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Förord 
Skötselplanen riktar sig främst till reservatets förvaltare. I avsnitt 1. redogörs för 
syftet med reservatet. I skötselplanens andra avsnitt beskrivs området och dess natur- 
och kulturvärden. Reservatet är indelat i skötselområden, och i skötselplanens tredje 
avsnitt beskrivs varje skötselområde kortfattat, vidare redogörs för vilka kvaliteter 
som skötseln ska leda fram till samt vilka åtgärder som behöver genomföras för att 
målen ska nås. Den skötsel som föreskrivs är utformad så att syftet med reservatet 
ska kunna uppnås. Därefter följer ett avsnitt om friluftslivet. Till hjälp för förvaltaren 
har det också gjorts en prioritering av vilka skötselåtgärder som är mest angelägna att 
utföra. 
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Skötselplan för naturreservatet Morups tånge 

1. Syftet med naturreservatet 

Syftet med naturreservatet är att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer och 
biologisk mångfald samt att nyskapa livsmiljöer för skyddsvärda arter. Det öppna 
kulturlandskapet med havsstrandängar, sandhedar och artrika marina områden ska 
värnas liksom skyddsvärda arter knutna till dessa miljöer och då särskilt bland 
vadare, tärnor och änder, kärlväxter och insekter. 
 
Fåglarna ska kunna vistas i reservatet utan att störas av friluftsliv, anläggningar 
eller verksamheter. De ska kunna dyka för att söka föda utan att fastna i 
fiskeredskap. Det artrika havsområdets betydelse som födokälla för häckande, 
rastande och övervintrande fåglar bland vadare, tärnor och änder samt som 
uppväxt- och födosöksområde för marina organismer ska värnas. De marina 
naturmiljöerna ska förekomma och utvecklas under naturliga förutsättningar. 
Artsammansättningen, populationsstorleken och storleksfördelningen för de 
marina arterna ska styras av naturliga förutsättningar. Detta gäller speciellt arter 
som till exempel stor rovfisk, som har en viktig funktion i det marina 
ekosystemet. 
 
Vegetationen på land ska vara hävdpräglad med stort inslag av nektar- och 
pollenproducerande arter och med ringa inslag av vedartade växter. Tångvallar, 
våtmarker, och ytor med bar sand och småtuvighet är viktiga strukturer i området. 
 
Reservatet ska bidra till att gynnsam bevarandestatus uppnås i den biogeografiska 
regionen för förekommande arter och naturtyper som Sverige har förbundit sig att 
skydda i internationella konventioner och överenskommelser. 
 
Reservatet ska vara tillgängligt för rekreation och friluftsliv i den mån områdets 
biologiska värden inte hotas. 

Syftet skall nås genom att: 

• det öppna kustlandskapet bevaras, 

• land- och vattenmiljöer skyddas mot exploatering, 

• störningar på fågellivet minimeras genom att tillträdesförbud införs på delar av 
vattenområdet och betesmarken under häckningsperioden och genom att 
överflygning med luftfartyg under 500 meters höjd förbjuds, 

• sjöfåglar, marina organismer och havsbottnar skyddas genom reglering av 
skadliga fiskemetoder, 

• marina organismer och havsbottnar skyddas mot störning genom förbud mot 
skadliga ankringsmetoder, 
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• strandängar och sandhedar sköts med metoder som gynnar häckande och 
rastande fåglar bland vadare, tärnor och sjöfågel samt nektar och 
pollenproducerande växter, 

• nya miljöer som gynnar häckande, rastande och övervintrande fåglar skapas 
genom restaurering och anläggning av öppna våtmarker, 

• åkrar hålls hävdade och tillgängliga för häckande, rastande och födosökande 
fåglar, 

• jakt genomförs på predatorer för att minska plundring av fågelbon, 
• främmande arter bekämpas om de riskerar att skada de naturvärden som 

reservatet avser att bevara, 

• informationsmaterial och anläggningar för friluftslivet anläggs och underhålls, 
samt genom att 

• nya kunskaper om hotade och hänsynskrävande arter och naturtyper beaktas i 
skötseln av reservatet. 

2. Beskrivning 

2.1 Markslag och naturtyper 

Naturtyper KNAS*        Areal (hektar) 

Hav  118 

Betesmark 51,7 

Odlad mark 33,7 

Exploaterad mark 3,6 

Totalt 207 

* Satellitbaserad karteringsmetod av naturtyper (Kontinuerlig Naturtypskartering Av Skyddade 
   områden). 
 

Natura 2000-naturtyper (habitat) Areal (hektar) 

Marint vatten med ålgräs 3,8 

Blotttade ler- och sandbottnar (1140) 11 

Vikar och sund (1160) 13,6 

Geogent rev (1174) 50,9 

Ettårig vegetation på driftvallar (1210) < 0,1 

Flerårig vegetation på steniga stränder (1220) 0,9 

Ler och sandsediment med glasört och ettåriga växter (1310) < 0,1 

Salta strandängar (1330) 27 

Vandrande sanddyner med sandrör, vita dyner (2120) < 0,1 

Grå dyner (2130) 17 

Stagg-gräsmarker (6230) < 0,1 

Fuktängar (6410) 3,4 
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Karta 1. Natura 2000-naturtypernas utbredning 

Fågelarter enligt Fågeldirektivet (Annex 1)  anmälda i Natura 2000-området 

Havsörn (A075) 
Pilgrimsfalk (A103) 
Skärfläcka (A132) 
Ljungpipare (A140) 
Brushane (A151) 
Myrspov (A157) 
Silvertärna (A194) 
Småtärna (A195) 

Rödlistade och regionalt intressanta arter:  

I eller nära naturreservatet Morups tånge har 26 rödlistade arter och 22 regionalt 
intressanta arter noterats. En fullständig förteckning finns i Bilaga 3. 
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2.2. Historisk och nuvarande markanvändning 

Namnet Morups tånge är belagt sedan 1500-talet då det fanns utmärkt på holländska 
sjökort. Reservatet bildades år 1946 då Espelunda tångallmänning fridlystes, och det 
utvidgades till dagens omfattning år1969. Det kan grovt delas in i hav, sandhed, 
strandäng och åker. Det ligger på en utskjutande udde (tången) längs en öppen 
vågexponerad kust. Delvis skyddade lägen finns i vikarna Korshamn och Bredvik. 
Tre skär finns: Rön är beläget i den norra delen, Lindbåden i den mellersta delen och 
Karet i den södra delen av havsområdet. Bottnarna domineras av block, sten och 
sand, men även grus är vanligt. 
 
