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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. 

  



LÄNSSTYRELSEN Bilaga 2 5 (61) 

  511-1028-14 

 

Kustavsnitt A: Norra kusten (kartblad 1-5) 

UPPGIFTER OM STRANDSKYDDSOMRÅDET 

Lägesbeskrivning Norra delen av kusten i Varbergs kommun från 

länsgränsen i norr till och med Klosterfjorden. 

Riksintressen enligt 4 kap. MB Riksintresse högexploaterad kustzon. Riksintresse 

för det rörliga friluftslivet. Natura 2000-områdena 

Vendelsö och Båtafjorden. 

Riksintressen enligt 3 kap. MB Riksintresse friluftsliv: Viskan. Riksintresse 

naturvård: Klosterfjorden – Getterön och 

Vendelsöarkipelagen. 

Områdesskydd enligt MB  Natura 2000-områdena Vendelsö och Båtafjorden. 

Naturreservaten Biskopshagen och Vendelsöarna. 

Öarna utanför Sanddamm är sälskyddsområde. 

Fredningsområde för fisk Båtafjorden, Klosterfjorden. 

Våtmarker  V Martes är rikkärr (ÅGP-område). I natur-

reservatet Biskopshagen finns ett medelrikkärr 

(höga naturvärden i våtmarksinventeringen). 

Ängs- och betesmarker Följande områden ingår i ängs- och betesmarks-

inventeringen: Betade kusthedar på Vendelsö, 

Brattö, Ustö, Knarrskär, Älmö, Norstön och Kid-

holmen med särskilt värdefull flora, välbetade 

strandområden vid Nordvära och Ekestadsbukten, 

betad havsstrandäng vid Löftabro, hävdad ljunghed 

med många fuktstråk och betade strandängar vid 

Biskopshagen, betade strandängar även vid Bua. 

Stort välhävdat floraintressant havsstrandängs-

område vid Båtafjorden, betad strandäng vid Båle 

delvis med intressant flora, ett flertal betade kust-

hedar och hagar på ön Sönnre Horten, områdena 

runt Kevik, Bua och Lilla Lahall. Nötdjursbetade 

kusthagar med visst inslag av ek finns även vid 

Hultakullen samt Lilla och Stora Lahall. Restaurer-

bara marker finns vid Hultakullen och Kevik. Vid 

Åskloster vid Klosterfjorden finns betad strandäng 

med en del fuktsänkor och vissa floravärden. 
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Arter av naturvårdsintresse 54 rödlistade och 63 regionalt intressanta arter. 

Nationell bevarandeplan för Vendelsöarna, Båtafjordens strandängar,  

odlingslandskapet Klosterfjorden – Åskloster. 

Kommunalt naturvårdsprogram Vendelsöarkipelagen (klass 1), Löftaåns mynning 

(klass 2), Nordvära-Ekestadsbuken (klass 2), 

Porsskärrsmossen - Sallebacka (klass 3), Gloppes 

(klass 3), Biskopshagen (klass 2), Södra Ledskär 

(klass 1), Båtafjorden (klass 1), Kråkestads udde, 

Skomakarnäsen (klass 2), Bua by (klass 3), Bua – 

Kevik (klass 2), Norra och Södra Horta (klass 2), 

Klosterfjorden (klass 1) och Viskan (klass 1). 

Kulturmiljöprogram Bua, Stora Lahall, Sönnre Horten, Vendelsö.  

Vandrings/Cykel/Ridled Ginstleden tangerar kusten vid Stråvalla och 

Åskloster. 

Badplats Stråvalla, Videberg, Bua och Sanddamm. 

Övernattningsmöjlighet Camping med stuguthyrning i Stråvalla. Camping 

och bed & breakfast i trakten av Kärradal. 

Nås med kollektivtrafik  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 

Kust och skärgårdsområdet har en karaktär av oexploaterad skärgård. Området har ett 

etablerat friluftsliv där bad, båtliv, fiske, cykling, natur- och kulturstudier och 

promenader är viktiga inslag. 

Upplevelsevärden och värden för djur- och växtliv 

Väröhalvön och den sparsamma skärgården erbjuder ett huvudsakligen öppet och kargt 

kustheds- och klipplandskap med grottformationer och klapperstensfält. Längs detta 

kustavsnitt finns även det geologiskt intressanta ”cuesta”-landskapet, terrassliknande 

gnejsformationer med tjocka bankar som sluttar ner mot havet, bl.a. i Vendelsö-

arkipelagen.  

Flera områden har intressanta kulturhistoriska inslag vilka är eller har potential att bli 

värdefulla besöksmål. Bronsåldersrösen finns i Biskopshagen och i Ekestadsbukten där 

det även finns ett järnåldersgravfält. Bua har fornlämningar och en välbevarad 

bybildning med äldre gårdsbebyggelse och väderkvarnar. Vid Stora Lahall finns vackra 

kulturmarker med lång hävdtradition, stensättningar och en välbevarad mangårds-

byggnad från 1840-talet. Sönnre Horten har flera förhistoriska gravar och Vendelsöarna 

likaså, dessutom ett betespräglat kulturlandskap med äldre gårdar och väderkvarnar. 

Åskloster är en kungsgård med anor från 1600-talet. Bua, Stora Lahall, Sönnre Horten, 

Åskloster och Vendelsö omfattas av kulturmiljöprogram.  
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Kuststräckan domineras framförallt av ljunghed och hällmarker som går i dagen varvat 

med betade hedmarker som t.ex. finns på Vendelsöarna, Biskopshagen, Bua och 

Skomakarnäsan. Värdefulla betesmarker som beskrevs i ängs- och betesmarks-

inventeringen finns bl.a. vid Löftaåns mynning, Klosterfjorden och Båtafjorden, men 

också vid Bua by och Kevik. Klosterfjorden och Båtafjorden sticker ut speciellt vad 

gäller kärlväxter, bl.a. finns klockgentiana (VU, omfattas av åtgärdsprogram för hotade 

arter), saltstarr (NT), loppstarr (NT), månlåsbräken (NT), ljungögontröst (VU) och 

fläckmaskros (VU). Mellan Sanddamm och Lahall på Klosterfjordens norra strand finns 

även det ovanliga kräftdjuret linsräka (EN), den iögonfallande kärlväxten martorn (EN) 

och guldsandbi (VU) som alla omfattas av åtgärdsprogram för hotade arter. Nationellt 

intressanta odlingslandskap finns på Vendelsö, Ustö och Älmö, och i Båtafjorden och 

Klosterfjorden. Vendelsöarna är naturreservat, och har utöver de värdefulla betes-

markerna som nämnts ovan, stora värden för båtburet friluftsliv med sitt natursköna 

omväxlande landskap med betesmarker, klippor, klapperstensfält och småvatten. 

Vendelsö är även den överlägset bästa lokalen för stenlavar som man känner till i länet. 

Kustområdets fågelliv är rikt, och särskilt i Båtafjorden, på öarna Knarrskär, Sönnre 

Horten och Norra Horten, och i Klosterfjorden. Här häckar bland annat sydlig kärr-

snäppa (CR), årta (VU), hämpling (VU), sydlig gulärla (VU), kentsk tärna (EN), 

storspov (VU) och småtärna (VU). Sydlig kärrsnäppa omfattas av åtgärdsprogram för 

hotade arter. Båtafjordens och Klosterfjordens betade strandängar ligger i anslutning till 

produktiva grundområden i havet vilket ger särskilt goda förutsättningar för vadarfåglar. 

Öarna utanför Sanddamm är sälskyddsområde.  

De marina miljöerna i kustavsnittet utgörs framförallt av grunda bottnar, klipp- och 

blockbottnar samt djupa mjukbottnar. Grunda bottnar har en stor mångfald av arter, 

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

födosöksområde för ett flertal arter. I de grunda områdena är vegetationlösa bottnar 

viktiga för t.ex. juvenila plattfiskar och kräftdjursarter, medan ålgräsängar utgör den 

strukturella grunden för mycket artrika och produktiva ekosystem. Vid Vendelsö finns 

även biogena rev. Klipp- och blockbottnar är beväxta av makroalger (tång), vilka 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 Vendelsöarna, Vendelsöfjorden, Båtafjorden och 

Klosterfjorden. De två sistnämnda ingår i fredningsområden för fisk. Även området vid 

Stråvalla strand är fredningsområde för fisk. De produktiva bottnarna utgör i sin tur föda 

för vadare och sjöfågel, och är tillsammans med angränsande strandängar, en viktig 

resurs för häckande och rastande vadare och änder.  

Ån Viskan som mynnar ut i Klosterfjorden, har lek- och uppväxtområden för lax och 

havsöring samt utgör vandringsstråk för lax (regionalt intressant), öring (regionalt 

intressant) och ål (CR), och är därför av särskilt intresse för sportfiskare. Viskan är 



LÄNSSTYRELSEN Bilaga 2 9 (61) 

  511-1028-14 

 

utpekad som riksintresse för friluftsliv (3 kap. 6 § MB) och som nationellt särskilt 

värdefullt vatten av Fiskeriverket och Riksantikvarieämbetet. 

De höga friluftsvärdena i kuststräckan har lett till att hela sträckan omfattas av riks-

intresse för det rörliga friluftslivet (4 kap. 2§ MB), och stora delar av riksintresse för 

friluftsliv (3 kap. 6§ MB). De höga naturvärdena manifesteras genom att delar av 

sträckan omfattas av riksintresse för naturvård (Klosterfjorden – Getterön, och 

Vendelsöarkipelagen, enligt 3 kap. 6§ MB), att flera områden är skyddade som natur-

reservat (Biskopshagen och Vendelsöarna) eller Natura 2000-områden (Vendelsö och 

Båtafjorden). Flera områden är upptagna i kommunens naturvårdsprogram. Bua och 

Åskloster är upptagna i kulturmiljöprogramet. Kusten och skärgården har flera olika 

intresseaspekter, bl.a. bad, båtsport, fritidsfiske, promenader, ornitologiska studier eller 

andra naturupplevelser. Naturreservaten är populära besöksmål för både besökande och 

boende i området. En stor del av kusten är tillgänglig för besökare. Den bebyggelse som 

finns är koncentrerad till Bua, Stråvalla och Ringhals kärnkraftområde. 

Tillgänglighet 

Området är tillgängligt med vägar. För båtfolket finns gästhamn i Bua, och naturhamnar 

både längs kusten och på en del av öarna. Cykelleden Ginstleden går i nära anslutning 

till kustområdet. Sträckan år även nåbar med buss på flera platser. Övernattnings-

möjligheter finns i form av camping med stuguthyrning i Stråvalla, och camping och 

bed & breakfast i trakten av Kärradal. Etablerade badplatser finns bl.a. vid Stråvalla, 

Videberg och Bua. 

  



LÄNSSTYRELSEN Bilaga 2 10 (61) 

  511-1028-14 

 

Kustavsnitt B: Mellersta kusten (kartblad 4-8) 

UPPGIFTER OM STRANDSKYDDSOMRÅDET B:  

Lägesbeskrivning Mellersta delen av kusten i Varbergs kommun från 

Årnäsudden till Getterön. 

Riksintressen enligt 4 kap. MB Riksintresse högexploaterad kustzon. Riksintresse 

för det rörliga friluftslivet. 

Riksintressen enligt 3 kap. MB Riksintresse friluftsliv: Getterön – Årnäs – Balgö-

fjorden. Riksintresse naturvård: Klosterfjorden – 

Getterön. 

Områdesskydd enligt MB  Natura 2000-områdena Getteröns fågelreservat, 

Balgö, Västra Getterön, Gamla Varberg och Årnäs-

udden. Naturreservaten Getteröns fågelreservat, 

Balgö, Västra Getterön, Gamla Varberg och Årnäs-

udden. Fågelskyddsområde Getteröns fågelreser-

vat, Balgö, Klåback, Sadeln, Store både och Lille 

både. De två sistnämnda är också 

sälskyddsområden.  

Fredningsområde för fisk Himleån och Nisebäckens mynning, 

Fystadsfjorden. 

Våtmarker Ramsarområdet Getterön. 

Ängs- och betesmarker Ett flertal strandbetade kusthedar med hällmarker 

vid Årnäsudden med särskilda värden. Betade 

strandängar och kusthedar med särskilda värden på 

Balgö och grannön Gråskär. Vid Torpa finns en 

välhävdad sötvattenstrandäng och vid Holmen en 

restaurerbar strandäng. Vid Tofta och Gamla 

Varberg finns en stor strandäng med intressant 

flora. På Getterön finns betesmarker där vissa har 

floravärden, andra med höga värden för fågellivet. 

