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BESKRIVNINGSDEL 

1.   SYFTE 
Syftet med skötselplanen är att långsiktigt bevara och utveckla den naturmiljö som finns i 
området. Syftet är också att bevara och skapa livsmiljöer för de växter, djur och svampar som 
är knutna till sandstränder, sandiga kusthedar, gamla träd och död ved.  
 
Strandbadskogen ska också erbjuda de närboende och övriga besökare en intressant och av-
kopplande miljö för promenader och annat friluftsliv med hänsyn tagen till områdets skydds-
värda biotoper och arter. 

2.   ÖVERSIKTSKARTA OCH ADMINISTRATIVA DATA 

 
 
Namn:  Strandbadskogen 
 
Län:  Skåne län 
 
Kommun:  Höganäs 
 
Församling:  Höganäs 
 
Läge:  Strandbadskogen ligger strax norr om Höganäs tätort väs-

ter om väg 111. Det ligger direkt söder om naturreservatet 
Kullens havsbad. 
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Gränser:  Se markering på bilaga 1. 
 
Areal:  ca 7,7 ha 
 
Fastigheter:  Kullens havsbad 14:1 och Lönnskog 1:36 
 
Markägare:  Höganäs kommun 
 
Servitut:  
 
Förvaltare:  Höganäs kommun 
  
Registerkarta:  
 
Naturgeografisk region:  7. Skånes sediment och horstområden. 

3.   HISTORISK, NUVARANDE OCH FRAMTIDA MARK- 
OCH VATTENANVÄNDNING 

3.1 Berggrund, jordarter och hydrologi 
Berggrunden utgörs av den s k Wilhelmsformationen bestående av ler- och siltavlagringar. 
Jordarterna består av grus, klapper och sand i nämnd från havet och österut. Grundvattentill-
gångarna inom området är små med dåliga uttagsmöjligheterna som är uppskattade till 0,2-0,5 
l/s. 

3.2 1800-tal 
På skånska rekognoseringskartan från 1812-1820 uppfattas Strandbadskogen som öppen med 
sanddyner och hedvegetation. Öster om kusten utbreder sig stora ljunghedar. Ljunghedarna 
var mycket omfattande och sträckte sig utmed stora delar av landskapet runt Höganäs. 

3.3 1900-tal 
På häradsekonomiska kartan från 1917 har den östra delen av området planterats med tall som 
ska skydda området från sanddrift. Den västra delen är fortfarande öppen och utgörs av sand-
mark med gles hedvegetation. Det övriga landskapet har sedan rekognoseringskartan (1812-
1820) förvandlats från ett kargt hedlandskap till en uppodlad helåkersbygd. På flygbilder över 
Skåne (1939-1945) har området samma karaktär som på häradsekonomiska kartan. 

3.4 Strandbadskogen idag 
En jämförelse mellan flygfotona från 1939-45 med flygfoton från idag visar att vegetationen i 
Strandbadskogen har tätnat kraftigt. Idag består området av sandstrand, en smal remsa kusthed 
och därefter björkskog som övergår i en talldominerad skog. Skogen utgör i dag en stor del av 
området. Tallplanteringarna, främst rödtallarna, har spridit sig ner mot stranden och de öppna 
och sandiga ytorna har invaderats av vresros. Det finns dock fortfarande höga naturvärden 
både i skogsmiljön, på heden och stranden. 
 
Strandbadskogen är mycket välbesökt, särskilt de mer strandnära partierna. Söder om området 
finns en mindre camping och en konferensanläggning. 

3.5 Framtida utveckling för Strandbadskogen 
Strandbadskogen har höga naturvärden som kräver särskilt skötsel och föreskrifter för att 
dessa långsiktigt ska bevaras och utvecklas. En restaurering av den kusthedsrest som idag till 
viss del håller på att växa igen med björkskog ger goda möjligheter att bevara och utveckla en 
intressant flora och fauna. Slitaget från besökare på dagens öppna kusthed är mycket kraftigt 
och en bättre styrning av besökare kan förhoppningsvis minska på den negativa påverkan. 
Kommunen bör se området som en tillgång på lång sikt och vid behov uppdatera och revidera 
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skötselplaner för en adekvat och ändamålsenlig skötsel. Närheten till naturreservatet i norr 
(Nyhamnsläge-Strandbadens Kusthedsreservat) ger förutsättningar för ett stort sammanhäng-
ande kusthedsområde med god skötsel. Det är också viktigt att informera besökarna om områ-
dets naturvärden och dess värde för friluftslivet. 