Udden omges av de grunda vikarna Bredvik i norr och Korshamn i söder. På udden 
finns byarna Glommens och Olofsbos utmark. Det öppna flacka landskapet 
genomkorsas av stengärdsgårdar som bidrar till områdets karaktär.  
Kusten var i äldre tider ett produktionslandskap med bete, fiske, grus, sand och 
gödselmedel (tång) som främsta avkastning. På de historiska kartorna finns flera 
platser som har markerats som tånguppläggningsplatser. Flygsanden var ett problem 
för kustbönderna och här som på många andra ställen i länet såddes olika dyngräs 
och sattes upp sandgärden. I en förteckning från 1819 nämns ett ”smärre 
flygsandsfält” om knappt 70 ha på byarnas utmarker. Vid laga skiftet 1847 beskrivs 
sandheden i Morups tånge som ”bruten flygsandsmark” och ”flygsandskullar”. Det 
finns flera uppgifter att man samlat flygsanden för olika ändamål efter 1800-talets 
skiftesreformer då också många av områdets stenmurar lades upp. 
 
Då åkerarealen var som störst under den första delen av 1900-talet hade utmarken 
delvis odlats upp varvid betesmarken blev till en smal remsa längs stranden. 
 
Enligt kartor från 1700- och 1800-talen fanns det en stor våtmark på Morups tånge. I 
äldre kartmaterial och skifteshandlingar benämns den omväxlande Lortabäck, 
Lortabäcks flor, Sortabäcks floe och Pölsefloen. Våtmarken har dikats ur och idag 
återstår endast en liten rest strax väster om fyrplatsen. 
 
På tången, uppfördes en 28 m hög fyr på 1840-talet. Innan dess fanns det längs 
sträckan Nidingen till Kullen inga ljusfyrar. Sjöfaranden hade tidigare orienterat sig 
dagtid med hjälp av kyrktorn och flyttblock längs stranden. Glumsten strax norr om 
reservatet är ett sådant. Fyren var bemannad fram till 1963. 
 
Bohusläns museum utförde 2016 en undersökning av en nyupptäckt, mycket 
välbevarad fartygslämning i Korshamn. Byggnationen av fartyget daterades till år 
1168 och virket visade sig vara av skandinaviskt ursprung. Fartyget bör ha haft en 
längd av minst 13-14 m. Ur vetenskaplig synvinkel är fyndet av stort intresse då det 
härrör från en period under vilken skeppsbyggnadstekniken i Skandinavien 
genomgick stora förändringar. Fyndplatsen är intressant, då namnet, 
fornlämningsmiljö och historiska källor talar för att Korshamn kan ha haft en viktig 
funktion som hamn under medeltiden. 
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Karta 2. Kartöverlägg efter historisk karta från 1791 (norr) och 1838 (söder) 
Karta 3. Häradsekonomisk karta 1920-tal 
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Under den senare delen av 1900-talet har exploateringen längs kusten ökat 
dramatiskt med olika typer av anläggningar och bebyggelse. Strandängsbetet vid 
Morups tånge har dock pågått hela tiden och det utgör ett biologiskt kulturarv med 
naturtyper som formas av havets sälta och mulens hävd. 

2.3. Beskrivning av bevarandevärden 

Biologiska värden 

Naturreservatet Morups tånge är ett Natura 2000-område och hela reservatet ingår i 
Ramsarområdet Träslövsläge - Morups tånge med anledning av områdets stora 
betydelse som häcknings- och rastlokal för fåglar. De högproduktiva grunda 
bottnarna med sina rev och mjukbottnar hyser ett rikt marint liv med ryggradslösa 
djur, olika alger, ålgräsängar och fiskar. De grunda bottnarna och ansamlingen av 
tång framförallt i vikarna, som i olika nedbrytningsstadier lockar en mängd olika 
småkryp, är viktiga orsaker till områdets stora kvaliteter för rastande och häckande 
fåglar.  
 
Flera strandängsfåglar har minskat eller försvunnit helt som häckfåglar sedan 1970-
talet enligt nyligen framtagen och sammanställda inventeringsdata (Länsstyrelsen i 
Hallands län, 2019 in prep). Under perioden 2002–2008 minskade antalet häckande 
fåglar på strandängar i Morups tånge med nästan 30 procent. Vid en jämförelse med 
situationen 1965 har vadarbeståndet mer än halverats. Skälen till minskningarna är 
komplexa men två huvudsakliga anledningar finns till den regionala utvecklingen. En 
anledning är förlusten av användbara biotoper genom att hävden överlag inte har 
varit gynnsam. En annan att stränder har bebyggts och därmed försvunnit som 
möjliga häckningslokaler och att fler människor och hundar därmed rör sig i det 
kvarvarande oexploaterade landskapet. 
 
Vid inventeringar av strandängsfåglar utförda under 2017 (se karta nedan) noterades 
sammanlagt 31 häckande par av arterna enkelbeckasin (1 par), fiskmås (1), knölsvan 
(1), mindre strandpipare (1), rödbena (4), silvertärna (3), skärfläcka (5), strandskata 
(3), större strandpipare (1) och tofsvipa (11 par). Tärnorna misslyckades med 
häckningen.  
 