Arter av naturvårdsintresse 69 rödlistade och 70 regionalt intressanta arter. 

Nationell bevarandeplan för Årnäsudden, Kärra – Getterön. 

odlingslandskapet 

Kommunalt naturvårdsprogram Årnäshalvön (klass 1), Holmen (klass 3), Balgö 

naturvårdsområde (klass 1), Fyrstrandsfjorden 



LÄNSSTYRELSEN Bilaga 2 11 (61) 

  511-1028-14 

 

(klass 1), Trönningenäs (klass 3), Västra Getteröns 

naturreservat (klass 2), Himleån (klass 2) och 

Getteröns naturreservat (klass 1).  

Kulturmiljöprogram Kråkholmen, Åskloster, Getterön, Årnäsudde, 

Trönningenäs, Balgö och Lindberg. 

Badplats Espevik, Kärra och flera platser på södra delen av 

Getterön. 

Vandrings/Cykel/Ridled Ginstleden (cykelled). 

Övernattningsmöjlighet Flera möjligheter vid Årnäshalvön, Kärradal, 

Getterön och i Varberg. 

Nås med kollektivtrafik  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. 

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

Beskrivning 

Upplevelsevärden och värden för djur- och växtliv 

Kust och skärgårdsområdet i det här kustavsnittet har en karaktär av oexploaterad 

skärgård och har ett etablerat friluftsliv där bad, båtliv, fiske, natur- och kulturstudier 

och promenader är viktiga inslag. Denna del av kusten består huvudsakligen av öppna 

vindpinade hällmarksljunghedar och betade strandängar, och den relativt sparsamma 

bebyggelsen är koncentrerad till mindre tätorter.  

Geologi 

Det finns flera lämningar från inlandsisen i form av block och klapperstensfält, morän-

ryggar, hällar, jättegrytor och strandvallar. Det finns även en del grottbildningar, bl.a. 

vid Trönningenäs. Kustområdet bjuder på en sparsam skärgård där Balgö är största ön. 

Balgö är geologiskt intressant med stora sandavlagringar och israndsbildningar både 

ovan under havsytan. Dessa ryggformade bildningar kallas Hallands kustmoräner och 

ute i havet syns ryggarna som låga långsträckta öar. Västra Getterön bjuder på 

spännande geologi med glacialslipade runda hällar, jättegrytor och klapperstensfält.  
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Växt- och djurliv 

På naturreservatet Årnäsudden finns vackra betespräglade ljunghedar i mosaik med kala 

klippor och hällar. Det finns även klapperstensfält och en flack havsstrandäng. Det finns 

en artrik mark- och stenlevande lavflora samt en mängd kärlväxter av naturvårdsintresse 

t.ex. krypfloka (EN), borstsäv (EN), klockgentiana (VU, ingår i åtgärdsprogram för 

hotade arter), klotgräs (VU), granspira (NT), rödlånke (NT) och Jungfru Marie nycklar 

(regionalt intressant). Även fågellivet är intressant med bl.a. häckande stenskvätta 

(regionalt intressant). Årnäsudden ingår i Natura 2000. 

Balgö har liksom Årnäsudden ljunghed men även fuktig hedmark, kärrvegetation och 

torrängar. På Balgö är lavfloran ännu rikare än på Årnäsudden, med rödlistade arter som 

sydlig ladlav (CR) och sydlig halmlav (NT). Även kärlväxtfloran är rik med bl.a. 

krypfloka (EN), kattfot (regionalt intressant), källgräs (VU), ljungögontröst (VU) och 

dvärglin (VU). På Balgö finns även Hallands bästa lokal för den rödlistade stinkpaddan 

(VU), som omfattas av åtgärdsprogram för hotade arter. Ön är även ett eldorado för 

fåglar med värdefulla häcknings- och rastplatser för främst vadare och sjöfågel. Här 

häckar exempelvis småtärna (VU), silltrut (NT), tobisgrissla (NT) och vitkindad gås 

(regionalt intressant) liksom samtliga Sveriges arter av simänder. Vintertid ses havsörn 

regelbundet i området. De grunda vattenområdena är viktiga övervintringslokaler för 

sjöfågel. Delar av Balgö liksom öarna Store både och Lille både har tillträdesförbud 

under delar av året till skydd för fågel respektive säl och hela Balgö med omgivande 

skär är skyddad som naturvårdsområde och ingår i Natura 2000. 

De kustpräglade betesmarkerna vid Holmen har också en rik flora som dock skulle 

kunna öka med röjning och bränning. Från Kråkeberg, längs hela Fyrstrandsfjorden till 

Jonsudden finns värdefulla naturbetesmarker med rikligt med klockgentiana (VU, 

omfattas av åtgärdsprogram för hotade arter). Här finns även granspira (NT), rödsäv 

(NT) samt de regionalt intressanta arterna kattfot, jungfrulin, hedfryle, Gelerts maskros 

och hirsstarr. Gamla Varberg är naturreservat och Natura 2000-område. 

Getteröns fågelreservat, endast en kilometer från Varberg centrum, har stor betydelse 

för fågellivet och är ett paradis för ornitologer. Området är naturreservat, Ramsar-

område och ingår i Natura 2000. Det myllrande fågellivet finns både på strandängarna 

och i omgivande vassar. Exempel på skyddsvärda arter som häckar i området är sydlig 

kärrsnäppa (CR), rödspov (CR), kentsk tärna (EN), årta (VU), pungmes (EN), och de 

regionalt intressanta arterna smådopping, skärfläcka, rödbena och snatterand. Sydlig 

kärrsnäppa omfattas av åtgärdsprogram för hotade arter. Fåglarna kan beskådas från 

gömslen och fågeltorn, och det finns även ett besökscentrum med kafé, butik och 

naturinformation i form av ett Naturum. Himleån som mynnar i Getterön är utpekat som 

nationellt värdefullt vatten av Fiskeriverket p.g.a. sina bestånd av lax och havsöring. 

Västra Getteröns naturreservat är också tämligen tätortsnära och erbjuder en kargare 

miljö med klipphällar, magra ljunghedar och torrängar. Den långa beteshistorien har 
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medfört en intressant flora, med bland annat de oansenliga men sällsyna arterna knutört 

(VU) och dvärglin (VU). Området samt omgivande skär har även värde för fågellivet. 

Reservatet bjuder även på flera vackra utsiktspunkter, stigar och badplatser dit många 

tar sig speciellt på sommarhalvåret.  

Kulturmiljöer 

Balgö är kulturhistoriskt intressant med en betespräglad kulturmiljö, flera fornlämningar 

och en välbevarad gårdsbebyggelse från 1800-talet. På Årnäshalvön är en välbevarad 

kusthedsmiljö med långvarig hävd och en värdefull flora. Området har även en 

koncentration av bronsåldersrösen stensättningar. Kråkeholmen har ovanligt 

välbevarade lämningar från sillfiskeperioderna. Gamla Varberg hyser förhistoriska 

gravar i krönläge omgiven av värdefulla artrika flacka havsstrandängar och hagmarker. 

Trönningenäs har en välbevarad äldre gårdsbebyggelse med väderkvarn i en ljungklädd 

kusthed. Getterön, som sedan 1936 är en halvö, hyser en koncentration av förhistoriska 

gravanläggningar. Balgö, Årnäsudde, Kråkholmen, Gamla Varberg, Trönningenäs och 

Getterön är med i Varbergs kulturmiljöprogram.  

Vattenområden 

Delområdet är ett av de mest skyddsvärda längs hela Hallandskusten med avseende på 

marina miljöer. Kusten består av vikar, bukter, sund, revbildningar, öar och skär, vilket 

ger en mångfald av marina miljöer. Delområdet präglas till stor del av parallella 

revbildningar i nordvästlig-sydostlig riktning, bestående av block. I havet väster om 

bildar de rev ända ut till ca 30-40 m djup. Reven är beväxta av framförallt makroalger 

(tång) ner till ca 20-25 m djup. Makroalgerna utgör viktiga livsmiljöer för ett flertal 

organismer som t.ex. små kräftdjur, snäckor och fiskar. På större djup domineras reven 

av koralldjur och svampdjur. Omfattande vidsträckta grundområden finns också. Dessa 

hyser en stor mångfald av arter, habitat och funktioner och utgör lek, uppväxt- och 

födosöksområde för ett flertal arter och har därigenom stor biologisk betydelse. Ett av 

de viktigaste habitaten i grundområden är ålgräsängar, men även vegetationslösa 

områden på djup grundare än 1 m är viktiga, t.ex. för juvenila plattfiskar och kräftdjur. 

Mjukbottnar på djupare vatten är vanligt förekommande, och är viktiga för bl.a. havs-

borstmaskar och musslor. Kustavsnittet har i sin helhet mycket värdefulla marina 

miljöer. Tre av de grunda havsbottenområdena utgör särskilda fiskefredningsområden 

(enligt 3 kap. 3§ Fiskeriverkets föreskrifter) eftersom de utgör viktiga uppväxtområden 

för fisk. Det rör sig om viken norr om Getterön vid Himleåns mynning, Fyrstadsfjorden 

och området intill Nisebäckens mynning i Kärrafjorden. 

Tillgänglighet 

Området är tillgängligt med vägar. Cykelleden Ginstleden går i nära anslutning till 

kustområdet. Sträckan från Äspeviken på Årnäshalvön till Tångaberg samt Getterön är 
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även nåbara med buss. Övernattningsmöjligheter finns på flera ställen, t.ex. camping-

platser i trakten av Årnäs och på Getterön, och hotell i Varberg. Flera badplatser finns i 

området, t.ex. vid Espevik och på södra delen av Getterön. I Bua finns en gästhamn. 
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Kustavsnitt C: Södra kusten (kartblad 8-11) 

UPPGIFTER OM STRANDSKYDDSOMRÅDET  

  

Lägesbeskrivning Södra delen av kusten i Varbergs kommun, från 

och med Varberg tätort söderut till kommun-

gränsen mot Falkenberg. 

Riksintressen enligt 4 kap. MB Riksintresse högexploaterad kustzon. Riksintresse 

för det rörliga friluftslivet. Natura 2000-områdena 

Gamla Köpstad, Galtabäck – Lynga strandängar. 

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

Riksintresse kulturmiljövård: Varbergs innerstad 

och Träslövsläge. 

Områdesskydd enligt MB Natura 2000-områdena Gamla Köpstad, Galtabäck 

– Lynga strandängar. Naturreservatet Gamla 

Köpstad (Norra och Södra). Fågelskyddsområde 

vid Svartskär och Rödskär inom naturreservatet 

Gamla Köpstad (Norra). 

Fredningsområde för fisk Apelviken, viken söder om Södra Näs (Nygårds-

bäckens mynning) samt grundområdena utanför 

Tvååkersån och Törlan. 

Våtmarker Ramsarområde Träslövsläge – Morups tånge. 

Ängs- och betesmarker Betat bergigt område mellan Varberg och Apel-

viken. Ljunghed och strandängar på Svartskär och 

Rödskär. Strandäng med särskilda värden söder om 

Södra Näs. Strandängar och hedvegetation med 

höga floravärden vid Gamla Köpstad och Galta-

bäck. Välhävdade havsstrandängar med skonor och 

särskilda floravärden vid Utteros och Sik. 

Arter av naturvårdsintresse 50 rödlistade och 51 regionalt intressanta arter av 

främst fåglar, kärlväxter och insekter. 

Nationell bevarandeplan för Björkäng – Apelviken.  

odlingslandskapet 

Kommunalt naturvårdsprogram Hästhagabergen – Subbe (klass 3), Södra Näs 

(klass 2), Gamla Köpstad (klass 1), Törlan 
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(klass 3), Tvååkersån (klass 3) och Utteros-Sik 

(klass 1).  

Kulturmiljöprogram Varbergs innerstad, Galtabäck – Gamla Köpstad, 

Södra villastaden, Apelviken, Träslövsläge, Sik – 

Björkäng. 

Badplatser Apelviken, Södra Näs, Träslövsläge, Gamla 

Köpstad, Björkäng. 

Cykelled Ginstleden. 

Övernattningsmöjlighet Många möjligheter, t.ex. i Varberg och 

Träslövsläge. 

Nås med kollektivtrafik  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. 

