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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 (karta 1) 

UPPGIFTER OM STRANDSKYDDSOMRÅDET 

Lägesbeskrivning Norra delen av kusten, från kommungränsen i norr 

till och med Hökafältets naturreservat i Laholms 

kommun, Hallands län. 

Riksintressen enligt 4 kap. MB Riksintresse högexploaterad kustzon. Riksintresse 

rörligt friluftsliv. 

Riksintressen enligt 3 kap. MB Riksintresse friluftsliv: Laholmsbukten. 

Riksintresse naturvård: Laholmsbukten – 

Eldsbergaåsen – Genevadån – Lagan. Riksintresse 

kulturmiljövård: Lagadalen. Natura 2000-området 

Laholmsbuktens sanddynreservat. 

Områdesskydd enligt MB  Naturreservaten Hökafältet och Tönnersa. Natura 

2000-området Laholmsbuktens sanddynreservat.  

Fredningsområde för fisk Knebildstorpsbäcken, Nissan, Fylleån, Genevadån 

och Lagan. Stensån. 

Stora opåverkade områden  Hökafältet och Tönnersa. 

enligt 3 kap. 2 § MB  

Nyckelbiotoper/naturvärden Nyckelbiotoper inom naturreservatet Hökafältet. 

Ängs- och betesmarker Betad sötvattenstrandäng som ingår i ängs- och 

betesmarksinventeringen söder om Lagans 

mynning. 

Våtmarker Våtmark inom Hökafältets naturreservat (klass 1 i 

våtmarksinventeringen). 

Arter av naturvårdsintresse 24 rödlistade och 28 regionalt intressanta arter.  

Kommunalt naturvårdsprogram Snapparp och Höka flygsandfält, Laholmsbukten, 

Lagan – Smedjeån. 

Värdefulla vatten Lagan är ett nationellt särskilt värdefullt vatten 

enligt Fiskeriverket och Riksantikvarieämbetet. 

Området ”Laholmsbukten - Eldsbergaåsen - 

Genevadån – Lagan” är nationellt värdefull enligt 

Naturvårdsverket. 
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Leder Cykelleden Ginstleden passerar och det finns flera 

vandringsleder i Hökafältet. 

Badplats Ja, hela sträckan är sandstrand. 

Nås med kollektivtrafik  Ja. 

Övernattningsmöjlighet Ja, flera. 
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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 Laholm och 

Mellbystrand (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 mellan kommungränsen mot Halmstad i norr och ner till södra gränsen av 

naturreservatet Hökafältet har omfattats av strandskydd sedan år 1951. Området är del 

av länets och landets längsta sammanhängande sandstrand. Sandstranden med sina 

vackra dynmiljöer är till glädje för en stor mängd bad- och solbesökare, både svenska 

och internationella. Bakom sandstranden finns ett system av parallella dyner och 

regionens största flygsandfält. Flygsandfältet är skyddat som naturreservaten Tönnersa 

(norr om Lagan) och Hökafältet (söder om Lagan) och ingår också i Natura 2000. 

Flygsandfältet och dynerna, som på sina ställen är mycket höga, är ett resultat av 

kustens morfologiska utformning genom de transport- och omlagringsprocesser och 

bildningar som karakteriserar en sandvandringskust och är därför geologiskt intressant. 

Sanden i området är särskilt grovkornig vilket ger upphov till en sluttande, lös strand 

kantad av höga och välbildade dyner. Söderut är sanden mer finkornig viket ger en plan 

fast sandstrand och lägre dyner. Kuststräckan med flygsandfältet är inte bebyggd, i 

motsats till kuststräckan norrut mot Gullbranna och Laxvik i Halmstads kommun och 

Mellbystrand i Laholms kommun. 

