sätt. Formerna för detta ska utarbetas av förvaltaren i samråd med 

berörda båtägare och segelsällskap. 

Skötselplanen Närboende måste informeras om när skötselåtgärder 

ska vidtas (framför allt grannar till reservatet).  

Länsstyrelsen kan framför allt enkelt och snabbt på sin hemsida och 

via elektroniska nyhetsbrev nå ut till intresserade med information 

om skötselinsatser. Länsstyrelsen avser också att kontakta berörda 

grannar, till exempel vid röjning vid tomtgränser. 

 Maskiner i reservatet kommer att störa närboende och 

personer som vistas i reservatet. 

Det kommer troligen att inträffa, både att boende och besökare i 

reservatet, kommer att märka av buller både vid grävning och när 

bergtall tas bort. Dessa störningar kommer dock att vara av 

övergående karaktär och arbetena kommer främst att ske under 

vinterhalvåret. 
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Hydrologi Avverkningar som planeras kommer att höja 

grundvattennivån. 

Avverkningar av bergtall kan möjligen höja grundvattennivån något 

lokalt. Bergtallen växer dock på de allra torraste ytorna i reservatet 

och förekomsterna är ofta ganska begränsade samtidigt som det 

kommer att finnas vanlig tall kvar på de ytor där bergtall tas bort. I 

övrigt planeras inga avverkningar i reservatet. Tall kommer att 

försiktigt röjas och gallras ut för att öka tallarnas stormfasthet och 

livslängd eftersom enskilda tallar behöver utrymme för att överleva 

och bli gamla. Dessa försiktiga gallringar och röjningar kommer inte 

att påverka grundvattennivån. 

 Kusterosionsutredningen och klimatförändringen 

måste beaktas. 

Det finns idag inga kunskaper om vad som skulle kunna göras lokalt 

för att förhindra en förändring av kustnära natur när havsnivån höjs. 

Sannolikt är möjligheterna att påverka mycket små.  

Skötsel av skog Vid skötseln anser vi att det är särskilt viktigt att 

risken för stormskador beaktas. Stor försiktighet bör 

därför iakttas vid gallring, upptagande av öppna ytor 

och vid åtgärder som medför risk för försumpning. 

För att tallskog ska kunna bli gammal och stormfast behöver den 

skötas. Tallar behöver utrymme för att överleva och detta innebär att 

vissa gallringar i bestånden måste genomföras. I skötselplanen 

föreskrivs att avveckling av bergtall ska ske med försiktighet. 

Länsstyrelsen är också medveten om att gallring, som måste ske för 

att få fram stormfasta tallbestånd och tallar som kan bli gamla, också 

måste ske med varsamhet. 

 Vi vill verkligen at reservatet sköts men förslaget är 

allt för omfattande. 

Länsstyrelsen har tagit till sig önskemålen om att tallskogen ska stå 

kvar och betydligt större områden ska få förbli tallskog än vad som är 

fallet i nu gällande skötselplan från 1990, vilket framgår av kartan 

över skötselmål. Skötselplanen har också ändrats i jämförelse med 

tidigare förslag så att omfattningen av luckhuggningar i tallskogen 

har minskat väsentligt. Skötselåtgärder för att återställa de kustnära 

dyner och hedmarker som har vuxit igen är högprioriterade, både för 

att rädda hotade naturtyper och arter och för att återställa områden 

som är attraktiva för friluftslivet. 

 Vi kräver att höga, ruttna träd som riskerar att falla in 

på tomter och hus ska tas bort 

Finns det träd som riskerar att skada byggnader eller annan egendom 

kan husägaren kontakta förvaltaren, dvs. Länsstyrelsen, som kommer 

att åtgärda problemet. 
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 Skötseln av skogen bör ta sikte på att återskapa den 

strövvänliga skog som fanns före skövlingen 2002. 

Föreslagna skötselåtgärder leder inte till tallskog. Det 

är en moralisk skyldighet att rätta till misstagen som 

gjordes 2002 

Enligt skötselplanen från 1992 ska skötselområdet vid Kvarnvägen 

omvandlas till en bland- eller lövskog. Länsstyrelsen anser att det är 

mycket positivt att kunna skapa en variation i detta område genom 

att gynna både tall och lövträd. Enligt den nya skötselplanen ska tall 

gynnas i större utsträckning än vad som var föreskrevs i gällande 

skötselplan från 1990. En strövvänlig skog skapas inte på några år 

men det är målet på lite längre sikt. 

