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Bakgrund 

Bilagan innehåller beskrivningar av de värden som utgör motiv för att utvidga strand-

skyddet i kommunen. Asterisken (*) i beskrivningarnas huvudmotiv nedan hänvisar till 

propositionen 2008/09:119 där 7 punkter anges, vilka kan utgöra motiv till utvidgning 

av strandskydd:  

1. områden som omfattas av annat områdesskydd, t.ex. naturreservat, som inte innebär 

samma skydd för strandområden som bestämmelserna om strandskydd, 

2. riksintresseområden enligt 3 kap. 6 § andra stycket och 4 kap. 2–8 §§ MB som är 

relevanta för strandskyddet, 

3. kust- och skärgårdsområden som inte redan har förlorat i betydelse på grund av 

exploatering, 

4. grunda havsbottnar av betydelse för flora och fauna, 

5. välbesökta friluftsområden eller områden som har tydlig potential att bli det och som 

riskerar att gå förlorade utan ett nybyggnadsförbud, 

6. tätortsnära strövområden, eller 

7. ekologiskt känsliga områden som inte omfattas av annat områdesskydd. 

 

För varje område finns först en tabell med kortfattade uppgifter och därefter en 

beskrivning av områdets värden. Beskrivningen utgår främst från nedanstående 

underlag. 

 

Områden av riksintresse för: 

 Naturvård, friluftsliv eller kulturmiljövård enligt 3 kap. 6 § miljöbalken (MB) 

 Rörligt friluftsliv enligt 4 kap. 2 § MB 

 Högexploaterad kustzon enligt 4 kap. 4 § MB 

 Natura 2000 enligt 4 kap. 8 § MB  

 

Planer, program m.m. som berör miljöer av värde för friluftsliv eller växt- och djurliv: 

 Kommunernas naturvårdsprogram 

 Kulturmiljöprogram 

 Nationellt bevarandeprogram för odlingslandskapet 
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 Ramsarområden 

 Myrskyddsplan för Sverige 

 Nationellt värdefulla sötvattenområden 

 

Områdesskydd: 

 Naturreservat 

 Naturvårdsområden  

 Kulturreservat 

 Biotopskyddsområden 

 Skydd för landskapsbilden 

 Djur- och växtskyddsområden 

 

Biotoper och arter av stor betydelse för växt- och djurliv: 

 Nyckelbiotoper och naturvärdesobjekt i skog 

 Ängs- och betesmarker med naturvärden 

 Våtmarker med naturvärden 

 Skyddsvärda träd 

 Rödlistade eller regionalt intressanta arter 

 

Övrigt underlagsmaterial: 

 Översiktsplan inklusive LIS-områden (Landsbygdsutveckling I Strandnära lägen) 

 Lantmäteriets kartor (vägar, cykelbanor, stigar, leder, badplatser) 

 Attraktivt boende i Halland – utan intrång på stränderna. Strandskyddsutredningen 

maj 2009. Region Halland. 

 Fiskefredade områden  

 Hallandstrafikens busshållplatser 

 Turistbroschyrer och turistinformation på hemsidor 
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Fördjupad beskrivning av några underlag 

Arter som är rödlistade åtföljs av rödlistekategori enligt ArtDatabanken (2010) där 

CR = akut hotad, EN =starkt hotad, VU = sårbar och NT = nära hotad. Arter som av 

Länsstyrelsen bedöms vara regionalt utrotningshotade eller signalera höga naturvärden 

benämns ”regionalt intressanta”. Länsstyrelsen har endast beaktat artobservationer som 

gjorts de senaste 25 åren och enbart häckande fåglar om inget annat anges. Naturvårds-

intressanta arter omfattar både rödlistade och regionalt intressanta arter. Artuppgifter 

som Länsstyrelsen bedömer som känsliga omnämns inte i beskrivningarna. 

Arter som benämns ”Natura 2000-art” har enligt fågeldirektivet eller art- och 

habitatdirektivet ett sådant EU-intresse att särskilda skyddsområden (fågeldirektivet) 

eller bevarandeområden (art- och habitatdirektivet) behöver utses. 

Ängar och betesmarker har omnämnts om de ingår i ängs- och betesmarksinventeringen 

eller har ”särskilda värden” i miljöersättningssystemet, eftersom de då bedöms ha 

betydelse för växt- och djurliv. Även betesmarker med mer allmänna värden omnämns 

om de bedöms ha värden för friluftslivet. 
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Kustavsnitt A: Norra kusten (kartblad 1-2) 

UPPGIFTER OM STRANDSKYDDSOMRÅDET 

Lägesbeskrivning Norra kustområdet i Falkenbergs kommun, 

Hallands län. Från gränsen mot Varbergs kommun 

i norr till och med naturreservatet Morups tånge. 

Riksintressen enligt 4 kap. MB Riksintresse högexploaterad kustzon. Riksintresse 

rörligt friluftsliv. Natura 2000-områdena Morups 

tånge och Galtabäck – Lynga. 

Riksintressen enligt 3 kap. MB Riksintresse naturvård: Träslövsläge – Agerör. 

Områdesskydd enligt MB  Natura 2000-området Galtabäck – Lynga. 

Naturreservaten Digesgård och Morups tånge. 

Fredningsområde för fisk Område utanför Glommen och Morups tånge. 

Ängs- och betesmarker En stor del av strandområdet ingår i ängs- och 

betesmarksinventeringen med bl.a. betade 

havstrandängar. 

Våtmarker Ramsarområde Träslövsläge – Morups tånge. 

Arter av naturvårdsintresse 42 rödlistade och 24 regionalt intressanta arter.  

Nationell bevarandeplan för Halländska marsklandet och Morups tånge. 

odlingslandskapet  

Kommunalt naturvårdsprogram Lynga (klass 1), Morups tånge (klass 1), Digesgård 

(klass 3). 

Kulturmiljöprogram Lynga, Lönestig, Glommen - Morups tånge. 

Vandringsled Cykelleden Ginstleden. 

Badplats Rosendal, Glommen. 

Nås med kollektivtrafik  Ja. 

Övernattningsmöjlighet Ja, t.ex. Rosendals camping. 
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BESKRIVNING AV VÄRDEN 

Huvudmotiv 

Strandskyddade områden inom kustavsnittet utgörs antingen av välbesökta 

friluftsområden eller av områden som har tydlig potential att bli det (punkt 5*). 

Kustavsnittet omfattas av riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt 4 kap. 2 § MB 

och högexploaterad kustzon enligt 4 kap. 4 § MB. Stora delar av kustavsnittet är också 

av riksintresse för Natura 2000 enligt 4 kap. 8 § MB samt för naturvården enligt 3 kap. 

6 § MB. Dessa områden av riksintresse är relevanta för strandskyddet (punkt 2*). 

Inom kustavsnittet finns kust- och skärgårdsområden som inte redan förlorat i betydelse 

på grund av exploatering (punkt 3*). 

I området är havsbottnarna grunda och av betydelse för flora och fauna (punkt 4*). 

Kustavsnittet innehåller ekologiskt känsliga områden (punkt 7*) som utgörs av hotade 

eller sällsynta biotoper eller livsnödvändiga habitat för hotade eller annars särskilt 

känsliga arter.  