Hökafältet är växtgeografiskt intressant och den västsvenska sandkustvegetationen är 

här mer utvecklad än på något annat håll i landet. I den solbelysta sandmiljön finns 

rödlistade steklar och skalbaggar, bl.a. de ovanliga arterna dynfrölöpare (NT), 
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praktbyxbi (NT) och assvartbagge (VU). Här finns även växter av naturvårdsintresse 

som borstsäv (EN), dvärglin (VU), knutört (VU) och klittviol (VU). De öppna 

sandmarkerna utgör livsmiljö för fåglar som hämpling (VU) och sånglärka (NT) och har 

även hyst bestånd av fältpiplärka (EN), en fågel som tidigare varit karaktärsart för 

Hallands sandmarker men som tyvärr nyligen försvunnit från länet. Förutom de många 

sandiga miljöerna på Hökafältet finns även en våtmark av högsta klass. På Hökafätet 

finns även värdefulla skogar klassade som nyckelbiotop innanför dynkanten och längs 

Lagan. Strax söder om Lagan finns en strandäng som ingår i ängs- och betesmarks-

inventeringen. Här finns Natura 2000-naturtyperna ”risdyner”, ”grå dyner” och 

”fuktängar”. Lagans utlopp ut i havet, Lagaoset, förändras ständigt på grund av havets 

strömmar, vindar och isförhållanden och är ett typiskt exempel på en åmynning vid 

sandvandringskust. Lagans mynning är ett ÅGP-område (område där man gör riktade 

insatser för hotade arter/miljöer) för strandsandjägare (VU). 

Laholmsbukten är en värdefull och välkänd sträck-, rast- och övervintringslokal för 

vadare och sjöfågel.  

De marina miljöerna i delområdet ligger längs Laholmsbukten, en öppen kust och 

utgörs av grunda bottnar av framförallt sand. Grunda bottnar har en stor mångfald av 

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

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

bottnar är vegetationslösa områden vilka utgör de viktigaste uppväxtområdena för 

flatfisk i Kattegatt/Skagerak. Området är därför fredningsområde för fisk (Knebilds-

torpsbäcken, Nissan, Fylleån, Genevadån och Lagan). Speciellt värdefullt är området 

utanför Lagans mynning där lax och havsöring vandrar genom bukten. Laholmsbukten 

har flera geologiskt intressanta formationer, som ändmoräner, transgressionslagerföljder 

och fossila strandbarriärer. 

Med hänsyn till Lagadalens kulturhistoriska värden genom den enorma kraftverks-

utbyggnad som skedde under början av 1900-talet omfattas Lagans dalgång och 

mynning av riksintresse för kulturmiljövården och är utsett till nationellt värdefullt 

vatten av Riksantikvarieämbetet. 

Sandkusten är långgrund och populär bland badande och andra friluftsidkare. Det finns 

utsökta förutsättningar för vindsurfing, båtsport, fritidsfiske, naturstudier och vandring. 

Campingplats finns i området och turismen är påtaglig under sommarmånaderna då 

området nyttjas intensivt.  
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Kustavsnitt B: Södra kusten (karta 1-3) 

UPPGIFTER OM STRANDSKYDDSOMRÅDET 

Lägesbeskrivning Från naturreservatet Hökafältet till kommun-

gränsen mot Båstad i söder. Laholms kommun, 

Hallands län. 

Riksintressen enligt 4 kap. MB Riksintresse högexploaterad kustzon. Riksintresse 

rörligt friluftsliv. 

Riksintressen enligt 3 kap. MB Riksintresse friluftsliv: Laholmsbukten. 

Riksintresse naturvård: Laholmsbukten – 

Eldsbergaåsen – Genevadån – Lagan.  

Områdesskydd enligt MB  Naturreservatet Skummeslövs sanddynreservat 

södra. 

Fredningsområde för fisk Stensån. 

Nyckelbiotoper/naturvärden Nyckelbiotop i naturreservatet Skummeslövs 

sanddynreservat södra. 

Arter av naturvårdsintresse 44 rödlistade och 46 regionalt intressanta arter.  

Kommunalt naturvårdsprogram Skummeslöv flygsandfält, Laholmsbukten, 

Skummeslövstrand – Mellbystrand. 

Värdefulla vatten Området ”Laholmsbukten - Eldsbergaåsen - 

Genevadån – Lagan” är nationellt värdefull enligt 

Naturvårdsverket. 

Cykelled Ginstleden följer stranden längs hela sträckan. 

Badplats Ja, hela sträckan är sandstrand. 

Nås med kollektivtrafik  Ja. 

Övernattningsmöjlighet Flera, bl.a. camping och stuguthyrning i 

Mellbystrand och Skummeslövsstrand. 

  



LÄNSSTYRELSEN Bilaga 2 10 (17) 

  511-2957-14 

 

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*). 