 Förslagna åtgärder kommer att påverka områdets 

attraktionskraft och användbarhet för orientering och 

annan friluftsverksamhet. Deltävling i O-ringen 2012 

skulle ha varit omöjlig att genomföra om det nya 

förslaget hade varit genomfört 

Länsstyrelsen anser att den största förändringen i reservatet kommer 

att vara att marker som idag är mycket svårframkomliga kommer att 

öppnas upp igen och därmed göras tillgängliga för allmänheten. 

Däremot kommer eventuella stängsel runt betesfållor att kunna 

utgöra ett hinder vid orientering.  

Dyner, 

sandstrand 

Antalet badgäster och andra besökare har minskat 

sannolikt eftersom området växer igen med vresrosor, 

nässlor mm. Möjligheten att finna lä i dynerna i 

reservatet har minskat pga. uppväxande sly och gräs. 

Länsstyrelsen är mån om att området ska vara attraktivt för 

sommarbesökare och det är en viktig anledning till att det 

kostnadskrävande restaureringsarbetet kommer att genomföras. 

 Vi motsätter oss maskinell grävning.   Det finns ingen möjlighet att bekämpa till exempel vresrosor 

effektivt utan att gräva upp dem.  

 Maskinell hantering i dynerna är nödvändig och vår 

erfarenhet är att såren i de yttre delarna av stranden 

läker fort efter kraftig blåst många gånger men inte 

alltid redan efter några veckor.  

Länsstyrelsen delar uppfattningen. 

 Uppföljning av skötselåtgärderna är viktigt. Inom EU-projektet Sand Life finns krav på omfattande uppföljning 

av skötselåtgärder. Inom natura 2000-områden i länet sker redan 

uppföljning. 

 Det är viktigt att inte all vegetation tas bort inom 

områden där vandringsdyner uppträder 

All vegetation kommer inte att tas bort. Ris (kråkris och ljung), gräs 

och örter gynnas av åtgärderna och kommer att finnas kvar. 

 Det är viktigt att större mängder tång tas bort från 

stranden. 

Det är Halmstads kommun som ansvarar för skötseln av 

badstranden. Föreskrifterna hindrar inte kommunen att ta bort stora 

ansamlingar av tång vid badplatsen. 
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Stängsel, bete Många människor känner obehag av att gå in i 

beteshagar och det är därför inte bra att ha bete i ett 

så här välfrekventerat område Enligt tabell sidan 36 

ska skötselområde 1, 4, 11, 14, 16 och 19 betas vilket 

innebär att mycket stor del av på Vilshäradssidan 

kommer att stängslas och betas. Detta strider mot 

syftet att friluftslivet ska gynnas. 

Området 19 ska inte betas. Välanvända gångstråk kommer att ligga 

utanför betesfållorna och vid små stigar ska det finnas genomgångar. 

Länsstyrelsen har mycket god erfarenhet av att betesdjur och 

friluftsliv kan kombineras. 

 Att tillåta ridning i de strandnära dynerna ter sig 

absurt och är ett hån mot bilaga 8 i gällande 

skötselplan. Det rids redan i dag med spillning och 

söndertrampade stigar som följd. 

Enligt Länsstyrelsens mening är ridning en sådan form av rörligt 

friluftsliv som ska kunna bedrivas i ett så pass stort naturreservat som 

Haverdalsreservatet. Att träffa på spillning här och där får man finna 

sig i som besökare. Ridning får däremot inte ske på markerade stigar.  

Bränning Bränning i den omfattning som planeras är inte en 

naturlig företeelse i strandskogen. Det är risk att 

branden sprider sig vilket närboende inte vill oroa sig 

över. 

Det finns inte mycket naturmark i världen där störningsregimen är 

den naturliga. Människor har påverkat marken i flera hundra år och 

bränning har förekommit på utmarkerna under mycket lång tid. Vid 

bränning får det absolut inte finnas någon risk för att branden sprider 

sig. Största försiktighet ska alltid råda. Länsstyrelsen kommer att 

informera om större skötselinsatser via länsstyrelsens hemsida och 

nyhetsbrevet som alla kan anmäla sig till. 