Beskrivning 

Kustlandskapet är öppet och betespräglat med flacka stränder och grunda havsområden. 

Landskapet är till stor del oexploaterat och domineras av vidsträckta havsstrandängar, 

med stort inslag av marskland, kusthedar, sanddynsbukter, klapperstensfält och 

hällmarker. Utmed stranden finns skär av varierande storlek och på några ställen finns 

avsnörda, grunda havsvikar och strandlaguner. Hela området är av riksintresse för 

rörligt friluftsliv (4 kap. 2 § MB), högexploaterad kustzon (4 kap. 4 § MB). Stora delar 

av det strandskyddade området inom kustavsnittet är också av riksintresse för naturvård 

och ingår i kommunens naturvårdsprogram. Ramsarområdet Träslövsläge – Morups 

tånge sträcker utmed hela kustavsnittet och omfattar större delen av 

strandskyddsområdet. 

Kustavsnittet är relativt glest bebyggt, men småorter finns vid Rosendal och Glommen. 

Området är tillgängligt med väg och buss och cykelleden Ginstleden går i nära 

anslutning till kusten. Övernattningsmöjlighet finns i form av camping vid Rosendal 

och vandrahem strax söder om området och gästhamn finns i Glommen. I Glommen och 

Rosendal finns även badplatser. Strandängarna, särskilt vid Morups tånge, har ett rikt 

växt- och djurliv, vilket lockar en mängd ornitologer och andra naturintresserade.  

Från kommungränsen i norr till Sandkärr utgörs strandområdena av betade strandängar. 

Här finns Natura 2000-naturtyperna ”salta strandängar”, ”glasörtstränder”, 

”silikatgräsmarker” och ”grå dyner”. Området har stor betydelse för fågellivet och 

fungerar som häcknings- och rastlokal för framförallt vadare och sjöfåglar. Bland 

häckande fåglar kan nämnas småtärna (Natura 2000-art, VU), skärfläcka (Natura 2000-



LÄNSSTYRELSEN Bilaga 2 7 (32) 

  511-2960-14 

 

art, regionalt intressant), rödbena (regionalt intressant), större strandpipare (regionalt 

intressant) och ejder (NT). Många arter förekommer här i stora antal. Vid Lisered skär 

finns t.ex. en ruggningsplats där upp till 200 knölsvanar har iakttagits samtidigt. Norra 

kustdelen ner till Lynga är skyddad som Natura 2000-område (Galtabäck – Lynga 

strandängar) på grund av dess betydelse för fågellivet. Området norr om Stranninge 

omfattas av nationell bevarandeplan för odlingslandskapet. 

De värdefulla sandmarkerna vid Sandkärr och Glommen är livsmiljö för flera rödlistade 

arter som praktbyxbi (NT), sexfläckig bastardsvärmare (NT), havstapetserarbi (NT) och 

nyponsandbi (VU). Även marrisp (VU) förekommer i området. 

I naturreservatet Digesgård finns ett synnerligen rikt fågelliv och flera viktiga rast- och 

häckningslokaler för vadare och sjöfågel. Rovfåglar jagar i området när de passerar 

under flyttfågelsträcken. Pannabohålan som är vattenfyllda rester av en stentäkt är 

livsmiljö för groddjur. Även floran på havsstrandängen är värdefull och här kan man 

träffa på de rödlistade arterna krypfloka (EN), källgräs (VU) och dvärglin (VU). 

Martorn (EN) omfattas av åtgärdsprogram för hotade arter. 

Söder om Glommen ligger naturreservatet Morups tånge som också är Natura 2000-

område. Morups tånge är den mest kända fågellokalen i Falkenbergs kommun, med 

imponerande flyttfågelsträck under vår och höst. Variationen mellan strandängar, 

flygsandområden, klapperstensfält och grunda havsbottnar gynnar många olika 

fågelarter. Bland häckande fågel kan nämnas kentsk tärna (Natura 2000-art, EN), 

småtärna (Natura 2000-art, VU) och storspov (VU). Landområdet utgörs till stor del av 

betesmark som ingår i nationell bevarandeplan för odlingslandskapet. Här finns 

Natura 2000-naturtyperna ”salta strandängar”, ”grå dyner”, ”stagg-gräsmarker” och 

”fuktängar”. Floran är både art- och individrik med inslag av de rödlistade växterna 

backsippa (VU), sandmålla, martorn (EN) och marrisp (VU). Bland insekter kan 

nämnas heddyngbagge (NT), rakhornsdyvel (NT) och sexfläckig bastardsvärmare (NT). 

De marina miljöerna i delområdet ligger till merparten längs en öppen kust med några 

enstaka skär och utgörs framförallt av grunda bottnar och blockbottnar samt till viss del 

av klippbottnar och djupa mjukbottnar. Grunda bottnar har en stor mångfald av arter, 

habitat och funktioner. De har en hög biologisk betydelse som bl.a. lek-, uppväxt- och 

födosöksområde för ett flertal arter. Ett av de viktigaste habitaten i delområdets grunda 

bottnar är vegetationslösa områden vilka är viktig för ex juvenila plattfiskar och 

kräftdjursarter. Mindre ålgräsängar har påträffats norr om Lyngaskär och syd om 

Korshamn, ålgräsängar utgör den strukturella grunden för mycket artrika och produktiva 

ekosystem. Klipp- och blockbottnar är beväxta av framförallt makroalger (tång). 

Makroalgerna utgör viktiga livsmiljöer för ett flertal organismer som t ex små kräftdjur, 

snäckor och fiskar. Djupa mjukbottnar är viktiga för bl.a. havsborstmaskar och musslor. 

Speciellt värdefullt är: de marina miljöerna från kommungränsen ner t o m Digesgård 

naturreservat samt bottnarna i naturreservatet Morups tånge inkl. hela Bredvik De 
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grunda vikarna vid Morups tånge ingår i ett fredningsområde för fisk som sträcker sig 

från Glommen längs större delen av Falkenbergs kust till Långasand. 

Vid Lynga, Lönestig (norr om Digesgård) och Glommen – Morups tånge finns områden 

som omfattas av kulturmiljöprogrammet. Här finns en karakteristisk gårdsbebyggelse 

och marker med lång hävdkontinuitet. Stengärdesgårdar bidrar också till områdenas 

karaktär. Glommen är det sydligaste av Hallands fiskesamhällen och växte fram under 

andra hälften av 1800-talet. Vid Morups tånge finns en välbevarad fyrplats, med en fyr 

byggd 1843, som länge hade stor betydelse för sjöfarten utefter kusten. 
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Kustavsnitt B: Mellersta kusten (kartblad 2-5) 

UPPGIFTER OM STRANDSKYDDSOMRÅDET 

Lägesbeskrivning Kustområde i Falkenbergs kommun, Hallands län. 

Från och med Olofsbo i norr till Ringsegård i 

söder. 

Riksintressen enligt 4 kap. MB Riksintresse högexploaterad kustzon. Riksintresse 

rörligt friluftsliv.  

Riksintressen enligt 3 kap. MB Riksintresse friluftsliv: Skrea strand – Tylösand. 

Riksintresse naturvård: Träslövsläge – Agerör. 

