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Bildande av naturreservatet Steningekusten i Falkenbergs och
Halmstad kommun.

BESLUT

2 (10)

Beslut
Länsstyrelsen i Hallands län beslutar med stöd av 7 kap. 4§ miljöbalken att förklara det
område som avgränsas av blå heldragen linje på ovanstående karta som naturreservat, med
syfte och föreskrifter enligt nedan.
Reservatets gränser ska märkas ut i fält och dess namn ska vara Steningekusten.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 7§ miljöbalken att följande beslut upphävs när detta
beslut vunnit laga kraft:


Beslut om naturreservatet Stensjöstrand enligt 7 § naturvårdslagen 1970-07-31,
dnr III Ö 47 58



Beslut om tillägg för föreskrifterna och gränsjustering för naturreservatet
Stensjöstrand enligt 8 § naturvårdslagen 1974-06-061, dnr 11,121-1230-73



Beslut om naturreservatet Steninge enligt 7 § naturvårdslagen 1966-11-25,
dnr III RII 7 65



Beslut om utvidgning av naturreservatet Steninge samt jämkning av föreskrifter enligt
7 § naturvårdslagen 1974-06-20, dnr 11,121-1850-71

I enlighet med 3§ Förordningen om områdesskydd (SFS 1998:1252) fastställer Länsstyrelsen
bifogad skötselplan för naturreservatets långsiktiga förvaltning.

Skälen för beslutet
Reservatet utgörs till stor del av kustnära hedmark och är representativt för mellersta och
norra Hallands kustlandskap. I detta landskap finns viktiga livsmiljöer för en rad hotade arter
som annars är hårt trängda i det rationellt nyttjade landskapet. Hela trettiofem rödlistade arter
förekommer i området, t.ex. hasselsnok, kustgentiana, klockgentiana, alkonblåvinge och
borstsäv. Området har också en mycket värdefull berggrundsgeologi.
Reservatet med sina hed- och strandområden är av stor betydelse som rekreations- och
friluftsområde. Antalet besökare är stort, främst under sommarhalvåret, då badliv och strövtåg
längs kusten lockar. Området är dock av stor betydelse för friluftslivet även under andra delar
av året då de öppna, storslagna vyerna inbjuder såväl till motion som till strövtåg. I området
finns även en småbåtshamn, några sjöbodar och en mindre båtuppläggningplats.
Området utgörs av två tidigare naturreservat nämligen Steninge (beslut 1966) och Stensjöstrand (beslut 1970). Det fanns ett stort behov av att förnya dessas skötselplaner och beslut
eftersom kunskapen inom naturvårdsbiologin har ökat dramatiskt sedan de bildades inte minst
vad gäller gräs- och hedmarkers skötsel och ekosystemprocesser. Fokus vid reservatsskötsel
ligger idag betydligt mer på biologisk mångfald och habitatkvaliteter jämfört med för 30-50 år
sedan, då fokus ofta låg på bevarande av en landskapsbild. De gamla reservatsbesluten anger
således att landskapsbilden ska bibehållas men har inte i detalj tagit hänsyn till kraven på
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livsmiljö för de sällsynta arter som är knutna till berörda naturmiljöer. T.ex. anges att
erosionsfläckar i betesmarkerna ska lagas genom tångpåläggning, medan blottad sand numera
anses utgöra en bristvara. Arter som finns i området och som är beroende av sandblottor är
t.ex. hedpärlemorfjäril, vårsidenbi, bivarg och bibagge. Vidare ska enligt de tidigare besluten
stora områden beskogas eller förbuskas, vilket har skett i en mer än önskad grad om man
beaktar såväl friluftsliv, landskapsbild som områdets hotade arter.
Det som kan hota värdena i reservatet är bl.a. otillräcklig hävd, markavvattning, exploatering
av marken, fragmentering av biotoper samt konkurrens från gran. Även exploateringar utanför
reservatets gränser kan vara negativa för natur- eller upplevelsevärden. Eftersom området
kräver skötsel- och restaureringsinsatser är naturreservat en lämplig skyddsform.
Eftersom de båda tidigare reservaten har likartad karaktär, gränsar till varandra och dessutom
utgör ett Natura 2000-område har de, av praktiska skäl, i samband med revideringen av beslut
och skötselplaner slagits ihop till ett naturreservat, som fått namnet Steningekusten.
Syfte
Syftena med reservatet är att bevara ett storslaget kustlandskap med vidsträckta öppna hedar,
hav och bara klippor, samt att bevara naturvärden som är knutna till detta landskap.
Naturvärden som ska bevaras och utvecklas är naturtyperna torra som fuktiga hedar, salta
strandängar, naturliga småvatten, sandmarker, sten- och sandstrand och slåtteräng samt de
rödlistade eller sällsynta arter som är knutna till dessa naturtyper. Reservatsbildningen syftar
också till att bevara och utveckla naturvärden knutna till äldre skog i reservatets inlandsdel.
Naturreservatet ska bidra till gynnsam bevarandestatus i den biogeografiska regionen för de
inom reservatet förekommande naturtyper och arter som ingår i EU:s nätverk av Natura 2000områden.
Inom ramen för ovanstående syften ska naturreservatet även stödja allmänhetens möjligheter
till friluftsliv och naturupplevelser. Besökare ska kunna se, uppleva och lära från områdets
typiska naturtyper, arter, geologi och historia. Reservatet ska också främja vetenskapliga
studier och inventeringar under förutsättning att de syftar till att öka kunskapen om geologi,
hotade arter, naturvårdsbiologi eller skötselmetoder och kan genomföras inom ramen för
ovanstående syften.
Syftet ska nås genom att:


Hedar och sandmarker sköts så att de domineras av örter eller ris, med endast litet
inslag av buskar och träd. Rödlistade arter som är knutna till dessa miljöer ska gynnas,
och allmänt förekommande örter ska ha en rik blomning till gagn för bin och fjärilar.



Förekommande vattensamlingar bevaras. Stränderna ska hävdas och vattnet ska
skyddas mot kemisk påverkan och inplantering av fisk.



Land- och vattenmiljöerna skyddas mot exploatering av den fysiska miljön, och så
långt som möjligt även mot andra verksamheter som påverkar upplevelsen av
områdets ostördhet.
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Området skyddas mot tillförsel av näringsämnen, bekämpningsmedel, kalk och andra
ämnen som kan påverka vegetation och fauna.



Fåglar fredas från besökare på Fågelholmarna och omgivande vatten under
häckningstid.



Förekomsten av gamla lövträd och tallar tillåts öka i de skogstäckta delarna av
reservatet.



Natura 2000-naturtypernas utbredning och bevarandestatus inom reservatet följs upp,
och åtgärder vidtas för att arealerna inte ska minska och för att bevarandestatusen ska
vara gynnsam.



Nya kunskaper om hotade och hänsynskrävande arter och naturtyper beaktas i den
löpande skötseln av reservatet.



Området hålls tillgängligt för allmänheten genom att det finns parkeringsplatser på
minst två ställen, möjlighet att lägga till med båt i Oskarshamn, naturstigar som gör
det möjligt för fotgängare att komma ut i området och jakt förbjuds i stora delar av
reservatet.



Informationsmaterial och anläggningar för friluftslivet hålls i ordning och utvecklas.

Föreskrifter
Med stöd av 7 kap. 5 § miljöbalken (MB), om inskränkningar i rätten att använda
mark- och vattenområden inom reservatet, är det utöver vad som annars gäller
förbjudet att:
1

uppföra byggnad, brygga, pir, campingplats eller annan anläggning eller ändra
utseende på eller användningsområde för befintlig byggnad eller anläggning,

2

uppföra mast eller antenn, anlägga luft- eller markledning,

3

borra, spränga, schakta, gräva, markbearbeta eller bedriva täkt. Förbudet innebär inget
hinder för tångtäkt. Förbudet innebär heller inget hinder för att gräva i Glassvik med
syfte att öka vattengenomströmningen, under förutsättning att Länsstyrelsens lämnat
tillstånd.