Inom kustavsnittet finns tätortsnära strövområden i närheten av Laholm, Mellbystrand 

och Skummeslövsstrand (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 

Södra kustområdet i Laholms kommun, från naturreservatet Hökafältets södra gräns till 

kommungränsen mot Båstad i söder, är del av länets och landets längsta samman-

hängande sandstrand. Strandzonen utgör ett attraktivt rekreationsområde och är mycket 

välbesökt inte bara av närboende utan också av långväga badgäster och har delvis 

omfattats av strandskydd sedan år 1951. 

Området bjuder på goda förutsättningar för bad, vindsurfing och båtsport, kultur- och 

naturupplevelser och fritidsfiske. Cykelleden Ginstleden följer kusten och i området 

finns camping och stuguthyrning i både Mellbystrand och Skummeslövsstrand. 

Kustområdet är tillgängligt via vägar och kollektivtrafik och ligger i direkt anslutning 

till tätorterna Mellbystrand och Skummeslövsstrand. Området lockar en stor mängd 

besökare, särskilt vackra sommardagar och för att lösa parkeringsbehovet har 

parkeringszoner inrättats på stranden. Strandremsan har dock ett stort värde för 

friluftslivet och Länsstyrelsen anser inte att strandkörning eller strandparkering är en 

långsiktig eller hållbar lösning.  

Skummeslöv flygsandfält (Södra) är ett flackt naturreservat med flera nyckelbiotoper 

och genomkorsas av vältrampade stigar. Reservatet är ett synnerligen välbesökt 

strövområde utmed en i övrigt högexploaterad kuststräcka. Reservatet utgör den sista 

kvarvarande delen av ett större flygsandfält som i övrigt har bebyggts. Sandområdena 
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här i den södra delen av Laholmsbukten har till skillnad från andra sandfält i Halland en 

jordmån som är mer kalkpåverkad, vilket gör att floran och faunan här är särpräglad. De 

högsta biologiska värdena är knutna till de öppna sandmarkerna i västra delen. Även i 

de inre, östra skogbevuxna delarna finns naturvärden, framförallt i form av en drygt 

100-årig tallskog med inslag av lövträd. 34 rödlistade arter samt 18 särskilt naturvårds-

intressanta arter har identifierats inom området. Många av de hotade arterna är insekter 

och svampar men också kärlväxter. Flera av insektsarterna som är funna här finns 

endast på några enstaka platser i landet och Europa. Exempel på arter som förekommer 

inom området är fransig stjälkröksvamp (EN), klittviol (VU), höstlåsbräken (NT), 

kustbandbi (NT), sexfläckig bastardsvärmare (NT) och bibagge (NT). 

Dynområdet mellan reservaten Hökafältet och Skummeslöv södra hyser också en rad 

rödlistade arter, trots den hårda exploateringen. Exempel på arter som förekommer är 

åkerfibbla (VU), strandlummer (NT), dynstinksvamp (VU), klittviol (VU), källgräs 

(VU), rutlåsbräken (EN) och dynrödmyra (NT). Detta område är detaljplanelagt sedan 

länge och har aldrig omfattats av strandskydd. 

Några arter i delområdet är både rödlistade och omfattas av åtgärdsprogram för hotade 

arter. Det rör sig om bibagge (NT), dvärglåsbräken (EN) och ytterligare arter som dock 

är hotade av insamling och därför inte namnges här.  

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

bottnar av framförallt sand. 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. Därtill bör beaktas för delområdet de utanförliggande Röset och 

”7,8 m-grundet”, vilka är två mindre grund av block och sten med höga marina 

naturvärden. 
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Hjörneredssjöarna (karta 4-5) 

UPPGIFTER OM STRANDSKYDDSOMRÅDET 

Lägesbeskrivning 10 km öster om Laholm, Laholms kommun, 

Hallands län. 

Riksintressen enligt 3 kap. MB Riksintresse kulturmiljövård: Lagadalen. 

Områdesskydd enligt MB  Fågelskyddsområdet Skallingaön. 

Nyckelbiotoper/naturvärden Tallskog klassas som naturvärdesobjekt i nordost. 

Ängs- och betesmarker Betesmarker som ingår i ängs- och betesmarks-

inventeringen i söder vid Perstorp och 

Gustavsberg. 

Arter av naturvårdsintresse 12 rödlistade och 8 regionalt intressanta arter.  