En ny art, storskarv, hade 2017 flera bon på den lilla ön Karet. På denna ö har även 
toppskarv noterats.  
 
Vid inventeringarna 2017 var, precis som vid tidigare inventeringar (1965, 1970, 
1977, 2002, 2007 och 2012), de häckande fåglarna koncentrerade till tre områden 
Bredvik, Pölsefloen och den inre delen av Korshamnsviken.  
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Inventering av häckande fåglar utförd av Jörgen Fagerblom under vår och 
försommar 2017 
 
Många av Sverige häckande vadare kan ses rasta i Morups tånge tillsammans med ett 
stort antal änder och rovfåglar. Vintertid upprätthåller sig t ex gravänder i vikarna. På 
åkermarken i de inre delarna av reservatet rastar under sträcktider gärna arter som 
tofsvipa och ljungpipare.  
 
Havsbottnarna utgör över hälften av det skyddade områdets yta och sträcker sig från 
strandlinjen ut till drygt 6 m djup.  Havsområdet i sin helhet ses som ett 
representativt och orört/ursprungligt område för den här delen av Hallandskusten. 
Viktiga naturtyper är de blockansamlingar som bildar rev, vilka är betydande i 
utbredning i området. Dessa rev är bevuxna av makroalger, vilka utgör viktiga 
livsmiljöer för ett flertal organismer som t.ex. små kräftdjur, snäckor och fiskar. 
Makrovegetationen på reven är diverse med en för området normal sammansättning 
av arter beroende på djup. Bland de naturvårdsintressanta karakteristiska- och typiska 
arterna kan bland annat nämnas blåstång, sågtång, ektång, rödblad, kräkel, och 
karragentång. Även blåmusslor är vanliga. Djurlivet i mjukbottnarna domineras av 
havsborstmaskar och musslor. På mjukbotten belägen mellan revformationerna norr 
om skäret Karet påträffas en ålgräsäng (Zostera marina) runt 1–2 m djup. 
Ålgräsängar är av stor ekologisk vikt då de har en mycket hög primär- och 
sekundärproduktion och ett högt naturvärde inte minst som uppväxt- och 
födosökområde för fiskar. Vidare utgör de grundaste mjukbottnarna viktiga uppväxt- 
och födosöksområden för fisk- och kräftdjursarter samt för häckande och rastande 
fågel, framförallt bland vadare. I havsområdet finns förutom vadare även dykande 
sjöfågel (ex ejder) som simmar ner till botten och hämtar sin föda. Här finns även 
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fiskande sjöfågel (ex tärnor) som fångar fisk i den fria vattenmassan. Knubbsäl 
förekommer i området. 
 
Morups tånge har också stora värden i växt- och insektslivet på land. Innanför själva 
strandlinjen tar salta strandängar vid med typiska arter som strandkrypa, trift, 
smultronklöver och kustarun. Strandängarna består delvis av marsktorv, som är en i 
landet sällsynt jordart bestående av omväxlande tunna sand- och torvskikt. 
Erosionsformer, som skonor, finns vid Bredvik. Skonorna är oftast mycket salta, vilket 
gynnar karaktärsarter som glasört, saltört och saltmålla.  
 
På sandiga delar av stranden trivs växter som backsippa och den särpräglade 
martornen. Sommaren 2018 räknas över 700 plantor inom reservatet. För att säkra 
martorns fortsatta existens finns ett särskilt åtgärdsprogram1 upprättat med förslag på 
specifika insatser för arten.  
 
Högre upp på sandheden finns örtrika växtsamhällen med borsttåtel och många 
blommande örter som backtimjan och olika violer. Pollen- och nektarproducerande 
växter spelar stor roll för blombesökande insekter t.ex. för guldmurarbiet. 
Havsmurarbi har tidigare förekommit på stranden i Morups tånge och dess 
försvinnande är en av anledningarna till att man har uppmärksammat brist på 
blommande, nektarproducerande arter. Den miljöövervakning som bedrivits här visar 
på en förändring över tid i växtsamhällets sammansättning, från arter som trivs i torra, 
magra marker till arter som gynnas av ett betydande kvävenedfall. Skötselåtgärder 
som fortsätter att minska kväveinnehållet i marken; som bete och bränning i 
kombination med en mycket småskalig markstörning är viktiga för att behålla den 
typiska vegetationen. 

Martorn Foto Länsstyrelsen  Guldmurarbi som klär in sitt bo av  
snäckskal med växtdelar.  
Foto Mikael Larsson 

 

                                                 
1  Åtgärdsprogram för martorn. Naturvårdsverket 2009. 
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Mångfalden av dyngbaggarna i dessa kustnära, sandiga marker med långvarig 
beteshävd är också utmärkande för detta område 
På Rön, skäret i Bredvik, fanns tidigare ett bestånd av marrisp, en annan av 
strandväxterna på den nationella rödlistan. Inga fynd av denna art är dock 
rapporterade i artportalen under de senaste tio åren.  
 
Strandängarna och havsområdet klassas i högsta naturvärdesklass i det kommunala 
naturvårdsprogrammet och strandängarna är klassade som naturtypen 1330, salta 
strandängar i Jordbruksverkets Ängs- och betesmarksinventeringen. I Naturvårds-
verkets ”Kust- och skärgårdsområden i Sverige” pekas Dokumenterat art- och 
populationsrika sträck och häckfågelområden ut som ett särskilt ansvarsområde för 
skydd, hänsyn och förvaltning i Hallands län. 

Strukturer och funktioner 

Strukturer som är särskilt värdefulla för områdets biologiska mångfald är de betade 
salta strandängarna och deras omväxlande struktur av tuvor, hårt betade ytor och 
fläckar med blottad sand, växter som producerar nektar och pollen och områdets 
våtmarker och tångvallar. De grunda högproduktiva havsbottnarna fungerar som 
uppväxt- och födosöksområde för många marina organismer samt som 
födosöksområde för vadare, dykande sjöfågel (ex ejder) och fiskande sjöfågel (ex 
tärnor). 