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

Beskrivning 

Upplevelsevärden och värden för djur- och växtliv 

Landskapet domineras av vindpinad kusthed som här och var övergår i havstrandängar 

med höga flora- och fågelvärden, men det finns också hällmarker, klapperstensområden, 

sanddyner och betade havsstrandängar. Det finns ett antal områden där nya sandrevlar 

och laguner kontinuerligt ombildas, t.ex. vid Utteros och Sik, vilka särskilt väl belyser 

landskapets utveckling och ger området geovetenskapliga värden.  

Odlingslandskap 

Kuststräckan. Hästhagabergen – Subbe är ett välbesökt friluftsområde söder om 

Varberg. Området hyser en karg urbergsnatur med enbuskar och kala klippor ner mot 

vattnet. Udden bjuder på utsiktsplatser, bronsåldersrösen samt ströv- och cykelstigar. I 

området finns flera rödlistade arter, bl.a. slätbjörnbär (VU), engelsk fetknopp (NT), 

hämpling (VU) och klockgentiana (VU, omfattas av åtgärdsprogram för hotade arter). 

I Apelviken finns värdefulla sandmarker med en rad skyddsvärda arter som ljung-

ögontröst (VU), bibagge (NT), och dynstinksvamp (VU). Bibagge omfattas av 

åtgärdsprogram för hotade arter. 
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Kustlandskapet på Södra Näs är öppet och betespräglat med havsstrandängar och kust-

hed med artrik flora. Några sällsynta arter som förekommer här är klockgentiana (VU, 

omfattas av åtgärdsprogram för hotade arter), rödlånke (NT) och krypfloka (EN). Södra 

Näs används flitigt för bad och friluftsliv och har därför begränsat värde för fågellivet. 

Rödskär och Svartskär längst ut på udden har dock ett värdefullt fågelliv med häckande 

hämpling (VU) och stenskvätta (regionalt intressant). 

Hela Varbergs kust söder om Träslövsläge har mycket höga naturvärden och utgörs 

därför av riksintresse för naturvård (3 kap. 6 § MB). Området utgörs av Natura 2000-

område och Ramsarområde, d.v.s. ett område av internationellt intresse vad gäller 

våtmarker och våtmarksfåglar. Här häckar en lång rad rödlistade fåglar som småtärna 

(VU), storspov (VU) och de regionalt intressanta arterna mindre strandpipare, rödbena, 

skärfläcka och större strandpipare. 

Naturreservatet Gamla Köpstad omfattar spetsen på Södra Näs samt området från 

Träslövsläge till och med Lerjan. I området finns havsstrandängar, permanenta 

sanddyner, gräsmarkssanddyner, ”fuktängar”, ”torra hedar” och ett klapperstensfält. I 

området finns en rad skyddsvärda arter som insekterna praktbyxbi (NT) och allmän 

purpurmätare (NT), kärlväxterna marrisp (VU), smal käringtand (NT) och rödlånke 

(NT) och fåglarna småtärna (VU) och hämpling (VU).  

Området mellan Utteros och Sik hyser en mosaik av strandtyper och utgör en av 

västkustens viktigaste rastlokaler för vadare och änder. Sandrevlar, laguner och grunda 

havområden i kombination med betade strandängar utgör en mosaikartad biotop 

avgörande för det artrika fågellivet i området. Det finns häckande storspov (VU), 

småtärna (VU), skärfläcka (regionalt intressant), rödbena (regionalt intressant) för att 

nämna några. Även floran är värdefull med inslag av de rara växterna sandmålla (CR), 

fläckmaskros (VU) och ormtunga (regionalt intressant). 

Alla de nämnda områdena ingår i kommunens naturvårdsprogram, liksom Tvååkersån 

och Törlan som är två typiska slättåar med lax- och havsöring. 

Marina värden 

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

framförallt av grunda bottnar, klipp- och blockbottnar samt till viss del djupa mjuk-

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 vegetationslösa områden 

vilka är viktiga för exempelvis juvenila plattfiskar och kräftdjursarter. En mindre ålgräs-

äng har påträffats söder om Galtabäcksskär. 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 
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bl.a. havsborstmaskar och musslor. Speciellt värdefulla är de marina miljöerna runt 

södra Näs, Kagabäcksviken och Lerjan. Tre särskilt produktiva områden utgör fred-

ningsområden för fisk. Dessa är de grunda vikarna Apelviken, viken söder om Södra 

Näs samt grundområdena utanför Tvååkerssåns och Törlans mynningar, vid Lerjan.  

Kulturmiljö 

Kusträckan berörs av två områden som är riksintressen utpekade för kulturmiljövården 

enligt 3 kap. 6 § MB. Varbergs innerstad är ett område med medeltida fästning och 

angränsande trähusbebyggelse samt bad- och kurortsanläggningar. 1,5 km söder om 

Varbergs innerstad på en udde utanför Apelviken ligger en välbevarad sanatoriemiljö, 

även den av kulturhistoriskt intresse. Ytterligare 3-4 km söder om Apelviken ligger 

Träslövsläge, Hallands största och ännu levande fiskeläge som med sin omgivande 

trähusbebyggelse är av riksintresse för kulturmiljövården. Varbergs innerstad, Södra 

villastaden, Apelviken, Träslövsläge, Galtabäck – Gamla Köpstaden och Sik – Björkäng 

omfattas av kulturmiljöprogrammet.  

Friluftsliv 

Även om detta kust- och havsområde saknar skärgård och båtlivet således inte är så 

livligt som norrut, är området synnerligen intressant för friluftslivet. Vind- och kites-

urfing och är populärt här men utgör ett störningsmoment för de häckande fåglarna i 

området. Befolkningstätheten är störst i Varberg och Apelviken som ligger söder om 

Varberg. Kuststräckan Stranninge – Björkäng är förhållandevis opåverkad av bebygg-

else. Kustområdet bjuder på en mångfald av friluftsmöjligheter, bl.a. vandring, bad, 

fritidsfiske, fågelskådning i toppklass, botaniska studier, kajakpaddling för att nämna 

några få.  

Tillgänglighet 

Området nås enkelt med väg på många platser, och är nåbart med buss från Varberg till 

Träslövsläge och från Björkäng till Sik. Cykelleden Ginstleden löper läns hela 

kuststräckan. Gästhamnar finns i Varberg och Träslövsläge. Övernattningsmöjligheterna 

är goda med flera campingplatser, vandrarhem i Träslövsläge, flera bed & breakfast och 

en rad övernattningsmöjligheter i Varberg. Längs med denna kuststräcka finns flera 

etablerade badplatser. Björkäng, Apelviken och Träslövsläge är särskilt populära.  
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Åkulla bokskogar 

Åkulla bokskogsområde är med sin sjörikedom, den starkt kuperade terrängen och den 

rikliga förekomsten av naturskogsartad bokskog mycket naturskönt, med betydande 

värden för både friluftslivet och djur- och växtliv. I Åkullaområdet finns en rad 

anläggningar och verksamheter som bidrar till områdets värde för friluftslivet, t.ex. ett 

omfattande system av stigar och leder, goda övernattningsmöjligheter, försäljning av 

fiskekort, båtuthyrning, caféer, cykeluthyrning, längdskidspår m.m. Det finns också en 

rad besöksmål som naturreservat, Bexells talande stenar, sevärda kyrkor och museum, 

kulturstigar, badplatser, gårdsbutiker, turridning, guidade fisketurer, mountainbiketurer 

m.m. Åkulla har många mils upptagningsområde som frilufts- och rekreationsområde, 

och torde vara det mest mångsidiga i länet vad gäller möjligheter för ett rikt och 

omväxlande friluftsliv. 

Bokskogsområdet är ett av Sveriges främsta ur naturvårdsbiologisk synpunkt, med en 

lång rad rödlistade arter, främst kryptogamer, insekter och fåglar. Värdena är i hög grad 

kopplade till områdets väl tilltagna storlek och att bokskog funnits i området under 

mycket lång tid. I Åkullaområdet finns flera naturreservat avsatta, främst för att bevara 

de värdefulla bokskogarna. Även sjöarna är värdefulla med välutvecklade mattor av 

rosettvegetation och i flera finns sällsynta vattenväxter. Sprickdalslandskapet i 

Åkullaområdet hyser lämningar från inlandsisen, något som bidrar till 

upplevelsevärdena. 

Hela Åkullaområdet är utpekat som riksintresse för naturvård och friluftsliv, ingår i 

Varbergs kommuns naturvårdsprogram och är utpekat som ett stort opåverkat område 

enligt 3 kap. 2 § MB.  

De sjöar som ingår i Åkullaområdet och som omfattas av utvidgat strandskydd är 

Byasjön, Ottersjön, Skärsjön och Valasjön vid Åkulla. Texten under denna rubrik gäller 

för samtliga fyra sjöar, vilka presenteras samlat på kommande sidor. 
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Byasjön (kartblad 21) 

UPPGIFTER OM STRANDSKYDDSOMRÅDET 

Lägesbeskrivning Ca 10 km sydost om Rolfstorp i Varbergs 

kommun, Hallands län. 

Riksintressen enligt 3 kap. MB Riksintresse naturvård: Åkulla bokskogar. 

Riksintresse friluftsliv: Åkulla bokskog.  

Stora opåverkade områden  Hela Åkulla bokskogsområde. 

enligt 3 kap. 2 § MB 

Områdesskydd enligt MB  Naturreservaten Långanskogen och Skogsbo. 

Nyckelbiotoper/naturvärden Hela södra kanten och delar av den västra utgörs av 

nyckelbiotop med alsumpskog. I norr finns två 

nyckelbiotoper med ädellövskog. 

Våtmarker  Sumpskog i söder med mycket höga naturvärden i 

våtmarksinventeringen. 

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

inventeringen vid Holma ö och Skogen. 

Arter av naturvårdsintresse  23 rödlistade och 57 regionalt intressanta arter. 

Värdefulla vatten Nationellt värdefullt enligt Naturvårdsverket. 

Kommunalt naturvårdsprogram Åkulla bokskogar (klass 1). 

Kulturmiljöprogram Ästad. 

Vandrings/cykel/ridled Hallandsleden (vandringsled) och ridled. 

Badplats Vid Ästad. 

Övernattningsmöjlighet Flera t.ex. i Åkulla, Skärbäck och Ästad. 

Fiske Fiskekortsförsäljning genom Centralhalländska 

fiskevårdsområdesföreningen. 

Nås med kollektivtrafik  Ja, busshållsplats i Ästad intill sjön. 
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BESKRIVNING AV VÄRDEN 

Huvudmotiv 

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

anläggningar och verksamheter till gagn för friluftslivet. Friluftsmarkens funktion är 

också hög eftersom den ingår i en större sammanhängande helhet (Åkullaområdet). 

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

rikt fågelliv med häckande och födosökande storlom och drillsnäppa. Här finns ett 

våtmarksområde och flera värdefulla skogsområden som är livsnödvändiga habitat för 

hotade eller annars särskilt känsliga arter. 

Följande riksintressen, som omfattar hela området, är relevanta för det utvidgade 

strandskyddet (punkt 2*): riksintresse för friluftslivet och naturvården. 

Beskrivning 

Byasjön är en del av Åkulla bokskogar, ett omfattande område med sjöar och bokskog 

med höga naturvärden och stor betydelse för friluftslivet. Byasjön ligger ca 10 km 

sydost om Rolfstorp, och omfattas av utvidgat strandskydd sedan 1966. 

Det finns goda möjligheter att idka friluftsliv i och omkring Byasjön. Det finns en 

vandringsled i närheten av sjön (Skogsbostigen) och Hallandsleden passerar sjön i 

söder. Sydost om sjön finns även en ridled. Genom en liten kanal kan man ta sig med 

båt från Byasjön till Ottersjön som också är besöksvärd. Fisket är tillgängligt för 

allmänheten (fiskekort krävs), och i sjön finns bl.a. abborre, gädda, sarv, sutare och 

mört. Fiskekortsförsäljning, båtuthyrning, badplats och övernattningsmöjligheter finns i 

Ästad, liksom en 4 H-gård med lägerverksamhet. Väg löper ända fram till sjön i norr 

och öster, och busshållsplats finns i Ästad. 

Byn Ästad i sydost består bl.a. av välbevarade byggnader och fornlämningar och ingår, 

tillsammans med borgruinen på Holma ö och hela östra delen av sjön i kulturmiljö-

programmet. 

