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Figur 1.
Skötselplanområde

1. Inledning
Bakgrund
Regeringen beslutade i december 2003 att satsa på kommunal och lokal naturvård genom att bidra med 300 Mkr under perioden 2004-2006. Syftet var
att stimulera naturvårdsprojekt som ökar det lokala naturvårdsengagemanget
samtidigt som de bidrar till att uppnå miljömålen. Satsningen syftade även till
att skapa bättre förutsättningar till friluftsliv bl. a. i tätortsnära natur, samt att
ha kopplingar till folkhälsoarbetet.
Varbergs kommun erhöll statbidrag för ett antal olika projekt, bl. a. upprättandet av en skötsel- och utvecklingsplan för området Hästhagabergen – Subbe.
Hästhagabergen – Subbe är ett kustnära natur- och friluftsområde beläget i
söder om Varbergs centrala delar. Området utgörs av hedartade hällmarksområden som delvis är igenvuxna med träd- och buskvegetation. Här finns
riktligt med spår av tidigare stenbrytning. Området har ett stort rekreationsvärde med en välfrekventerad strandpromenad, ett flertal stigar, vackra utblickar över havet, goda badmöjligheter med flera badplatser i och kring området samt närhet till en kurorts- och konferensanläggning (Varbergs Kurorts
Hotell och Spa).
Kommunens intention är att bevara och utveckla Hästhagabergen – Subbe
som ett tätortsnära friluftsområde. Det värdefulla kustområdet ska bevaras
med hjälp av tydliga skötselåtgärder. En skötselplan omfattande mål och
skötselåtgärder för området ska ligga till grund för den framtida skötseln av
området.
Uppdraget
Uppdraget innebär att upprätta en skötselplan för Hästhagabergen – Subbe.
Detta inkluderar att översiktligt beskriva områdets naturtyper och kulturmiljöer
samt dess anordningar för friluftsliv utifrån befintligt underlag och fältinventeringar samt att föreslå
x skötselåtgärder som tillgodoser friluftslivets och natur- och kulturvårdens behov
x förslag på åtgärder och anordningar som gynnar friluftslivet
x skyddsåtgärder och förvaltning
Rapporten är främst tänkt att utnyttjas som en operativ skötselplan. Den är
inte någon heltäckande inventering och beskrivning av områdets flora och
fauna. Rapporten ger dock en översiktlig beskrivning av områdets natur-,
kultur- och rekreationsvärden.
För den naturintresserade finns mer information om områdets flora i en äldre
inventering av områdets kärlväxter (Lenfors, I, 1991) och i ”Varberg flora”
(Lenfors. I, 2000). Det finns även en äldre inventering av områdets fågelfauna (Ericsson. A, 1993).
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Arbetets bedrivande
Arbetet har skett på uppdrag av Varbergs kommun genom Kurt Claesson och
Andreas Lindqvist och har utförts av biologerna Sara Rydbeck och Calle Bergil samt bebyggelseantikvarie Maria Olovsson.
Värdefull information har erhållits av bland andra Kurt Claesson och Andreas
Lindqvist, Varbergs kommun, Länsstyrelsen i Halland och botanikern Ingvar
Lenfors, författare till bl. a. Varbergs flora.
Avgränsningar
Utredningsområdets avgränsningar framgår av figur 1.

2. Områdets kulturhistoria
Området utgjorde under lång tid ett trädlöst hedlandskap, vilket vittnar om en
lång hävd med bränning, betning och slåtter. Området utgjorde sannolikt utmarker för närliggande gårdar. Hedlandskapet är i varierande grad igenvuxet.
På Subbehalvön har igenväxningen pågått under en relativt lång tid. Hästhagabergen är till stor del öppet och den östra delen betas av får. I området
finns ett flertal stenmurar som fungerat som inhägnad och markerat ägogränser efter att utmarken skiftats.
Området har utnyttjats för stenbrytning under en lång tid, främst under 1800talet, vilket efterlämnat tydliga spår i form av stenbrott, en gammal utskeppningshamn och högar med av stenmaterial, s k stenskärv. Detta gäller särskilt för de västra delarna av Subbehalvön.
Öppen klipphed och ljunghed är naturtyper som minskat starkt i landet och
fortsatt försvinner i snabb takt genom igenväxning och/eller beskogning.
Dessa är naturtyper som förr var typiska för västkusten. Hästhagabergen –
Subbeområdets relativt stora arealer av öppen klipphed och ljunghed har
därför ett värde som både natur- och kulturarv.
På häradskartan från 1919-1925 utgörs området av öppna hällmarker och
betesmarker. Området har delvis ändrat karaktär under de senaste ca 90
åren. Då som nu är områdena närmast havet öppna, men idag har en tät
busk- och trädvegetation etablerat sig i de delar av området som inte röjs
eller betas. Strandpromenaden och den f d banvallen som löper längs havet i
norr har samma sträckning som på 1920-talet och även de anlagda stigarna
direkt väster om kurortshotellet finns kvar. De stora skillnaderna som skett
sedan 1920-talet är att en ny järnväg löper genom områdets norra del, att
anslutande åker- och betesmark till stor del har ersatts av moderna bostadsområden samt att det gamla kustsanatoriet byggts om till en hotell- och konferensanläggning samt har utökats med bl. a. bostäder.
I områdets södra del, här kallat Subbehalvön, ligger kustsanatoriet Apelviken.
Sanatoriet har i kommunens kulturmiljövårdsprogram utpekats som en välbevarad park- och bebyggelsemiljö, som speglar framväxten från 1900-talets
början och framåt. Byggnaderna och den anslutande halvön utgör ett riksintresse för kulturmiljövården. Verksamheten startades 1902 i en ännu bevarad
bondgård vid Apelviken av dr J.S. Almer som där ägnade sig åt att ”bereda
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kustvård åt skrofulösa barn”. Sanatoriet expanderade stort fram till 1927 med
stenbyggnader i herrgårdsinspirerad stil samt ett kapell och en kyrkogård.
Sjukhusverksamheten lades ned 1976 och sanatoriet har därefter utnyttjats
som kurort, konferensanläggning, företagscentrum m. m. Ett flertal byggnader, bl. a. en grupp större flerfamiljshus, har tillkommit efter nedläggningen av
sjukhuset (Varbergs kommun och Hallands museum, landsantikvarien, 1992,
Länsstyrelsen 1988b, 1997a, 2007, Varbergs kommun 1991, 2001).

