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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 delen av kusten, från kommungränsen i norr 

till och med Haverdalsreservatet i Halmstads 

kommun, Hallands län. 

Riksintressen enligt 4 kap. MB Riksintresse högexploaterad kustzon. Riksintresse 

rörligt friluftsliv. Natura 2000-områdena Steninge- 

Stensjöstrand och Haverdal.  

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

Riksintresse naturvård: Bobergs udde – Ringenäs. 

Områdesskydd enligt MB  Natura 2000-områdena Steninge - Stensjöstrand 

och Haverdal. Naturreservaten Steningekusten, 

Enet, Särdal och Haverdal. 

Fredningsområde för fisk Skintan, Killebäcken. 

Nyckelbiotoper/naturvärden Lövblandskog av naturskogskaraktär i Haverdal. 

Ängs- och betesmarker Nästan hela kusten från kommungränsen till 

Haverdal ingår i ängs- och betesmarksinventeringen. 

Våtmarker Våtmark inom naturreservaten Enet (klass 2 i 

våtmarksinventeringen) och Haverdal (klass 1). 

Arter av naturvårdsintresse 64 rödlistade och 31 regionalt intressanta arter.  

Nationell bevarandeplan för Steninge – Ugglarp, Särdal – Enet.  

odlingslandskapet  

Kommunalt naturvårdsprogram Steninge – Stensjöstrand (klass 1), Steningestrand– 

Skallen (klass 1), Haverdal (klass 1). 

Kulturmiljöprogram Steningestrand, Särdal – Steninge, Busör. 

Leder Cykelleden Ginstleden. Flera kortare strövstigar. 

Badplats Steninge, Haverdal. 

Nås med kollektivtrafik  Ja. 

Övernattningsmöjlighet Vandrarhem i Steninge och campingplats i 

Haverdal. 
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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*). 

Inom kustavsnittet finns tätortsnära strövområden i närheten av exempelvis Haverdal 

och Halmstad (punkt 6*). 

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 

Kustområdet från kommungränsen mot Falkenberg i norr till och med Haverdals-

reservatet i söder utgörs till stor del av kusthed, klippor och sanddyner. Kusten har 

sedan 1951 omfattats av utvidgat strandskydd i varierande bredd - mellan 100 och 

300 m från strandlinjen.  

Djur- och växtliv och upplevelsevärden 

Hela området ingår i riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt 4 kap. 2 § MB, 

högexploaterad kust enligt 4 kap. 4§ MB och riksintresse för naturvård och friluftsliv 

enligt 3 kap. 6§ MB. En mycket stor del av sträckan omfattas av kommunens rapport 

”Halmstads gröna värden” som områden värdefulla ur biologisk synvinkel och som 

värdefulla rekreationsområden.  

Steningekusten och Haverdalsstrand är ett flackt och vackert kustavsnitt i Halmstads 

kommun. I området finns flera kvartärgeologiska avlagringar som klapperstensfält, 

strandvallar, strandhak, terrasser och strandlinjer. Landskapet är omväxlande med 

havsstrandängar och både sten- och sandstränder, delvis kuperat med berghällar, 

sanddyner eller lummiga skogar och hagmarker och har stor betydelse för rekreation.  
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Hela området från Steninge till Haverdal utgörs av värdefulla betesmarker som till stor 

del ingår i ängs- och betesmarksinventeringen. Markerna som präglats av betesdrift i 

årtusenden tillhör landets mest värdefulla odlingslandskap och ingår i Nationell 

bevarandeplan för odlingslandskapet. Här finns en lång rad betesgynnade örter, insekter 

och fåglar, såsom borstsäv (EN), fläckmaskros (VU), granspira (NT), slätbjörnbär (VU), 

källgräs (VU), månlåsbräken (NT), ljungögontröst (VU), allmän metallvingesvärmare 

(NT), hämpling (VU), ejder (NT) och småtärna (VU). Flera arter omfattas av åtgärds-

program för hotade arter, nämligen bibagge (NT) och slåttergubbemal (VU) som 

förekommer i Haverdalsreservatet, klockgentiana (VU) som finns i Enets naturreservat 

och murgrönsmöja (EN) som förekommer på flera platser däribland Särdal. Murgröns-

möja finns endast på ett fåtal växtplatser i Sverige och alla är belägna i Halland. 