 Skyndsam röjning av området för att få fram tallskog 

prioriteras. 

Länsstyrelsen planerar att genomföra omfattande arbeten inom de 

närmaste åren. 

Friluftsliv Tillgängligheten för friluftslivet i norra delen av 

skötselområde 3 samt i område 4 har kraftigt minskat 

pga. igenväxningen 

Länsstyrelsen delar bedömningen.  

 Vi kräver att Lst ser över behovet av toaletter i hela 

reservatsområdet. Det är oacceptabelt att såväl havet 

som skogar runt de välbesökta stränderna och tomter 

i anslutning till dessa används som toaletter. 

Särskilda problem uppstår vid Tore Gudmarssons 

väg, vid segelklubben på Båtabacken och vid 

Tångvägen  

Länsstyrelsen avser att diskutera toalettfrågan med kommunen som 

har huvudansvaret för samtliga toaletter inom området.  
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 Grävning, stängsling och bete stör friluftsintressena. Det kommer att uppstå tillfälliga störningar vid skötselarbeten men 

endast på begränsade ytor. Det kommer att finnas gott om ytor i det 

stora reservatet som är fria från störning även när arbeten pågår i 

någon del. Välanvända gångstråk kommer att ligga utanför 

betesfållorna. Det kommer också att göras genomgångar och grindar. 

Länsstyrelsen har mycket god erfarenhet av att betesdjur och 

friluftsliv kan kombineras. 

Tältning När det gäller tältning i reservatet så har alla som läst 

förslaget reagerat starkt mot att detta skall tillåtas och 

förordar fortsatt förbud. Tältning är vanlig. 

Tältning kommer att vara fortsatt förbjuden eftersom många har varit 

oroliga för konsekvenserna om tältning tillåts. 

Eldning Vi riskerar att brand pga. grillning uppstår i reservatet Ett förbud mot eldning annat än på anvisad plats och på stranden 

införs i beslutet. 
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Postadress Besöksadress E-post Telefon 
301 86  HALMSTAD Slottsgatan 2 halland@lansstyrelsen.se 035 - 13 20 00 
 
Kontakta i detta ärende: Ingegerd Svensson 035-13 22 26 

 
 
Förteckning över rödlistade arter som påträffats inom naturreservatet 
Haverdal Halmstads kommun, Hallands län 
 
 
Grupp/Svenskt 
namn 

Vetenskapligt namn Hotkategori
∗
  Kommentar

∗∗
 

    

Insekter    

Allmän 
metallvingesvärmare 

Adscita statices NT Sedd 2009 

Röd strandkrypare Aegialia rufa VU Sedd 1977 
Ljungkornlöpare Amara infima NT Sedd 2003 
Bibagge Apalus bimaculatus NT Sedd flera gånger senast 2010 
Fårad dyngbagge Aphodius subterraneus CR Sedd 1954 
Flygsandvägstekel Arachnospila wesmaeli NT Sedd 2002 
Hedpärlemorfjäril Argynnis niobe NT Sedd flera gånger senast 2009 
Ljungsnabblöpare Bembidion nigricorne NT Sedd 2003 
(skalbagge) Dicronychus equisetioides VU Sedd 2009 
Slåttergubbemal Digitivalva arnicella VU Larvminor sedda 2005 
Dyngrävare Dyschirius impunctipennis VU Sedd 1934 och 1994 
Dynfrölöpare Harpalus neglectus NT Sedd flera gånger under 2003 
Havstapetserarbi Megachile dorsalis NT Sedd flera gånger senast 2009 
Strandtapetserarbi Megachile leachella NT Sedd 2002 
Havsmurarbi Osmia maritima EN Sedd flera gånger senat 2005 
Assvartbagge Phaleria cadaverina VU Sedd 2003 
Kattfotfjädermott Platyptilia tesseradactyla VU Sedd 2005 
(skalbagge) Strophosoma fulvicorne NT Sedd flera gånger senast 2003 
Allmän 
bastardsvärmare 

Zygaena filipendulae NT Sedd flera gånger senast 2009 

    

    