Kurortshotellet.

Inom området finns fem fornlämningar (RAÄ 3-5, 24, 81) enligt fornlämningsregistret (Länsstyrelsen 2007) i form av tre bronsåldersrösen strategiskt placerade på områdets höjdpunkter samt ett röse och en fyndplats för avslag
och skrapa av flinta.

3. Natur och naturvärden
Kort om naturgeografi och naturhistoria
Området Hästhagabergen – Subbe ligger inom den naturgeografiska regionen 10: Södra Hallands kustland. Regionen utmärks av milda vintrar och
höga sommartemperaturer med en årsnederbörd som i kustbandet är ca 800
mm. Vegetationsperioden är ca 190-200 dagar. Vidare präglas regionen av
uppodlad kustslätt, men i de inre delarna finns stora arealer av planterad
gran- och tallskog. Ädellövskog utgör den naturliga skogstypen, vilken främst
uppträder som hedartad ek- eller bokskog. I kustlandet har dock den mänskliga påverkan på landskapet varit så stark under årtusenden att det knappast
går att tala om någon ”naturlig” skogsvegetation. Vidare fanns tidigare stora
arealer med ljunghedar i regionen, vilka idag till stor del är antingen igenvuxna eller igenplanterade. En del kusthedar finns dock kvar, däribland Hästhagabergen – Subbe samt betesmarker som havsstrandängar (Nordiska ministerrådet 1984, Länsstyrelsen 1997a).
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Växtgeografiskt ligger området inom den södra lövskogsregionen, vilket utgör
den svenska delen av den europeiska lövskogszonen.
Allmänt om naturförhållandena
Hästhagabergen – Subbe utgör ett större kustområde med ett flertal stigar,
beläget strax söder om Varbergs centrala delar. Berggrunden består av den
sällsynta bergarten charnokit (Varbergsgranit), som går i dagen på många
ställen. De befintliga jordlagren i området är i huvudsak mycket tunna. Området är kraftigt påverkat av tidigare stenbrytning, vilket lämnat tydliga spår i
form av stenbrott och talrika högar av stenskärv, särskilt på Subbehalvön.
Området domineras av ett kargt hedlandskap med kala klippor, ljunghed och
vindpinad busk- och trädvegetation. Delar av landskapet har dock vuxit igen
med busk- och trädvegetation och där har den öppna heden ersatts av vindpinad ”strandskog”. Närmast havet dominerar kala klippor, klappersten och
högar med stenskärv och fältskiktet består av arter som trift, strandglim, kärleksört, käringtand, gåsört och strandaster. Här växer även buskage av bl. a.
en, slån, vresros och nypon, särskilt i områdets södra del (Subbehalvön). Vid
huvudingången till kurortshotellet finns även en mindre sandstrand och en
mindre igenvuxen strandäng. På strandängen växer en del intressanta arter,
men den har bitvis blivit hårt nedklippt, vilket negativt påverkat dess botaniska värde.
I områdets norra del (Hästhagabergen) löper en strandpromenad och en
gammal banvall längs med stranden och öster om dessa finns en öppen,
starkt småkuperad klipphed. Klippheden består till övervägande del av kala
klippor, men i klippskrevor etc. växer ljung, kråkris, stensöta, enbuskar, slån
och yngre björk. Vissa partier är tydligt påverkade av stenbrytning. Längst i
norr finns en zon mellan stranden och klippheden som domineras av buskage av bl. a. hagtorn, slån och nyponros, men här och var finns mindre gläntor
av öppen gräsmark. Gräsmarken hyser intressanta arter som hampflockel,
blodnäva, sandlök och buskstjärnblomma. Denna vegetationstyp fortsätter
längs stranden norr om det område som omfattas av denna skötselplan.
Klippheden avgränsas tvärt i öster av ett järnvägsspår som sprängts fram i
berget.
Öster om järnvägen vidtar en mosaik av klipp- och ljunghed med ljung och
kråkris som dominerande arter. I de fuktigare partierna växer även klockljung.
Heden är i varierande grad igenvuxen av busk- och trädvegetation, främst i
form av enbuskar, slån, asp, björk och sälg. Området omges och genomkorsas av stenmurar, bitvis kantade av träd och buskar. Beteshävden har återupptagits i denna del efter en tids betesuppehåll och busk- och slyröjning har
genomförts, vilket resulterat i ett vackert öppet hedlandskap med spridda träd
och buskar i områdets övre, östliga delar. Här finns bitvis en rikare ljunghedsvegetation med bl. a. stagg, knägräs, ängsvädd och betade ljungtuvor.
I områdets södra del (Subbehalvön) utgörs stora delar av den klippiga eller
blockrika strandzonen av lämningar från stenbrytningstiden och vegetationen