Fredningsområde för fisk Hela sträckan (Ätran, Suseån, Långasandsbäcken). 

Ängs- och betesmarker Betade strandängar som ingår i ängs- och 

betesmarksinventeringen söder om Agerör och 

mellan Näset och Grimsholmen. 

Arter av naturvårdsintresse 38 rödlistade och 29 regionalt intressanta arter.  

Nationell bevarandeplan för Bobergs udde- Grimsholmen 

odlingslandskapet  

Kommunalt naturvårdsprogram Grimsholmen (klass 1), Agerör (klass 2), Ätrans 

dalgång (klass 1), Skreastrand (klass 3). 

Kulturmiljöprogram Agerör - Arvidstorp. 

Vandringsled Ginstleden löper i nära anslutning till kusten. 

Badplats Olofsbo, Stafsingestrand, Hansagård, Ringsegård. 

Nås med kollektivtrafik  Ja. 

Övernattningsmöjlighet Ja. 

  



LÄNSSTYRELSEN Bilaga 2 10 (32) 

  511-2960-14 

 

BESKRIVNING AV VÄRDEN 

Huvudmotiv 

Strandskyddade områden inom kustavsnittet utgörs antingen av välbesökta 

friluftsområden eller av områden som har tydlig potential att bli det (punkt 5*). 

Kustavsnittet omfattas av riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt 4 kap. 2 § MB 

och högexploaterad kustzon enligt 4 kap. 4 § MB. Kustavsnittet omfattas också delvis 

av riksintressen för friluftslivet och naturvården enligt 3 kap. 6 § MB samt Natura 2000 

enligt 4 kap. 8 § MB. Dessa områden av riksintresse är relevanta för strandskyddet 

(punkt 2*). 

Inom kustavsnittet finns kust- och skärgårdsområden som inte redan förlorat i betydelse 

på grund av exploatering (punkt 3*). 

I området är havsbottnarna grunda och av betydelse för flora och fauna (punkt 4*). 

Kustavsnittet innehåller ekologiskt känsliga områden (punkt 7*) som utgörs av hotade 

eller sällsynta biotoper eller livsnödvändiga habitat för hotade eller annars särskilt 

känsliga arter. 

Inom kustavsnittet finns tätortsnära strövområden till exempel i närheten av Falkenberg, 

Glommen och Olofsbo (punkt 6*). 

Beskrivning 

Befolkningstätheten är störst kring Falkenbergs tätort. Kustnära orter finns utmed hela 

kustavsnittet utom vid kuststräckan från Agerör till Stafsingestrand som är 

förhållandevis opåverkad av bebyggelse. 

Sandstränderna Skrea strand, Skrea sand och Olofsbo är populära bland badande och 

Skrea strand ligger i direkt anslutning till Falkenberg. Cykelleden Ginstleden löper 

längs hela kuststräckan och hela sträckan är nåbar med buss. Övernattnings-

möjligheterna i området är goda och hit kommer många turister, särskilt under 

sommaren. Gästhamn finns i Falkenberg i Ätrans mynning. 

Kuststräckan är varierande och omfattar bland annat strandängar med rik flora och 

fågelfauna, naturbetesmarker med höga botaniska värden, klapperstensfält, sandstränder 

och sanddyner med höga värden för friluftslivet. Sandmarkerna söder om Falkenbergs 

tätort har höga naturvärden också i ett landskapsperspektiv eftersom de ligger som ett 

pärlband från Skrea strand till Ugglarp. Hela kustområdet är av riksintresse för rörligt 

friluftsliv (4 kap. 2 § MB) och högexploaterad kustzon (4 kap. 4 § MB). Norra delen är 

av riksintresse för naturvård enligt 3 kap. 6 § MB och södra delen är av riksintresse för 

friluftslivet enligt 3 kap. 6 § MB. 
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De betade havsstrandängarna mellan Agerör och Krämersgård har ett rikt, 

hävdberoende växt- och djurliv. Området är relativt svårtillgängligt för allmänheten och 

fåglar som rödbena (regionalt intressant), ejder (NT) och rapphöna (NT) kan därför 

häcka ostört. Betesmarkerna ingår i ängs- och betesmarksinventeringen med 

Natura 2000-naturtyperna ”sten- och grusvallar”, ”salta strandängar” och 

”silikatgräsmarker”. Av geologiskt intresse är Agerörsmalen, en klapperstensvall av 

imponerande storlek. Havsstrandängarna, liksom sandstranden med sanddyner vid 

Olofsbo och de högproduktiva marina grundbottnarna, omfattas av riksintresse för 

naturvård (Träslövsläge – Agerör) och ingår i Falkenbergs naturvårdsprogram (Agerör). 

Mellan Krämersgård och Ätran finns flera naturvårdsintressanta arter som backsvala 

(NT), gräshoppssångare (NT), kavelhirs (NT) och större strandpipare (regionalt 

intressant). 

Söder om Falkenbergs centrum breder två långa sandstränder ut sig; Skrea strand med 

höga sanddyner och Skrea sand vid Ringsegård. Dessa åtskiljs av Skreanäs med torra 

och ljungbevuxna sandhedar och klippstränder. På Skrea strands södra del finns 

naturvårdsintressanta arter som källgräs (VU), praktbyxbi (NT), havstapetserarbi (NT) 

och hedpärlemorfjäril (NT). Vid Skrea sand som ligger vid Ringsegård finns ett antal 

rödlistade arter varav bibagge (NT) och havsmurarbi (EN) omfattas av åtgärdsprogram 

för hotade arter. Större delen av sandmarkerna vid Ringsegård är skyddad i form av 

naturvårdsavtal. Stora delar av området ingår även i ängs- och betesmarksinventeringen 

med Natura 2000-naturtyperna ”risdyner”, dynvåtmarker”, ”grå dyner”, 

”sandvidedyner”, ”stagg-gräsmarker” och ”fuktängar”.  

Även söder om Skrea sand finns betesmarker som ingår i ängs- och betesmarks-

inventeringen med Natura 2000-naturtyperna ”salta strandängar”, ”torra hedar”, ”stagg-

gräsmarker”, ”fuktängar” och ”hällmarkstorräng”, ”grå dyner”. Här finns arter som 

omfattas av åtgärdsprogram, nämligen klockgentiana (VU) och linsräka (EN). Här finns 

även rödlistade dyngbaggar. Detta område ingår i nationell bevarandeplan för 

odlingslandskapet under namnet Bobergs udde – Grimsholmen. 

De marina miljöerna i delområdet ligger till merparten längs en öppen kust med några 

enstaka skär och utgörs framförallt av grunda bottnar och blockbottnar samt till viss del 

av klippbottnar och djupa mjukbottnar. Grunda bottnar har en stor mångfald av arter, 

habitat och funktioner. De har en hög biologisk betydelse som bl.a. lek-, uppväxt- och 

födosöksområde för ett flertal arter. Ett av de viktigaste habitaten i delområdets grunda 

bottnar är vegetationslösa områden vilka är viktig för ex juvenila plattfiskar och 

kräftdjursarter. Ålgräsängar har påträffats utanför Skomakarehamnen, ålgräsängar utgör 

den strukturella grunden för mycket artrika och produktiva ekosystem. Klipp- och 

blockbottnar är beväxta av framförallt makroalger (tång). Makroalgerna utgör viktiga 

livsmiljöer för ett flertal organismer som t ex små kräftdjur, snäckor och fiskar. Djupa 

mjukbottnar är viktiga för bl.a. havsborstmaskar och musslor. Speciellt värdefullt är de 
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marina miljöerna från Agerörsmalen ner t o m Stafsinge strand och utanförliggande skär 

och grund. Hela kuststräckan ingår i ett fredningsområde för fisk som sträcker sig från 

Glommen till Långasand. 