Fåglar    

Backsvala Riparia riparia NT Sedd flera gånger senast 2005 
Hämpling Carduelis cannabina VU Sedd 2007 
Mindre hackspett Dendrocopos minor NT Sedd flera gånger senast 2008 
Nattskärra Caprimulgus europaeus NT Sedd flera gånger senast 2008 
Rosenfink Carpodacus erythrinus VU Sedd flera gånger senast 2008 
Fältpiplärka Anthus campestris EN Häckande senast 1994 
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Grupp/ Artnamn Vetenskapligt namn Hotkategori*     Kommentar** 

    

Kärlväxter    

Sandmålla Atriplex laciniata CR Sedd flera gånger senast 2007 
Källgräs Catabrosa aquatica VU Sedd flera gånger senast 2009 
Ljungögontröst Euphrasia micrantha VU Sedd flera gånger senast 2005 
Huvudtåg Juncus capitatus EN Sedd flera gånger senast 2004 
    

Svampar    

Tallriska Lactarius musteus NT Sedd 2009 

    

    

 
                                                 
∗ Rödlistade arter i Sverige 2010. Rödlistan är ett mått på arternas risk att försvinna från Sverige,  
  och är framtagen enligt internationella naturvårdsunionens (IUCN) kriterier.  
  CR Akut hotad 
 EN Starkt hotad 
 VU Sårbar 
 NT Missgynnad 
 
∗∗ Uppgifterna är hämtade från artportalen.se samt från Länsstyrelsens artdatabas 
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Syftet med bildbilagan är att visa exempel på naturmiljöer i reservatet där det finns 
ett behov av skötsel och restaurering. På bilderna illustreras både nuvarande tillstånd 
och målbilder, samt företeelser och begrepp som har med sandmarker och skötsel-
planen att göra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bild nr 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild nr 2 

Bilderna ovan är vykort från mitten av 1960-talet och de visar den tidens öppna, träd- 
och buskfria dyner som innehöll ett stort inslag av bar sand. 
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Bild nr 3 

Öppna sanddyner i norra delen av Haverdalsstrand på 1960-talet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild nr 4 

Samma område som i bild 3, sommaren 2012. 

Vykorten från 1960-talet ger exempel på målbilder för skötselåtgärder i motsvarande 
delar av dynerna inom skötselområde 3. När buskar och annan igenväxningsvegetat-
ion som har expanderat ut i dynerna sedan 1960-talet tas bort på det sätt som beskrivs 
i skötselplanen, återskapas varma och läskyddade svackor med bar sand som både är 
attraktiva och tillgängligare för besökare i reservatet och som utgör miljöer där en 
rad hotade sandmarksarter trivs.  
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Bild nr 5  Bild nr 6 

 

Exempel på begreppet ”Bar sand”. Bild nr 5 är från läsidan av dynerna (skötselom-
råde 3) där spridningen av blommande växter som styvmorsviol och flockfibbla gyn-
nas i en öppen sandfläck. Bild nr 6 visar en fläck med bar sand ute på dynheden 
(skötselområde 15). Den bara sanden är också en viktig struktur för insekter, fram-
förallt för bin och steklar att bygga bohål i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild nr 7 

 

Här ser man den pågående igenväxningen med vresros, sly och dyngräs i dynerna 
norr om Skintan, skötselområde 3. Målsättningen är öppna dyner med ett rikt inslag 
av bar sand i mosaik med gräs- och hedvegetation med blommande växter. De åtgär-
der som krävs för att uppnå målbilden är röjning av lövsly och tall, uppgrävning av 
vresros samt naturvårdsbränning för att få bort gammalt dött gräs och gynna nytt gräs 
och örter.  