är sparsam. Innanför vidtar en zon med tät vindpinad busk- och trädvegetation med en, brakved, slån, vresros, ek, tall m. m. Här och var växer även
enstaka gran och vitgran som sticker upp ovanför övrig vegetation. I de östra
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delarna av Subbe har igenväxningen gått ännu längre och en blandskog av
bl. a. ek, tall, bok, björk och gran har etablerats. Även här finns en del stenmurar kantade av buskar och träd.
I anslutning till kurortshotellet växer en tät blandskog av bl. a. ung till medelålders vitgran, björk och ek. Väster om blandskogen finns en liten, fortfarande öppen inäga, omgiven av välbevarade stenmurar. Inägan utgörs idag av
klippta gräsytor, enstaka träd och ett buskage med snöbär. Söder om inägan
finns resterna av ett gammalt hus med omgivande trädgård. Både norr och
söder om det nästan kala, högt uppstickande fyrberget i nordväst finns dramatiska stenbrott och stora, glest gräsklädda ytor med utfylld mark och rester
av brytnings- och utskeppningsverksamhet.
Tidigare dokumenterade värden
Hästhagabergen – Subbe omnämns som ett urbergsområde med ljunghed,
enbuskmarker och öppna hällmarkspartier med stor betydelse för friluftslivet i
kommunens naturvårdsprogram (Länsstyrelsen 1997a).
Områdets naturvärden och vegetation finns även beskrivna i de två förslag till
skötselplaner som finns för området, en för Hästhagabergen (Länsstyrelsen
1997b) och en för Subbehalvön, där kallad Apelvikshalvön (Varbergs kommun 1991).
Området omnämns även i ett flertal äldre naturvårdsunderlag som ett naturskönt bergsparti med höga friluftsintressen, bl. a. i bevarandeprogrammet för
odlingslandskapet i Hallands län (Länsstyrelsen 1994) och ett äldre naturvårdsprogram för Hallands län (Länsstyrelsen 1977).
I kommunens översiktsplan beskrivs Hästhagabergen – Subbe som ett obebyggt, mycket värdefullt natur- och strandområde med flera bad och anlagda
stigar samt en strandpromenad. Området ska bevaras som naturområde för
bad och friluftsliv (Varbergs kommun 2001).
Vidare omnämns Hästhagabergen – Subbe i ”Varbergs Flora” som en tydligt
påverkad klippkust men där den ursprungliga floran påträffas i skrevor och
strandängsfragment. Området hyser en del intressanta arter som t ex klofibbla, hampflockel, strandbeta och engelsk fetknopp (Lenfors, I. 2000).
I övrigt underlagsmaterial finns området inte omnämnt, bl. a. Länsstyrelsen
(1988a & c, 1991, 2001, 2002, 2007) och Skogsstyrelsen (2007).
Flora och fauna
Området har inga högre botaniska värden, men vissa intressanta arter har
påträffats, vilka finns väl dokumenterade i bl. a. en inventering av området
från 1991 samt i Varbergs flora (Lenfors, I 2000). Den värdefulla floran finns
bl. a. vid den mindre strandängen vid kurhotellet, vid den strandnära gräsmarken längst i norr, samt i viss mån på den betade ljungheden öster om
järnvägen och representeras av arter som bockrot, jungfrulin, stagg, darrgräs, slåttergubbe och brudbröd. Dessa arter är exempel på indikatorarter på
hävdad, ogödslad ängs- och hagmark som finns inom aktuellt område (Naturvårdsverket 1997). I den välhävdade delen av ljungheden i nordost har
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klockgentiana tidigare påträffats. Arten är rödlistad i kategorin sårbar (VU)
enligt gällande rödlistan (Gärdenfors. U, 2005), men har dock inte noterats
de senaste åren (I Lenfors, personlig kommunikation). I de strandnära delarna av området har de rödlistade arterna strandbeta (NT) och engelsk fetknopp (VU) noterats. Dessutom finns vissa regionalt intressanta arter enligt
länsstyrelsens förteckning (Länsstyrelsen 2000), bl. a. svartoxbär, småfingerört och axveronika. I området har även signalarter som buskstjärnblomma
och Jungfru Marie nycklar noterats (Skogsstyrelsen 1995, Lenfors. I, 2000).
Det finns inga kända fynd av arter som finns upptagna i habitatdirektivets
annex, s k Natura 2000-arter, i området (Naturvårdsverket 2000). Begreppen
rödlistad, signalart etc, förklaras i bilaga 1.
Kryptogamfloran i området är inte närmare studerad, men bedöms inte vara
särskilt intressant med tanke på att området till stora delar utgörs av
hällmarker på sur berggrund som varit föremål för både stenbrytning, igenväxning och ljungbränning.
En fågelinventering genomfördes i området 1993, då totalt 50 fågelarter noterades varav bl. a. rosenfink, näktergal och skärpiplärka häckade (Ericsson. A,
1993).