Området kring Agerör omfattas av kulturmiljöprogrammet. Det är ett relativt 

oexploaterat kustavsnitt med bevarade partier av kustheden och kustslätten. Här finns 

också ett stort inslag av stengärdesgårdar och äldre jordbruksbebyggelse. 
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Kustavsnitt C: Södra kusten (kartblad 5-6) 

UPPGIFTER OM STRANDSKYDDSOMRÅDET 

Lägesbeskrivning Södra kustområdet i Falkenbergs kommun, 

Hallands län. Från och med naturreservatet 

Grimsholmen i norr till gränsen mot Halmstad 

kommun i söder. 

Riksintressen enligt 4 kap. MB Riksintresse högexploaterad kustzon. Riksintresse 

rörligt friluftsliv. Natura 2000-områdena 

Grimsholmen och Steninge-Stensjöstrand. 

Riksintressen enligt 3 kap. MB Riksintresse naturvård: Bobergs udde – Ringenäs. 

Riksintresse friluftsliv: Skreastrand - Tylösand. 

Riksintresse för kulturmiljövård: Vastadalen. 

Områdesskydd enligt MB  Natura 2000-områden: Grimsholmen och Steninge-

Stensjöstrand. Naturreservat: Grimsholmen, Vess-

lunda och Steningekusten. Skydd för landskaps-

bilden: Vesslunda. 

Fredningsområde för fisk Mellan Grimsholmen och Långasand (Ätran, 

Suseån, Långasand) och Kvarnabäcken. 

Ängs- och betesmarker Betesmark vid Grimsholmen, Ugglarp och Stensjö 

ingår i ängs- och betesmarksinventeringen. 

Arter av naturvårdsintresse 63 rödlistade och 42 regionalt intressanta arter.  

Nationell bevarandeplan för Bobergs udde – Grimsholmen och Steninge - 

odlingslandskapet  Ugglarp. 

Värdefulla vatten Suseån är nationellt särskilt värdefullt vatten enligt 

Fiskeriverket. 

Kommunalt naturvårdsprogram Grimsholmen (klass 1), Stensjöstrand (klass 1), 

Långasand – Ugglarp (klass 2), Vesslunda 

(klass 1). 

Kulturmiljöprogram Grimsholmen, Vastadalen. 

Vandringsled Ginstleden löper i nära anslutning till kusten. 

  



LÄNSSTYRELSEN Bilaga 2 14 (32) 

  511-2960-14 

 

Badplats Långasand, Ugglarp, Stensjö. 

Nås med kollektivtrafik  Vid Grimsholmen, Lassagård och Stensjö. 

Övernattningsmöjlighet Ja. 
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BESKRIVNING AV VÄRDEN 

Huvudmotiv 

Strandskyddade områden inom kustavsnittet utgörs antingen av välbesökta 

friluftsområden eller av områden som har tydlig potential att bli det (punkt 5*). 

Kustavsnittet omfattas av riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt 4 kap. 2 § MB 

och högexploaterad kustzon enligt 4 kap. 4 § MB. Kustavsnittet omfattas också delvis 

av riksintressen för friluftslivet och naturvården enligt 3 kap. 6 § MB samt Natura 2000 

enligt 4 kap. 8 § MB. Dessa områden av riksintresse är relevanta för strandskyddet 

(punkt 2*). 

Inom kustavsnittet finns kust- och skärgårdsområden som inte redan förlorat i betydelse 

på grund av exploatering (punkt 3*). 

I området är havsbottnarna grunda och av betydelse för flora och fauna (punkt 4*). 

Kustavsnittet innehåller ekologiskt känsliga områden (punkt 7*) som utgörs av hotade 

eller sällsynta biotoper eller livsnödvändiga habitat för hotade eller annars särskilt 

känsliga arter. 

Beskrivning 

Landskapet är till största delen öppet och betespräglat. Strandängar och kusthedar 

varvas med flygsandfält, sandstränder och bergiga uddar som skjuter ut i havet. Hela 

kustområdet är av riksintresse för rörligt friluftsliv (4 kap. 2 § MB) och högexploaterad 

kustzon (4 kap. 4 § MB) samt av riksintresse för friluftsliv och naturvård enligt 3 kap. 

6 § MB. Delar av området är även av riksintresse för kulturmiljövård enligt 3 kap. 

6 § MB. Hela avsnittet ingår också i kommunens naturvårdsprogram. 

Naturreservatet Grimsholmen är ett mosaikartat öppet kusthedlandskap med rik flora 

med förekomst av bland annat klockgentiana (VU), rödlånke (NT) och granspira (NT). 

Här finns också en rad rödlistade insekter som alkonblåvinge (EN), allmän 

purpurmätare (NT), silversmygare (NT) och rakhornsdyvel (NT) och ett rikt fågelliv 

med ett trettiotal häckande arter, t.ex. rödbena (regionalt intressant), småtärna (VU) och 

buskskvätta (regionalt intressant). Grimsholmens södra udde är en populär rastlokal för 

änder och doppingar. En stor del av området ingår i ängs- och betesmarksinventeringen 

med Natura 2000-naturtyperna ”vita dyner”, ”risdyner”, ”grå dyner”, ”salta 

strandängar”, ”torra hedar”, ”stagg-gräsmarker”, ”silikatgräsmarker”, ”fuktängar” och 

”hällmarkstorräng”. Hela betesmarken omfattas av nationell bevarandeplan för 

odlingslandskapet. Grimsholmens naturreservat ingår i Natura 2000. 

Öster om Grimsholmen mynnar Suseån vilken hyser ett värdefullt bestånd av 

havsvandrande fiskar som lax (regionalt intressant), havsöring (regionalt intressant), ål 

(CR), havsnejonöga (NT) och flodnejonöga (regionalt intressant). I ån finns även 
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flodpärlmussla (EN) vilken omfattas av åtgärdsprogram för hotade arter. Suseån är ett 

nationellt särskilt värdfullt vatten enligt både Naturvårdsverket och Fiskeriverket.  

Öster om Suseåns mynning ligger Vesslunda naturreservat med sina mjuka sandbukter 

och mäktiga sanddyner. Sandrevlarna vid Suseåns mynning är rastplats för många 

fåglar. Bakom sanddynerna finns en sandhed med värdefull flora. Här växer bland annat 

dvärglin (VU) och smal käringtand (NT). I den sandiga, blomrika marken trivs också 

många insekter, t.ex. bibagge (NT) som omfattas av åtgärdsprogram för hotade arter. 

Rosenfink (VU) hävdar ofta revir i reservatet. Delar av området omfattas av skydd för 

landskapsbilden. 