Betesmarkerna utgörs av Natura 2000-naturtyperna ”salta strandängar” närmast vattnet 

och ”stagg-gräsmarker”, ”silikatgräsmarker”, ”torra hedar” och ”fuktängar” längre in. 

Vid Särdal finns även ”grå dyner” och ”hällmarkstorrängar”. Den nordligaste delen 

ingår i naturreservatet Steningekusten och ingår också i Natura 2000. Söderut ligger 

naturreservatet Enet där det finns en våtmark med höga värden enligt 

våtmarksinventeringen. Även Särdal är skyddad som naturreservat, för sin betade 

kusthed och för den hotade kärlväxten murgrönsmöja (EN). 

Skallen är en bergsknalle från vilken man har fri sikt över kusten. Vid klart väder kan 

man se ändå bort till Kullen i söder. 

Havsbukten vid Haverdal och angränsande flygsandsfält erbjuder goda badmöjligheter 

vid en långsträckt sandstrand. Tätorten Haverdal angränsar till området och där finns 

övernattningsmöjligheter i form av campingplats och rikligt med fritidshus. Innanför 

sandstranden finns dyner och en promenadvänlig skog med ett omfattande stigsystem. 

Strandområdet är mycket välbesökt året runt och särskilt under sommarhalvåret. 

Stranden och bakomliggande skog har också höga naturvärden och är skyddat som 

naturreservat och Natura 2000-område. Stora skogsområden är klassade som nyckel-

biotop och våtmark med mycket högt naturvärde enligt våtmarksinventeringen. 

Rödlistade arter som förekommer inom strandskyddsområdet är bl.a. sexfläckig 

bastardsvärmare (NT), rosenfink (VU), källgräs (VU), huvudtåg (EN), bibagge (NT) 

och dynfrölöpare (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 viktiga för exempelvis 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, 
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snäckor och fiskar. Djupa mjukbottnar är viktiga för havsborstmaskar, musslor m.fl. 

Speciellt värdefulla är de marina miljöerna från Enets naturreservat ner till Själarevet. 

Viken utanför Haverdal är ett produktivt grundområde och är ett fredningsområde för 

fisk (Skintan, Killebäcken). 

I kustområdet finns ett antal kulturhistoriskt intressanta områden som ingår i kultur-

miljöprogrammet. Området vid Steninge uppvisar rester av torpsamhälle och äldre 

badortsepok. Vid Särdal finns en välbevarad, traditionell jordbruksbebyggelse från 

1800-talet och vid Busör-udden finns en kustmiljö som uppvisar bebyggelse med 

anknytning till äldre fiske och sjöfart.  

Tillgänglighet och service 

Bebyggelsen är koncentrerad till Steninge och Haverdal där det också finns allmänna 

badplatser. Hela kuststräckan erbjuder goda möjligheter till bad, båtsport och fritids-

fiske. Här finns även goda möjligheter till natur- och kulturupplevelser med sällsynta 

arter och kulturlämningar. Den vackra landskapsbilden inbjuder till cykelturer och 

strövande och området nås lätt via vägar och kollektivtrafik. I området finns 

övernattningsmöjligheter på vandrarhem i Steninge och camping eller stuga i Haverdal 

samt caféer och restauranger i närheten. I Haverdal finns även en gästhamn. Det vackra 

kustavsnittet med både sten- och sandstränder lockar folk från både när och fjärran till 

positiva kultur- och naturupplevelser.  
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Kustavsnitt B: Mellersta kusten (kartblad 2-5) 

UPPGIFTER OM STRANDSKYDDSOMRÅDET 

Lägesbeskrivning Från Villshärad till Nissans mynning i Halmstads 

kommun, Hallands län. 

Riksintressen enligt 4 kap. MB Riksintresse högexploaterad kustzon. Riksintresse 

rörligt friluftsliv. Natura 2000-områdena Ringenäs 

skjutfält, Tylön och Aleskogen. 

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

och Nissan. Riksintresse naturvård: Bobergs udde 

– Ringenäs, Laholmsbukten – Eldsbergaåsen – 

Genevadsåsen – Lagan. Riksintresse kulturmiljö-

vård: Tyludden – Tylöns fyrplats. 

Områdesskydd enligt MB  Natura 2000-områdena Ringenäs skjutfält, Tylön 

och Aleskogen. Naturreservaten Vilshärad och 

Tylön. Skydd för landskapsbilden: Vilshärad. 