4. Värden för friluftslivet
Allmänt om områdets värden för friluftslivet
Hästhagabergen – Subbe är ett tätortsnära natur- och strandområde som
utgör ett mycket värdefullt rekreationsområde. Här finns ett flertal attraktiva
målpunkter, såsom vida utsikter, kulturhistoriska lämningar, attraktiva rastoch badplatser etc, kombinerat med mycket god tillgänglighet. Området utnyttjas flitigt för spontant friluftsliv som promenader, strövtåg, cykelturer, bad
och löpträning etc och har bl. a. en anlagd strandpromenad, en gammal banvall som utnyttjas som stig samt ett flertal andra stigar av varierande kvalitet.
I och i anslutning till området finns flera välfrekventerade badplatser, tre
kommunala toalett- och duschanläggningar, en kaffestuga och en restaurang. Stora Apelviken i söder är förutom badplats även en mycket attraktiv
plats för vindsurfare. Området gränsar även till en campingplats och omsluter
den stora spa- och konferensanläggningen Varbergs Kurort Hotell och Spa.
Delar av området är dock svårtillgängliga, antingen för att de är kraftigt kuperade, igenvuxna med buskar och träd eller kraftigt påverkade av tidigare
stenbrytning. Att den attraktiva nordöstra delen är inhägnad och betad av får,
kan innebära vissa begränsningar, men är samtidigt en förutsättning för områdets attraktiva karaktär.
Området är välfrekventerat av såväl närboende som badgäster, turister och
gäster på Varbergs Kurort Hotell och Spa.
Området beskrivs som ett värdefullt rekreationsområde enligt befintligt underlagsmaterial bl. a. Länsstyrelsen (1977, 1988c, 1997a & b, 2007) och Varbergs kommun (1991, 2001).
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5. Samhällsplanering
Friluftsliv samt natur- och kulturvård är de dominerande intressena att beakta
rörande Hästhagabergen - Subbe. För området finns två gällande detaljplaner från 1971 respektive 1989. I dessa framgår tydligt att markanvändningen
ska vara naturområde i områdets södra del och ett område för sommarrekreation samt rekreations- och turistserviceanläggningar i dess norra del. Marken ägs och förvaltas av kommunen.
I kommunens översiktsplan (Varbergs kommun 2001) beskrivs Hästhagabergen – Subbe som två obebyggda, mycket värdefulla natur- och strandområden med flera badplatser (riktlinjeområde 102 & 103). Området hyser många
lämningar från stenbrottstiden. Subbehalvön med det f d kustsanatoriet utgör
ett riksintresse för kulturmiljövården. För båda områdena rekommenderas att
deras karaktär av naturområde för friluftsliv ska bevaras och att ingen byggnation eller annan åtgärd tillåts som förändrar detta.

6. Bedömning av områdets värden
Bedömning av natur-, kultur- och friluftslivsvärden
Utifrån dokumenterade värden och fältbesök i området har en bedömning av
områdets natur-, kultur- och friluftsvärden gjorts. Bedömningarna rörande
naturvård och friluftsliv har gjorts med hjälp av särskilda 5-gradiga värdepyramider som utvecklats av GF Konsult AB för olika miljöbedömningsarbeten
(se bilaga 2 & 3).
Vad gäller naturvärden bedöms Hästhagabergen - Subbe i sin helhet som ett
område med större lokala naturvärden, dvs kategori C enligt bilaga 2. Bedömningen grundar sig bl a på att området bedöms ha höga naturvärden i
naturvårdsprogrammet. Vidare utgör området till delvis en gammal klipp- och
ljunghed, vilka representerar hotade naturtyper, och det hyser vissa intressanta kärlväxter.
Området bedöms ha större lokala rekreationsvärden, dvs kategori C enligt
bilaga 3. Denna bedömning grundar sig på att området utgör ett tätortsnära
natur- och strandområde med flera promenadvägar och stigar, goda möjligheter till bad och vackra utblickar över havet samt närhet till bl a en kurortsoch konferensanläggning och en campingplats. Området utnyttjas flitigt av
närboende, badgäster och turister.
Hästhagabergen – Subbe har även höga kulturhistoriska värden, främst genom kustsanatoriet Apelviken i söder. Det är utpekat som ett riksintresse för
kulturmiljövården. Vidare hyser områdets många lämningar av tidigare stenbrytning, i form av stenbrott, en gammal utskeppningshamn och högar med
stenskärv. I området finns även ett fåtal fornlämningar.
Dessutom kan områdets relativt stora arealer av bevarad klipp- och ljunghed
ha ett visst kulturvärde, då dessa representerar naturtyper som minskat
starkt i landet och fortsatt försvinner i snabb takt genom igenväxning och/eller
beskogning.
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7. Förslag till skötsel
Skötselmål
Det finns två huvudsakliga mål med en skötselplan för området Hästhagabergen – Subbe:
1. Förstärka och utveckla kvaliteter för friluftslivet
2. Bevara och utveckla natur- och kulturmiljövärden
Målet att öka områdets kvaliteter för friluftslivet har högst prioritet medan
bevarandet av naturvärden bör vara underordnat detta mål. Skälet till detta är
att området är ett mycket välutnyttjat friluftsområde och att dess naturvärden
är tydligt påverkade av den korsande järnvägen och tidigare stenbrytning
samt att de botaniska värden är blygsamma då området delvis är igenvuxet.
Detta bedöms dock inte i någon större utsträckning ge upphov till konflikter.
Denna prioritering bedöms inte heller ge några konflikter med ett bevarande
av kulturvärdena då dessa till viss del är kopplade till både rekreations- och
naturvärden. Områdets kulturhistoriska värden är dock viktiga att lyfta fram.
Dessa värden är kopplade till områdets historia som ett gammalt stenbrytningsområde, en äldre sanatoriemiljö och i viss mån som ett gammalt kulturlandskap. Detta förutsätter dock att de åtgärder som genomförs inte negativt
påverkar riksintresset för kulturmiljövården som omfattar områdets södra del
(Subbehalvön).
De huvudsakliga satsningarna bör vara att:
x
x