4

anlägga väg,

5

anordna upplag, tippa eller fylla ut. Undantaget är tillfälliga (högst en månad) upplag
för yrkesfiskets behov eller av tång i samband med tångtäkt.

6

dika, rensa diken och bäckar eller utföra annan åtgärd som kan leda till att området
avvattnas. Undantag gäller för rensning av tillståndsgivna diken, om underhållsåtgärder är påkallade med hänvisning till bestämmelserna i 11 kap. 17§ miljöbalken.

7

kalka, gödsla eller sprida bekämpningsmedel,

8

avverka, gallra, röja, föryngra skog eller på annat sätt påverka vegetationen,
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ta bort eller upparbeta dött träd, vindfälle eller döda grövre grenar,

10 inplantera för området främmande växt- eller djurart,
11 jaga, med undantag för jakt som Länsstyrelsen gett tillstånd till. Förbudet gäller inte
fastighet Stensjöstrand 1:143.
12 framföra motordrivet fordon på land och parkera på annat än anvisade platser.
Undantag gäller för 1. Steens väg. 2. vägen till småbåtshamnen Oskarshamn för
båtägare med båtplats samt 3. vägen till Glassvik i samband med upp- eller nertagning
av båt eller i samband med Glassviks båtförenings arbetsdagar för att köra skräp och
redskap.
13 sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift.
14 utan Länsstyrelsens tillstånd upplåta mark för lägerverksamhet eller tävlingar samt att
15 utan Länsstyrelsens tillstånd uppföra stängsel eller hägnad.

För att tillgodose syftet med reservatet förpliktigas med stöd av 7 kap. 6 § MB ägare och
innehavare av särskild rätt till fastigheten tåla åtgärder inom området enligt följande:
16 utmärkning av naturreservatets gräns enligt Naturvårdsverkets anvisningar,
17 skötsel i form av:
a. stängsling och betesdrift,
b. avverkning och utglesning av träd- och buskskiktet,
c. slåtter,
d. bränning,
e. skapande av sandblottor,
f. bekämpning av invasiva arter,
g. strandstädning och
h. försiktig rensning av bäckar vid Glassvik och Ejdervägen.
18 anläggning och underhåll av anordningar för friluftslivet i form av parkeringsplatser,
toaletter, markerade stigar, stättor, grindar, eldstad och informationsskyltar,
19 förvaltarens nyttjande av väg samt,
20 undersökningar och dokumentation av mark, vatten, samt växt- och djurliv.
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Med stöd av 7 kap. 30 § MB, om rätten att färdas och vistas i reservatet, är det utöver vad som
annars gäller förbjudet att:
21 årligen under tiden 15 mars-31 juli lägga till med båt eller vistas på Fågelholmarna
eller inom omgivande vattenområde intill ett avstånd av 100 meter från stranden.
22 medföra okopplad hund,
23 rida,
24 göra upp eld eller använda grill annat än på eldplatser som förvaltaren eventuellt har
iordningsställt och som då finns markerade på reservatets informationsskyltar.
Campingkök får dock användas fritt inom reservatet.
25 att ha båt förtöjd eller upplagd på stranden mellan kl. 24 och kl. 06. Förbudet gäller
inte småbåtshamnen i Oskarshamn och båtuppläggningsplatsen strax söder om
stranden vid Glassvik.
26 framföra motordrivet fordon på land och parkera på annat än anvisade platser.
Undantag gäller för 1. Steens väg. 2. vägen till småbåtshamnen Oskarshamn för
båtägare med båtplats samt 3. vägen till Glassvik i samband med upp- eller nertagning
av båt eller i samband med Glassviks båtförenings arbetsdagar för att köra skräp och
redskap.
27 skada, plocka eller samla in växter. Plockning av bär och matsvamp är dock tillåten,
samt plockning av enstaka exemplar av icke fridlysta växter för artbestämning.
28 utan Länsstyrelsen tillstånd samla in insekter, spindlar och andra ryggradslösa djur.
Enstaka exemplar får dock samlas in under förutsättning att det inte bryter mot
fridlysningsbestämmelserna och att fällor inte används.
29 bryta loss, knacka sönder, föra bort eller måla sten och mineral,
30 tälta samt att mellan kl. 24 och kl. 06 ha husvagn, husbil eller motsvarande på
parkeringsplatserna,
31 utöva modellplansflygning, vattenskidåkning, köra vattenskoter, lättviktsflygplan,
eller utöva andra aktiviteter som kan störa naturupplevelsen för övriga besökare eller
skrämma fågellivet,
32 sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift samt att
33 utan Länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet eller tävlingar.
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Ovanstående föreskrifter ska inte utgöra hinder för:


förvaltaren, eller den som förvaltaren uppdrar åt, att vidta de åtgärder som behövs för
att tillgodose syftet med naturreservatet och som framgår av föreskrifterna 16-20.



genomförande av underhållsarbeten i småbåtshamnen vid Oskarshamn under
förutsättning att Länsstyrelsen lämnat tillstånd,



gällande rättigheter inom området t.ex. servitut, ledningsrätt eller annan nyttjanderätt,



genomförande av vetenskapliga undersökningar under förutsättning att tillstånd först
erhållits från Länsstyrelsen och att undersökningen inte strider mot reservatets syfte.

Upplysningar
Länsstyrelsen erinrar om att även andra lagar, förordningar och föreskrifter än reservatsföreskrifterna gäller för området. Av särskild betydelse för syftet med reservatet, eller som ett
komplement till föreskrifterna är bland andra:
7 kap. 27-29 § miljöbalken, Natura 2000. Det krävs tillstånd för att vidta åtgärder som på ett
betydande sätt kan påverka miljön inom ett Natura 2000-område. Detta gäller även åtgärder
som utförs utanför det aktuella området, om det får effekter inom området.
7 kap. 13-18 §§ miljöbalken, strandskyddsbestämmelser. Strandskyddsområde berör nästan
hela reservatet, nämligen de delar som ligger inom 300 meter från havet eller inom 100 meter
från de bäckar som genomkorsar reservatet. Strandskyddsbestämmelsernas syfte är att trygga
förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv samt att bevara goda livsvillkor på land och i
vatten för djur- och växtlivet. Åtgärder som kan skada eller motverka syftet med
strandskyddet är förbjudna.
11 kap. miljöbalken (1998:808), samt lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om
vattenverksamhet. Tillstånd krävs för flertalet vattenverksamheter. Med vattenverksamhet
avses bland annat grävning och rensning av vattenområden samt andra åtgärder i
vattenområden om åtgärden syftar till att förändra vattnets djup eller läge, samt åtgärder som
utförs för att avvattna mark.
7 kap. 11 § miljöbalken (1998:808) och 5-8 §§ förordningen (1998:1252) om områdesskydd
enligt miljöbalken, med förbud mot åtgärder som kan skada värden knutna till miljöer som
omfattas av ett generellt biotopskydd. Inom naturreservatet finns stenmurar och småvatten
som omfattas av generellt biotopskydd.
8 kap. 1-2§§ miljöbalken (1998:808) samt 4-9 §§ artskyddsförordning (2007:845) om
fridlysning av djur och växtarter, som innebär förbud mot att plocka, samla in frön från eller
på annat sätt skada vissa växter samt att döda, fånga eller störa vissa djurarter eller förstöra
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deras fortplantningsområden eller viloplatser, eller att förstöra eller samla in deras ägg.
Exempel på arter som förekommer i området och som är fridlysta är hasselsnok, snok,
klockgentiana, krypfloka, marrisp och sandmålla.
2 kap. 1, 6-8 § § kulturminneslagen (1988:950). De fasta fornlämningar som återfinns inom
reservatet är skyddande enligt lag. Det är förbjudet att utan tillstånd rubba, ta bort, gräva ut,
täcka över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada en fast
fornlämning. Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen får vidta de åtgärder som behövs för
att skydda, vårda och undersöka en fast fornlämning.

Uppgifter om reservatet
Namn

Steningekusten (fd naturreservaten Stensjöstrand och Steninge)

Kommun

Halmstad och Falkenberg

Församling

Steninge och Eftra

Areal

208 hektar varav 60 hektar vatten

Lägesbeskrivning

Reservatet ligger vid kusten strax väster om Steninge och Stensjöstrand på gränsen mellan Halmstad och Falkenbergs kommun.