Kulturhistoriska värden 

Det flacka kulturlandskapet med stengärdsgårdar, torp och gårdsbebyggelse är ett 
omistligt kustnära kulturarv. De betade strandängarna och sandheden har rötter i 
förhistorisk tid. På udden finns även en fyrplats med tillhörande bostäder från mitten 
av 1800-talet. I Korshamn har ett fynd gjorts av ett fartyg från 1100-talet. 

Geologiska värden 

Marsktorven och dess erosionsformer, skonorna. 

Friluftsliv 

Fågelstudier, vandring och promenader. 

Prioriterade bevarandevärden 

Grunda havsbottnar med intilliggande strandängar och sandhedar med livsmiljöer för 
hotade arter, särskilt bland vadare och tärnor och för hävdgynnade arter bland 
framför allt kärlväxter och insekter. 
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Westling, Anna (red.). 2015. Rödlistade arter i Sverige 2015. ArtDatabanken SLU. 

3. Skötsel av området  

3.1 Generella riktlinjer 

Betesdrift 

Betesdjuren bör vara nötkreatur eller nötkreatur tillsammans med andra betesdjur 
som hästar. Får är mindre lämpliga, eftersom de föredrar blommande örter. Efter ett 
år med svagare beteshävd kan det var positivt att slå av en del återstående vegetation 
(betesputsning) eller att bränna området nästa vår.  
 
Ett sent betessläpp på strandängarna, 20 maj eller senare, bidrar till att stärka 
häckningsframgången för markhäckande fågel. Vid tidigare betespåsläpp riskerar 
kreaturens tramp att skada ägg och ungar. 
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Höga föremål 

På de öppna ytorna kan träd eller andra höga föremål användas av rovfåglar och 
kråkfåglar som kan 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 eller nära betesmarker i reservatet. Det innebär bland annat att 
vissa träd måste tas ned eller beskäras (hamlas). 

Åtgärdsprogram för hotade arter 

I arbetet med det internationella åtagandet att stoppa utrotningen av arter tas 
nationella åtgärdsprogram för naturtyper och hotade arter fram i Sverige. 
Åtgärdsprogrammen för de rödlistade arterna havsmurarbi, martorn, strandpadda och 
fältpiplärka är aktuella i reservatet. En målsättning för skötseln ska vara att skapa 
förutsättningar för arterna att leva inom reservatet.  

Havsmurarbiets livsmiljö är kustnära, öppna sandmarker med dyner närmast 
stranden. Under inventeringar i åtgärdsprogramarbetet konstaterades 2000-2009 ett 
tiotal lokaler i Sverige varav sju i Halland och två i Skåne. Den imest kritiska 
resursen är förmodligen tillgången på pollen och i Halland verkar det vara käringtand 
som är den viktigaste födan för larverna. Käringtanden växer framför allt på öppna 
hedar innanför dynerna.  

Martorn växer uteslutande längs kusterna och trivs främst i sandiga miljöer strax 
ovanför högvattenlinjen. Orsaker till artens tillbakagång är inte entydigt utredda men 
några faktorer har förts fram som möjliga hot. Igenväxning eller andra faktorer som 
leder till minskad areal sandblottor, plockning och alltför kraftigt slitage från djur 
och människor. De viktigaste åtgärderna anses vara att stärka populationerna dels 
genom grävning/störning för att skapa fläckar med öppen sand dels genom 
utplantering i lämpliga ytor. Utplantering sker i september då plantorna börjar 
invintra och näringsresurser finns sparade i roten. Lämplig plats är ovanför den första 
dynen eller höjningen. Platsen ska inte sköljas över med saltvatten. Vegetationen ska 
vara gles och det ska finnas mycket blottad sand.  

Strandpaddan lekte under mitten av 1900-talet i några av områdets småvåtmarker. 
Paddan är framförallt knuten till öppna och torra landmiljöer med låg vegetation på 
sandigt eller klippigt underlag. Lekmiljöerna består av små, grunda och ofta 
temporära vatten. Typiska biotoper finns bland annat på havsstrandängar och hedar, 
miljöer som är hävdberoende, varför bete eller annan hävd är avgörande för fortsatt 
förekomst. Svag beteshävd, skogsplantering, dikning samt ökad exploatering med 
tillhörande ökning av biltrafiken bedöms vara de viktigaste faktorerna till 
minskningen. Utförda inventeringar har visat att nedgången varit särskilt kraftig i 
Halland, Skåne och Blekinge. Återetablering föreslås på vissa lokaler genom att 
flytta djur från befintliga populationer.  

Fältpiplärkan som har gjort häckningsförsök i området är en symbolart för öppna 
sandmiljöer. Den har minskat kraftigt som häckfågel i Halland i takt med att kustens 
sandområden vuxit igen eller exploaterats. 
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Åkermark 

Om det går att komma överens med markägare kan åkermark i framtiden användas 
för anläggning av grunda våtmarker som i detta kustnära läge är mycket gynnsamma 
för rastande och häckande fågel. Ett avtal finns med en markägare för restaurering av 
en del av Sortabäcks floe. 
 
På andra strandängar i länet har ett mycket intensivt gåsbete visat sig vara negativt 
för strandängsfåglar. Om gåsbetet även i Morups tånge skulle innebära mindre 
gynnsamma förhållande för andra häckfåglar i framtiden vore det bra om det finns en 
flexibilitet för att då minska betestrycket från nötkreatur, hästar och får. Genom 
skötselavtal med markägare och djurhållare skulle ett naturvårdsanpassat bete kunna 
säkras. Genom flytt av betesdjuren mellan olika fållor, där även åkermarksbeten i 
reservatets östra delar används, kan en mosaikartad struktur skapas mellan mer hårt 
betade och tuviga ytor. 
 