Byasjön ingår, tillsammans med ett 20-tal andra sjöar, i området Åkulla som är utpekat 

som nationellt värdefulla vatten av Naturvårdsverket. Naturvärdena är fördelade runt 

sjön, men särskilt höga i söder där länets största och mest värdefulla alsumpskog breder 

ut sig. Denna hyser t.ex. örlav (VU), mossan brynia (Natura 2000-art, VU) och 

skalbaggar som bokbarkglansbagge (VU) och är klassad som nyckelbiotop, har högsta 

klass i våtmarksinventeringen och är skyddad i naturreservatet Långanskogen. Brynia 

omfattas av åtgärdsprogram för hotade arter. 

Ytterligare alsumpskog klassad som nyckelbiotop finns längs västra stranden, och vid 

Skogen i väst finns också en betesmark med värdefull hävdgynnad flora. Stränderna i 

sjöns norra delar ingår i sin helhet i naturreservatet Skogsbo, med bokskogar i 
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bergbranter varav tre nyckelbiotoper inom strandskyddområdet. På halvön Holma ö, 

inom reservatet finns en medeltida borgruin och öppen, naturlig betesmark med spridda 

dungar. Betesmarken har höga naturvärden, och inom den del som ligger inom 

strandskyddområdet finns tre skyddsvärda träd av bok och ek. Den rödlistade fjärilen 

violettkantad guldvinge (NT) håller till vid betesmarken. 

Vid sjön häckar fåglar som storlom (Natura 2000-art, regionalt intressant), trana (Natura 

2000-art, regionalt intressant), forsärla (regionalt intressant) och fisktärna (Natura 2000-

art, regionalt intressant) och de rödlistade fåglarna drillsnäppa (NT), mindre 

flugsnappare (Natura 2000-art, NT) och mindre hackspett (NT). Bl.a. storlom och 

drillsnäppa är störningskänsliga framför allt under häckningen, som sker i strandnära 

lägen. Ökad bebyggelseexploatering är ett hot mot arternas fortlevnad i sjön. 
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Ottersjön (kartblad 21) 

UPPGIFTER OM STRANDSKYDDSOMRÅDET 

Lägesbeskrivning Ca 10 km söder om Rolfstorp i Varbergs kommun, 

Hallands län. 

Riksintressen enligt 3 kap. MB Riksintresse naturvård: Åkulla bokskogar. 

Riksintresse friluftsliv: Åkulla bokskog. 

Riksintresse kulturmiljö: Dagsås. 

Stora opåverkade områden  Hela Åkulla bokskogsområde. 

enligt 3 kap. 2 § MB 

Områdesskydd enligt MB  Naturreservatet Långanskogen. 

Nyckelbiotoper/naturvärden Flera nyckelbiotoper med alsumpskog i östra delen 

av sjön och lövskog, delvis dominerad av bok, som 

utgör naturvärdesobjekt i norr. 

Våtmarker  Sumpskog i sydost med mycket höga naturvärden i 

våtmarksinventeringen. 

Äng- och betesmarker Betesmarker med särskilda värden, och som ingår i 

ängs- och betesmarksinventeringen vid mittersta 

delen av den södra stranden. 

Arter av naturvårdsintresse  12 rödlistade och 17 regionalt intressanta arter. 

Värdefulla vatten Nationellt värdefullt enligt Naturvårdsverket. 

Kommunalt naturvårdsprogram Åkulla bokskogar (klass 1). 

Kulturmiljöprogram Dagsås – Öströö.  

Vandrings/cykel/ridled Hallandsleden och Slottstigen (vandringsleder) och 

ridled. 

Övernattningsmöjlighet Flera t.ex. i Skärbäck och Ästad. 

Fiske Fiskekortsförsäljning genom Centralhalländska 

fiskevårdsområdesföreningen. 

Nås med kollektivtrafik  Ja, busshållsplats i västra delen av sjön. 
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BESKRIVNING AV VÄRDEN 

Huvudmotiv 

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

funktion är hög eftersom den ingår i en större sammanhängande helhet (Åkullaområdet). 

Området som berörs av strandskydd är ett ekologiskt känsligt område (punkt 7*) med 

flera värdefulla skogsområden som är livsnödvändiga habitat för hotade eller annars 

särskilt känsliga arter.  

Följande riksintressen, som omfattar hela området, är relevanta för det utvidgade 

strandskyddet (punkt 2*): riksintresse för friluftslivet och naturvården. 

Beskrivning 

Ottersjön är en del av Åkulla bokskogar, ett omfattande område med sjöar och bokskog 

med höga naturvärden och stor betydelse för friluftslivet. Ottersjön ligger ca 10 km 

söder om Rolfstorp och 6 km nordost om Tvååker, och omfattas av utvidgat 

strandskydd sedan 1966. 

Det finns goda möjligheter att idka friluftsliv i och omkring Ottersjön. Det finns en 

vandringsled i närheten av sjön (Slottstigen). Fisket är tillgängligt för allmänheten 

genom försäljning av fiskekort. I sjön finns bl.a. abborre, gädda, sarv, sutare och mört. 

Fiskekort säljs bl.a. vid Öströö fårfarm i sjöns norra del, och här finns även uthyrning av 

båt. Det finns flera övernattningsmöjligheter i närheten. Väg löper ända fram till sjön i 

norr och öster, och busshållsplatser finns strax väster om sjön. 

Västra delen av sjön ingår i kulturmiljöprogrammet under namnet Dagsås-Öströö.  

Ottersjön ingår, tillsammans med ett 20-tal andra sjöar, i området Åkulla som är utpekat 

som nationellt värdefulla vatten av Naturvårdsverket. Naturvärdena är fördelade runt 

sjön, men särskilt höga i sydost där länets största och mest värdefulla alsumpskog 

breder ut sig. Denna hyser t.ex. örlav (VU) och mossan brynia (Natura 2000-art, VU 

samt omfattas av åtgärdsprogram för hotade arter) och är klassad som nyckelbiotop, har 

högsta klass våtmarksinventeringen och är skyddad i naturreservatet Långanskogen. 

Ytterligare alsumpskog klassad som nyckelbiotop finns i sjöns nordöstra del. I mitten av 

södra stranden, strax norr om Sjö finns vidsträckta naturbetesmarker. Floran är bitvis fin 

med slåttergubbe (NT) och granspira (NT). I sjöns norra del, väster om Öströö, finns 

lövskogar klassade som naturvärdesobjekt. Här finns luddbjörnbär (NT), bokkantlav 

(NT) och bokvårtlav (NT) och ca 30 grova skyddsvärda träd har noterats inom 

strandskyddsområdet. Utanför finns ytterligare ett tjugotal. Fågellivet kring Ottersjön är 

förhållandevis rikt med häckning av mindre hackspett (NT) och de regionalt intressanta 

arterna trana (Natura 2000-art), stenknäck, forsärla, stenskvätta och stjärtmes.  
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Skärsjön (kartblad 20) 

UPPGIFTER OM STRANDSKYDDSOMRÅDET 

Lägesbeskrivning Ca 7 km söder om Rolfstorp i Varbergs kommun, 

Hallands län. 

Riksintressen enligt 3 kap. MB Riksintresse naturvård: Åkulla bokskogar. 

Riksintresse friluftsliv: Åkulla bokskog. 

Riksintresse kulturmiljö: Dagsås. Natura 2000-

området Näsnabben. 

Stora opåverkade områden  Hela Åkulla bokskogsområde. 

enligt 3 kap. 2 § MB 

Områdesskydd enligt MB  Natura 2000-området Näsnabben. Naturreservaten 

Karlsvik, Skärbäck och Stora Drängabjär och 

Näsnabben. Fågelskyddsområde. 

Nyckelbiotoper/naturvärden Runt sjön finns en stor mängd skogliga 

nyckelbiotoper och några naturvärdesobjekt. Dessa 

utgörs i stor utsträckning av hedbokskogar men 

även alsumpskog och ädellövsumpskog med ask 

förekommer. 

Våtmarker  Myrmark med mycket höga naturvärden i väster 

vid Stegasjön. 

Äng- och betesmarker Betesmarker med särskilda värden i östra kanten av 

Skärsjön. 

Arter av naturvårdsintresse  25 rödlistade och 36 regionalt intressanta arter. 

Värdefulla vatten Nationellt värdefullt enligt Naturvårdsverket. 

Kommunalt naturvårdsprogram Åkulla bokskogar (klass 1). 

Kulturmiljöprogram Dagsås – Öströö.  

Vandrings/cykel/ridled Hallandsleden, Näsetstigen, Bexellstigen, 

Bergastigen (vandringsleder) och ridled. 

Övernattningsmöjlighet Finns flera i närområdet, bl.a. intill sjön vid 

Skärbäcks gård. 

Fiske Fiskekortsförsäljning genom Centralhalländska 

fiskevårdsområdesföreningen. 
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Nås med kollektivtrafik  Ja. 
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BESKRIVNING AV VÄRDEN 

Huvudmotiv 

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

funktion är hög eftersom den ingår i en större sammanhängande helhet (Åkullaområdet). 

Skärsjön med omgivningar är ett ekologiskt känsligt område (punkt 7*). Sjön har ett rikt 

fågelliv med bl.a. häckande och födosökande storlom och fiskgjuse. Här finns en 

myrmark och flera värdefulla skogsområden som är livsnödvändiga habitat för hotade 

eller annars särskilt känsliga arter. 

Följande riksintressen, som omfattar hela området, är relevanta för det utvidgade 

strandskyddet (punkt 2*): riksintresse för friluftslivet och naturvården. 

Beskrivning 

Skärsjön är en del av Åkulla bokskogar, ett omfattande område med sjöar och bokskog 

med höga naturvärden och stor betydelse för friluftslivet. Skärsjön ligger ca 6 km 

ostsydost om Rolfstorp, 9 km väst om Ullared och ca 15 km sydost om Varberg. 

Skärsjön omfattas av utvidgat strandskydd sedan 1966. 

Det finns goda möjligheter att idka friluftsliv i och omkring Skärsjön. Det finns flera 

vandringsleder vid sjön såsom Näsetstigen, Bexellstigen och Bergastigen och 

Hallandsleden passerar sjöns östra del. Branterna runt sjön bjuder på vackra utsikter 

över det böljande landskapet. Naturreservaten är alla mycket besöksvärda. Fisket är 

tillgängligt för allmänheten genom försäljning av fiskekort. I sjön finns bl.a. abborre, 

gädda, sarv, sutare och mört. Fiskekort säljs bl.a. vid Skärbäcks gård i sjöns östra kant, 

och här finns även uthyrning av båt. Det finns flera övernattningsmöjligheter i närheten, 

bl.a. stuguthyrning vid sjön. Mindre vägar löper ända fram till sjön på några platser, och 

busshållsplatser finns mindre än en kilometer söder om sjön. 

Södra delen av sjön ingår i kulturmiljöprogrammet under namnet Dagsås-Öströö. 

Skärsjön är en okalkad men ej försurad klarvattensjö och ingår i trendsjöprogrammet, 

vars syfte är att följa utvecklingen i okalkade sjöar. Bottnen har ett mycket väl utvecklat 

och värdefullt vattenväxtsamhälle, med täta mattor av rosettväxter ner till ca 5 meters 

djup. I sjön finns den sällsynta kolonibildande blågrönalgen sjöhjortron (NT). Även 

fynd av den närbesläktade sjöplommon (regionalt intressant) har gjorts. Exploatering 

som leder till ökat näringsläckage i sjön är ett hot mot de arter som är knutna till den 

ekologiskt känsliga klarvattenmiljön. 

Bland häckande sjöfåglar finns fisktärna (Natura 2000-art), fiskgjuse (Natura 2000-art) 

och storlom (Natura 2000-art), alla av regionalt intresse. Storlom och fiskgjuse är 

störningskänsliga framför allt under häckningen, som sker i strandnära lägen. Ökad 

bebyggelseexploatering är ett hot mot arternas fortlevnad i sjön. Två öar är avsatta som 
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fågelskyddsområde, och hela sjön är utpekad som nationellt värdefull av 

Naturvårdsverket. 

Strandområdet omfattas av fyra naturreservat där Näsnabben också är Natura 2000-

område. Naturvärdena runt sjön består huvudsakligen av hedbokskogar med grova träd, 

bergbranter, alsumpskog och vid Ottersjö en ädellövsumpskog med ask. Skogarna hyser 

en rad rödlistade lavar som liten ädellav (EN), örlav (VU), kortskaftad parasitspik (VU), 

stiftklotterlav (VU) och ädelkronlav (VU). Här finns också rödlistade insekter som 

jättesvampmal (NT) och liten brunbagge (NT). Dessutom regionalt intressanta mossor 

och svampar. 
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Valasjön vid Åkulla (kartblad 16) 

UPPGIFTER OM STRANDSKYDDSOMRÅDET 

Lägesbeskrivning Ca 6 km sydost om Rolfstorp och 11 km 

västsydväst om Ullared i Varbergs kommun, 

Hallands län. 