Fredningsområde för fisk Nyrebäcken. Knebildstorpsbäcken, Nissan, 

Fylleån, Genevadsån och Lagan  

Skyddsvärda träd Ca 170 i Aleskogen. 

Nyckelbiotoper/naturvärden Naturvärdesobjekt: Lövsumpskog vid Ringenäs, 

tallskog vid Frösakull, tallskog vid Trottaberg, 

lövsumpskog i Stenhuggeriet. Nyckelbiotop: 

alsumpskog i Aleskogen. 

Ängs- och betesmarker Vid Villshärad, Ringesnäs skjutfält, norr om 

Frösakull och på Tylön finns marker som ingår i 

ängs- och betesmarksinventeringen. 

Våtmarker Sumpskog i Alet (klass 1 i våtmarksinventeringen). 

Arter av naturvårdsintresse 105 rödlistade och 68 regionalt intressanta arter.  

Kommunalt naturvårdsprogram Vilshärad (klass 2), Ringenäs (klass 1), Tylösand – 

Frösakull (klass 29, Tylön (klass 1), Tyludden – 

Örnäs udde (klass 2), Alet – Slottsjorden, Östra 

Stranden (klass 1). 

Kulturmiljöprogram Knebildstorp. 

Vandringsled Prins Bertils stig. 
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Badplats Villshärad, Ringenäs, Frösakull, Tylöbäck, 

Tylösand, Tjuvahålan och Grötvik. 

Nås med kollektivtrafik  Ja. 

Övernattningsmöjlighet Många i t.ex. Halmstad och Tylösand. 
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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*). 

Inom kustavsnittet finns tätortsnära strövområden i närheten av Halmstad (punkt 6*). 

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 

Kustområdet från Villshärad till Nissans mynning i Halmstads kommun utgörs 

omväxlande av sandmarker, klippor och kusthed. Sträckan är till stor del bebyggd 

utanför strandskyddsområdet och hela sträckan används som tätortsnära rekreations-

område utöver att det lockar mer långväga besökare. Värdena för djur- och växtliv är 

bitvis mycket höga. Kusten har sedan 1951 omfattats av utvidgat strandskydd i 

varierande bredd - mellan 100 och 300 m från strandskyddslinjen. 

Djur- och växtliv och upplevelsevärden 

Hela området ingår i riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt 4 kap. 2 § MB och 

högexploaterad kust enligt 4 kap. 4§ MB. Stora delar av området är också riksintresse 

för naturvård (allt utom Frösakull-Tyludden) och friluftsliv (Allt utom Stenhuggeriet-

Nissan) enligt 3 kap. 6 § MB. Tyludden och Tylön är även riksintresse för 

kulturmiljövård enligt 3 kap. 6 § MB. En mycket stor del av sträckan omfattas av 

kommunens rapport ”Halmstads gröna värden” som områden värdefulla ur biologisk 

synvinkel och som värdefulla rekreationsområden.  

De betade strandängarna i Villshärad ingår i ängs- och betesmarksinventeringen och har 

ett rikt fågelliv och en rik flora. Här finns t.ex. strandskalkmossa (NT) och stenskvätta 

(regionalt intressant). De utgörs av Natura 2000-naturtypen ”salta strandängar” och är 

skyddade inom naturreservatet Vilshärad. Ett område direkt öster om reservatet har 
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skydd för landskapsbilden. Reservatet genomkorsas av höga stenmurar som minner om 

äldre tiders odlingssystem.  

Dynområdet mellan Ringenäs skjutfält och Tyludden är också livsmiljö för en rad 

rödlistade växter, insekter och svampar, t.ex. sandtimotej (EN), hedpärlemorfjäril (NT), 

dynstinksvamp (VU) och dynstäppblomfluga (VU). 

Vid Nyrebäckens mynning är fisket reglerat med hänsyn till den höga fiskproduktionen 

i grundområdet.  