x

x
x

Vidareutveckla och återskapa karaktären av en öppen hävdad kusthed
med utsikts- och rastplatser i norr (Hästhagabergen) genom röjningsarbeten, bränning och fortsatt hävd.
Röja fram igenvuxna stigar och skapa vissa nya stigar. Skapa en viss
genomsiktlighet kring stigarna i träd- och buskklädda delar. Röja fram
fler gläntor i igenvuxna strandområden för att skapa rastplatser för
badande etc.
Tydligare lyfta fram befintliga kvaliteter såsom områdets olika naturtyper, lämningar från stenbrytningen, topprösena, inägan vid torpruinen,
Subbe fyr och stenmurar samt öka tillgängligheten till dessa.
Sätta upp fler informationsskyltar om området, dess historik och olika
värden.
Finna nya användningsområden för delar av området som gynnar friluftslivet, t ex eventuellt utnyttja vissa stenbrott som evenemangsplatser, picknickområden etc.

För att ge en fingervisning om vilka skötselåtgärder som bedöms som viktigast, delas föreslagna skötselåtgärderna upp i tre prioriteringsnivåer efter hur
angeläget det är att åtgärderna genomförs (1 representerar högsta prioritet
och 3 lägsta prioritet).
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Generella riktlinjer och skötselanvisningar
Nedan ges mer generella riktlinjer som kan röra hela området, en kort beskrivning av olika skötselmetoder samt generella skötselanvisningar för områdets naturtyper. Generella åtgärder för friluftslivet ges i avsnittet Anordningar för friluftslivet.
Riktlinjer
x

x

x

Om kommunen inte har resurser att åtgärda igenväxningen i hela området ska en prioritering göras enligt de tre prioriteringsnivåer (1 är
högsta prioritet och 3 är lägsta prioritet) som presenteras vid föreslagna restaurerings- och skötselåtgärder. Genom att utnyttja detta
kan skötselåtgärderna om så krävs på ett enkelt sätt koncentreras till
områdets värdefullaste delområden och efterhand utökas.
Igenväxningen av vissa delar av Subbehalvön har pågått under så
lång tid att ett återskapande av en öppen hedmark skulle kräva
mycket omfattande restaurerings- och skötselåtgärder. Därför bör
målsättningen istället vara att på sikt få fram en blandskog, men att
koncentrerade röjningsåtgärder görs för att öka tillgängligheten, bl. a.
genom att röja fram stigar och gläntor i täta buskage etc.
Ett mål med skötsel- och restaureringsåtgärderna bör vara att åtminstone ljungheden i områdets nordöstra del skall kunna uppbära EUstöd till naturbetesmarker med tilläggsersättning för att på så sätt finansiera åtminstone delar av områdets framtida skötsel.

Skötselmetoder
För de olika skötselområdena presenteras både restaureringsåtgärder och
skötselåtgärder. Restaureringsåtgärder definieras i denna skötselplan som
åtgärder som förändrar områdets karaktär, t ex röja för att få fram öppen
hedmark etc, medan skötselåtgärder definieras som återkommande åtgärder
som krävs för att vidmakthålla en karaktär. De skötselmetoder som ofta föreslås förklaras nedan.
Röjning
Röjning avser avverkning av buskar och sly av yngre löv- och barrträd (upp
till en storlek av 10 cm i diameter) för att skapa öppen hedmark eller ge kvarvarande träd utrymme och ljus. Röjningsåtgärderna bör genomföras återkommande och då framför allt med röjsåg.
Röjning avser även mekanisk bekämpning av högväxt ljung. När ljungbestånd blivit gamla och slutna gror lövsly och enbuskar mellan ljungen. Fåren
kommer därmed inte åt att beta lövslyet. För att förhindra igenväxning behöver ljungen röjas så att ny öppen mark uppstår och ny gräsväxt gynnas.
Gallring
Gallring avser utglesning genom stamvis avverkning av yngre till medelgrova
träd som inte längre kan betecknas som sly (dvs över ca 10 cm i diameter).
Gallring sker oftast som en enstaka restaureringsåtgärd och genomförs framförallt med hjälp av motorsåg.
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Bränning
Bränning avser en avbränning av gräs- och ljungvegetationen inom ett område. Bränningen ska ske i april efter ett par dagars torka för att få önskad effekt. Detta är en viktig skötselmetod på hedmarker, vilken tillsammans med
röjning skapar viktiga naturvärden. För närvarande får i Varbergs kommun
eldning ske men på eget ansvar. Eldning på Hästhagabergen ska inte ske
närmare än 75 m från byggnad. Varje planerad eldning ska omfatta högst
3000 m2. Bevakning och släckningsutrustning ska finnas. Anmälan ska göras
till Räddningstjänsten.
Bete
Bete avser att vegetationen hålls nere med hjälp av betesdjur. Ett blandbete
med får, kor och/eller hästar bör eftersträvas för att få en effektiv beteshävd.
Dessutom är trampet av stor betydelse för bl. a. kärlväxters föryngring.
Olika djurslag skiljer sig åt i fråga om betesvanor och preferens, nedan ges
en generaliserad jämförelse av beteseffekter från hästar, nötkreatur och får
(Jordbruksverket 1994).
Typ av bete