Om åkerbruket upphör på vissa delar bör länsstyrelsen utreda om åkermarken 
permanent kan läggas om till betesmarker för att lättare balansera djurantal och 
betestryck på strandängarna. Det vore också positivt om något skifte kunde brukas 
med metoder som gynnar häckfåglar t ex sånglärka, tofsvipa och storspov och 
rastande och övervintrande finkar och andra småfåglar. Vid en sådan situation bör 
även möjligheten att återskapa/nyskapa mindre våtmarker undersökas. De bäckar och 
diken som avvattnar åkermarken är fläckvis försumpade. Att förstärka våtmarker 
skulle stärka fågelvärden samtidigt som de fuktiga delarna fungerar som en 
kvävefälla.  

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 den inte motverkar reservatets syfte och om det finns förutsättning att med 
rimlig ekonomisk insats begränsa artens förekomst i reservatet eller om det finns 
nationellt intresse av att bekämpa arten. 
 
Vresros (Rosa rugosa) är en nyponros som ursprungligen kommer från Ostasien och 
som förvildades i början av 1900-talet. Idag är vresrosens expansion invasiv och inte 
minst i sandmarker och dynområden, ett problem då den konkurrerar ut annan 
vegetation. På Rön har ett större bestånd etablerats. Arten måste bekämpas. Effektiva 
metod håller på att tas fram. En metod är att gräva upp hela busken med grävmaskin. 
Buskarna körs sedan genom ett sorterverk för att få bort alla rötter och en 
sandfraktion avskiljs. Växtdelarna körs bort och sanden används för att modellera 
fram ett topografiskt varierat dynlandskap. De öppna fläckar med ljus oförsurad sand 
som grävs upp från underliggande lager kommer successivt att koloniseras av örter 
och gräs. 

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 
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området under förutsättning att det inte motverkar reservatets syfte. Strandpadda och 
havsmurarbi som beskrivs ovan är exempel på arter som behöver öka i antal. 

Restaurering av våtmarker 

Öppna vattenspeglar och fuktig mark utgör viktiga miljöer för fåglar. Inom reservatet 
finns goda förutsättningar att restaurera och skapa nya våtmarker och mindre 
småvatten. Marken är flack och grundvattenytan ligger högt. Delar av åkermarken i 
reservatet var också fram till det sena 1800-talet våtmarker. På de historiska kartorna 
visas en lite större våtmark Sortabäcks floe eller Pölsefloen och flera mindre och 
enligt uppgifter i trakten fanns det under mitten av 1900-talet lekande stinkpaddor i 
någon av dessa.  
 
Delar av Sortabäcks floe ska nu återskapas. Avtal finns med markägaren. På sikt bör 
även möjligheten att återskapa hela den stora våtmarken samt några av de andra 
våtmarkerna diskuteras och förhandlas med markägarna. Även småvatten utgör 
viktiga miljöer för fåglar, både nyskapade och restaurerade vattenmiljöer blir 
gynnsamma inslag i beteslandskapet. Återskapandet innebär att en mer naturlig 
hydrologi återfås samtidigt som en kvävefälla och en värdefull livsmiljö för fåglar 
och andra våtmarksberoende djur skapas.  
 
I korta drag går restaurering ut på att lägga om och dämma upp det dräneringssystem 
som leder vatten från åkermarken ner till havet. Våtmarkerna ska utformas så att 
lämpliga rast- och häckningsmiljöer för vadare och änder skapas samt så att 
stinkpaddan återfår lämpliga lekplatser i reservatet. Viktig vid anläggandet är att se 
till att vattenståndet i våtmarkerna kan regleras och att man har möjlighet att tömma 
dem helt så att bottenytorna kan rensas vid behov. Det är också positivt om det finns 
möjlighet att dela av större våtmarker så att delarna kan tömmas var för sig. 
 
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 för markhäckande fåglar bör 
betessläpp på Morups tånge ske tidigast den 20 maj. Då har de flesta fåglarna kläckt 
sina ungar så att trampskador av kreaturen på fågelbon minimeras. 

Torra vårar kan vattennivån i våtmarkerna sjunka och senkomna fåglar kan då 
misslyckas med häckningen om bona läggs på den mark som normalt sett ligger 
under vatten. Vid ett kraftigt regn stiger vattnet igen och kan ödelägga till exempel 
skärfläckornas bon. En åtgärd för att förbättra häckningsförhållandena kan, om det är 
praktiskt genomförbart, vara att skapa ett konstant tillflöde av vatten till våtmarken 
så att vattennivån kan vara hög under hela häckningen. 
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Veketåg dominerar ofta växtligheten vid våtmarker som betas. En sådan högvuxen 
vegetation är negativ för många vadarfåglar som använder strandzonen för födosök. 
Därför behöver vegetationen och även rotskiktet ibland tas bort och bar jord skrapas 
fram längs stränder och på häckningsöarna. Arbetet kan utföras med grävskopa och 
sker lättast när det är tjäle i marken. Veketåg och tuvtåtel i fuktängarna behandlas 
maskinellt med betesputs eller motsvarande utrustning. 

Jakt 

Jakt på hare är tillåten i reservatet under perioden den 15 nov - 15 februari. Jakten får 
inte störa fågellivet i onödan.  Predatorer har etablerat sig i området och lärt sig hitta 
de markhäckande fåglarna. Jakt på predatorer, exempelvis räv, grävling, iller, mink, 
vildsvin, kråkor, skator och korpar ska därför bedrivas vid behov. Jakten får endast 
ske på uppdrag av Länsstyrelsen och ska ske i samråd med jakträttsinnehavaren. 
Observera att tillstånd till skyddsjakt måste sökas för jakt utanför ordinarie jakttider. 
För att skydda hänsynskrävande arter från predation 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. I övrigt är jakt 
förbjuden i reservatet.  