Tylön ingår i sin helhet i ängs- och betesmarksinventeringen och hyser Natura 2000-

naturtypen ”hällmarkstorrängar”. Tylön är häckningslokal för ejder (NT), silltrut (NT), 

småtärna (VU), hämpling (VU) och tobisgrissla (NT) och är skyddad som naturreservat 

med tillträdesförbud under delar av året. Ön är också Natura 2000-område. Tyludden 

och Tylöns fyrplats är av stort kulturhistoriskt intresse och är utpekat som riksintresse 

för kulturmiljövården. På Tyludden finns tre rösen, det största med en diameter på 25 m 

och kulturhistoriskt intressanta byggnader såsom fiskebodar och S:t Olofs kapell. På 

Tylön står en märklig rest sten (Tylajungfrun) som tolkas som en fruktbarhetssymbol 

från hednisk tid, samt bronsåldersrösen och en fyr från 1870-talet som är förklarad som 

byggnadsminnesmärkt.  

Tyludden till Grötvik utgörs av klipp-och stenkust med mindre partier sandstrand. Från 

Långenäsviken och österut mot småbåtshamnen i Halmstad övergår kuststräckan till 

sandstrand. På grund av den omedelbara närheten till Halmstad är denna del av kusten 

intensivt använd av människor för promenader, bad, sportfiske och annan typ av 

rekreation. Vid Långenäsviken finns en lövsumpskog klassad som naturvärdesobjekt. 

De marina miljöerna i delområdet ligger till merparten längs en öppen kust 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 vegetations-

lösa områden vilka är viktiga för exempelvis juvenila plattfiskar och kräftdjursarter. En 

mindre ålgräsäng finns på östra sidan av delområdets enda ö, Tylön. 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 värdefulla är de 

marina miljöerna runt Tylön och längs sträckan fr.o.m. Tyludden till början av Västra 

stranden. De många vikarna mellan Grötvik och söder om Östra stranden utgör 

fredningsområden för fisk med hänsyn till de marina högproduktiva grundbottnarna 

(Knebildstorpsbäcken, Nissan, Fylleån, Genevadsån och Lagan).  Även ett grundområde 

utanför Nyrebäcken är fredningsområde för fisk. 
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Tillgänglighet och service 

Området har mycket goda förutsättningar för friluftsliv och rekreation i form av t.ex. 

bad, vindsurfing, båtsport, kultur- och naturupplevelser och fritidsfiske. Badplatser finns 

längs hela sträckan, varav Svärjarehålan är anpassad för funktionshindrade och Västra 

stranden är tillgänglig för hundar. Vid Svärjarehålan finn en snorkelled. Hela vägen från 

Halmstads slott till Tylösand löper Prins Bertils stig längs med kusten. I och med 

närheten till Halmstad och övriga tätorter är tillgängligheten och möjligheterna till 

övernattning i området särskilt goda. Hela kusten är tillgänglig via vägar och 

kollektivtrafik och ligger i stor utsträckning tätortsnära.  
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Kustavsnitt C: Södra kusten (kartblad 5-7) 

UPPGIFTER OM STRANDSKYDDSOMRÅDET 

Lägesbeskrivning Från Nissans mynning i Halmstad till kommun-

gränsen mot Laholm i söder. Halmstads kommun, 

Hallands län. 

Riksintressen enligt 4 kap. MB Riksintresse högexploaterad kustzon. Riksintresse 

rörligt friluftsliv. Skydd mot utbyggnad av 

vattenkraft. Natura 2000-områdena Laholms-

buktens sanddynreservat och Fylleån.  

Riksintressen enligt 3 kap. MB Riksintresse friluftsliv Laholmsbukten. 

Riksintresse naturvård: Laholmsbukten – 

Eldsbergaåsen – Genevadsåsen – Lagan. 

Områdesskydd enligt MB  Natura 2000-områdena Laholmsbuktens sanddyn-

reservat och Fylleån. Naturreservaten Hagön, 

Tönnersa och Gullbranna. Skydd för landskaps-

bilden: Påarp – Fylleåns mynning. Naturminne: 

Slyngestenen. Fågelskyddsområde: Skäret. 

Fredningsområde för fisk Knebildstorpsbäcken, Nissan, Fylleån, Genevadsån 

och Lagan. 

Nyckelbiotoper/naturvärden Flera nyckelbiotoper mellan Gullbranna och 

kommungränsen. 

Ängs- och betesmarker I Hagöns naturreservat och o området vid Påarp 

och Laxvik finns betesmarker som ingår i ängs- 

betesmarksinventeringen. 

Våtmarker Ramsarområde: Fylleåns dalgång. 