Nötkreatur

Hästar

Får

Röjning av buskvegetation

++T

+T

+++

Restaurering av förvuxen gräsmark

++

++T

+

Slyuppslag

++T

+T

+++

Taggiga och torniga buskar

+T

+T

+++

Veketåg, tuvtåtel, vass

+++T

+++T

+

Örnbräken

+T

+T

0

+ anger effekt av huvudsakligen avbetning
T anger att det även är en effekt av tramp och slitage
0 anger svag eller utebliven effekt av avbetning

För att få en fingervisning om hur stort betestryck som behövs på olika typer
av betesmarker finns schablonsmässiga värden framtagna för hur många
djur som behövs per hektar. På hedmark ges en ungefärlig rekommendation
om att det behövs mindre än en ko eller häst (0,7) alternativt 3-4 får per hektar (Ekstam, U. & Forshed, N. 1996).
Gräsmarksslåtter
Detta avser slåtter med skärande redskap på gräsmarker som ej betas, vilken ska genomföras sent på växtsäsongen. Det slagna gräset samlas upp
och forslas bort.
Generella skötselanvisningar för områdets naturtyper
Hävdad ljunghed
Ljungheden ska betas. Betestrycket ska öka för att gynna hedmarksfloran
samt för att hålla tillbaka buskar och träd. I ett inledande skede bör ett större
antal får användas då dessa är effektiva slybekämpare och därmed effektivt
motverkar igenväxning. På sikt bör ett blandbete med får och kor eftersträvas
eftersom olika djurslag har olika preferenser i sitt betande. Dessutom är
trampet av stor betydelse för bl. a. kärlväxters föryngring. Befintliga bestånd
av träd, buskar och en bör till övervägande del röjas bort. Det är särskilt viktigt att träd och buskar i och intill stengärdesgårdar tas bort.
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Täta bestånd av ljung ska röjas eller brännas. Ljungen kommer efter bekämpning ganska snart tillbaka men måste undertryckas eftersom björk, asp
och sälg lätt växer upp i den högväxta ljungen. Områden med gräs och ljung
kan brännas med några års mellanrum. Bränningen är traditionell på magra
betesmarker och har varit ett vanligt förekommande markbruk i Halland.
Öppen, igenväxande klipphed
Delar av området består främst av öppna och kuperade hällmarker, men en
vindpinad busk- och trädvegetation har vuxit upp i skrevor och mindre partier
med ett tunt jordlager. Klippheden är dessutom för mager för att duga till betesmark och är så kuperad att röjningsåtgärder är svåra att utföra. För att
skapa en öppen klipphed i hela området krävs omfattande röjningsarbeten,
varför man eventuellt ska begränsa röjningsåtgärderna till de flackare delarna
och de större lövbestånd, medan övriga delar lämnas för fri utveckling.
Kraftigt igenvuxen klipphed
Delar av området består av en blandning av öppna hällmarker och partier
med tät vindpinad busk- och trädvegetation av främst enbuskar och vindpinade bestånd av ek, tall och björk. Här och var sticker även enstaka granar
upp över den vindpinade vegetationslinjen, vilka med fördel kan tas bort.
Igenvuxna stigar bör röjas fram, men i övrigt kan områdena lämnas för fri
utveckling.
Gamla stenbrytningsområden
Området hyser flera gamla stenbrott och partier som domineras av högar
med stenskärv. Vegetationen är sparsam och det är bitvis svårt att ta sig
fram p g a den ojämna terrängen, men vissa spontant uppkomna stigar finns.
Stenbrytningsområdena hyser ett visst kulturvärde då de representerar en
viktig tidsepok av Varbergs historia. Informationsskyltar om stenbrytningen
bör sätta upp. I övrigt bör områdena lämnas orörda.
Blandskog
I områdets sydöstra del har igenväxningen pågått under så lång tid att tidigare hedmark har ersatts av en vindpinad skog av bl. a. ek, tall, bok, björk, hassel, gran och asp. Dessa skogsmiljöer är till stora delar svårtillgängliga och
bör därför i varierande grad gallras ur, men framförallt bör inträngande gran
tas bort. Gallringsåtgärderna bör utföras successivt för att undvika stora uppslag av sly som sedan kontinuerligt måste röjas bort. Vidare bör stigar och
stenmurar röjas fram.
Öppen gräsmark med buskage
I de strandnära områdena finns partier med gräsbevuxen mark som tidigare
betats men som nu är under igenväxning med busk- och trädvegetation.
Dessa är ofta mycket välutnyttjade av allmänheten. Här bör öppna gläntor tas
fram genom röjningar av träd och buskar för att skapa platser för badande
och rastande besökare. Gräsmarken ska hållas öppen genom bränning på
våren och/eller slåtter på sensommaren. Även befintliga och nya stigar samt
stenmurar bör röjas fram i området. I övrigt bör områdena utvecklas fritt.
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Beskrivning av delområden och förslag till skötsel
Varje delområde beskrivs kort utifrån dokumenterade värden och fältbesök.
Delområdenas lägen framgår av figur 2. Vidare ges kortfattade förslag till
skötselmål samt skötsel- och restaureringsåtgärder.
1. Strandområde med buskage och viss öppen gräsmark
Beskrivning:
Ett mindre område med öppen gräsmark, vindpinade buskage och en del
yngre träd, bl. a. tall och björk, i anslutning till strandpromenaden och den
gamla banvallen. Här och var finns partier med öppen hällmark. Gräsytorna
är klippta närmast stranden men i övriga delar håller mindre gläntor och stigar på att växa igen av buskage. Fältskiktet består av arter som kruståtel,
stensöta, ljung och renfana, medan buskskiktet domineras av bl. a. slån och
enbuskar.
Skötselmål:
Attraktivt strandområde med mindre ”gläntor” av öppen gräsmark som vindskyddas av täta buskage.
Restaurering:
Skapa fler vindskyddade gläntor med klippta gräsytor i de täta buskagen genom att röja bort delar av buskagen. Gläntorna kan utnyttjas av badande och
rastande besökare. Röja bort buskar och yngre träd kring befintliga stigar för
att öka framkomligheten i området. Även nya mindre stigar ska röjas fram till
nyskapade gläntor. Prioritering 1
Den gamla banvallen bör röjas fram och bitvis rustas upp med nytt grus.
Några sittplatser bör ordnas samt eventuellt även en grillplats för att undvika
eldning direkt på marken eller hällmarkspartierna. Prioritering 2