Mittkoordinater
(SWEREF 99 TM)

N: 354198 O: 6296533

Naturgeografisk
region

Region 10 Södra Hallands kustland

Fastigheter, markägare och servitut

Se bilaga 4

Förvaltare

Länsstyrelsen

Natura 2000

Den kustnära delen av området ingår i sin helhet i Natura 2000
under beteckning SE0510026 Steninge-Stensjöstrand.

Intresseprövning
Länsstyrelsen anser, vid en intresseprövning enligt 7 kap 25 § miljöbalken, att avgränsningen
av området, reservatets omfång och föreskrifternas utformning i detta beslut innebär en rimlig
balans mellan de värden som skall skyddas och det intrång detta innebär för enskilds rätt att
använda mark och vatten.
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Förenlighet med andra områdesbestämmelser, planer och miljömål
EU-kommissionen har beslutat att området Steninge-Stensjöstrand utgör ett område av
gemenskapsintresse - SE0510026 - enligt rådets direktiv (92/43/EEG) om bevarande av
livsmiljöer samt vilda djur och växter, och därmed ingår i nätverket Natura 2000. I beslut och
skötselplan har Länsstyrelsen beaktat de värden som varit grund för att området ingår i Natura
2000-nätverket och skötselplanen har utformats i överensstämmelse med bevarandeplanen för
Natura 2000-området.
Naturreservatet ingår i områden av riksintresse för naturvård, friluftsliv och kulturminnesvård
(miljöbalken 3 kap. 6§) samt omfattas liksom hela den halländska kusten av särskilda
markhushållningsbestämmelser enligt miljöbalken 4 kap. Reservatsbeslutet är i
överensstämmelse med ovanstående bestämmelser.
Reservatsbildningen bidrar till att uppnå miljökvalitetsmålen Hav i balans och levande kust
och skärgård, Ett rikt växt och djurliv och Ett rikt odlingslandskap.
Länsstyrelsen bedömer att detta beslut är förenligt med en från allmän synpunkt lämplig
användning av mark- och vattenresurser samt med den för området gällande översiktsplanen.

Ärendets handläggning
Den södra delen av området har tidigare ingått i Steninge naturreservat, vilket bildades 1966
på uppmaning av Hallands naturskyddsförening som äger de fastigheter som omfattades av
det ursprungliga reservatet, nämligen Hulabäck 2:41, Hulabäck 2:51 och Hulabäck 3:60.
Reservatet utvidgades 1974 till att även omfatta strandallmänningen samt en del av Hulabäck
2:22. Den norra delen av området ingick tidigare i Stensjöstrands naturreservat, vilket
bildades 1970, med tillägg 1974 i form av tillträdesförbud på Fågelholmarna och viss gränsjustering.
De skötselplaner som gällt för områdena fram tills nu är från 1978 (Stensjöstrands naturreservat) och 1980 (Steninge naturreservat), och kunskapen om hur hedmarker bör skötas har
ökad betydligt sedan dess. Gällande beslut har varit ett hinder för att genomföra viktiga
skötselåtgärder i form av röjningar, bete och skapande av öppna sandblottor, varför såväl
beslut som skötselplan nu revideras. Konsulterna Camilla Finsberg och Ola Bengtsson, Pro
Natura, har tagit fram förslag till beslut och skötselplaner. Med utgångspunkt i dessa har
Länsstyrelsen arbetat fram föreliggande beslut vilket innebär en sammanslagning av de två
reservaten, ett namnbyte till Steningekustens naturreservat, en ny skötselplan som innebär att
en större del av området ska bli öppet och blomrikt och där särskild hänsyn tas till områdets
hotade arter. Det nya beslutet innebär också en revidering av föreskrifterna. Vid remiss av
förslaget framkom inga invändningar mot förslaget som helhet, däremot många synpunkter på
enskilda detaljer. Inkomna synpunkter och Länsstyrelsens bemötande av dessa redovisas i
bilaga 5.