Bebyggelse 

En fyr från 1870-talet med 3 små tillhörande byggnader samt 15 bostadsbyggnader 
och ett 20-tal komplementbyggnader ligger inom reservatet.  
 
Fyren ägs och underhålls av Sjöfartsverket. Morups Tånge fyrsällskap som bildades 
2012 är en lokal förening med visningsrätt av fyren och med olika årliga 
arrangemang. Fyrträdgården ägs av Falkenbergs kommun som köpte området 2017. 
Enligt köpekontraktet ska byggnaderna hållas öppna för allmänheten och utgöra en 
samlingsplats i reservatet.  
 
Förekommande bostadsbebyggelse är privatägd. Trädgårdsskötsel och underhåll av 
byggnader utförs av fastighetsägarna. 

  



LÄNSSTYRELSEN Skötselplan 16 
  
 2020-01-14 511-7202-19 
 
 
 

 

3.2 Skötselområden  

Området är indelat i 7 skötselområden: 1. Vattenområdet, 2. Skäret Rön,  
3. Strandängarna, 4. Fyrträdgården, 5. Stranden och sandheden, 6. Sortabäcks floe 
och 7. Åkermarken. 
 

Karta 4. Skötselområden 
 

Skötselområde 1. Vattenområdet 

Areal  
118 ha 

Beskrivning 

Ett grunt havsområde med rev, ler och sandbottnar. Reven är bevuxna av makroalger 
som bildar tångskogar där ett flertal organismer som t.ex. små kräftdjur, snäckor och 
fiskar återfinns. Även blåmusslor är vanliga på reven. Djurlivet i mjukbottnarna (ler 
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och sandbottnar) domineras av havsborstmaskar och musslor. På mjukbottnarna finns 
bl a sandräkor, stubb och juvenila plattfiskar. Mellan revformationerna norr om 
skäret Karet påträffas en ålgräsäng runt 1-2 m djup på mjukbotten. Förutom vadare 
finns även dykande sjöfågeI (ex ejder) som simmar ner till botten och hämtar sin 
föda. Här finns även fiskande sjöfågel (ex tärnor) som fångar fisk i den fria 
vattenmassan. Knubbsäl förekommer i området. Vid lågvatten blottas en mängd 
sandrevlar och stenar, som utgör viloplatser för fåglar. Mängder av tång sköljs in vid 
stormar där fåglarna kan söka föda. Två skär, Karet och Lindbådan är också 
fågelrika. Förbud mot att vistas inom vattenområdet längst i norr och längst i söder 
råder årligen från 1 mars - 31 oktober. 

Mål 

Området utgörs av opåverkade grunda havsområden med rev, ler och sandbottnar. 
Naturmiljöerna förekommer och utvecklas under naturliga förutsättningar. 
Artsammansättningen, populationsstorleken och storleksfördelningen för de marina 
arterna styrs av naturliga förutsättningar. Fåglar kan dyka för att söka föda utan att 
riskera fastna i fiskeredskap. Området har naturligt god tillgång på föda för fåglar. 

Åtgärder 

- 

Skötselområde 2. Skäret Rön  

Areal 

0,7 ha 

Beskrivning 

Rön är ett mindre skär i Bredvik. På en del av skäret har vresros etablerat sig med ett 
kraftigt bestånd som breder ut sig. På Rön fanns tidigare den rödlistade växten 
marrisp. Ön är en viktig häckningsmiljö för fåglar. Förbud mot att vistas på skäret 
och i det omgivande vattnet råder årligen från 1 mars - 31 oktober. 

Mål 

Ön är öppen, det finns inga vedväxter och vegetationstäcket är glest. Det finns 
förutsättningar att ett stabilt bestånd av marrisp ska kunna etableras och det finns 
goda förutsättningar för flera fågelarter att häcka. 

Åtgärder 

• Bortgrävning av vresros för att skapa gynnsamma häckningsmiljöer för fåglar. 
Nyskapande av sandiga-grusiga delar kan övervägas. Grävningsarbeten ska 
utföras under lämplig årstid, dvs senhöst/vinter. Vid behov genomförs småskalig 
naturvårdsbränning för att skapa en mer lågvuxen vegetation och sandblottor. 

• Strandstädning vid behov. Tång får inte samlas ihop eller föras bort om inte 
tången blir grogrund för vresros eller annan oönskad växtlighet. 
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Skötselområde 3. Strandängarna 

Areal 

21,8 ha 

Beskrivning 

Utefter Bredvik i norr och Korshamn i sydost utbreder sig betade, omväxlande 
fuktiga och torra strandängar. De lägst liggande delarna är saltängar, uppkomna 
genom årliga översvämningar. Små gölar och vattenområden förekommer här och 
där. Området är värdefullt för häckande och rastande vadare och andra fåglar. Förbud 
mot att vistas på de delar av strandängarna som är viktigast för fågellivet råder 
årligen från 1 mars - 31 oktober. 
 
På strandängarna föreligger idag en situation med en bitvis alltför intensiv hävd 
vilket fått till följd att den småtuvighet i gräsmarken som gynnar många vadarfåglar 
försvunnit vissa år. Tuvighet ger fåglarna möjligheter att gömma bon och ungar från 
predatorer. Dessutom är tillgången på föda åt ungarna betydligt sämre i hårdbetade 
marker. Ett måttligt (inte hårt) betestryck med nötkreatur och/eller häst är bäst för 
fågellivet. Betesdjurens tramp stärker då tuvstrukturen. 
 

Foto 1. För hårt betestryck i betesmark. Här finns inga boplatser för 
strandängsfåglar. Foto: Lars-Åke Flodin. 
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Foto 2. Bra betestryck i betesmark. Det finns tidigt på våren kvar låga tuvor av 
fjolårsgräs som kan bli lämpliga boplatser för strandängsfåglar. Foto: Lars-Åke 
Flodin. 
 