Gläntor i buskagen ska röjas fram för att skapa vindskyddade rastplatser för badande och
rastande.
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Skötsel:
Återkommande röjningar av buskage med ca 3-5 års mellanrum för att vidmakthålla öppna gläntor och stigar. Gräsytorna ska klippas eller slås årligen.
Prioritering 1
2. Öppen klippstrand
Beskrivning:
Mellan strandlinjen och strandpromenaden finns en smal strandremsa som
består av kala klippor, en del större stenar och block. Stranden har en ytterst
sparsam vegetation. Vid kurhotellet finns även en mindre sandstrand vars
skötsel ej omfattas av denna skötselplan.
Skötselmål:
Öppen klippstrand utan vegetation.
Skötsel:
Stranden skall fortsatt hållas öppen och vid behov skall eventuella buskar
och sly röjas bort. Prioritering 1
3. Öppen, men igenväxande klipphed
Beskrivning:
Klippheden består till övervägande del av öppna och mycket kuperade hällmarker utan vegetation. I klippskrevor och mindre partier med ett tunt jordlager har dock en vindpinad busk- och trädvegetation av bl. a. enbuskar, slån,
björk, tall och asp vuxit upp. I fältskiktet dominerar ljung och kråkris. I söder
är hällmarkerna något flackare och närmast vägen till kurortshotellet växer ett
något tätare och mer högvuxet bestånd av bl. a. sälg, asp, björk och slån. I
stora delar av området finns spår av tidigare stenbrytning, särskilt i söder där
det finns ett större stenbrott i anslutning till den gamla banvallen. Klippheden
avgränsas ned mot havet av en asfalterad strandpromenad och en gammal
banvall som bitvis sprängts fram genom berget.
Skötselmål:
Öppen klipphed med en stig upp till en utsiktspunkt.
Restaurering:
Området är mycket otillgängligt, varför en restaurering av hela klippheden
med röjning och bränning är mycket tids- och arbetskrävande. Om kommunen inte har resurser att restaurera hela området bör man koncentrera sig på
de flackare partierna i söder samt att få bort den högre trädvegetationen
närmast järnvägen för att inte skymma utsikten från hedmarken öster om
järnvägen.
En omfattande röjning av buskar och träd bör ske i hela området alternativt i
områdets södra delar och i de större bestånden närmast järnvägen. Därefter
genomförs bränning av ljung- och gräsbevuxna områden. Bränningen bör
genomföras i april efter ett par dagars torka för att få önskad effekt. Prioritering 1
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Skötsel:
Efter den initiala röjningen och bränningen bör återkommande röjningar och
bränningar ske med ca 7-10 års mellanrum. Åtgärderna kan med fördel ske
etappvis så att olika delar av området röjs och bränns olika år. Prioritering 1

Området bör röjas för att bevara en öppen klipphed.