4.   OMRÅDETS BEVARANDEVÄRDEN 

4.1 Biologiska värden  
De högsta värdena utgör de små rester av hedvegetation som fortfarande finns kvar i en zon 
mellan den planterade tallskogen och sandstranden. Här växer karaktärsarter som backtimjan, 
blåmunkar, sandstarr och borsttåtel. Den sandiga kustheden erbjuder också en värdefull in-
sektsmiljö. Även skogen med sina många värdefulla strukturer har högt skyddsvärde, bl a är 
floran rik och förutsättningarna för vedlevande arter är goda. Strandbadskogen gränsar i väster 
mot ”Grundområde längs norra Öresund” som ingår i länsstyrelsens marina naturvårdspro-
gram och gränsar i norr mot Nyhamnsläge-Strandbadens Kusthedsreservat. Den norra delen av 
Strandbadskogen ingår dessutom i ”Kullens havsbad” som är upptaget i länets naturvårdspro-
gram. 

4.2 Kulturhistoriska värden 
Strandbadskogen omfattas av Länsstyrelsens kulturmiljöprogram. Det ingår där i avgränsning-
en för objektet ”Kullaberg–Krapperup” och Kulturmiljöstråket ”Skånelinjen”. Inom det aktu-
ella området finns en skans i dåligt skick. Några övriga särskilt utpekade kulturvärden inom 
det nu aktuella området finns dock inte. 

4.3 Friluftsliv 
Kuststräckan utanför Höganäs tätort är av mycket stort värde för det rörliga friluftslivet. Om-
givningarna runt Höganäs består till stora delar av uppodlad mark och tätortsnära naturområ-
den är en bristvara. Utmed kusten finns dock några områden, bl a kusthedspartier med plante-
rad tallskog. Ett av dessa är Strandbadskogen som har ett stort antal besökare framför allt 
under sommaren. Den öppna heden inbjuder till promenader och lite längre från stranden finns 
möjlighet till sol och fika i vindskyddat läge bakom sanddyner och småträd. 
 

4.3.1 Tillgänglighet 
Strandbadskogen ligger norr om Höganäs tätort, väster om väg 111 (huvudvägen ge-
nom Höganäs). Området nås lätt från väg 111.  
 
4.3.2 Känslighet för slitage och störningar 
Slitaget är kraftigt och framför allt kusthedsvegetationen är negativt påverkad. Kusthe-
den utgör här en naturlig passage utmed stranden. Kusthedsvegetationen är sparsam i 
området och slitaget har redan medfört negativa effekter. 
 
4.3.3 Anläggningar 
En lekplats med gungor finns i området liksom sittbänkar och sopkärl. 

4.4 Prioriterade bevarandevärden 
Följande bevarandevärden bedöms som prioriterade för det fortsatta naturvårdsarbetet inom 
Strandbadskogen. 
 
Naturtyp Lövblandad barrskog, kusthed, sandstrand. 
Strukturer Blottad sand-/mineraljord i gräsmark och i sanddyner, gamla 

träd, död ved, hålträd. 
Friluftsliv Tillgång till tätortsnära natur, information. 
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5.   GENOMFÖRDA INVENTERINGAR OCH ÖVRIG DO-
KUMENTATION 

Länsstyrelsen i Skåne län. Kulturmiljöprogram för Skåne. Digitalt publicerad på länsstyrelsens 
hemsida. 

Länsstyrelsen i Skåne län. 2005. Bevarandeplan för Natura 2000-område. Möllehässle – Kul-
lens havsbad.  

Naturvårdsplan för Höganäs kommun. 1997. Höganäs kommun. 
Naturvårdsverket. 2003. Natura 2000. Art- och naturtypsvisa vägledningar. Marina miljöer 

och dyner. Pdf från naturvårdsverkets hemsida. 
Skånes flora. 
 
Detaljplaner 
BR 111, 138/70. 

 6



 

 

PLANDEL 

6.   SKÖTSELOMRÅDEN 
Hela området är indelat i 4 skötselområden vilka utgår från den markanvändning eller skötsel 
som ska genomföras, se även skötselplanekartan (bilaga 1). 
  