Riksintressen enligt 3 kap. MB Riksintresse naturvård: Åkulla bokskogar. 

Riksintresse friluftsliv: Åkulla bokskog.  

Stora opåverkade områden  Hela Åkulla bokskogsområde. 

enligt 3 kap. 2 § MB 

Områdesskydd enligt MB  Naturreservaten Valaklitt och Toppbjär. 

Fågelskyddsområdena Valaklint och Valaön. 

Nyckelbiotoper/naturvärden I nordväst finns vidsträckta alsumpskogar klassade 

som naturvärdesobjekt och nyckelbiotop. I sydost 

vid Valaklitt finns en bokskog klassad som nyckel-

biotop. I sydväst finns en bokskog klassad som 

naturvärdesobjekt. 

Våtmarker  Längs en stor del av västra sidan finns en sump-

skog med höga naturvärden i våtmarks-

inventeringen. 

Äng- och betesmarker Vid Nabben i nordost finns en betesmark med 

särskilda värden. 

Arter av naturvårdsintresse  27 rödlistade och 39 regionalt intressanta arter. 

Värdefulla vatten Nationellt värdefullt enligt Naturvårdsverket. 

Kommunalt naturvårdsprogram Åkulla bokskogar (klass 1). 

Vandrings/cykel/ridled Hallandsleden (vandringsled) och ridled. 

Övernattningsmöjlighet Flera t.ex. i Åkulla, Skärbäck och Ästad. 

Fiske Fiskekortsförsäljning genom Centralhalländska 

fiskevårdsområdesföreningen. 

Nås med kollektivtrafik  Busshållsplats ca 2 km söder om sjön. 
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BESKRIVNING AV VÄRDEN 

Huvudmotiv 

Området som berörs av strandskydd är att betrakta som ett ekologiskt känsligt område 

(punkt 7*), dels med hänvisning till häckande fåglar (t.ex. storlom och sparvuggla), dels 

med hänvisning till områdets skogsanknutna värden. Området har, utöver de befintliga 

höga naturvärdena, i sin helhet en tydlig potential att utveckla viktiga ekologiska 

funktioner och höga biologiska kvaliteter. 

Valasjön är ett välbesökt friluftsområde (punkt 5*). Orördhet, oexploaterade, bullerfria 

områden och naturliga tillstånd utgör värden för friluftslivet. Friluftsmarkens funktion 

är också hög eftersom den ingår i en större sammanhängande helhet (Åkullaområdet). 

Följande riksintressen, som omfattar hela området, är relevanta för det utvidgade 

strandskyddet (punkt 2*): riksintresse för friluftslivet och naturvården. 

Beskrivning 

Valasjön är en del av det Åkulla bokskogar, ett omfattande område med sjöar och 

bokskog med höga naturvärden och stor betydelse för friluftslivet. Valasjön ligger ca 

10 km sydost om Rolfstorp, och omfattas av utvidgat strandskydd sedan 1966. 

Valasjön ingår, tillsammans med ett 20-tal andra sjöar, i området Åkulla som är utpekat 

som nationellt värdefullt vatten av Naturvårdsverket. I och invid sjön häckar en rad 

fåglar som de regionalt intressanta arterna storlom (Natura 2000-art), stjärtmes, trana 

(Natura 2000-art), skogsduva och sparvuggla (Natura 2000-art). Två områden är därför 

avsatta som fågelskyddsområden. 

Naturreservaten Toppbjär och Valaklitt i söder, utgörs till stor del av äldre natur-

skogsartad bokskog, delvis i branter. I Valaklitt och Toppbjär är skog inom 

strandskyddsområdet klassad som värdefull ur naturvårdssynpunkt (nyckelbiotop 

respektive naturvärdesobjekt). I reservaten finns en mycket stor mängd rödlistade arter 

av främst lavar och mossor, däribland bokporlav (CR), liten ädellav (EN), röd 

pysslinglav (VU), fläderlundlav (VU) och savlundlav (VU). Bokporlav omfattas av 

åtgärdsprogram för hotade arter.  

Flera lavar och mossor, däribland bokporlav, är strandanknutna i den meningen att de 

kräver en jämn och hög luftfuktighet året om, något som erbjuds i strandnära lägen. 

Stranden (även zonen som omfattas av utvidgat strandskydd) blir därför en viktig 

spridningskorridor mellan skogliga värdekärnor för hotade moss- och lavarter. 

Större delen av västra sjöstranden utgörs av alsumpskog med högt naturvärde i 

våtmarksinventeringen och som delvis är klassad som naturvärdesobjekt. I öster vid 

Nabben finns betesmarker med höga naturvärden.  
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Fisket är tillgängligt för allmänheten genom försäljning av fiskekort. I sjön finns bl.a. 

abborre, gädda och mört. Fiskekort säljs vid Öströö fårfarm, Ästad och Skärbäck. Det 

finns flera övernattningsmöjligheter i närheten. Väg löper ända fram till sjön på flera 

platser, och vandringsleden Hallandsleden och en ridled passerar sjön i väster. Toppbjär 

har särskilt höga värden för friluftslivet genom Bexells talande stenar, som är stenar 

med inskriptioner i form av ordspråk, sentenser och namn på historiska och kulturella 

personligheter som ristades in i slutet av 1800-talet och som nu i hundratal återfinns i 

landskapet kring Toppbjär. 
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Yasjön (kartblad 16) 

UPPGIFTER OM STRANDSKYDDSOMRÅDET 

Lägesbeskrivning Ca 6 km ostsydost om Rolfstorp och 9 km väst om 

Ullared i Varbergs kommun, Hallands län. 

Riksintressen enligt 3 kap. MB Riksintresse friluftsliv: Åkulla bokskog.  

Stora opåverkade områden  Hela Åkulla bokskogsområde. 

enligt 3 kap. 2 § MB 

Nyckelbiotoper/naturvärden Hedbokskog vid Åkulla och en naturlig skogsbäck 

omgiven med alsumpskog i väster. 

Arter av naturvårdsintresse  3 rödlistade och 7 regionalt intressanta arter. 

Kommunalt naturvårdsprogram Åkulla bokskogar (klass 1). 

Vandrings/cykel/ridled Vandringslederna Hallandsleden och Yasjöstigen. 

Cykellederna Åkullaleden och Cykelspåret. 

Badplats Vid friluftsgården. 

Övernattningsmöjlighet Vid friluftsgården. 

Fiske Fiskekortsförsäljning genom Åkulla fiskevårds-

områdesförening. 

Nås med kollektivtrafik  3 km längs vägen till närmaste busshållplats. 

Avrinningsområde Himleån. 
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BESKRIVNING AV VÄRDEN 

Huvudmotiv 

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

anläggningar och verksamheter till gagn för friluftslivet. Friluftsmarkens funktion är 

också hög eftersom den ingår i en större sammanhängande helhet (Åkullaområdet). 

Yasjön med omgivningar är ett ekologiskt känsligt område (punkt 7*). Här finns inslag 

av värdefulla lövskogar som är livsnödvändiga habitat för hotade eller annars särskilt 

känsliga arter. 

Följande riksintresse, som omfattar hela området, är relevant för det utvidgade 

strandskyddet (punkt 2*): riksintresse för friluftslivet. 

Beskrivning 

Yasjön är en del av Åkulla bokskogar, ett omfattande område med sjöar och bokskog 

med höga naturvärden och stor betydelse för friluftslivet. Hela Åkullaområdet är utpekat 

som riksintresse friluftsliv. Åkulla bokskog ingår i Varbergs kommuns 

naturvårdsprogram och är utpekat som ett stort opåverkat område i Varbergs 

översiktsplan. 

Navet i Åkullaområdets friluftsliv är Åkulla friluftsgård som ligger vid Yasjöns södra 

strand. Här finns restaurang och möjlighet att övernatta, fiskekortsförsäljning och 

båtuthyrning. En badplats finns i östra delen av sjön. På vintrarna anläggs elbelysta spår 

för längdskidor, med konstsnö om vädret kräver. I hela Åkullaområdet finns ett 

vidsträckt system av vandringsleder av varierande svårighetsgrad och som går att 

kombinera till önskad längd. Yasjöstigen på 5 km löper runt sjön, men även 

Flädhultstigen, och Bockstensstigen ligger nära sjön. Hallandsleden löper också förbi, 

delvis på samma sträckning som Yasjöstigen. Öster om sjön på vägen leder Cykelspåret.  

Inom strandskyddområdet finns naturvärden i form av två skogliga nyckelbiotoper. I 

öster en hedbokskog med flera rödlistade arter som bokvårtlav (NT), jättesvampmal 

(NT), lunglav (NT) och bokkantlav (NT). I väster finns en alsumpskog längs en naturlig 

bäck med regionalt intressanta mossor, t.ex. dunmossa. Flera lavar och mossor, 

däribland lunglav, är strandanknutna i den meningen att de kräver en jämn och hög 

luftfuktighet året om, något som erbjuds i strandnära lägen. Stranden (även zonen som 

omfattas av utvidgat strandskydd) blir därför en viktig spridningskorridor mellan 

skogliga värdekärnor för hotade moss- och lavarter. 

Sedan länsstyrelsens beslut från 1975 omfattas Yasjön av utvidgat strandskydd om 

200 m på land.  
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Fävren (i Hallands län, kartblad 12) 

UPPGIFTER OM STRANDSKYDDSOMRÅDET  

Lägesbeskrivning Ca 25 km nordost om Varberg, och 1,5 km väster 

om Kungsäter. Fävren delas med Marks kommun i 

Västra Götalands län. 

Riksintressen enligt 3 kap. MB Riksintresse naturvård: Fävren – Valasjön.  

Stora opåverkade områden  Fävren 

enligt 3 kap. 2 § MB  

Områdesskydd enligt MB  Naturreservatet Stackenäs.  

Nyckelbiotoper/naturvärden Nyckelbiotop med ekskog i bergbrant sydväst vid 

Trollakulla och i sydost vid Stackenäs. 

Naturvärdesobjekt i form av örtrikt bäckdråg vid 

Unnebo i sydväst. 

Äng- och betesmarker  Betesmarker på Prästö och Lindö. Betad hagmark 

med skogspartier och sötvattenstrandäng med 

särskilda värden vid norra Fävren. 

Arter av naturvårdsintresse  12 rödlistade och 33 regionalt intressanta arter. 

Kommunalt naturvårdsprogram Fävren – Valasjön (klass 1).   

Vandrings-/cykel-/ridled Cykelspåret passerar i söder. 

Övernattningsmöjlighet Ja. 

Nås med kollektivtrafik  Ja. 

Fiske Fiskekortsförsäljning genom Fävrens 

fiskevårdsområdesförening. 

Avrinningsområde Viskan. 
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BESKRIVNING AV VÄRDEN 

Huvudmotiv 

Fävren är ett ekologiskt känsligt område (punkt 7*). Sjön har ett mycket rikt fågelliv 

med bland andra häckande och födosökande storspov och brun kärrhök. Området har 

också ett stort värde för uttern och fladdermusarten barbastell.  

Sjön är lättillgänglig och ger goda möjligheter till ett varierat friluftsliv. Naturskönhet, 

storslagenhet, artrikt fågelliv och oexploaterade miljöer utgör viktiga kvaliteter för 

friluftslivet.  

Beskrivning 

Fävren ligger på gränsen mellan Hallands och Västra Götalands län, direkt norr om 

Valasjön som också omfattas av utvidgat strandskydd. Närmast tätort är Kungsäter 

endast någon kilometer bort. Fävren ingår i Viskans avrinningsområde, och omfattas av 

utvidgat strandskydd sedan 1975. Nedan beskrivs de värden som finns i Hallands län. 

Sjön ingår i ett utpräglat sprickdalsområde med många spricklinjer och krosszoner och 

är vetenskapligt och geomorfologiskt värdefullt. Det finns flera sänkor och moränryggar 

samt markerade bergknallar där berget går i dagen. Omgivningarna erbjuder ett mång-

formigt och omväxlande naturskönt landskap med ömsom öppna marker ömsom orörda 

lövskogsklädda områden med ett mycket rikt och varierat djur- och växtliv. Trakten 

utgörs av ett stort opåverkat område, riksintresse för naturvård och det ingår i Varbergs 

kommuns naturvårdsprogram som ett område av högsta klass. 