Arter av naturvårdsintresse 111 rödlistade och 89 regionalt intressanta arter.  

Nationell bevarandeplan för Laxvik - Påarp.  

odlingslandskapet  

Kommunalt naturvårdsprogram Skäret (klass 2), Slyngestenen (klass 2), Laxvik – 

Påarp (klass 2), Gullbranna (klass 1) Hagön (klass 

1), Tönnersa – Snapparp (klass 1). 

Kulturmiljöprogram Påarp. 
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Badplats Hela vägen finns många badplatser, t.ex. Östra 

stranden, Hagön, Laxvik. 

Nås med kollektivtrafik  Ja. 

Övernattningsmöjlighet Många möjligheter i Halmstad och även i 

Gullbranna. 
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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*). 

Inom kustavsnittet finns tätortsnära strövområden i närheten av Halmstad (punkt 6*). 

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 

Kustområdet från Nissans mynning i Halmstad ner till kommungränsen i söder är flackt 

med sanddyner, strandängar och kusthed. Kusten har sedan 1951 omfattats av utvidgat 

strandskydd i varierande bredd - mellan 100 och 300 m från strandskyddslinjen.  

Djur- och växtliv och upplevelsevärden 

Hela området ingår i riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt 4 kap. 2 § MB, 

högexploaterad kust enligt 4 kap. 4§ MB och riksintresse för naturvård och friluftsliv 

enligt 3 kap. 6 § MB. En mycket stor del av sträckan omfattas av kommunens rapport 

”Halmstads gröna värden” som områden värdefulla ur biologisk synvinkel och som 

värdefulla rekreationsområden. Nedan beskrivs, från norr till söder, de värden för djur 

och växtliv samt upplevelsevärden som utgör motiv till att utvidga strandskyddet i 

området. 

Hagöns naturreservat domineras av öppen ljunghed och ”fuktängar”. Marken har hållits 

öppen under en lång tid och gett upphov till en intressant flora med rutåsbräken (EN), 

ljungögontröst (VU) och huvudtåg (EN). Här finns också en rad rödlistade insekter som 

sexfläckig bastardsvärmare (NT), harsyrefly (NT) och dynsmalbi (NT). En stor del av 

området ingår i ängs- och betesmarksinventeringen och hyser Natura 2000-naturtyperna 

”grå dyner”, ”stagg-gräsmarker” och ”silikatgräsmarker”. Fylleån och dess stränder 

utgörs i området av våtmark med mycket höga naturvärden i våtmarksinventeringen. 
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Hela Hagön ända ner till Laxvik ingår i nationell bevarandeplan för odlingslandskapet 

och området från Hagön till Påarp ingår, tillsammans med Fylleån, i Ramsarområdet 

Fylleån. Fylleån ingår även i Natura 2000 och har skyddsvärda bestånd av havs-

vandrande fiskarter som lax (genuin stam), havsnejonöga (NT), havsöring (regionalt 

intressant) och ål (CR). 

Området direkt söder om Fylleån ner till Påarp är skyddat för sin landskapsbild och 

utgör i norra delarna ett populärt strövområde. I detta område och ner till Laxvik finns 

välbetade artrika strandängar som ingår i ängs- och betesmarksinventeringen. Här finns 

Natura 2000-naturtyperna ”grå dyner”, ”silikatgräsmarker”, ”fuktängar”, ”högörts-

ängar”, ”hällmarkstorräng”, ”torra hedar”, ”stagg-gräsmarker”, ”dynvåtmarker” och 

”salta strandängar”. Dessutom förekommer många rödlistade kärlväxter såsom källfräne 

(EN), källgräs (VU), svarttandad maskros (VU) och loppstarr (VU). Här finns även ett 

rikt fågelliv, särskilt på Skäret som är fågelskyddsområde. Bland häckande fåglar kan 

nämnas småtärna (VU), hämpling (VU), rödbena (regionalt intressant) och större 

strandpipare (regionalt intressant). På stranden innanför Skäret finns ett jättelikt 

flyttblock, Slyngestenen, som är skyddat som naturminne och som sätter sin prägel på 

landskapet. Vid Laxvik förekommer det starkt hotade kräftdjuret linsräka (EN) som 

omfattas av åtgärdsprogram för hotade arter. Vid Påarp finns även ett klapperstensfält 

med gravar från järnåldern som omfattas av kulturmiljöprogrammet. 