Skötselområdena är: 
                           

1. Sandstrand 
2. Kusthed 
3. Skyddsskog 
4. Anordningar för friluftslivet 

Generella riktlinjer och åtgärder 
Om tunga arbetsfordon behöver användas ska det ske vid tidpunkt som minimera risken för 
körskador. Lämpliga tidpunkter är vintertid med tjäle eller sensommar eller höst efter perioder 
med torrt väder. Även andra åtgärder bör genomföras under senhöst – vinter – förvår för att 
minimera störningar på bl a fågelfaunan. Spridning eller förväntad spridning av aggressiva 
kärlväxter som vresros, björnloka och tysklönn för bekämpas inom hela Strandbadskogen. 
 
Död ved som bildas naturligt eller som skapas får inte tas ut från området. Vindfällda träd ska 
därför lämnas kvar och lämnas orörda. Då nedfallna träd påverkar framkomlighet utmed stigar 
eller kan utgöra fara för allmänheten får de kapas. I sällsynta fall kan större vindfällen upp-
komma. Om dessa utgör fara för besökare eller påverkar framkomligheten, bör träden i första 
hand omlokaliseras inom Strandbadskogen och i andra hand upparbetas och tas ut från områ-
det. 

Skötselområde 1: Sandstrand  (0,5 ha) 

 
 
En 10-15 meter bred sandstrandsremsa sträcker sig utmed havet. Sandstranden är fläckvis 
bevuxen med vegetation, tätast i de övre delarna samt i partier med tånggödsling. Bland växt-
ligheten utmärker sig bl a arter som strandråg, sandstarr, saltarv och strandkål.  
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Bevarandemål
 

• Sandstrand med viss sandbindande vegetation. 
 
Skötselåtgärder
 
Engångsåtgärder 

• Fri utveckling 
 
Återkommande åtgärder 

• Tångrensning. 
 

Skötselområde 2a-b: Kusthed/igenväxande kusthed (3 ha) 

 
 
Kusthed som sträcker sig mellan sandstranden och skyddsskogen. De östra delarna är under 
kraftig igenväxning av björk och tall. Här har dock bildats flera små vindskyddande ”rum” 
som uppskattas av både besökare och insekter. I gränszonen mot sandstranden sprider sig 
vresros men efter insatser från kommunen har framfarten stoppats upp. Vegetationen på den 
sandiga marken är mycket kortvuxen och fläckvis gles. I de östra delarna förekommer även 
större vegetationsfria partier med ren sand. Floran är karaktäristisk för naturtypen med bl a 
trift, ljung, kråkbär, backtimjan, fårsvingel, borsttåtel och sandstarr. Det varma mikroklimatet 
och de lätta jordarterna är en värdefull miljö för många marklevande insekter. Ett stort antal 
bin och andra steklar bygger bon i sanden och det finns goda förutsättningar för sällsynta arter. 
Heden bör även hysa goda förutsättningar för en rik fjärilsfauna. Kustheden utsätts idag för ett 
kraftigt slitage från besökare och hotas dessutom av igenväxning av vresros och skog.   
 
Bevarandemål 
 

• Arealen öppen eller glest träd- och buskbevuxen kusthed med kusthedsvegetation i del-
område 2a ska öka från ca 1 ha (våren 2006) till minst 1,5 ha. Krontäckningen i den 
östra delen (rastrerad på karta, Bilaga 1) ska vara max 25%. 
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• Delområde 2b utgör ett glest trädbevuxet dynområde med tillgång till död ved (både 
högstubbar och lågor) och vindskyddande ”rum” för besökare. Krontäckningen ska 
vara max 50%. 

• Vresros ska inte förekomma. 
 
Skötselåtgärder
 
Engångsåtgärder 

• För att förhindra igenväxning av kustheden avverkas samtliga tallar med ett krypande 
växtsätt (främst rödtall) i delområde 2a och 2b. Träden och avverkningsresterna förs ut 
från området eller bränns på plats. Mycket stor försiktighet ska iakttas för att minimera 
skador på den småskaliga kupering som finns. Små höjder, skärningar och solexpone-
rade småbranter i sanden är värdefulla strukturer för den värmekrävande insektsfaunan. 

• Berg- och svarttall i delområde 2a (främst i södra delen) gallras för att ge en gles 
skogskaraktär med förutsättningar för hedvegetation och ökad solinstrålning under trä-
den. I ett inledande skede bör ca 50% av träden gallras bort. Åtgärderna bör utvärderas 
av kommunen efter 2 säsonger och om utfallet bedöms som positivt bör åtgärder även 
vidtas i delområde 2b. 

• Lövträd lämnas till största delen men mindre röjningar i kantzoner mot öppen mark 
genomförs för att förhindra igenväxning. 