Fävren ligger i en dalsänka och den västra stranden består av en stor moränrygg. Sjön 

har ett rikt fågelliv och detta kan beskådas från fågeltornet i norr. Fåglar som häckar i 

sjön och dess närmaste omgivningar är t.ex. storspov (VU), skedand (regionalt 

intressant), brun kärrhök (Natura 2000-art, regionalt intressant), vitkindad gås (Natura 

2000-art, regionalt intressant), drillsnäppa (NT), tornseglare (NT), forsärla (regionalt 

intressant) och mindre hackspett (NT). I Kungsätersån och Mäsån finns flodpärlmussla 

(Natura 2000-art, EN), flat dammussla (NT) och spetsig målarmussla (regionalt 

intressant). De två sistnämnda finns även i Lillån som i Fävrens norra spets (utflödet). 

Utter (Natura 2000-art, VU) har observerats vid Fävren vid flera tillfällen, och den 

rödlistade fladdermusen barbastell (Natura 2000-art, EN) har observerats flera gånger i 

trakten. Utter, barbastell och flodpärlmussla omfattas alla av åtgärdsprogram för hotade 

arter. Uttern och fladdermusarten barbastell hotas av ökad exploatering. Sjön och dess 

omgivning har viktiga ekologiska funktioner genom att vara näringsområden, 

födosöksområden, reproduktionsområden, spridningskorridorer, lekområden och 

uppväxtområden för bland annat de hotade arter som nämns i detta stycke. Även 

åkermarken är viktig som häcknings- och födosöksmiljö för ett flertal fågelarter.  

I södra delen, mellan Fävren och Valasjön, ligger det kuperade skogsområdet Stackenäs 

som är skyddat som naturreservat. Området är till stor del bevuxet med eknaturskog 
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med stor mängd död ved, men här finns en stor variation av värdefulla skogsbiotoper, 

t.ex. förekommer ask, lind och hassel i sänkorna och marken är kuperad och blockrik 

med bergbranter. Berggrunden utgörs av grönsten vilket ger en rik flora. Mosstäcket är 

ymnigt och det finns ett stort inslag av senvuxna träd, döda träd och högstubbar. Här 

finns flera värdefulla skogsområden (så kallade nyckelbiotoper) rika på bl.a. 

naturvårdsintressanta mossor och kärlväxter, men även skalbaggar och lavar. Bland 

arterna kan nämnas skrovellav (NT), grynig filtlav (regionalt intressant) och 

lunglav (NT).  

Fävrens fiske är tillgänglig för allmänheten, men fiskekort krävs. I sjön finns bl.a. 

gädda, abborre, öring, sutare, karp, lake, färna och sik. Området runt sjöarna är i princip 

oexploaterat och erbjuder en vacker naturmiljö med goda förutsättningar för friluftsliv i 

form av bl.a. vandring, cykling, fritidsfiske och fågelskådning. Området kan nås med 

allmänna kommunikationsmedel, genom att busshållplats finns i både Stackenäs och 

Kungsäter. Vägar löper nära sjön på flera platser och Cykelspåret passerar sjön i söder.  
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Mäsen (kartblad 14) 

BESKRIVNING AV VÄRDEN 

Lägesbeskrivning 25 km nordost om Varberg, 6 km nordnordost om 

Skällinge och 6 km söder om Kungsäter i Varbergs 

kommun, Hallands län.  

Stora opåverkade områden Hela området. 

enligt 3 kap. 2 § MB 

Områdesskydd enligt MB  Vattenskyddsområdena Stora Neden – Mäsen och 

Karl-Gustav. Biotopskyddsområde i sydväst. 

Nyckelbiotoper/naturvärden Ekskog vid Näskulle och Storhagenabb. Naturbok-

skogar på blockrik mark vid Mäshult i söder och en 

brant vid Intaget i väster.  

Äng- och betesmarker Stora områden betesmark med särskilda värden i 

norr vid Karl Gustav samt en liten betesmark vid 

Dammeberg som ingår i ängs- och betesmarks-

inventeringen. 

Arter av naturvårdsintresse 17 rödlistade och 43 regionalt intressanta arter. 

Kommunalt naturvårdsprogram Mäsen (klass 3), Körshult (klass 3) och Mäshult 

(klass 1). 

Kulturmiljöprogram Mäshult och Karl Gustav. 

Vandringsled Hallandsleden, Cykelspåret. 

Badplats Ja. 

Nås med kollektivtrafik  Ja. 

LIS-område Vid Karl Gustav. 

Fiske Fiskekortsförsäljning genom Tolkens fiskevårds-

områdesförening. 

Avrinningsområde Viskan. 
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UPPGIFTER OM STRANDSKYDDSOMRÅDET 

Huvudmotiv 

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

friluftsliv. Området är naturskönt, oexploaterat och lättillgängligt. 

Sjön och dess omgivningar är också ett ekologiskt känsligt område (punkt 7*), särskilt 

med hänsyn till fåglar och fladdermöss. Området hyser livsnödvändiga habitat för 

hotade och särskilt känsliga arter och har en viktig funktion som näringsområde, 

födosöksområde, reproduktionsområde, lekområde och uppväxtområde för många 

djurarter. Sjöns omgivningar är också en viktig spridningskorridor för hotade moss- och 

lavarter. 

Beskrivning 

Sjön Mäsen ligger i Viskans avrinningsområde, ca 6 km nordnordost om Skällinge och 

6 km söder om Kungsäter. Mäsen är Hallands djupaste sjö (60 meter) och ligger i en 

sprickdal med branta stränder speciellt i söder där det också finns ett mäktigt isälvsdelta. 

Mäsen omfattats av utvidgat strandskydd om 200 m på land sedan 1975. 

Friluftslivet i området bjuder på bad, fiske, bärplockning, rekreationsvandringar, natur- 

och kulturstudier, skridskoåkning m.m. Särskilt de vackra ädellövskogarna lockar till 

sig folk. Området är naturskönt och välbesökt, och nås med kollektivtrafik. Väster om 

Mäsen går vandringsleden Hallandsleden och nordost om Mäsen går Cykelspåret. 

Allmän badplats finns vid Karl Gustav, övernattningsmöjlighet, och båtuthyrning finns i 

Mäshult. Fisket är tillgängligt för allmänheten, men fiskekort krävs. I Mäsen finns bl.a. 

abborre, gädda, gös, sarv och sutare.  

Strandskyddsområdet hyser flera värdefulla ädellövskogar klassade som nyckelbiotoper 

eller naturvärdesobjekt. I öster vid Stenshult utgörs dessa av ekskogar på grönsten i 

blockrik mark med botaniska värden och stor andel grova och döda träd vilket ger 

livsmiljö för en mängd kryptogamer och insekter. Exempel på arter av naturvårds-

intresse är svart trolldruva (regionalt intressant), blåsippa (fridlyst, regionalt intressant), 

lunglav (NT) och rostfläck (regionalt intressant). Skogen är delvis skyddad med 

naturvårdsavtal, vilket även gäller ädellövskogen på Storhagenabb. Vid Mäshult i 

sydväst ligger äldre naturskogsartade bokskogar klassade som nyckelbiotop. Inslaget av 

död ved och gamla träd är stort, och skogarna är bitvis blockrika med ymnigt mosstäcke 

och inslag av ek. Skogarna har betydelse för mossor, lavar, insekter och fåglar. Bland 

arterna kan nämnas röd pysslinglav (VU) och bokfjädermossa (NT). 

Mäsen och dess stränder har ett rikt fågelliv med bl.a. bivråk (Natura 2000-art, VU), 

skogsduva (regionalt intressant), trana (Natura 2000-art, regionalt intressant) och 

storlom (Natura 2000-art, regionalt intressant) som kräver relativt opåverkade områden 

för att häcka. Vidare har minst tolv av länets fjorton fladdermusarter noterats i Mäsens 
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närmaste omgivningar, däribland barbastell (Natura 2000-art, EN), fransfladdermus 

(VU) och stor fladdermus (regionalt intressant). Sjön Mäsen med omgivningarna 

omfattas till stor del av Varbergs kommuns naturvårdsprogram.  

Vid Karl Gustav i norr finns en ansamling skyddsvärda träd - huvudsakligen grövre 

ekar. Här finns också öppna betesmarker med höga värden t.ex. en ekbacke. I 

betesmarkerna finns slåttergubbe (NT), gökblomster (regionalt intressant) och grönvit 

nattviol (regionalt intressant, fridlyst). Längst i norr växer den vackra, fridlysta och 

rödlistade backsippan (VU). Stränderna är flacka vid Karl Gustav med en dalutfyllnad 

av sand och grus. Förutom geologiskt värdefullt är området även intressant ur kultur-

miljöhistoriskt perspektiv med Karl Gustav och Mäshult som är rika på förhistoriska 

lämningar, vilket tyder på en tidig och omfattande bosättning i området. De båda 

platserna är omnämnda som värdefulla i kulturmiljöprogrammet. Rikedomen av 

förhistoriska lämningar bidrar till områdets upplevelsevärden. 

Vattnet i Mäsen håller hög kvalitet och är skyddad som ytvattentäkt. Sjön Mäsen ingår i 

ett större område som av kommunen är utpekat som ett stort opåverkat område. 

Sammantaget har sjön Mäsen väldigt fina frilufts- och naturvärden. Det finns stora 

områden inom strandskyddet som är oexploaterade, vilket bidrar till områdets natur-

skönhet. Landskapsbilden bedöms som känslig också med hänsyn till närheten till 

Hallandsleden i väster. 
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Oklången (kartblad 13) 

UPPGIFTER OM STRANDSKYDDSOMRÅDET 

Lägesbeskrivning Ca 30 km nordost om Varberg och 1 km öster om 

Kungsäter i Varbergs kommun, Hallands län. 

Stora opåverkade områden  Hela Oklången med omgivningar. 

enligt 3 kap. 2 § MB 

Nyckelbiotoper/naturvärden Vid Rud i nordost finns lövsumpskog längs bäck 

och eknaturskog vid bergbrant. Norr om Ödsmåla i 

väster finns betespåverkad lövnaturskog med 

klibbal och glasbjörk. 

Äng- och betesmarker Betad sötvattenstrandäng i norr vid Kungsätersån, 

välhävdade betesmarker och småskaligt kultur-

landskap med särskilda naturvärden finns på både 

sidor om sjöns mitt. 

Arter av naturvårdsintresse 16 rödlistade och 31 regionalt intressanta arter. 

Kommunalt naturvårdsprogram Oklången (klass 3).  

Kulturmiljöprogram Karl Gustav. 

Badplats Ja. 

Fiske Fiskekortsförsäljning genom Mäsens fiskevårds-

områdesförening. 

Nås med kollektivtrafik  Ja. 

Avrinningsområde Viskan. 
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BESKRIVNING AV VÄRDEN 

Huvudmotiv 

Oklången och dess omgivningar är ett ekologiskt känsligt område (punkt 7*). I 

strandskyddsområdet finns naturvärden knutna till både betesdrift och naturliga 

skogsmiljöer. Sjön har även ett rikt fågelliv med bl.a. häckande och födosökande 

storlom och drillsnäppa. 

Oklången ger goda möjligheter till friluftsliv där småskaligt kulturlandskap och vackra 

naturmiljöer utgör viktiga kvaliteter för friluftslivet. 

Beskrivning  

Oklången ligger endast 1 km öster om Kungsäter och ingår i ett storslaget system av 

sprickdalssjöar med geomorfologiska värden. Området omfattas av utvidgat strand-

skydd sedan 1975. Sjöns nordvästra sida är relativt brant medan övriga delar är flacka 

eller mjukt kuperade. Oklången ingår i ett större område som av kommunen är utpekat 

som stort opåverkat område. Sjön och dess omgivningar ingår i Varbergs 

naturvårdsprogram. Omgivningarna runt sjön bjuder på storslagna vyer, men även ett 

småskaligt kulturlandskap med värdefulla hagmarker och stengärdesgårdar.  

Längst i norr finns en betad strandäng med höga naturvärden. Backsippa (VU) växer i 

den östra torrare delen, och drillsnäppa (NT) och mindre strandpipare (regionalt 

intressant) häckar på strandängen.  

