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§ 106
Skötselplan för strand- och sandmark vid Skreanäs,
KS 2018/213
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att löpande sköta området vid

Skreanäs enligt upprättad skötselplan.
Beskrivning av ärendet
Under 2010-2014 har Falkenbergs kommun restaurerat sandstranden och
heden på Skreanäs med medel från EU:s landsbygdsprogram (Utvald Miljö,
total budget ca 650 tkr) med syftet att bevara och gynna sandmarksanknuten
biologisk mångfald. Naturligt öppna sand- och grusmiljöer har under de
senast 100 åren blivit allt ovanligare i vårt landskap, bland annat på grund
av igenplantering, exploatering och igenväxning. Många av de djur och
växter som är knutna till öppna och solbelysta sandmarker med blottad jord
har därför minskat kraftigt.
När projektet startade var delar av området kraftigt igenvuxet med bland
annat vresros, björk och tall. Målet med restaureringen har varit att öka
öppenheten och återskapa en variation av öppen sand och lågvuxen blomrik
vegetation. Restaureringen har också inneburit att allmänhetens
tillgänglighet till området ökat. De åtgärder som genomförts är röjningar,
ryckning av buskar, bortgrävning av vresros, naturvårdsbränning och
grovslåtter. Projektområdet har till större delen utgjorts av kommunal mark,
men en mindre del av området tillhör Skrea bysamfällighet. Projektet har
genomförts med bysamfällighetens medgivande.
Restaureringsprojektet är nu klart och har slutredovisats till Länsstyrelsen.
Med medel från kommunens natur- och miljövårdsbidraget har en
skötselplan för den löpande skötseln tagits fram. Den löpande skötseln
omfattar grovslåtter och naturvårdsbränning, samt buskröjning vid behov.
Skötselplanen sträcker sig under 5 år, men kan tillämpas även för
kommande femårsperioder.
Skötselplanen omfattar hela projektområdet, som till större delen ägs av
kommunen, men en mindre del ägs av Skrea bysamfällighet (se bifogad
karta). Ett nyttjanderättsavtal har tecknats med Skrea bysamfällighet som
ger kommunen möjlighet att fortsätta skötseln även på de delområden som
ägs av Skrea bysamfällighet.
Motivering av beslut
För att restaureringsåtgärderna som genomfördes inom EU-projektet inte
ska ha varit förgäves, så är det viktigt att området får en löpande skötsel.
Inom området finns mycket höga naturvärden och skötseln bidrar även till
en ökad tillgänglighet till området för allmänheten. Restaureringen och
skötseln av strandområdet vid Skreanäs kan ses som en av kommunens

Utdragsbestyrkande

1 (2)

Falkenbergs kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-17

åtgärder för att uppnå Utvecklingsmål 4 Den ekologiska hållbarheten ska
öka, och det önskade resultatet Den biologiska mångfalden ska öka.
Kultur och fritidsnämnden föreslås få i uppdrag att sköta hela det aktuella
projektområdet enligt framtagen sköteselplan. Skötseln måste pågå löpande
för att området inte ska växa igen utan förbli en öppen och örtrik strandhed
med stor biologisk mångfald och höga friluftsvärden.
Ekonomi
Den årliga kostnaden för skötsel enligt skötselplanen uppskattas till ca
35 tkr. Kultur- och fritidsnämnden kommer att begära kostnadstäckning för
detta i kommande budgetarbete för 2019. Medel från kommunens natur- och
miljövårdsbidrag finns avsatt för uppföljande och kompletterande åtgärder
under 2018, men bidraget är inte avsett att användas till löpande skötsel.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-04-10
Skötselplan för strand och sandmarker vid Skreanäs
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