Kommunalt naturvårdsprogram Storesjön (klass 3), Hjörneredssjön - Lagan 

(klass 2). 

Värdefulla vatten Lagan är nationellt värdefullt vatten enligt 

Riksantikvarieämbetet. 

Vandringsled Flera lokala vandringsleder ligger i området och 

Hallandsleden någon kilometer österut. 

LIS-områden Norra delen av strandskyddsområdet. 

Badplats Ja. 

Fiske Fiskekortsförsäljning genom Hjörneredssjöarnas 

fiskevårdsområdesförening. 

Avrinningsområde Lagan. 
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BESKRIVNING AV VÄRDEN 

Huvudmotiv 

Hjörneredssjöarna ingår i ett välbesökt och attraktivt friluftsområde (punkt 5*) med 

välutvecklade anläggningar och verksamheter till gagn för friluftslivet. 

Hjörneredssjöarna med omgivningar är ett ekologiskt känsligt område (punkt 7*) med 

avseende på bland annat häckande och födosökande fåglar, däribland drillsnäppa och 

fiskgjuse. Här finns även ett stort inslag av lövskog och värdefulla naturbetesmarker 

som är livsnödvändiga habitat för hotade eller annars särskilt känsliga arter. 

Beskrivning 

Hjörneredssjöarna är ett sjösystem som ligger ca 10 km öster om Laholm. Hjörnereds-

sjön, Skallingasjön och Storesjön omfattades 1966 av utvidgat strandskydd om 

150 meter på land. 1975 tog länsstyrelsen beslut om att utvidga strandskyddsområdet till 

200 meter på land vid Hjörneredssjön, Skallingasjön, Storesjön och Stekasjön, som 

tillsammans kallas Hjörneredssjöarna.  

Hjörneredssjöarna bildades på 1920-talet då Lagan uppdämdes vid Skogaby i syfte att 

utvinna vattenkraft. En hel by dränktes i processen när Lagans vattennivå höjdes. Ett 

naturskönt och omväxlande sjölandskap med rikligt med vikar och öar uppstod av vad 

som tidigare var flera små sjöar. Omgivningarna utgörs av ett varierat och kuperat 

kulturlandskap med stort inslag av lövskog och öppna betesmarker. Området är stort 

och väldigt sparsamt bebyggt, endast ett fåtal hus finns här och var och det finns goda 

möjligheter att uppleva ostördhet och vildmarkskänsla. Skönheten och variationen hos 

Hjörneredssjöarna har skapat ett intensivt och aktivt friluftsliv med många möjligheter 

till naturupplevelser som fiske och kanotpaddling, promenader, bär- och svamp-

plockning. Genom området går flera vandringsleder och stigar och kanot finns att hyra 

genom friluftsfrämjandet, som marknadsför området under namnet ”Härliga Hjörnered”. 

Fisket är tillgängligt för allmänheten, men fiskekort krävs för de som fyllt 16 år. Här 

finns bl.a. gös, gädda och abborre. Området hyser flera lägerplatser med eldstäder och 

lägerverksamheter förekommer framförallt sommartid. Vid Perstorp finns en badplats. 

Till Ysby eller Skogaby som ligger några kilometer från sjösystemet kommer man lätt 

med kollektivtrafik. 

Kulturmiljön längs med hela Lagadalen är med sin historia och kraftverksmiljöer samt 

lämningar från stenåldern och framåt av stort kulturhistoriskt intresse och är utpekat 

som riksintresse för kulturmiljövård. Detta bidrar till upplevelsevärdena. 

Vid nordöstra stranden finns en tallskog klassad som naturvärdesobjekt. Värdefulla 

betesmarker med hävdgynnad flora finns i söder vid Perstorp och Gustavsberg. De 

rödlistade växterna fyrling (NT) och vildris (VU) förekommer längs hela strandkanten 

och sjöområdet som helhet är värdefullt för fågellivet med flera rödlistade arter, bl.a. 
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drillsnäppa (NT), nattskärra (Natura 2000-art, NT) och fiskgjuse (Natura 2000-art, 

regionalt intressant). Drillsnäppa och fiskgjuse är störningskänsliga framför allt under 

häckningen, som sker i omgivningen. Ökad bebyggelseexploatering är ett hot mot 

arternas fortlevnad i sjön. 
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