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LONA-PROJEKT 2016-19, VRESROS PÅ STRAND 

VID MARGRETEBERG-STRANDBADEN 

PROJEKTET 

Omfattar strandmarkerna mellan Höganäs (Invallningen vid Höganäs AB) till Strandbaden 
(fortet norr om Örestrand). Avgränsning mot land är GC-vägen, Böljegatan, enskilda tomter 
och Örestrand. Näst intill hela denna sträcka var igenväxt med vresros, en yta av tre hektar. 

På initiativ av kommunen 
bortgrävdes vresrosen 
under åren 2002-2003, så 
när som på 600 kvm 
buskage vid Örestrand.  

Detta är nu snart femton 
år sedan och cirka 95 % 
av rötterna togs bort men 
tillräckligt blev kvar för att 
medge en återetablering. 
Orsaken var att 
grävningen inte skedde 
tillräckligt djupt och att 
sanden inte sorterades. 

 
 

Grävarbetena följdes upp 
med mindre manuella 
grävningar och fram till i 
2015 har årliga röjningar 
skett av rotskott vilka 
breder ut sig på nytt.  

Återkommande röjning 
ger inte förväntat resultat 
eftersom arten istället 
slåtteranpassar sig, dvs. 
blommar på låg nivå och 
expanderar vegetativt i 
sidled. 

 

 

 
Bild 1 tagen i augusti 2002 med vy från badplatsen och norrut, bild 2 samma plats vid påbörjad grävning 
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Kommunen har därför ansökt om statliga medel, s.k. LONA (LOkala NAturvårdsprojektet), 
för finansiering av en omgrävning om cirka 14-15 000 kvm, dvs. där det finns kvar vresros. 
Arbetena avses ske under fyra år med start hösten 2016, och då troligen söderifrån och 
norrut. Medgivande har getts av samfälligheten Väsby norra markelag och Höganäs AB. 

I projektet kommer grävning ske ned till 1-1½ meter. Uppgrävt material sorteras med 
gallerskopa. Om så behövs används sorteringsverk. Den ytligare sanden läggs därefter 
djupast och den djupaste sanden i ytan. Det för att minimera risken för frögrodd av rosen 
och kvarvarande rötter. Därefter jämnas ytan av. Erfarenheten av tidigare arbeten är att 
etableringen av naturlig vegetation därefter sker snabbt, på två-tre år. 

I de fall strandmarken ansluter till tomt med vresros kommer kontakt att tas och saken 
diskuteras hur vi avgränsar. Vid Örestrand har tidigare planterats bergtall som efter att ha 
växt upp nu ska ersätta vresrosbuskaget.  

Nollalternativet att inget göra är att området slutligen kommer att växa igen och inom 10-20 
år återta den omfattning som fanns före 2002. 

OMRÅDET 

Natur- och rekreationsvärdena 

De tidigare stora bestånden av vresros medförde att många växtarter trängdes ut och endast 
fanns kvar i låga antal. Tillgängligheten var även den dålig pga. de täta buskagen och sikten 
begränsad utmed Böljegatan. Grävningarna initierades även av skälet att Margretebergs 
badplats var igenväxt. Naturvärdena består dels i vegetationen på strand och dels i 
strandheden.  

Där sandstranden inte rensas från tång uppkommer det en driftvegetation med mållor 
Atriplex, och under 2011 påträffades här sandmålla Atriplex laciniata, rödlistad som starkt 
hotad och fridlyst. Stranden övergår i fördyner med strandkvickrot, saltarv, marviol, 
strandkål och därefter mot land i vita dyner med strandråg, sandrör, strandvial och mindre 
av klittviol – rödlistad som sårbar.  

Området främsta raritet är 
martorn Eryngium 
maritimum, rödlistad som 
hotad och fridlyst. 
Beståndet syd om 
Margretebergs badplats är 
Skånes största!   
Ett andra bestånd finns 
även vid Skälderviksgatan. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Längre upp mot land övergår dynerna i gräsmark med bland annat backtrift, borsttåtel, 
blåmunkar, backnejlika, sandstarr, fältmalört, röllika, gulmåra, liten blåklocka, 
sandmaskrosor m fl. Här finns även stora bestånd av stor kustruta. Där igenväxningen tilltar 
dominerar högörtsvegetation med bl a renfana, blåhallon, björnbär, hundkäx, bergrör m fl.  

Vid den tidigare och omfattande inventeringen av Skånes kustfåglar 1980-1982 påträffades 
häckande arter, som större strandpipare och ejder. Långören är den potentiellt viktigaste 
häckningslokalen. Vid de södra delarna mot Långören ansamlas även större mängder tång 
vilket lockar småfågel, vadare, stare och simänder som ex. bläsand m fl. Vintertid är 
områdets vegetation och tångvallar viktiga för främst för tättingar. 