Söder om Laxvik breder Hallands största dynområde ut sig. Öppna sandmarker är 

numera en sällsynt naturtyp med ett hotat växt- och djurliv. Sandmarkerna är livsmiljö 

för många rödlistade insekter, t.ex. strandsandjägare (VU), praktbyxbi (NT), 

kullerlöpare (VU) och havstapetserarbi (NT). Exempel på andra ovanliga arter som 

förekommer i området är klittviol (VU), knärot (NT), praktnejlika (EN), turkduva (VU) 

och örlav (VU). I området finns flera nyckelbiotoper och två våtmarker med mycket 

höga naturvärde i våtmarksinventeringen. Hela området är också Natura 2000-område 

under namnet Laholmsbuktens sanddynsreservat, och delarna i Halmstad kommun ingår 

i naturreservaten Gullbranna och Tönnersa. 

De marina miljöerna i delområdet ligger längs en öppen kust och utgörs huvudsakligen 

av grunda bottnar. 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 vegetations-

lösa områden vilka är viktiga för exempelvis juvenila plattfiskar och kräftdjursarter. I 

området finns också klipp- och blockbottnar vilka är beväxta av framförallt makroalger 

(tång). Makroalgerna utgör viktiga livsmiljöer för ett flertal organismer som t.ex. små 

kräftdjur, snäckor och fiskar. Speciellt värdefulla är de marina miljöerna längs sträckan 

från Fylleåns mynning ner till Genevadsåns mynning. Även Påarpsrevet och 

Lagagrundet hyser höga marina naturvärden, men dessa ligger utanför området med 

utvidgat strandskydd. Laholmsbukten är en sandbukt av stort geomorfologiskt intresse 

och är med sin höga produktivitet reproduktionslokal och yngelplats för bl.a. flatfisk. 
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Fisket är därför reglerat i området (fiskefredningsområdet Knebildstorpsbäcken, Nissan, 

Fylleån, Genevadsån och Lagan). Laholmsbukten är även en viktig fågellokal för 

sjöfågel.  

Tillgänglighet och service 

Kustområdet hyser landets längsta sammanhängande sandstrand, med goda 

förutsättningar för friluftsliv och rekreation i form av t.ex. bad, vindsurfing, båtsport, 

kultur- och naturupplevelser och fritidsfiske. Områdena är tillgängliga via vägar och 

kollektivtrafik och det finns övernattningsmöjligheter av olika slag och på flera plaster. 

I Halmstad finns t.ex. hotell och på Hagön och i Gullbranna finns campingplats med 

stuguthyrning. 
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Gyltigesjön, Töddesjön, Simlången och 
Brearedssjön (kartblad 8) 

UPPGIFTER OM STRANDSKYDDSOMRÅDET 

Lägesbeskrivning 15-20 km ostnordost om Halmstad i Halmstads 

kommun, Hallands län. 

Riksintressen enligt 4 kap. MB Skydd mot utbyggnad av vattenkraft enligt 6 § 

MB. Natura 2000-områdena Fylleån, Danska fall 

och Sundsholm. 

Riksintressen enligt 3 kap. MB Riksintresse naturvård: Simlångsdalen – 

Tönnersjöheden. Riksintresse friluftsliv: 

Simlångsdalen – Fylleåns dalgång. 

Områdesskydd enligt MB  Natura 2000-områdena Fylleån, Danska fall och 

Sundsholm. Naturreservaten Danska fall, 

Sundsholm, Bröda, Hule (norra och södra) och 

Veka (södra). Biotopskydd i sydvästra Gyltigesjön. 

Vattenskyddsområdet Simlångsdalen-Hule. 

Stora opåverkade områden  Östra delen av området, enligt förslag till ny  

enligt 3 kap. 2 § MB översiktsplan. 

Nyckelbiotoper/naturvärden Ädellövskogar klassade som nyckelbiotoper i 

västra Gyltigesjön, nordvästra Töddesjön, södra 

Simlången och västra Brearedssjön. Ädellövskog 

klassad som naturvärdesobjekt finns vid 

Gyltigesjöns östra del. Nyckelbiotop med 

barrnaturskog i östra Töddesjön. Dessutom några 

mindre nyckelbiotoper med alsumpskog eller 

bäckmiljöer. 