Vesslunda angränsar i söder till Långasand som är en kilometerlång sandstrand med 

sanddyner och sandhedar. Växt- och djurlivet är rikt med över tjugo rödlistade arter, 

bl.a. silversandbi (NT), svart solmott (VU), dynstinksvamp (VU), astjälkröksvamp (NT) 

och källgräs (VU). Gemensamt för de flesta av arterna är att de trivs i öppna blomrika 

sandmarker. Även sandmarkerna vid Ugglarps havsbad hyser rödlistade arter. 

Söder om Ugglarp är landskapet öppet och betespräglat med kusthedar, havsstrandängar 

och kala klippor. En stor del av landområdet ingår i nationell bevarandeplan för 

odlingslandskapet och i ängs- och betesmarksinventeringen. Här finns bl.a. en stor 

mångfald av Natura 2000-naturtyper, exempelvis ”salta strandängar”, ”fukthedar”, 

”torra hedar”, ”stagg-gräsmarker”, ”fuktängar” och ”hällmarkstorräng”. Området utgör 

livsmiljö för en stor mängd rödlistade arter, främst kärlväxter och insekter. Här finns en 

rik förekomst av klockgentiana (VU) och alkonblåvinge (EN) som båda omfattas av 

åtgärdsprogram för hotade arter. Även det sällsynta kräftdjuret linsräka (EN) omfattas 

av åtgärdsprogram för hotade arter. Sandmålla (CR), kustgentiana (EN), krypfloka 

(EN), borstsäv (EN), marrisp (VU), slätbjörnbär (VU) och fläckmaskros (VU) är fler 

exempel på ovanliga arter i området. Södra delen ingår i naturreservatet Steningekusten 

som också är Natura 2000-område. Utöver ovan nämnda värden har naturreservatet ett 

stort geologiskt värde genom att djupa snitt av en ca 1000 miljoner år gammal 

bergskedjebildning kan studeras på de exponerade hällarna. Området används för både 

undervisning och forskning.  

De marina miljöerna i delområdet ligger till merparten längs en öppen kust med några 

enstaka småöar samt skär och utgörs framförallt av grunda bottnar, klipp- och 

blockbottnar samt till viss del av djupa mjukbottnar. Grunda bottnar har en stor 

mångfald av arter, habitat och funktioner. De har en hög biologisk betydelse som bl.a. 

lek-, uppväxt- och födosöksområde för ett flertal arter. Ett av de viktigaste habitaten i 

delområdets grunda bottnar är vegetationslösa områden vilka är viktig för ex juvenila 

plattfiskar och kräftdjursarter. Klipp- och blockbottnar är beväxta av framförallt 

makroalger (tång). Makroalgerna utgör viktiga livsmiljöer för ett flertal organismer som 

t ex små kräftdjur, snäckor och fiskar. Djupa mjukbottnar är viktiga för bl.a. 

havsborstmaskar och musslor. Speciellt värdefullt är de marina miljöerna mellan 



LÄNSSTYRELSEN Bilaga 2 17 (32) 

  511-2960-14 

 

Grimsholmen och Marsten samt bottnarna från Norra Ören ner till kommungränsen i 

söder. Delar av havet ingår i fredningsområde för fisk, nämligen området från 

Grimsholmen till Långasand (Ätran, Suseån, Långasand) och vid Kvarntorpet 

(Kvarnbäcken). 

Kuststräckan har också kulturhistoriska värden. I Grimsholmens naturreservat finns 

flera bronsålderslämningar i form av stensättningar och rösen, varav ett med en 

hällkista. Sjöbodar vittnar om en fiske- och båtbyggartradition med gamla anor. Idag 

bedrivs också fiske från småbåtshamnen längst ut på udden. Grimsholmen ingår i 

kulturmiljöprogrammet. Kuststräckan mellan Ugglarps kvarn och Stensjö ingår i 

området Vastadalen som är upptaget i kulturmiljöprogrammet och utpekat som 

riksintresse för kulturmiljövård. Här finns ett för kusten typiskt utmarksområde med 

bland annat kusthedar och torpbebyggelse. Stensjö hamn användes under slutet av förra 

sekelskiftet till att skeppa ut sten från stenbrytningen i trakten, liksom tegel från 

Stensjöbruk. Man kan fortfarande se spåren av järnvägsbanken som ledde ned till 

hamnen. 

Det vackra kustavsnittet med både sand- och klippstränder, liksom det rika växt- och 

djurlivet, lockar många besökare från när och fjärran. Här finns goda möjligheter till 

bad, promenader, natur- och kulturupplevelser, cykling m.m. Bland annat i 

naturreservaten Grimsholmen, Vesslunda och Steningekusten finns strövstigar och 

badmöjligheter och särskilt Steningekusten är lättillgängligt med kollektivtrafik. 

Cykelleden Ginstleden passerar på vissa ställen i nära anslutning till kusten. Allmänna 

badplatser finns vid Långasand, Ugglarp och Stensjö. Campingplats och stuguthyrning 

finns i området och gästhamn i Stensjö hamn. Kuststräckan är relativt glest befolkad och 

småorter finns vid Veka, Långasand, Ugglarp och Stensjö. 
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Fegen (i Hallands län, kartblad 9) 

UPPGIFTER OM STRANDSKYDDSOMRÅDET 

Lägesbeskrivning Sjön delas mellan Falkenbergs kommun i Hallands 

län, Gislaveds kommun i Jönköpings län och Sven-

ljunga kommun i Västra Götalands län. Strand-

skyddsområdet ligger strax norr om samhället 

Fegen och ca 20 km nordväst om Hyltebruk. 

Riksintressen enligt 4 kap. MB Natura 2000-området Fegen. 

Riksintressen enligt 3 kap. MB Riksintresse för naturvård: Fegen. 

Områdesskydd enligt MB  Natura 2000-området Fegen. Naturreservatet 

Fegen. 

Nyckelbiotoper/naturvärden Nyckelbiotoper finns vid Björshuset Sotanäs och 

Strättebo. Naturvärdesobjekt finns vid Åminne, 

Joarsbo, Sotanäs, Svedjehuset och Strättebo. 

Ängs- och betesmarker Vid Strättebo i NO finns både äng och betesmark 

som ingår i ängs- och betesmarksinventeringen. 

Betesmark finns även vid Åminne i NV. 

Våtmarker Våtmark mellan Joarsbo och Åminne (klass 3 i 

våtmarksinventeringen). 

Arter av naturvårdsintresse 7 rödlistade och 19 regionalt intressanta arter.  

Kommunalt naturvårdsprogram Fegen (klass 1). 

Värdefulla vatten Hela Fegen är nationellt särskilt värdefull enligt 

Naturvårdsverket och Fiskeriverket. 

LIS-områden Område kring Fegens samhälle. 

Vandringsled Ett antal leder finns i området. 

Badplats Ja. 

Fiske Fiskekortsförsäljning genom Fegens fiskevårds-

områdesförening. 

Nås med kollektivtrafik  Ja. 

Övernattningsmöjlighet Ja, bl.a. vandrarhem i Fegen. 

Avrinningsområde Ätran. 



LÄNSSTYRELSEN Bilaga 2 19 (32) 

  511-2960-14 

 

BESKRIVNING AV VÄRDEN 

Huvudmotiv 

Fegen är ett välbesökt och attraktivt friluftsområde (punkt 5*) med välutvecklade 

anläggningar och verksamheter till gagn för friluftslivet. 