Foto 3 För dåligt betestryck i betesmark. Här dominerar högvuxna gräs (tuvtåtel) 
och halvgräs (veketåg) så att strandängsvadare undviker att häcka här. De har inte 
fri sikt från boet. Foto: Lars-Åke Flodin. 
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Mål 

En öppen, ”lagom” hävdad strandäng med naturlig hydrologi. Det finns inga 
vedväxter och vegetationen utgörs av en mosaik av områden med svag tuvighet och 
mer välhävdade ytor, se foto 1–3 ovan. Tuviga partier finns på omkring en tredjedel 
av strandängarna och är spridda. Fågellivet är rikt med rastande, födosökande och 
häckande fåglar. Inga höga föremål förekommer. Arter som gynnas av öppna och 
ogödslade marker är vanliga. De torrare och högre delarna domineras av lågvuxen 
och örtrik vegetation. Typiska saltängsskonor och vattensamlingar förekommer 
rikligt. 

Åtgärder 

• Fortsatt betesdrift, företrädesvis med nötkreatur gärna i kombination med hästar. 
Djuren släpp på strandängarna tidigast den 20 maj. För att få en bättre variation 
på betestrycket kan fållindelning, betesfredning, markbearbetning, slåtter och 
bränning tillämpas. Träd och buskar röjs bort. 

• Om tuvigheten blir för utbredd kan delområden slås om hösten eller brännas av 
tidigt om våren innan häckningssäsongen börjat. Om slåtter används på 
strandängarna bör avslagningshöjden på redskapen ställas så att åtminstone 10 cm 
vegetationshöjd blir kvar. På de delar av strandängarna som är så plana att en 
maskinell grässkörd är möjlig kan det vara ett alternativ att slå av gräset under 
sensommaren och efter detta beta området. 

• Föremål över 1,4 m avlägsnas. 

• Strandstädning vid behov. Tång får inte samlas ihop eller föras bort om inte 
tången blir grogrund för vresros eller annan oönskad växtlighet. 

• Beträdnadsförbuden markeras i terrängen. 

Skötselområde 4 Fyrträdgården 

Areal 

1,4 ha 

Beskrivning 

Fyrträdgården är ett muromgärdat område kring fyren och bebyggelsen. Väster om 
fyren och mot norr finns en hel del tall, bergtall och gran.  

Mål 

Området är öppet och fritt från höga träd väster om och närmast fyren. Runt 
bebyggelsen kan det finnas fruktträdgård, häckar och enstaka bärande buskage.  

Åtgärder 

• Röjning alternativt ryckning av tall, bergtall, gran och enbuskar. Den öppna delen 
kan därefter antingen slås på eftersommaren eller brännas av tidigt om våren. 

• Om det visar sig att träd i den norra delen används av rovfåglar eller kråkfåglar 
som utkiksplatser för att spana efter fågelungar och ägg ska träden tas bort eller 
topphuggas. 
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Karta 5. Fyrträdgården 

Skötselområde 5. Stranden och sandheden 

Areal 

24,9 ha 

Beskrivning 

Strand- och sandmark som betas. Den yttersta stranden är grusig och här växer ett 
stort bestånd av martorn. Innanför den finns ett långsmalt småkulligt dynområde och 
bakom detta tar en örtrik sandhed vid. Den är uppbyggd av klappersten med pålagrad 
sand av varierande mäktighet. 
 
Sandheden präglades förr av betet samt av alla transporter till tånguppläggnings-
platser och från sten- och grustäkter vid stranden vilket medförde en kontinuerlig 
småskalig markstörning. Upphört slitage och ett jämt betestryck medför nu tätare 
grässvålar och tillsammans med det tilltagande kvävenedfallet har sandhedens 
struktur och innehåll förändrats från örtrika glesa växttäcken till mer gräsdominerade 
hedar. Störningen av marktäcket genom tramp från betesdjur och människor och från 
kaninernas och andra grävares aktiviteter är positiv för att bevara och utveckla 
naturvärdena men den behöver kompletteras med en kombination av ett varierat 
betestryck tillsammans med en småskalig markstörning. En viss rörlighet av sanden 
inom området är positiv och nödvändig för att bevara höga naturvärden med bland 
annat livskraftiga bestånd av martorn och ett rikt insektsliv. Det är angeläget att inga 
åtgärder för att binda sanden görs, utöver det som är nödvändigt för att skydda 
befintlig bebyggelse och tillfartsvägar samt åkermarkerna öster om sandheden.  
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Mål 

Öppen lagom betad strand och sandhed med omväxlande mosaikartad struktur med 
ett stort inslag av blommande örter, och öppen sand. 

Åtgärder 

• Fortsatt betesdrift, företrädesvis med nötkreatur och hästar. Betestrycket bör 
variera mellan åren och över säsongen till exempel genom att partier betesfredas 
under delar av eller hela betesperioden (för att istället slås eller brännas).  

• Träd och buskar röjs vid behov. 

• Om växttäcket fläckvis blir för kraftigt kan slåtter eller bränning genomföras på 
våren för att få tillbaka en mer lågvuxen och gles vegetation.  

• Markbearbetning genomförs vid behov för att skapa sandiga ytor och variation i 
grässvålen. Ett sätt är att maskinellt bearbeta vissa ytor. På ytorna kan fröplantor 
sedan etableras under en efterföljande period med betesfred.  

Skötselområde 6 Sortabäcks floe 

Areal  

7,0 ha 

Beskrivning 

Åkermark och före detta åkermark med täckta såväl som öppna diken. Enligt de 
historiska kartorna fanns här 1791 en våtmark som kallades ”Sortabäcks floe”. 
Denna ska återskapas. När våtmarken har anlagts råder tillträdesförbud 1 mars – 31 
oktober inom området.  

Mål 

Våtmarken med omgivningar utgör en viktig rast- och häckningsmiljö för fåglar 
samtidigt som våtmarken fungerar som kväverening för det dräneringsvatten som 
kommer från ovanliggande åkermark. 

