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Dynområdet i östra delen av Grimsholmen är i stark igenväxning med tall, bergtall, löv, 

vresros och höga gräs, men fortfarande finns även partier som är öppna och erbjuder en 
gynnsam miljö för sandlevande växter och djur samt friluftslivet. De öppna partierna minskar 

dock snabbt i utbredning och restaureringsåtgärder är akuta. 
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Stor potential som miljö för en rik mångfald (och rödlistade arter) av 
sandlevande växter och djur 
 
Denna  utredning har gjorts på uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands län, Naturvårdsenheten, och 
Carina Lundqvist har varit kontaktperson. Uppdraget har varit att utreda vilka förutsättningar som 
finns för att restaurera öppna sandmarker med höga naturvärden i området samt att lämna förslag 
på skötselåtgärder för att åstadkomma detta. 
 
Området har idag stort betydelse för badliv och annat friluftsliv och är välbesökt, inte minst 
sommartid. Den pågående, kraftiga igenväxningen missgynnar även friluftslivet och restaurering för 
att gynna en rik artmångfald går hand i hand med friluftslivets intressen, som gynnas av att 
dynområdet hålls öppet och har ett rikt inslag av blottad sand (och inte är övervuxet med stickiga 
vresrosbuskage m.m.).  
 
I väster övergår de öppna sandmarkerna utmed stranden i ett högvuxet vassområde. I denna del 
finns större ansamlingar av tång som göder vassen. Denna del har inte tagits med i denna utredning 
eftersom förutsättningarna bedöms vara lägre för  att här restaurera öppna sandmarker med höga 
naturvärden. En möjlig restaurering till mer öppna marker i denna del att bränna vassen på våren, 
regelbundet ta bort ansamlingar av tång och flytta ner stängslet så nära havet som möjligt så att 
betesdjuren kommer åt att beta späd vass och annan vegetation som spirar efter bränning. 
 
 

 

Karta över det aktuella området (ca 4 hektar) som utgör den sydöstra delen av naturreservatet 
Grimsholmen och sträcker sig fram till Suseåns mynning, där Vesslundareservatet ansluter öster om 
mynningen. 



De aktuella sandmarkerna ligger i en trakt med flera andra värdefulla sandmarker och är strategiskt 
placerade mellan Ringsegård i norr och Vesslunda-Långasand i söder. I dessa områden finns 
sammanlagt 41 kända rödlistade arter, varav många har goda möjligheter att kolonisera 
Grimsholmens sandmarker om dessa restaureras till en mer gynnsam miljö. Idag är inte någon 
rödlistad art känd från denna del av Grimsholmen. 
 
Större restaureringsåtgärder av samma slag som föreslås i följande avsnitt har gjorts under senare år 
i alla de tre angivna områdena och nya rödlistade arter tillkommer årligen i dessa. Denna sommar har 
uppföljningar gjorts i Långasand och två nya hotade arter har då noterats i de restaurerade 
sandmarkerna – nämligen batavsandbi (VU, ÅGP) och den sandlevande knäpparen Dichronychus 
equisetioides (VU). Exempel på andra rödlistade arter som finns i närområdet och som kan komma 
att kolonisera området efter restaurering är silversandbi, dynsmalbi, havtapetserarbi, silversmygare, 
klittviol och sammetsfrölöpare. Det är just närheten till andra sandmarker med höga naturvärden 
som gör att förutsättningarna för att restaurera höga naturvärden bedöms som särskilt goda, trots 
att just detta område är förhållandevis litet – områdena förstärker helt enkelt varandras 
naturvärden. 
 
 

 

Röd stjärna anger det aktuella området. Närliggande sandmarker med höga naturvärden är 
Ringsegård (1), Vesslunda (2) och Långasand (3). Antalet kända rödlistade arter i de 
områdena är 19, 23 respektive 31. 
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Öppna sandytor finns framförallt utmed stigar där besökarnas tramp motverkar igenväxning. 

 

Större delen av dynområdet är starkt igenvuxet ända fram till sandstranden. 



 

Vresros, tall, bergtall och löv tränger allt närmare sandstranden från land. 

 

Kramplöpare är en typisk sandmarksart som finns kvar i området. 
  



Förslag till restaureringsåtgärder 
 
Restaurering av området kan ske stegvis under några år, men om det finns ekonomiska 
resurser att göra en större restaurering i ett svep så är det inte någon nackdel, tvärtom. Här 
redovisas hur en restaurering kan genomföras i flera steg under några år. 
 