Genom utvidgat strandskydd stärks allmänhetens tillträde till strandområdet på lång 

sikt, vilket inte kan uppnås med bestämmelserna för naturreservatet Fegen (punkt 1*). 

Fegen är av riksintresse för naturvård och Natura 2000 (punkt 2*). 

Fegen och dess omgivningar är ett ekologiskt känsligt område (punkt 7*). Sjön har ett 

rikt fågelliv med häckande och födosökande storlom och fiskgjuse. En unik och artrik 

fiskfauna med bl.a. vårlekande siklöja finns. Området har ett stort värde för 

fladdermöss, varav tre arter är hotade. 

Beskrivning 

Sjön Fegen är en ca 17 km långsmal sprickdalssjö i nordostlig-sydvästlig riktning som 

ligger i det sydsvenska höglandet. Sydspetsen ligger knappt 6 km öster om samhället 

Ätran och ca 20 km nordväst om Hyltebruk. Fegen är huvudsakligen belägen i 

Svenljungas och Gislaveds kommuner (Västra Götalands och Jönköpings län). Endast 

sydspetsen ligger i Hallands län. Här ligger även det lilla samhället Fegen. Sjön Fegen 

ingår i Ätrans vattensystem och omfattas sedan 1975 av strandskyddsområde om 

300 meter på land. Även i angränsande län är strandskyddet 300 meter. Hela området är 

skyddat som Natura 2000-område och naturreservat och vattenområdet är av riksintresse 

för naturvård. Länsstyrelsen har till Naturvårdsverket föreslagit att Fegen ska vara 

riksintresse för friluftslivet enligt 3 kap. 6 § MB.  

Fegen är en mycket vacker och attraktiv sjö, med stora sammanhängande naturområden. 

Vildmarkskänslan är bitvis påtaglig och det finns goda möjligheter att uppleva 

ostördhet. Samtidigt finns en betydande turistnäring inriktad på friluftsliv som 

kanotpaddling och fritidsfiske. Man kan även dyka i sjön. På vintern kan man njuta av 

isfiske eller åka långfärdsskridskor och på hösten kan man plocka bär och svamp. 

Allmän badplats finns bl.a. vid Svedjan, 1 km norr om samhället Fegen. Även vid 

Sotanäs finns en fin sandstrand. I samhället Fegen finns övernattningsmöjligheter i form 

av vandrarhem, båtuthyrning, fiskekortsförsäljning m.m. I området finns också privat 

stuguthyrning och camping. I området runt samhället Fegen finns ridleder och 

vandringsleder av kortare karaktär. Det går att nå samhället Fegen med buss.  

Fegen är en näringsfattig klarvattensjö av internationellt intresse genom förekomsten av 

vårlekande siklöja, en fiskart som endast finns på ett fåtal platser i världen. Merparten 

av sjöns siklöjor är dock höstlekande. Fegen har även i övrigt ett rikt fiskbestånd och 

förekommande arter är bl.a. gädda, abborre, sik, mört, sarv, lake, gös och ål. Det 
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omfattande fritidsfisket och förekomsten av vårlekande siklöja gör att Fiskeriverket 

klassificerat Fegen som en nationellt särskilt värdefullt sjö. Även Naturvårdsverket har 

pekat ut Fegen som särskilt värdefullt vatten. 

I Fegen finns bitvis en skärgård med mindre öar och skär, t.ex. mellan Sotanäs och 

Finnanäs i Hallands län. Dessa utgör goda häckningsmiljöer för fiskgjuse (Natura 2000-

art, regionalt intressant) och storlom (Natura 2000-art, regionalt intressant) som har en 

av de största koncentrationerna i västsverige i området runt Fegen och angränsande 

sjöar. Öarna är därför skyddade med beträdnadsförbud under häckningsperioden. 

Storlom och fiskgjuse är störningskänsliga framför allt under häckningen, som sker i 

strandnära lägen. Ökad bebyggelseexploatering är ett hot mot arternas fortlevnad i sjön. 

Området har även stort värde för fladdermöss. Hela nio olika arter har registrerats 

däribland de rödlistade arterna barbastell (Natura 2000-art, EN), dammfladdermus 

(Natura 2000-art, EN) och fransfladdermus (VU). 

Värdefulla naturmiljöer finns på ett antal ställen längs med Fegens södra strandområde. 

Vid Åminne i nordväst finns en betesmark med hävdgynnad flora med bl.a. slåttergubbe 

(NT) och Natura 2000-naturtypen ”torra hedar”. I anslutning till denna finns även en 

ädellövskog klassad som naturvärdesobjekt och en myr med vissa naturvärden enligt 

våtmarksinventeringen. Kring Björshuset finns lövsumpskog och barrnaturskog med 

lövinslag som klassats som naturvärdesobjekt och en lövsumpskog klassad som 

nyckelbiotop. Vid Sotanäs finns ädellövskogar klassade som naturvärdesobjekt och en 

nyckelbiotopsklassad hagmark med spärrgreniga träd av bl.a. lönn, ask, ek. Vid 

badplatsen i sydväst finns den hotade vattenväxten skaftslamkrypa (EN), som omfattas 

av åtgärdsprogram för hotade arter. Ytterligare ett naturvärdesobjekt finns vid Talgsjö, 

detta med barrsumpskog. 

Vid Strättebo i nordost är naturvärdena mycket höga. Här finns ett gammalt brandfält 

med döda träd klassad som nyckelbiotop och en mosaik av ädellövskogar klassade som 

naturvärdesobjekt och värdefulla ängar och betesmarker med höga naturvärden. Här 

finns Natura 2000-naturtyperna ”slåtterängar i låglandet” och ”torra hedar”. 

I hela området runt sprickdalssjöarna Fegen och Kalvsjön finns mängder av spår från 

boplatser, framförallt från sten- och bronsåldern. 
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Kalvsjön (i Hallands län, kartblad 10) 

UPPGIFTER OM STRANDSKYDDSOMRÅDET 

Lägesbeskrivning Kalvsjön ligger huvudsakligen i Svenljunga 

kommun i Västra Götalands län. Kalvsjöns 

sydspets ligger ca 10 km nordost om Ätran i 

Falkenbergs kommun, Hallands län. 

Arter av naturvårdsintresse 1 rödlistad och 5 regionalt intressanta arter.  

Kommunalt naturvårdsprogram Bälshult (klass 2). 

Fiske Fiskekortsförsäljning genom Kalv fiskevårds-

områdesförening. 

Avrinningsområde Ätran. 
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BESKRIVNING AV VÄRDEN 

Huvudmotiv 

Kalvsjön ingår i ett välbesökt och attraktivt friluftsområde (punkt 5*) som till största 

delen ligger i Svenljunga kommun i Västra Götalands län. 

Sjön har även stor betydelse för växt- och djurlivet, men också här finns värdena 

huvudsakligen i Västra Götalands län. För att bevara värdena är det dock angeläget att 

strandskyddet utvidgas runt hela sjön. 