Ängs- och betesmarker Öppen hagmark vid Gyltige, flera fina öppna 

kulturmarker vid Simlången bl.a. slåtteräng och 

naturbetesmarker. 

Våtmarker Fylleåns utlopp vid Gyltigesjön (klass 3 i 

våtmarksinventeringen). 

Arter av naturvårdsintresse 23 rödlistade och 52 regionalt intressanta arter.  
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Kommunalt naturvårdsprogram Simlångsdalen (klass 1), Bröda (klass 2), Veka 

(södra) (klass 3), Hule (norra och södra) (klass 2), 

Eriksköp (klass 1), Sundsholm (klass 1). 

Kulturmiljöprogram Simlångsdalen, Bröda och Veka. 

Värdefulla vatten Nationellt särskilt värdefullt vatten enligt 

Naturvårdsverket och Fiskeriverket. 

Föreslagna LIS-områden Vid Gyltige och Simlångsdalen. 

Vandringsled Hallandsleden och flera lokala vandringsleder. 

Badplats Vid Gyltigesjön och Brearedssjön. 

Fiske Fiskekortsförsäljning genom Simlångsdalens 

Fiskevårdsområdesförening. 

Nås med kollektivtrafik  Ja. 

Övernattningsmöjlighet I Simlångsdalen. 

Avrinningsområde Fylleån. 
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BESKRIVNING AV VÄRDEN 

Huvudmotiv 

Området är ett välbesökt friluftsområde (punkt 5*) och erbjuder ett rikt och varierat 

friluftsliv. 

Simlångssjöarna är ett ekologiskt känsligt område (punkt 7*). Hotade och ekologiskt 

känsliga arter och naturtyper finns inom strandskyddsområdet, bl.a. en mosaik av 

betesmarker och ädellövskogar, rikt fågelliv och känslig bottenfauna som visar på god 

vattenkvalitet. 

Hela området är utpekat som riksintresse för friluftsliv och naturvård (punkt 2*). 

Beskrivning 

Fylleån rinner i en sprickdal som vidgar sig mellan Gyltige och Simlångsdalen för att 

bilda fyra sjöar på rad, Gyltigesjön, Töddesjön, Simlången och Brearedssjön med 

samlingsnamnet Simlångssjöarna. Dessa ligger ca 20 km ostnordost om Halmstad och 

alldeles intill tätorten Simlångsdalen. Sjöarna har sedan 1966 omfattats av utvidgat 

strandskydd om 200 m på land.  

Området runt de fyra Simlångssjöarna är mycket naturskönt med branta lövskogsklädda 

sluttningar, ett småbrutet kulturlandskap och på båda sidor om Simlången finns 

välbevarad och värdefull bebyggelse med omgivande odlingslandskap som ingår i 

kulturmiljöprogrammet. Simlångssjöarna är ett av de bästa rekreations- och 

turistområdena i länets inland. Det är ett mångsidigt område som med sin goda 

tillgänglighet och mycket natursköna landskap har ett stort värde för det rörliga 

friluftslivet. I området finns flera strövstigar som tillsammans med Hallandsleden bildar 

ett sammanhängande stigsystem. Cykelleden Hylteslingan följer den nedlagda 

Bolmenjärnvägens banvall. Övernattningsmöjlighet finns i Simlångsdalen, badplatser 

finns i både Brearedssjön och Gyltigesjön och fisket är tillgängligt för allmänheten i alla 

sjöarna, men fiskekort krävs. Fiskekortsförsäljning, båtuthyrning, 

övernattningsmöjlighet och annan service finns i Simlångsdalen. Hela området är 

utpekat som riksintresse för friluftsliv och som område av högsta värde som 

rekreationsområde i kommunens rapport ”Halmstads gröna värden”. 

Topografin är starkt växlande och området är geomorfologiskt intressant med väl-

utvecklade terrasser, rullstensåsar och deltabildningar från istidens avsmältningsskede. 

Övergången mellan dalgången och det sydsmåländska peneplanet är också av stort 

värde. Det finns områden där berget går i dagen och lodräta bergsbranter som är 

intressanta för bergsklättrare.  
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I sjöarna och deras omgivning finns områden som utgörs av hotade eller sällsynta 

biotoper och livsnödvändiga habitat för hotade eller annars särskilt känsliga arter. 