I öster längs Fönhultaån vid Rud finns en lövsumpskog klassad som nyckelbiotop. I 

anslutning till denna, men strax utanför området med utvidgat strandskydd finns en 

betesmark med naturvärden. Här finns bl.a. väddsandbi (NT) och rikligt med 

slåttergubbe (NT). I Fönhultaån finns flodpärlmussla (Natura 2000-art, EN) som 

omfattas av åtgärdsprogram för hotade arter och flera regionalt intressanta sländor. Intill 

ån växer den ståtliga ormbunken safsa (regionalt intressant) och den vitblommande 

kallaväxten missne (regionalt intressant). Strax söder om ån finns en eknaturskog med 

block, bergväggar och rikligt med epifyter som lunglav (NT), traslav (regionalt 

intressant) och platt fjädermossa (regionalt intressant). Skogen är klassad som 

nyckelbiotop. Ännu en bit söderut vid Faggared finns en stor, välhävdad betesmark med 

betesgynnade arter och naturtyper.  

I väster mellan Ödsmåla och Gärdet finns två naturbetesmarker, en betespåverkad skog 

med glasbjörk och klibbal som är klassad som nyckelbiotop.  

Vid Oklången finns även ett rikt och värdefullt fågelliv med bl.a. backsvala (NT), 

drillsnäppa (NT), storlom (Natura 2000-art, regionalt intressant), forsärla (regionalt 

intressant) och trana (Natura 2000-art, regionalt intressant). Ökad 
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bebyggelseexploatering är ett hot mot arternas fortlevnad i sjön. Även åkermarken är 

viktig som häcknings- och födosöksmiljö för ett flertal fågelarter. 

I södra delen av sjön i närheten av Karl Gustav finns en koncentration av förhistoriska 

lämningar, vilka utgörs av en unik brons- och järnåldersmiljö, och senare socken-

centrum med kyrka. Den värdefulla kulturmiljön som ingår i kulturmiljöprogrammet 

visar på en tidig kolonisation i bygden och en kontinuerlig bosättning i området fram till 

nutid.  

Området erbjuder goda förutsättningar för bad, naturskön vandring, fritidsfiske, 

skridskoåkning samt kultur- och naturstudier i en pittoresk miljö. Tätorten Kungsäter 

ligger endast en kilometer från sjön och kan nås med kollektivtrafik. I nordost vid 

Fönhult finns en sandstrand som är en allmän badplats, och fisket är tillgängligt för 

allmänheten (fiskekort krävs). Cykelspåret passerar norr om Oklången.  
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Stora Hornsjön (i Hallands län, kartblad 20) 

UPPGIFTER OM STRANDSKYDDSOMRÅDET 

Lägesbeskrivning På gränsen mellan Kungsbacka, Varbergs och 

Marks kommuner. Ca 6 km norr om Veddige och 

5 km väster om Horred. I Hallands län. Endast den 

del som ligger i Hallands län avses. 

Områdesskydd enligt MB  Skydd för landskapsbilden på strandområdet i 

Kungsbacka kommun. 

Nyckelbiotoper/naturvärden Nyckelbiotoper och naturvärdesobjekt runt hela 

sjön, vid Strucksjögård, Strucksjö, Spakås, Skårsik 

och Skoga. 

Arter av naturvårdsintresse 9 rödlistade och 38 regionalt intressanta arter.  

Kommunalt naturvårdsprogram Område vid Stora Hornsjön (Kungsbacka klass 2), 

Stora Hornsjön med omgivningar (Varberg 

klass 2). 

Vandrings/Cykel/Ridled Vandringsleden Hallandsleden går inom 

strandskyddsområdet i söder och väster, söder om 

området går Cykelspåret/Hallands inland. Även 

ridstigar finns i området. 

Fiske Fiskekortsförsäljning genom Hornsjöarnas fiske-

vårdsområdesförening. 

Nås med kollektivtrafik  Ja. 

Övernattningsmöjlighet Ja. 

Avrinningsområde Viskan. 

  



LÄNSSTYRELSEN Bilaga 2 46 (61) 

  511-1028-14 

 

BESKRIVNING AV VÄRDEN 

Huvudmotiv 

Stora Hornsjön och dess omgivningar är ett välbesökt och attraktivt friluftsområde 

(punkt 5*) med välutvecklade anläggningar och verksamheter till gagn för friluftslivet. 

Området är ekologiskt känsligt område (punkt 7*). Sjön har ett rikt fågelliv med 

häckande och födosökande storlom och drillsnäppa. Kring sjön finns flera värdefulla 

skogsområden som är livsnödvändiga habitat för hotade eller annars särskilt känsliga 

arter. 

Beskrivning 

Stora Hornsjön, även kallad Stora Horredssjön är en sprickdalssjö som delas av tre 

kommuner, Kungsbacka och Varberg i Hallands län och Marks kommun i Västra 

Götalands län. Nedan beskrivs värdena i Hallands län. 

Sjön ligger relativt nära tätorterna Horred och Veddige och är tillgänglig med väg och 

buss (hållplats finns ca 1 km norrut). Stora delar av omgivningarna runt sjön används 

flitigt av friluftslivet, som i hög grad utgår från Stättareds 4 H-gård i väster. Här finns 

strövstigar, vandrarhem, café, båtuthyrning, fiskekortsförsäljning, cykeluthyrning och 

lägerverksamhet. Hallandsleden passerar strandskyddsområdet i söder och väster. I sjön 

finns en värdefull fiskfauna vilket gör området intressant för fritidsfiskare. 

Trakten är geologiskt intressant med bland annat en distinkt ändmorän och en drumlin 

och området hyser flera urbergshöjder som bjuder på utsiktspunkter över sjön och dess 

omgivningar. Kungsbackas och Varbergs kommunala naturvårdsplaner omfattar nästan 

hela det kuperade lövskogsdominerade området. Strandområdet inom Kungsbacka 

kommun omfattas av skydd för landskapsbilden. Lövskogsområdena runt sjön är av 

betydande storlek och värdefulla för både friluftslivet och för växt- och djurlivet.  

Runt sjön finns rikligt med lövskog varav flera är nyckelbiotoper eller naturvärdes-

objekt. Vid Strucksjö finns två nyckelbiotoper, den ena är en ravin med ek, klibbal, 

skogslind och ask och den andra är en alsumpskog. Vid Spakås och Skårsik finns 

ädellövskogar klassade som naturvärdesobjekt. Vid Skårsik finns även en boknaturskog 

klassad som nyckelbiotop. Vid Skoga i nordost finns nyckelbiotoper i form av en häll-

markstallskog och en ädellövskog med ek, lind och ask. I området finns flera rödlistade 

och regionalt intressanta arter som rutskinn (NT), platt fjädermossa (regionalt 

intressant), hasselmus (regionalt intressant), lunglav (NT) och fällmossa (regionalt 

intressant). Bland fåglarna kan nämnas häckningar av storlom (Natura 2000-art, 

regionalt intressant) och drillsnäppa (NT). Storlom och drillsnäppa är störningskänsliga 

framför allt under häckningen, som sker i strandnära lägen. Ökad 

bebyggelseexploatering är ett hot mot arternas fortlevnad i sjön.  
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Stora Neten (kartblad 15) 

UPPGIFTER OM STRANDSKYDDSOMRÅDET 

Lägesbeskrivning 20 km ostnordost om Varberg och 5 km öster om 

Skällinge i Varbergs kommun, Hallands län. 

Områdesskydd enligt MB  Naturreservatet Märkedalen. Fågelskyddsområdet 

Lia. Vattenskyddsområdet Stora Neden – Mäsen. 

Stora opåverkade områden  Hela området vid Stora Neten. 

enligt 3 kap. 2 § MB 

Nyckelbiotoper/naturvärden Fuktäng, bäckmiljö och sumpskog i söder vid 

Hulegård, i norr vid Porsudden. 

Äng- och betesmarker Betesmark vid Nösslinge 

Arter av naturvårdsintresse 8 rödlistade och 17 regionalt intressanta arter. 

Kommunalt naturvårdsprogram Stora och Lilla Neten (klass 3). 

Vandringsled Hallandsleden. 

Övernattningsmöjlighet Ja. 

Fiske Fiskekortsförsäljning genom Stora Nedens fiske-

vårdsområdesförening. 

Nås med kollektivtrafik  Ja. 

Avrinningsområde Himleån. 
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BESKRIVNING AV VÄRDEN 

Huvudmotiv 

Stora Neten är ett välbesökt friluftsområde (punkt 5*) och erbjuder ett rikt och 

varierat friluftsliv. Området är storslaget, naturskönt och lättillgängligt.  

Sjön och dess omgivningar är också ett ekologiskt känsligt område (punkt 7*), särskilt 

med hänsyn till fåglar och fladdermöss. Området hyser livsnödvändiga habitat för 

hotade och särskilt känsliga arter och har en viktig funktion som näringsområde, 

födosöksområde, reproduktionsområde, lekområde och uppväxtområde för många 

djurarter.  

Beskrivning 

Stora Neten är en vattenfylld sprickdal i raden efter sjöarna Tolken-Oklången-Mäsen, 

med om vartannat väldigt branta stränder och en kuperad omgivning. Stora Neten ligger 

5 km öster om Skällinge och omfattas av utvidgat strandskydd sedan 1966.  

Stora Neten är del av ett större område som är klassat som ett stort opåverkat område. 

Sjön med omgivningar i söder, väster och norr omfattas av Varbergs kommuns 

naturvårdsprogram. Sjön utgör dricksvattentäkt för Varberg, och ingår därför i ett 

vattenskyddsområde. 

Stora Neten är en badvänlig källsjö. Sjöns omgivningar är högt uppskattade och nyttjas 

som rekreationsområde för boende och besökande. Området bjuder på en storslagen 

landskapsbild med flera rekreativa värden som möjligheter till natur- och kulturstudier, 

vandring, bärplockning, bad eller skridskoåkning. Det finns en värdefull fiskfauna med 

bland annat storvuxen sik och nors, vilket är till stor glädje för fritidsfiskare och fisket 

är tillgängligt för allmänheten (fiskekort krävs). Längs sjöns västra sida, igenom bok- 

och blandskog löper Cykelspåret och Hallandsleden, och sjöns storlek lämpar sig väl för 

en dagstur runt sjön. Längs vissa sträckor går Hallandsleden precis längs med 

vattenbrynet av sjön och det bjuds därmed på särskilt vackra vyer där land möter vatten. 

Sjön kan nås med allmänna kommunikationsmedel (busshållplats i Nösslinge intill sjön 

i norr) och det finns övernattningsmöjligheter utanför Rolfstorp.  

Runt sjön finns flera natursköna miljöer, t.ex. hagmarker, stengärdesgårdar och odlings-

rösen i området runt Nösslinge. Norr om Nösslinge ligger en välbevarad kyrkby som 

ingår i kulturmiljöprogrammet. Många strandpartier är branta och klädda med 

lövskogar. Udden i söder erbjuder en särskilt vacker utblick över sjön. 

I sydväst ligger naturreservatet Märkedalen avsatt för att bevara och utveckla hed-

bokskog och hedekskog med lång kontinuitet. Hela den västra och norra sjöstranden 

utgörs av lövskogsklädda sluttningar med stort inslag av bok och andra ädellövsträd, 

och bidrar till att knyta samman de värdefulla ädellövskogarna i Märkedalen i söder 

med nyckelbiotoperna utanför strandskyddsområdet i norr, vid Gällarp och Snödal. 
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Värdefulla skogar finns också längst ner i söder vid Hulegård, och då i form av 

sumpskog på fuktäng och en bäckmiljö. 

Hela sjön har betydelse för fågellivet, och i söder finns ett fågelskyddsområde vid en 

hög lodrät brant som ger en värdefull häckningsbiotop för känsliga arter. Fåglar som 

häckar i sjöns omgivningar är t.ex. drillsnäppa (NT), storlom (Natura 2000-art, regionalt 

intressant), stjärtmes (regionalt intressant), bivråk (Natura 2000-art, VU) och trana 

(Natura 2000-art, regionalt intressant). Även fladdermöss trivs i trakten, med sex arter 

noterade i strandskyddsområdet, däribland dammfladdermus (Natura 2000-art, EN).  
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Svarten (kartblad 19) 

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. 

Stora opåverkade områden  Varberg har pekat ut den del av Svarten som ligger 

enligt 3 kap. 2 § MB i Varbergs kommun.  

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, och 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, 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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Tolken (i Hallands län, kartblad 18) 

UPPGIFTER OM STRANDSKYDDSOMRÅDET 

Lägesbeskrivning 2 km nordost om Kungsäter, 8 km öster om Horred 

och 30 km nordost om Varberg. Sjön delas mellan 

Varbergs kommun i Hallands län och Marks 

kommun i Västra Götalands län. 