Beskrivning 

Kalvsjön är en långsmal sprickdalssjö i nordsydlig sträckning och ligger ca 8 km 

nordost om tätorten Ätran. Längst i norr ligger samhället Kalv i Svenljunga kommun, 

Västra Götalands län. Endast södra spetsen av sjön ligger i Hallands län.  

Kalvsjön är en vacker klarvattensjö som ingår i Ätrans vattensystem. Nästan hela sjön 

ligger i Svenljunga kommun och de naturvärden som utgör skäl till att utvidga 

strandskyddet är huvudsakligen belägna där. Det rör sig om skogar och våtmarker med 

höga naturvärden samt ett värdefullt fågelliv. Vid tätorten Kalv finns badplats och 

camping med kanotuthyrning, stuguthyrning och fiskemöjlighet. 

Kalvsjön bedöms av Länsstyrelsen Västra Götalands län ha mycket höga värden för 

såväl allmänhetens friluftsliv som för växt- och djurlivet. Den del av sjön som sträcker 

sig över den halländska länsgränsen är i sammanhanget mycket liten. I de fall 

vattenområden sträcker sig över en länsgräns bör länsstyrelserna samråda med 

angränsande län för en enhetlig bedömning av vilka områden som ska omfattas av 

utvidgat strandskydd. Därför gör Länsstyrelsen Hallands län bedömningen att det 

utvidgade strandskyddet om totalt 200 meter ska behållas på land vid Kalvsjön i 

Halland. 

Den del av sjön som ligger i Hallands län har få dokumenterade värden för djur- och 

växtliv eller för friluftslivet. Strandskyddsområdet berör dock en del av Bälshults vackra 

åsparti. Åsen är en orörd och välbildad getrygg med högt geovetenskapligt värde och är 

med sin längd och kontinuitet ovanlig i västra Sverige. Den utgör ett värdefullt inslag i 

landskapsbilden. Bälshultsområdet ingår i kommunens naturvårdsprogram. 

I hela området runt Fegen och Kalvsjön finns mängder av spår från boplatser, 

framförallt från sten- och bronsåldern.  

Området kring sjön är, med undantag för tätorten Kalv, obebyggt med stark prägel av 

vildmark och orördhet vilket gör sjön särskilt attraktiv för friluftslivet. Området lämpar 

sig särskilt väl för friluftsliv såsom strövande och bär- och svampplockning. Det finns 

goda möjligheter till fiske och bad och i samhället Kalv ligger en allmän badplats. Sjön 

är ett populärt besöksmål inte bara för boende i närområdet, utan även för turister.   
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Mossjön (kartblad 10) 

UPPGIFTER OM STRANDSKYDDSOMRÅDET 

Lägesbeskrivning Ca 7 km nordost om Årstad och 7 km sydost om 

Vessigebro i Falkenbergs kommun, Hallands län. 

Områdesskydd enligt MB  Naturreservatet Sjöred. Biotopskyddsområde i 

sydost. 

Nyckelbiotoper/naturvärden Ädellövskogar med bok och ek klassade som 

nyckelbiotop och naturvärdesobjekt i öster kring 

Pugabjäret. Källpåverkad bok- och alskog klassad 

som nyckelbiotop i söder. 

Våtmarker Våtmark med högt värde enligt 

våtmarksinventeringen i norr vid Ålasjön. 

Arter av naturvårdsintresse 3 rödlistade och 17 regionalt intressanta arter.  

Kommunalt naturvårdsprogram Sjöred (klass 3). 

Vandringsled Hallandsleden går drygt 1 km väster om sjön. 

LIS-område I öster vid Pugabjäret 

Fiske Fisket är tillgängligt med fiskekort. 

Nås med kollektivtrafik  Ja. 

Avrinningsområde Ätran. 
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BESKRIVNING AV VÄRDEN 

Huvudmotiv 

Mossjön ingår i ett välbesökt och attraktivt friluftsområde (punkt 5*). 

Sjön och dess omgivningar är ett ekologiskt känsligt område (punkt 7*). Här finns ett 

rikt fågelliv med häckande och födosökande storlom, fiskgjuse m.fl. Här finns även 

flera värdefulla skogs- och våtmarksområden som är livsnödvändiga habitat för hotade 

eller annars särskilt känsliga arter.  

Beskrivning 

Mossjön ligger ca 7 km ostnordost om samhället Årstad och ca 7 km sydost om 

Vessigebro. Mossjön har omfattats av utvidgat strandskydd om 200 meter på land.  

Mossjön är en oexploaterad naturskön insjö med flikig strandlinje och påtaglig 

vildmarkskänsla. Området är nåbart med bil och det finns en busshållplats vid vägen 

söder om sjön. Området är omtyckt bland friluftsidkare. Mossjön fryser snabbt till is när 

det blir kallt och används för långfärdsskridskoåkning. På sommaren förekommer 

vattenskidåkning i sjön. I omgivningarna finns gott om svamp- och bärmarker. Fisket är 

tillgängligt för allmänheten genom fiskekortsförsäljning och båt finns att hyra. 

Vid Mossjöns norra strand vid Ålasjön och bäcken Ålarännan finns en våtmark med 

höga naturvärden enligt våtmarksinventeringen. Öster om sjön vid Pugabjäret finns 

ädellövskogar med dominans av bok och ek samt ett stort inslag av grova eller senvuxna 

träd och död ved. Mosstäcket i området är ymnigt och moss- och lavfloran värdefull 

med bokfjädermossa (NT), bokvårtlav (NT) och fällmossa (regionalt intressant). Flera 

av skogarna är klassade som nyckelbiotoper eller naturvärdesobjekt. En av 

nyckelbiotoperna är skyddad som biotopskyddsområde. I sydöstra delen finns 

ytterligare en större nyckelbiotop med bok-, al- och askskog kring örtrika bäckdråg med 

förekomst av de regionalt intressanta örterna dvärghäxört, skärmstarr och gullpudra. 

Området omfattas av kommunens naturvårdsprogram och är skyddad i naturreservatet 

Sjöred. I sjön häckar de regionalt intressanta arterna fiskgjuse (Natura 2000-art), 

storlom (Natura 2000-art) och gråhäger.  Den hotade vattenväxten skaftslamkrypa (EN) 

har noterats i sjön. Arten omfattas av åtgärdsprogram för hotade arter. 
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Svarten (kartblad 7) 

UPPGIFTER OM STRANDSKYDDSOMRÅDET 

Lägesbeskrivning Ca 6 km västnordväst om Ullared och 8 km öster 

om Rolfstorp i Varbergs och Falkenbergs 

kommuner, Hallands län. 

Riksintressen enligt 4 kap. MB Natura 2000-området Svarten. 

Områdesskydd enligt MB  Natura 2000-området Svarten. 

Nyckelbiotoper/naturvärden Vid Kushult i söder finns en alsumpskog och 

ädellövträd. Boknaturskog finns i väst vid Ståbjär. 

Längst i norr finns en gransumpskog och i öster en 

naturskog med gran. 

Arter av naturvårdsintresse 10 rödlistade och 33 regionalt intressanta arter.  

Kommunalt naturvårdsprogram Svarten – Bråtås (klass 3) i Varbergs kommun och 

Svarten (klass 2) i Falkenbergs kommun. 

Värdefulla vatten Nationellt värdefullt enligt Naturvårdsverket. 