Åtgärder 

• Det äldre dräneringssystemet grävs om så att en större, grund våtmark med 
häckningsöar bildas. Djup, utseende och vattenföring planeras i ett separat 
projekt. Avtal med en markägare finns för restaurering av våtmark d nr. 511-
12549-07. Tillstånd enligt miljöbalken kan krävas. 

• Årligt bete eller slåtter. För att få en bättre variation på betestrycket kan 
fållindelning, betesfredning, slåtter eller bränning tillämpas. Småskalig 
markstörning genomförs för att skapa bar sand. 

• Beträdnadsförbudet markeras i terrängen när våtmarken är anlagd. 
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Skötselområde 7. Åkermarken  

Areal 

30,5 ha 

Beskrivning 

De inre delarna av reservatet, ungefär halva reservatets landareal, brukas som åker 
eller betesmark. Här rastar under sträcktider gärna arter som ljungpipare och 
tofsvipa.  

Mål 

Öppen jordbruksmark. Möjligheten att återskapa hela den nu utdikade, stora 
våtmarken Sortabäcks floe samt några av de andra tidigare våtmarkerna diskuteras 
och förhandlas med markägarna. 

Åtgärder 

• Åkerbruk, slåtter eller bete.  

• Träd och buskar längs åkerkanter röjs bort om de riskerar att utgöra spaningsplats 
för boplundrare som t ex kråkor. 

4. Friluftsliv och turism 

Beskrivning 

Morups tånge har ett stort värde för friluftslivet. De stigar som finns i området 
erbjuder långväga och närboende besökare promenadmöjligheter. Reservatet är också 
en mycket välkänd fågellokal och lockar till sig fågelintresserade från när och 
fjärran. Området har dock en begränsad storlek och störningarna på fågellivet uppstår 
lätt. 

Mål 

Området är lätt tillgängligt för rörligt friluftsliv och besökare kan njuta av 
naturupplevelser och fågelskådning och besökarna får en god information om 
områdets natur och kulturhistoria. 

Områden med beträdnadsförbud är tydligt markerat i terrängen. Den nya naturstigen 
leder besökarna så att de enkelt kan skåda fåglar och inte av misstag går in på 
områden med beträdnadsförbud. 

Ökad andelen besökare tar sig till naturreservatet med kollektivtrafik. En större och 
en mindre parkeringsplats finns i reservatet. Områden närmast parkeringsplatserna är 
välskötta och de fungerar som fina entréer till reservatet. Toalett finns vid 
parkeringsplatserna. Bänkbord har placerats ut på lämpliga platser i anslutning till 
parkeringsplatserna och bänkar vid lämpliga utkikspunkter. 

Åtgärder 

• Område med beträdnadsförbud vid Korshamn och Bredvik märks ut enligt 
Naturvårdsverkets anvisningar. Låga stolpar används. 

• Informationsmaterial och anläggningar utformas så att negativa störningar för 
växter och djur undviks.  
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Karta 5. Anläggningar för friluftslivet 

 

• En markerad naturstig eventuellt med observationsplatser anläggs. Tydliga och 
praktiska anvisningar eller grindar sätts upp för att lotsa in besökare till stigen. 

• Den markerade naturstigen förlängs till Glommen för att underlätta för besökare 
att ta sig till och från området med kollektivtrafik och så att det finns en tydlig 
koppling till övrig service (affär, restaurang). 

• Utplacering av informationsskyltar, på minst 4 platser. 

• Utplacering av bänkar och bord på vid parkeringsplatser och andra platser vid 
behov. 

• Parkeringsplatsen vid fyren utvidgas och staket och grind ses över. 
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• Underhåll av de 2 parkeringsplatserna, naturstigen och övriga anläggningar. 

• Inför de omfattande arbetena vid ”Sortebäcks floe” sätts information om de 
kommande restaureringsinsatserna upp. När ”floen” har återskapats ska 
beträdnadsförbudet markeras i terrängen och informationsskyltar och gömslen 
eller andra observationsplatser kan utvecklas på lämpliga platser. 

5. Tillsyn, dokumentation och uppföljning 

Länsstyrelsen ansvarar för att genomförda skötselåtgärder följs upp. Länsstyrelsen 
ansvarar också för regelbunden tillsyn i reservatet. 
 
En gemensam uppföljningsplan tas fram för länets reservat, planen beskriver även 
metodik, val av de organismer mm vars utveckling ska följas upp. Dessutom 
ansvarar Länsstyrelsen inom ramen för Åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP) för 
uppföljning av vissa organismer. 

6. Sammanfattning av planerade skötselåtgärder 

Åtgärd När Skötsel- Prio Finansiering 
   område 

Bete, skötsel av betesmark Årligen 3, 5, 6 1 Miljöersättningar, 
    Skötselanslaget 

Bortgrävning av vresros Vid behov 2 2 Skötselanslag 

Röjning, avverkning Vid behov  3, 4, 5, 6 2 Miljöersättningar, 
    Skötselanslag 

Småskalig markstörning Vid behov 5 1 Skötselanslag 

Slåtter Vid behov 3 2 Skötselanslag 

Bränning Vid behov 2, 3, 5, 6 2 Skötselanslag 

Restaurering/anläggning Snarast  6 2 Miljöersättningar 
av våtmark  

Utmärkning av område  Snarast  3, 5, 6 1 Skötselanslag 
med beträdnadsförbud  

Anläggning av natur- Vid behov  5, 7 1 Skötselanslag 
stig med obs-platser 

Strandstädning Vid behov 3, 5 1 Skötselanslaget 

Nya infotavlor Snarast  1 Skötselanslaget 

Utökning av parkeringsplats Snarast 5 1 Skötselanslaget 

Uppsättning av bänkbord Vid behov  2 Skötselanslaget 
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