Stora opåverkade områden  Tolken med omgivningar.  

enligt 3 kap. 2 § MB 

Nyckelbiotoper/naturvärden Tre nyckelbiotoper och ett naturvärdesobjekt på 

östsidan. Dessa utgörs av naturskog med gran och 

ek i branter. Bäckmiljö klassad som 

naturvärdesobjekt på Tolkens västra del vid 

länsgränsen. 

Äng- och betesmarker Vid Självik i öster finns flera betesmarker. I väster 

vid Bernstorp finns en trädrik betesslänt. 

Arter av naturvårdsintresse 9 rödlistade och 23 regionalt intressanta arter. 

Kommunalt naturvårdsprogram Tolken (klass 2). 

Vandringsled Viskanstigen.  

Fiske Fiskekortsförsäljning genom Tolkens 

fiskevårdsområdesförening. 

Nås med kollektivtrafik  Ja. 

Övernattningsmöjlighet 3 km norrut i Holmen 

Avrinningsområde Viskan. 
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BESKRIVNING AV VÄRDEN 

Huvudmotiv 

Sjön är ett ekologiskt känsligt område (punkt 7*) med bland annat häckande storlom 

och drillsnäppa. Sjön har, enligt länsstyrelsen i Västra Götalands län, stor betydelse för 

växt- och djurlivet i Västra Götaland, där den största delen av sjön är belägen. För att 

bevara värdena är det angeläget att strandskyddet utvidgas runt hela sjön.  

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

delen ligger i Marks kommun i Västra Götalands län. 

Beskrivning 

Tolken är en avlång sprickdalssjö som huvudsakligen ligger i Marks kommun (Västra 

Götaland) och en mindre del i söder ligger i Varbergs kommun, Hallands län. Närmsta 

tätort är Kungsäter som ligger 2 km sydväst om sjön. Strandskyddet har varit utvidgat 

sedan 1975 och är även utvidgat i Marks kommun.  

Tolken bedöms av Länsstyrelsen i Västra Götaland 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 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. Detta 

innebär att det utvidgade strandskyddet om totalt 300 meter på land behålls vid Tolken i 

Halland. 

I följande stycken beskrivs värdena i Hallands län. Området är stort och opåverkat och 

strandskyddsområdet är nästan obebyggt. Landskapet är vackert, ostört och idealiskt för 

bärplockning, fiske, paddling och vandring. Området bjuder även på flera utsiktsplatser. 

Tolken är tillgängligt med väg på flera platser och busshållplats finns i Kungsäter ca 2 

km söder om sjön. Genom området i nordväst passerar Viskastigen, en medeltida 

färdväg som även idag är markerad och kan användas som vandringsled förbi 

intressanta platser och minnesmärken. Övernattningsmöjlighet finns 3 km norrut i 

Holmen. Fisket är tillgängligt för allmänheten, men fiskekort krävs. I sjön finns bl.a. 

öring, gädda, abborre, gös och sutare. 

Tolken är en del av ett skogslandskap med tydlig vildmarkskänsla. Sjöns stränder har 

geologiska värden med branta lateralterasser, kvartära avlagringar, lodräta klippor och 

en storblockig rasbrant från Klevaberget i öster. Vid Självik finns vackert formade grus- 

och sandavlagringar på olika nivåer. Dessa geologiska formationer bidrar till områdets 

upplevelsevärden. 
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I strandsluttningarnas bergbranter finns inslag av naturskog med höga naturvärden. Vid 

sjön häckar arter som storlom (Natura 2000-art, regionalt intressant), drillsnäppa (NT) 

och forsärla (regionalt intressant). 

I öster vid Självik finns i en blockrik brant bl.a. krattvuxen ek och gran med inslag av 

klibbal, asp, lind och tall. Död ved förekommer i riklig mängd, både lågor och hög-

stubbar och ger upphov till en riklig förekomst av rödlistade och regionalt intressanta 

växter och djur bl.a. hasselmus (regionalt intressant), stor bandmossa (NT), grynig 

filtlav (regionalt intressant) och lunglav (NT). Skogen är delvis klassad som nyckel-

biotop. Även Klevaberget i öster har lodytor och rasbranter där skogen har rikligt med 

död ved och klassas som nyckelbiotop. Stor revmossa (regionalt intressant) bildar 

mattor på blocken. Vid länsgränsen finns ytterligare en skogsbevuxen bergbrant. Denna 

utgörs av granskog klassad som naturvärdesobjekt med inslag av björk, ek och rönn och 

de regionalt intressanta epifyterna grov fjädermossa och rostfläck. I Självik finns ett 

vackert kulturlandskap med betesmarker, en rest av en gammal kvarn, en fossil åker och 

en bäck som löper längs med en ravin med grova ädellövträd, vissa av dem med spår av 

hamling. Variationsrikedomen av intressanta naturmiljöer gör området vid Tolken 

biologiskt värdefullt. 
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Valasjön vid Fävren (kartblad 12) 

UPPGIFTER OM STRANDSKYDDSOMRÅDET  

Lägesbeskrivning Ca 25 km nordost om Varberg, 5 km sydväst om 

Kungsäter och 9 km norr om Skällinge. Varbergs 

kommun, Hallands län. 

Riksintressen enligt 3 kap. MB Riksintresse naturvård: Fävren – Valasjön.  

Stora opåverkade områden  Ja. 

enligt 3 kap. 2 § MB  

Områdesskydd enligt MB  Naturreservatet Stackenäs. Fågelskyddsområdet 

Valasjö. 

Nyckelbiotoper/naturvärden Alsumpskog klassad som naturvärdesobjekt i norr 

och öster. Nyckelbiotoper med ekskogar i berg-

branter i norr vid Stackenäs.  

Arter av naturvårdsintresse  8 rödlistade och 19 regionalt intressanta arter 

Kommunalt naturvårdsprogram Fävren – Valasjön (klass 1), Valasjö (klass 1).  

Vandrings-/cykel-/ridled Hallandsleden (vandringsled) och Cykelspåret. 

Nås med kollektivtrafik  Ja, vid Stackenäs. 

Avrinningsområde Viskan. 
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BESKRIVNING AV VÄRDEN 

Huvudmotiv 

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

viktigt reproduktions- och födosöksområde för många arter, särskilt bland fåglar och 

fladdermöss. Områdets geologi och närheten till vatten bidrar till att det hyser hotade 

eller sällsynta biotoper och livsnödvändiga habitat för hotade eller annars särskilt 

känsliga arter. Strandskyddsområdet har också en viktig funktion som 

spridningskorridor för sådana arter. 

Området är av riksintresse för naturvård (punkt 2*).  

Valasjön har också höga värden för friluftslivet. Friluftsvärdena består i att området är 

storslaget, naturskönt, ostört och oexploaterat samtidigt som det är lättillgängligt för 

allmänheten. 

Beskrivning 

Valasjön ligger ca 5 km sydväst om Kungsäter och 9 km norr om Skällinge och ingår i 

Viskans avrinningsområde. Både Valasjön och Fävren, som angränsar i norr, omfattas 

av utvidgat strandskydd sedan 1975. 

Valasjön är en del av ett utpräglat sprickdalsområde med många spricklinjer och 

krosszoner och är vetenskapligt och geomorfologiskt värdefullt. Landskapsbilden är 

storslagen eftersom sjön är inklämd mellan två förkastningsbranter, varav den västra är 

drygt 50 m hög och stupar nästan lodrätt ner i sjön. Nära vattenytan ligger en 

sägenomspunnen grotta, Silver Lods grotta. Valasjön utgörs av riksintresse för 

naturvård och ingår i Varbergs naturvårdsprogram som ett område av högsta klass. Hela 

området är också utsett som ett stort och opåverkat område. 

I norr, mellan Fävren och Valasjön, ligger det kuperade skogsområdet Stackenäs som är 

skyddat som naturreservat. Området är till stor del bevuxet med eknaturskog med stor 

mängd död ved, men här finns en stor variation av värdefulla skogsbiotoper, t.ex. 

förekommer ask, lind och hassel i sänkorna och marken är kuperad och blockrik med 

bergbranter. Berggrunden har inslag av grönsten vilket ger en rikare flora. Mosstäcket är 

ymnigt och det finns ett stort inslag av senvuxna träd, döda träd och högstubbar. Här 

finns flera skogliga nyckelbiotoper och området är artrikt på bl.a. naturvårdsintressanta 

mossor och kärlväxter, men även skalbaggar och lavar. Bland arterna kan nämnas 

lundbräsma (regionalt intressant) och lunglav (NT). 

I norr och nordost finns värdefulla alsumpskogar längs stränderna, och dessa är klassade 

som naturvärdesobjekt. 

I väster finns en imponerande klippbrant som är skyddad som fågelskyddsområde 

eftersom den erbjuder fina häckningsbiotoper för skyddsvärda fågelarter. 
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De omväxlande och till stor del lövskogsklädda omgivningarna erbjuder bra biotoper 

för fladdermös. Flera arter har observerats, bl.a. den starkt hotade arten barbastell 

(Natura 2000-art, EN). 

Förutsättningarna för friluftsliv är bitvis goda. Vandringsleden Hallandsleden passerar i 

söder och Cykelspåret löper både söder och norr om sjön. Det går att ta sig till Stacke-

näs med allmänna kommunikationsmedel (buss) och stränderna är i princip oexploatera-

de stränder och omgivningarna natursköna. De huvudsakliga värdena är dock för djur- 

och växtliv med stora ostörda områden med värdefulla biotoper i form av ekskogar, 

alsumpskog, klippbranter och däremellan lövskogar som binder samman de värdefulla 

biotoperna. 
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GIS-skikt i Länsstyrelsens handläggningssystem 

Hallandsledens sträckning. 

Kommunernas kulturmiljöprogram. 

Lantmäteriets kartor, vägkartan, fastighetskartan, terrängkartan. 

Myrskyddsplan för Sverige. Naturvårdsverket. 

Nationellt bevarandeprogram för odlingslandskapet. Naturvårdsverket. 

Naturvårdsavtal. Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen. 

Nyckelbiotoper och naturvärdesobjekt i skog. Skogsstyrelsen. 

Nyckelbiotoper i skyddade områden. Länsstyrelsen. 

Ramsarområden. Naturvårdsverket. 

Riksintresse för:  högexploaterad kustzon enligt 4 kap. 4 § MB 

 rörligt friluftsliv enligt 4 kap. 2 § MB 

 Natura 2000 enligt 4 kap. 8 § MB 

 naturvård, friluftsliv eller kulturmiljövård enligt 

3 kap. 6 § MB 

Skyddade områden enligt 7 kap. MB: naturreservat, 

 naturvårdsområden, 

 kulturreservat,  

 biotopskyddsområden,  

 skydd för landskapsbilden,  

 djur- och växtskyddsområden. 

Skyddsvärda träd. Inventering inom ramen för åtgärdsprogram för hotade arter 

(ÅGP). 

Våtmarksinventeringen. Naturvårdsverket. 

Ädellövskogsförekomster som har identifierats genom Naturvårdsverkets 

projekt kontinuerlig naturtypskartering Sverige (KNAS). 

Ängs- och betesmarker med särskilda värden i miljöersättningarna. 

Jordbruksverket. 
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Övrigt 

ArtDatabankens artfaktablad för rödlistade arter. www.artfakta.se 

Detaljplaner. ArkivSök på www.lantmateriet.se 

Fiskefredningsområden enligt 3 kap. 3 § Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om 

fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön, FIFS 2004:36. 

Hallandstrafikens busshållplatser www.hallandstrafiken.se 

Sveriges miljömål, www.miljomal.nu. 

Rödlistade eller regionalt intressanta arter. Arter som omfattas av åtgärdsprogram för 

hotade arter. Sökning i Artportalen och ArtDatabankens observationsdatabas efter arter 

som observerats de senaste 25 åren, endast häckande fåglar. Uppgifter från 

ornitologiska föreningar. 

Turistinformation i turistbroschyrer, på kommunernas hemsidor, på företags och 

intresseföreningars hemsidor. 

VISS – VattenInformationsSystemSverige www.viss.lansstyrelsen.se 

Ängs- och betesmarksinventeringen, databasen TUVA på Jordbruksverket. 

www.jordbruksverket.se/etjanster/etjanster/tuva 

 

http://www.artfakta.se/
http://www.lantmateriet.se/
http://www.hallandstrafiken.se/
http://www.viss.lansstyrelsen.se/
http://www.jordbruksverket.se/etjanster/etjanster/tuva