Vresrosor 
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Bild nr 8 

 

Gräns mellan skötselområde 3 och 16 i de södra delarna mot Villshärad: Igenväx-
ningen med lövsly har här avancerat långt ut i dynerna och håller på att växa upp till 
en lövskog. Målet är att öppna upp dynerna igen genom att ta bort buskagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild nr 9 Bild nr 10 

 

Exempel på områden med öppen sandmark, i det här fallet ljubghed. Bild nr 9 är från 
skötselområde 15 söder om Skintan. Bild nr 10 är en vinterbild från ett mindre om-
råde inom skötselområde 11 där bergtall togs bort 1999. Båda dessa hedområden är 
svagt igenväxande med lövsly och tall och har en vegetation som domineras av ris 
(ljung och kråkris). Målet är en öppen hedmark med ett större inslag av blommande 
örter och sandfläckar. Skötselåtgärder för att uppnå målet är främst röjning, bränning 
och om möjligt bete. 
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Bild nr 11 

Till höger i bilden vid pilen ser man en vanlig svensk tall, vriden till en så kallad 
”trolltall”.  Den växer här helt omgiven av bergtall som inte utvecklar trolltallformer. 
I områden som det här, t ex skötselområde 11 och 14, ska bergtallen tas bort. Målet 
är en sandhed med trädskikt av tall som varierar i täthet och med mindre sandfläckar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild nr 12 

Skötselmål: ”Mosaik skog – öppen hed” 
En glänta i tallskogen i skötselområde 14 med hedvegetation och sandfläckar. Så här 
kan ett område som idag har ett tätt och svårframkomligt blandbestånd med bergtall 
och vanlig tall se ut då bergtallen avvecklats till en strövvänlig tallskog med små och 
stora gläntor.  
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Bild nr 13 

Skötselmål ”Mosaik öppen hed – träd och dungar”. Exempel på en sandhed med 
trädinslag. Bilden är från skötselområde 8. Här har contortatall avverkats 2002 och 
därefter har ung contorta som växte upp efter avverkningen röjts bort 2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bild nr 14 

Bilden visar den lågvuxna och strövvänliga tallskogen inom skötselområde 10 som 
ska behållas som den är. I skogen kommer efterhand enstaka träd att dö. De ska få 
finnas kvar, stående eller liggande, som död ved. 
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Bild nr 15 

Stormdrabbad yta inom skötselområde 6. Föryngringen av tall- och lövsly ska röjas 
och gallras för att på sikt utvecklas till en lövblandad barrskog med variation i öp-
penhet. Dagens vuxna träd ska stå kvar och vissa av de större gläntorna ska hållas 
öppna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild nr 16 

Skötselområde 17 drabbades också av stormfällning 2005. Målet är att genom åter-
kommande röjning och gallring utveckla en lövträdsdominerad skog med stor träds-
lagsvariation. Ekar av olika ålder växer spritt området och de ska gynnas.  
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Bild nr 17 

Exempel på ett ungt och likåldrigt tallbestånd som är i behov av försiktig gallring. 
Detta område finns i skötselområde 16. Målbild för skötseln illustreras på bild nr 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild nr 18 

Skötselområde 15:  Fotot visar en strövvänlig tallskog där inga åtgärder ska utföras. 
Spridda träd som dör och/eller faller ska få finnas kvar som död ved.  
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Bild nr 19 

På inlandsdynen ”Sanddrivan”, skötselområde 23, är bergtall planterad på stora delar 
och den växer i täta och ensartade bestånd. Målet är ersätta bergtallen med en variat-
ion av öppna och glest trädbevuxna sandmarker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild nr 20 

På en liten yta i den norra delen av Sanddrivan avverkades bergtall 2002 och vanlig 
tall lämnades kvar. Bilden visar en målbild för hur en glest trädbevuxen sandmark 
kan se ut. Lägg märke till fläckarna med bar sand centralt i fotot. 
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Bild nr 21 

Inlandsdynen ”Sanddrivan” med Stora sandkullen till vänster i bild. Fotot som är från 
början av 1900-talet är taget av Nander Bengtsson och är ett lån från Harplinge hem-
bygdsförenings arkiv. Fotot är uppförstorat och beskuret. Bilden är ett intressant 
tidsdokument och inte en målbild för den framtida skötseln av ”Sanddrivan”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Bild nr 22 

Utklipp ur häradskartan från 1920-talet. Pilen visar ungefärlig fotopunkt för bilden 
ovan. Kartan är den tidens ekonomiska karta och visar t ex åker med gult, äng med 
grönt, lövträd med cirklar och barrträd med stjärnor. Vid denna tid var större delen 
av reservatet planterat men skogen hade ännu inte vuxit upp. Notera skogvaktarbo-
staden med de små åkrarna och ängarna utmed Skintan. 