Mellan dessa värdekärnor finns även miljöer som fungerar som spridningskorridorer. 

Sjöarna har mycket höga värden knutna till sötvatten. Bottenfaunan är mycket artrik och 

hyser flera sällsynta arter. Den genuina laxstammen är av stort värde och ån är 

förhållandevis skonad från hydromorfologiska ingrepp. Fylleån inklusive sjöarna är 

därför utpekad som nationellt särskilt värdefullt vatten av både Naturvårdsverket och 

Fiskeriverket, ingår i Natura 2000 samt är skyddad mot vattenkraftsutbyggnad.  

Sjöarnas östsida sluttar brant och här mynnar flera naturliga bäckar som delvis utgörs av 

särskilt värdefulla sötvattensmiljöer (så kallade limniska nyckelbiotoper). Dessa hyser 

en värdefull och ekologiskt känslig bottenfauna, som till exempel innefattar de 

rödlistade och mycket sällsynta nattsländorna Crunoecia irrorata (VU) och Wormaldia 

occipitalis (VU). Sjöarna kantas av flera skogsområden med höga naturvärden 

(nyckelbiotoper), främst bokskog men även ekskog, tallskog, alsumpskog och 

värdefulla bäckmiljöer.  

Vid Gyltigesjön finns ädellövskogar klassade som nyckelbiotoper i väster och som 

naturvärdesobjekt i öster. I norr finns en myr med vissa värden (klass 3 i våtmarks-

inventeringen) kring Fylleåns inlopp.  

Töddesjöns östra strand ingår i naturreservatet Sundsholm vilket inom 

strandskyddsområdet utgörs av äldre bokskog och tallnaturskog på en brant med block 

och lodytor. Delar av skogen är klassad som nyckelbiotop. En nyckelbiotop vid Mahult 

i nordväst är skyddad med naturvårdsavtal. 

Vid Simlången finns de tre naturreservaten Veka (södra), Bröda och Hule (norra). 

Naturreservatet Veka är skyddat med hänsyn till de lövskogsklädda sluttningarna utmed 

dalgången. Naturreservaten Bröda och Hule är gamla inägo- och utägomarker som 

fortfarande hålls öppna genom bete och slåtter. En strandäng i Bröda består bl.a. av 

Natura 2000-naturtyperna ”torra hedar” och ”fuktängar” och har flera hävdgynnade 

arter. I reservatet finns två nyckelbiotoper. I naturreservatet Hule (norra) finns en 

nyckelbiotop som utgörs av trädklädd betesmark med höga naturvärden. Cykelleden 

Banvallsleden går genom reservatet och längs med Simlången och längs denna växer 

Hallands landskapsblomma hårginst (NT). En välhävdad ängsmark finns vid Lillared på 

västra sidan om Simlången. Denna hyser flera hagmarksekar, rikligt med nattviol 

(fridlyst) och utgörs av Natura 2000-naturtypen ”slåtterängar i låglandet”. Värdefulla 

betesmarker med hävdgynnade och ekologiskt känsliga arter finns vid norra delen av 

Simlången samt i öster mellan naturreservaten Bröda och Veka. 

Brearedssjön kantas i söder och väster av bokskogar klassade som nyckelbiotop. De 

omfattas delvis av naturreservatet Danska fall som är ett välbesökt rekreationsområde 

och som gränsar till Brearedssjön i söder. Här finns flera vandringsstigar, ett välbesökt 

vattenfall och vacker bokskog i kuperad terräng. 
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Det finns rikligt med ädellövskog runt sjöarna, även mellan nyckelbiotoperna och denna 

bidrar till att öka möjligheten för arter knutna till ädellövskog att fortleva i området. I 

området finns en rad arter av naturvårdsintresse, t.ex. klockgentiana (VU, omfattas av 

åtgärdsprogram för hotade arter), violettgrå porlav (VU), hasselmus (fridlyst), strand-

lummer (NT), hårginst (NT) och jättesvampmal (NT). Bland fåglarna kan nämnas 

mindre hackspett (NT), drillsnäppa (NT), forsärla (regionalt intressant), bivråk (VU), 

trana (regionalt intressant) och stenknäck (regionalt intressant). 

Hela området är riksintresse för naturvården och har höga naturvärden enligt 

kommunens rapport ”Halmstads gröna värden”. 
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