Fiske Fiskekortsförsäljning genom Svarten m.fl. fiske-

vårdsområdesförening. 

Avrinningsområde Ätran. 
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BESKRIVNING AV VÄRDEN 

Huvudmotiv 

Svarten är ett ekologiskt känsligt område (punkt 7*). Sjön hyser den mycket sällsynta 

vattenväxten flytsvalting och ett rikt fågelliv med häckande och födosökande storlom, 

sångsvan, drillsnäppa m.fl.  

Sjön ger goda möjligheter till friluftsliv där orördhet och oexploaterade och naturliga 

miljöer utgör viktiga kvaliteter för friluftslivet. 

Beskrivning 

Sjön Svarten ligger ca 6 km västnordväst från tätorten Ullared. Merparten av Svarten 

ligger i Varbergs kommun men den sydöstra delen ligger i Falkenbergs kommun. 

Svarten ingår i Natura 2000 och både Varbergs (klass 3) och Falkenbergs (klass 2) 

kommuners naturvårdprogram. Strandskyddet har varit utvidgat sedan 1975. 

Svarten är en vacker sprickdalssjö med brant västsluttning. Sjön är livsmiljö för den 

rödlistade vattenväxten flytsvalting (EN). Flytsvaltingen är en av Europas mest sällsynta 

och skyddsvärda vattenväxter och i Sverige finns den endast i Svarten där den är väl 

spridd samt på en lokal i Småland och en i Skåne. Hela sjön är därför skyddad som 

Natura 2000-område och utsedd till ett nationellt värdefullt vatten. Flytsvalting omfattas 

av åtgärdsprogram för hotade arter. Exploatering som leder till ökat näringsläckage till 

sjön är ett hot mot arten. 

Västra stranden är mycket brant, som mest reser sig sluttningen 100 m över sjöytan. I 

branterna finns äldre bokskog, i vissa bestånd finns det också rikligt med död ved. Ett 

bestånd är klassat som nyckelbiotop. Ädellövskogen är biologiskt värdefull och 

intressant för friluftslivet. Där kommer ett naturreservat, som ska skydda 76 hektar äldre 

bokskog, att bildas inom en snar framtid. Vid Älmåsen öster om sjön ligger en fossil 

åker runt ett par bebyggelselämningar från ett torp och två backstugor. Här finns också 

ett urskogsartat granbestånd utmed en bäck. Skogen är klassad som nyckelbiotop, och 

hyser de regionalt intressanta arterna missne, dvärghäxört och kambräken.  

I sjön och dess omgivningar häckar drillsnäppa (NT) och de regionalt intressanta arterna 

skogsduva, storlom (Natura 2000-art), stenknäck, sångsvan (Natura 2000-art) och entita.  

Omgivningarna runt Svarten erbjuder rekreationsmöjligheter i ett vackert ostört 

naturområde nästan utan bebyggelse. De vackra bokskogarna erbjuder möjligheter att 

ströva, bedriva naturstudier eller plocka svamp. Vindskydd finns också i området. Det 

vackra landskapet lockar till sig en del fiskare tack vare sjöns bestånd av stor abborre, 

samt förekomster av gädda och mört (fiskekort krävs). Båtuthyrningsmöjligheter finns i 

området och sjön är nåbar via väg på flera platser.  
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Tjärnesjön (kartblad 8) 

UPPGIFTER OM STRANDSKYDDSOMRÅDET 

Lägesbeskrivning Ca 6 km nordväst om samhället Ätran och 9 km 

öster om Ullared i Falkenbergs kommun, Hallands 

län. 

Områdesskydd enligt MB  Biotopskyddområde vid Klackebo. 

Nyckelbiotoper/naturvärden Nyckelbiotoper med ädellövträd vid Klackebo. 

Våtmarker Tjärnemossen i öster (klass 1 

våtmarksinventeringen) och mossar vid Flyviken i 

sydväst (klass 3). 

Arter av naturvårdsintresse 18 rödlistade och 31 regionalt intressanta arter.  

Kommunalt naturvårdsprogram Klackebo (klass 2), Tjärnemosse (klass 3). 

Vandringsled Hallandsleden i norr. 

Fiske Fiskekortsförsäljning genom Tjärnesjöns fiske-

vårdsområdesförening. 

Avrinningsområde Ätran. 
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BESKRIVNING AV VÄRDEN 

Huvudmotiv 

Tjärnesjön är ett ekologiskt känsligt område (punkt 7*). Här finns ett rikt fågelliv med 

häckande och födosökande storlom, fiskgjuse, drillsnäppa m.fl. 

Området ger goda möjligheter till friluftsliv med påtaglig vildmarkskänsla, där orördhet, 

oexploaterade och bullerfria områden och naturliga tillstånd utgör viktiga kvaliteter för 

friluftslivet. 

Beskrivning 

Tjärnesjön ligger ca 6 km nordväst om samhället Ätran och 9 km öster om Ullared i 

Falkenbergs kommun, Hallands län. Sjön har flikig strandlinje och flera öar och ger ett 

intryck av stillhet och orördhet. Norr om sjön passerar Hallandsleden, vilket gör sjön 

särskilt attraktiv för friluftslivet. I Tjärnesjön finns sandstränder och badklippor som på 

sommaren lockar till inbjudande bad. Fisket är tillgängligt för allmänheten genom 

fiskekortsförsäljning och här finns abborre, gädda, mört och sik. Möjlighet att hyra båt 

och stuga finns i området. I omgivningarna runt sjön finns gott om bär- och 

svampmarker. 

Området runt sjön är i princip oexploaterat så när som på några hus vid Kvarnlyckan i 

norr, Häljared i sydost och Lilla Backa i sydväst. Bebyggelsegrupperna ingår inte längre 

i det utvidgade strandskyddet. 

Sjön har ett rikt och värdefullt fågelliv, med bl.a. häckande storlom (Natura 2000-art, 

regionalt intressant), drillsnäppa (NT) och fiskgjuse (Natura 2000-art, regionalt 

intressant). Arterna är störningskänsliga framför allt under häckningen, som sker i 

strandnära lägen. Ökad bebyggelseexploatering och motorbåttrafik är ett hot mot 

arternas fortlevnad i sjön. I området häckar även mindre hackspett (NT) och nattskärra 

(NT). 

Värdefulla skogar finns söder om Klackebo i västra delen av Tjärnesjön, där en 

grandominerad barrnaturskog ligger intill en bokdominerad ädellövsnaturskog. Båda är 

klassade som nyckelbiotop och har riklig förekomst av gamla, grova träd och död ved, 

med moss- och lavflora som stubbtrådmossa (NT), lunglav (NT) och bokvårtlav (NT). 

Båda omfattas av kommunens naturvårdsprogram och är skyddade som 

biotopskyddsområden.  

Tjärnemossen i öster ligger delvis inom strandskyddsområdet. Den består av en 

välbildad och representativ myrtyp som är förhållandevis välbevarad och har mycket 

höga naturvärden enligt våtmarksinventeringen. Mossen ingår även i kommunens 

naturvårdsprogram. 
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I sydväst kring Flyån finns en våtmark med vissa naturvärden enligt 

våtmarksinventeringen. 
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