 
Återkommande åtgärder 

• Röjning av igenväxningsvegetation, främst av rödtall, kommer att vara en del av den 
kontinuerliga skötseln av Strandbadskogen. Återkommande röjningar bör genomföras 
åtminstone vart 5:e år. Röjningsavfallet ska avlägsnas från området eller brännas på 
plats. 

• Vresros utrotas. Detta kan ske genom olika metoder, antingen mekaniskt genom att 
ovanjordiska delar röjs bort och så mycket som möjligt av rotsystemet avlägsnas, eller 
genom kemisk bekämpning. Vid kemisk bekämpning ska dock stor försiktighet vidtas 
för att undvika skador på övrigt växt- och djurliv. 

 

Skötselområde 3: Skyddsskog (4,2 ha) 
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Längst i öster finns ett mycket varierat skogsparti som har sitt ursprung från skyddsplantering-
ar av tall i början av 1900-talet. Förutom tall finns framför allt björk i tämligen stor omfatt-
ning. Skogen är förvånansvärt högvuxen och det finns gott om död ved, både liggande och 
stående. Floran är rik med arter som storrams, hässlebrodd, mårbär och blekbalsamin. En 
annan karaktärsart i skogen är kaprifol. Dess lianer slingrar sig fram över mark, buskar och 
högt upp i träden. I skogen växer även plantor av naverlönn och idegran men detta är sannolikt 
ej några naturliga förekomster. Det finns mycket gott om småfåglar och fågelkören kan vara 
bedövande under våren och försommaren. De gamla grova björkarna är mycket värdefulla för 
den vedlevande insektsfaunan. I björkticka på en angripen björk hittades den sällsynta skal-
baggen blåvingad lövsvampbagge Tetratoma fungorum. Genom skogen löper flera stigar. 
 
Bevarandemål 
 

• Blandlövskog med på sikt stor andel ädellövträd (främst ek). 
• God tillgång på död ved. 
• Förekomst av större gläntor. 

 
Skötselåtgärder
 
Engångsåtgärder 

• - 
 
Återkommande åtgärder 

• Lämnas i huvudsak för fri utveckling. Dagens öppna gläntor och breda stigar ska dock 
fortlöpande hållas öppna. Åtgärder vid behov. 

 

Skötselområde 4: Anordningar för friluftslivet 
Strandbadskogenskogen är mycket välutnyttjad av det rörliga friluftslivet. Området besöks 
förutom av de närboende även av många turister. Stranden och heden utnyttjas för promenader 
och i vindskyddat läge bakom sanddynsrester finns möjlighet till solbad och fika. Inom områ-
det finns papperskorgar och sittbänkar liksom en lekplats med bl a gungor. Uppe i skogsmiljön 
finns flera stigar. Den stora mängden besökare har medfört visst slitage på framför allt heden 
och sanddynerna. 
 
Bevarandemål 

• Strandbadskogen skall vara enkel både att ta sig till och att röra sig i.  
• Stigar ska hållas framkomliga. Det ska vara träd-/sly-/buskfritt minst en meter åt vardera 

sidan från stigens mitt.   
• Information om området skall finnas på flera platser. 

 
Skötselåtgärder 
 
Engångsåtgärder 

• Informationsskyltar med karta över området placeras enligt bilaga 2. 
• Stigar breddas på de platser där träd och buskar gjort den alltför smal. Minst en meter 

åt vardera sidan bör det vara från stigens mitt. 
 

Återkommande åtgärder  
• Vid behov (vart femte år) röjs sly och småträd i anslutning till stigsystemet.  
• Bänkar, papperskorgar, lekplats och stigsystemet ska tillses så att god standard och 

funktion upprätthålls. Vid behov, dock minst en gång/vecka under maj-sept. 
• Större slitageskador lagas med kokosnötsmatta. 

7.   BRÄNDER, STORM, ÖVERSVÄMNINGAR  
Vid händelser som medför att stora mängder träd faller omkull skall all död lövved lämnas i 
området, men veden får vid behov flyttas till annat skötselområde. I vissa fall kan det även 
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vara lämpligt att flytta den döda veden till annat rekreationsområde. Stigar och andra anord-
ningar hålls snarast möjligt fria från nedfallna och hängande träd. 