Steg 1 
Bortryckning av all tall, bergtall och löv med rötterna och uppryckt material kan med fördel brännas 
på plats. Eldplatserna läggs då i partier med en tjock gräsvegetation eller på täta vresrosbuskage, 
medan partier med öppen sand eller en mer lågvuxen och gles vegetation undviks eftersom dessa är 
en stor bristvara här idag och har de största naturvärdena. 
 
Lämplig maskin för detta är en mindre bandgående grävare och vid samma tillfälle kan med fördel 
även mindre vresrosbestånd grävas bort med en gallerskopa på samma maskin. Även detta material 
kan då brännas samtidigt. 
 
Steg 2 
Bortgrävning av större vresrosbuskage med större grävmaskin och sorteraggregat. Bortrensat 
material körs till deponi och den rensade sanden läggs tillbaks i dynerna. 
 
Ett alternativ till den större (och dyra) vresrosgrävningen är att i samband med det löpande 
underhållet (steg 4) slå ner kvarvarande vresrosbuskage med grovslåtteraggregat på bandgrävaren 
och att successivt gräva bort vresrosen med gallerskopa bit för bit, i den takt som de ekonomiska 
resurserna för underhållsåtgärderna medger. I så fall får den årliga underhållskostnaden kostnaden 
för steg 4 i sista avsnittet höjas. 
 
Steg 3 
Grävning av brandgata och vårbränning. Efter maskinarbetena enligt steg 1 och 2 är vegetationen så 
nedtryckt att det tar 1-2 växtsäsonger innan markerna är i skick för bränning. Vintern före 
bränningen grävs brandgator utmed hela skogskanten i norr (kan också grävas i samband med steg 1 
eftersom brandgatorna håller sig några år). Dessa brandgator kan sedan fungera som boplatser för 
sandlevande bin, skalbaggar och andra insekter – och de blir ofta även populära stigar för områdets 
besökare, vilket bidrar till att hålla de öppna. Om den större vresrosgrävningen dröjer så kan 
bränning med fördel ske före steg 2. 
 
Steg 4 
Löpande underhåll som innebär årlig kompletterande vresrosgrävning med mindre bandgrävare och 
borttagning av yngre asp m.m. som skjuter upp. Det är en stor fördel om detta görs varje år (goda 
erfarenheter från Långasand) eftersom det då inte hinner bli så stora volymer organiskt material att 
ta bort varje gång. Spirande vresrosor växer snabbt till sig och bäst är att plocka bort de så snabbt 
som möjligt. Vid den årliga vresrosgrävningen skapas även kontinuerligt nya sandblottor (kan med 
fördel förstärkas när maskinen ändå är på plats) vilket är en viktig framgångsfaktor för att så snabbt 
som möjligt få en rik mångfald av sandlevande arter. 
 



Återkommande bränning bör också ske och inledningsvis gärna årligen, men efterhand som 
markerna magras ut och vegetationen blir mer lågvuxen och gles kan bränningsintervallet förlängas 
till 2-3 år. 
 

Vad kostar det? 
Här följer en grov kostnadsuppskattning för restaurering av sandmarkerna i området. I synnerhet 
vresrosgrävningen (steg 2) är svårbedömd eftersom man inte vet hur mycket material (hur djupt) 
som behöver grävas bort innan skopan har satts i marken. 
 
Steg 1    75 tkr 
 
Steg 2  250 tkr 
 
Steg 3    35 tkr (grävning av brandgata och första bränningen) 
 
Steg 4   25 tkr (ärlig kostnad för löpnade underhåll, exkl. bränning, minskar 

troligen något efterhand som området blir i bättre skick)) 
 

 

Vy över området med vass (och andra högvuxna gräs) omedelbart väster om det aktuella 
dynområdet. Restaurering av detta parti ingår inte i kostnadsförslaget, men kan ske genom 
att bränna området på våren, köra bort större ansamlingar av tång och flytta ut stängslet så 
nära havet som möjligt så att betesdjuren går på det som spirar efter bränningen. 



 

Större vresrosbuskage finns spritt i området. 
 

 

Rikligt aspuppslag nära Suseåns mynning, som bör grävas bort med rötterna. 



 

Lövuppslagen när bitvis ända ut till stranden (gäller även vresrosen fläckvis) – och ökar 
stadigt i omfattning efterhand som åren går utan åtgärder. 
 