8.   DOKUMENTATION OCH UPPFÖLJNING  

8.1 Uppföljning av skötselåtgärder 
Förvaltaren skall årligen dokumentera utförda åtgärder genom att ange: 
 
• skötselområde, 
• utförd åtgärd, 
• åtgärdens syfte, 
• tidsåtgång och utförare, 
• år och månad för åtgärdens utförande, 
• fotografering. 

8.2 Uppföljning av bevarandemål  
Höganäs kommun ansvarar för uppföljning av bevarandemålen. Bevarandemålen ska följas 
upp vartannat år med start 2007. Uppföljningen skall ligga till grund för en utvärdering av: 
 

• om syftet med området har uppnåtts, 
• om skötselmetoder behöver förändras, 
• om en revidering av skötselplanen behövs. 

8.3 Dokumentation och inventeringar 
För att höja kunskapen om de biologiska värdena i området bör en inventering av insektsfau-
nan, främst avseende fjärilar, steklar och skalbaggar, genomföras i skötselområde 2a-b. Inven-
teringen kan ge värdefull information om särskilt skyddsvärda arter och anpassad skötsel för 
dessa. 

9.   SAMMANFATTNING AV SKÖTSELÅTGÄRDER 
 
Skötsel-
område 

Åtgärd Tidpunkt Uppskattat 
antal årsar-
betsdagar 

1 Återkommande åtgärder   

 Tångrensning 
 Årligen 1 

2a Engångsåtgärder   

 Krypande former av tall avverkas.  
 

Vintern 
2006/2007 3 

 

Tall avverkas för att minska krontäckningen. 
Avverkningsrester förs ut från området. Minst 
tre lågor och högstubbar av tall lämnas. Stor 
försiktighet ska iakttas för att minimera skador 
på den småskaliga kupering som finns. 

Vintern 
2007/2008 3 

 Återkommande åtgärder   

 

Röjning av igenväxningsvegetation, främst 
björk och tall. Återkommande röjningar bör 
genomföras åtminstone vart 5:e år. Röjningsav-
fall avlägsnas från området. 
 

2010 och 
därefter vart 
femte år eller 

vid behov. 

0,5 

 Vresros utrotas antingen mekaniskt eller ke-
minskt. Årligen 2 
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Skötsel-
område 

Åtgärd Tidpunkt Uppskattat 
antal årsar-
betsdagar 

 
2b Engångsåtgärder   

 Krypande former av tall avverkas.  
 

Vintern 
2006/2007 3 

 

Om resultatet från tallavverkningen (ej de kry-
pande tallarna) i delområde 2a blir positivt 
genomförs liknande åtgärder i detta delområde. 
Alla röjnings-/avverkningsrester förs ut från 
området dock skapas och lämnas minst fem 
lågor och högstubbar av grova tallar. Stor för-
siktighet ska iakttas för att minimera skador på 
den småskaliga kupering som finns. 

Vintern 
2009/2010 3 

 Återkommande åtgärder   

 

Röjning av igenväxningsvegetation, främst 
björk och tall. Återkommande röjningar bör 
genomföras åtminstone vart 5:e år. Röjningsav-
fall avlägsnas från området. 
 

2013 och 
därefter vart 
femte år eller 

vid behov.  

0,5 

3 Återkommande åtgärder   

 Håll öppet i gläntor och utmed de breda stigarna 
så att skogen inte växer igen. Vid behov 0,5 

4 Engångsåtgärder   

 
Informationsskyltar med karta över området 
placeras förslagsvis enligt bilaga 2. 
 

2007 1 

 

Stigar breddas på de platser där träd och buskar 
gjort den alltför smal. Minst en meter fritt åt 
vardera sidan bör det vara från stigens mitt. 
 

2007 1 

 Återkommande åtgärder   

 
Sly och småträd hålls efter i anslutning till stig-
systemet. 
 

Vid behov 
(vart femte år) 0,5 

Vid behov, 
dock minst en 

gång/vecka 
under maj-

sept. 

Bänkar, papperskorgar och lekplats ska tillses så 
att god standard och funktion upprätthålls.   3 
 

10.  REVIDERING AV SKÖTSELPLAN 
 
En översyn av skötselplanen bör göras inom 10 år för att bedöma behovet av en revidering av 
planen.  

11.  ANSVAR FÖR SKÖTSEL, DOKUMENTATION OCH 
UPPFÖLJNING AV SKÖTSELÅTGÄRDER OCH BE-
VARANDEMÅL 

 
Höganäs kommun ansvarar för skötsel, dokumentation och uppföljning av skötselåtgärder och 
bevarandemål. 
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