4. Hävdad, delvis igenvuxen klipp- och ljunghed
Beskrivning:
Öster om järnvägen finns ett större, inhägnat hedmarksområde dominerat av
enbuskar, ljung och kråkris. I de fuktigare partierna förekommer även klockljung. Hedmarken är i varierande grad igenvuxen av busk- och trädvegetation, bl. a. enbuskar, slån, asp, björk, tall och sälg. Hedmarken omges och
genomkorsas av ett flertal stenmurar, vilka bitvis kantas av buskage av bl. a.
nypon, vresros, en och slån samt enstaka ek, oxel och björk. I området finns
även flera mindre våtmarker bevuxna med bl. a. olika staggarter och veketåg.
Området har både välhävdade och igenväxande partier, vilka beskrivs som
olika delområden nedan.
a) Den östra delen av området utgör en relativt välhävdad, öppen ljunghed
med en del enbuskar och mindre bestånd av björk och asp. I samband med
att beteshävden återupptogs i området 1990 efter en tids betesuppehåll,
genomfördes en viss busk- och slyröjning, främst i områdets östligaste delar.
Här finns bitvis en rikare ljunghedsvegetation av bl. a. stagg, knägräs, ängsvädd och betade ljungtuvor.
b) I områdets västra och sydvästra delar håller hedlandskapet på att växa
igen med täta enbuskage, en del lövsly och större bestånd av björksumpskog. I ett av de större björkbestånden finns en naturruta tillhörande en förskola samt en provisorisk bostad.
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Skötselmål:
Målet för hela området bör vara öppen, betespräglad hed med enstaka träd
och buskar. I dagsläget är detta inte praktiskt eller ekonomiskt genomförbart
för Varbergs kommun. Därför har områdets delats in i delområden med olika
skötselmål.
a) Öppen, betespräglad hed med enstaka träd och buskar
b) Mosaik av öppen hällmark, enbuskar och träd som på sikt får utvecklas till
en hedskog.

Välhävdad ljunghed i området östra del.

Restaurering:
a) En omfattande röjning och gallring av buskar och träd ska ske i området.
Efter röjningsarbetet bränns gräs- och ljungmarker i de delar där bränning är
möjlig. I de områden där bränning inte praktiskt genomförbar, genomförs
istället en röjning av högväxt ljung. Endast en del enbuskar och enstaka karaktärsskapande, stormfasta träd sparas. Prioritering 1
Stängslen flyttas ut där dessa står innanför stenmurarna för få bort en obetad
zon närmast dessa. Prioritering 1
Vissa av områdets mindre våtmarker kan med fördel röjas fram och hållas
öppna för att gynna groddjur och i viss mån fågellivet. Prioritering 2
b) Eventuellt slyröjs björkbeståndet med förskolans naturruta i väster. Prioritering 3
Vissa av områdets mindre våtmarker kan med fördel röjas fram och hållas
öppna för att gynna groddjur och i viss mån fågellivet. Prioritering 2
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Skötsel:
a) Området ska fortsatt betas, om möjligt med ökat betestryck för att gynna
hedmarksfloran samt för hålla tillbaka buskar och träd. Initialt ska ett större
antal får utnyttjas, men på sikt bör dock ett blandbete med får, kor och/eller
hästar eftersträvas. Viktigast är dock att kombinera betet med återkommande
röjningar och bränningar. Bränning alternativt ljungröjning av delområdet ska
ske med ca 3-5 års mellanrum. Särskild omsorg visas stenmurar etc. för att
synliggöra dessa. Prioritering 1

Kraftigt igenvuxen ljunghed i sydväst får på sikt utvecklas till en hedskog.

b) Området kan med fördel fortsatt betas, men i övrigt genomförs inga skötselåtgärder som röjning och gallring. Området får utvecklas fritt. Prioritering 3
5. Strandängsfragment
Beskrivning:
En mindre, delvis igenvuxen strandäng som är belägen vid parkering intill
huvudingången till kurortshotellet. Strandängen hyser vissa intressanta arter
som axveronika, backglim, brudbröd, bockrot och vårfingerört, men har närmast parkeringen har en bred zon blivit hårt nedklippt vilket negativt påverkar
områdets botaniska värde.
Skötselmål:
Öppen strandäng med intressant ängsflora.
Skötsel:
En smal zon (ca 50 cm) närmast parkeringen kan fortsatt klippas med gräsklippare. En zon som formar stig ned till stenmuren och närliggande sandstranden kan också klippas med gräsklippare. I övrigt bör området hållas öp16

pet manuellt genom slåtter med skärande redskap en gång om året (slutet av
juli). Prioritering 2

Mindre strandäng vid parkeringen till kurortshotellet.

6.Vildvuxen blandskog
Beskrivning:
Väster om kurhotellet finns ett bestånd med ogallrad yngre blandskog, härstammande ur en plantering av vitgran och kustgran. Närmast gångvägen i
norr och väster växer främst vitgran, men även en del tall, björk, sälg och
fågelbär. Beståndet övergår därefter successivt i lövdominerad skog med ek,
björk, rönn, oxel och tall mot söder och öster. Blandskogen är bitvis svårtillgänglig p g a ett relativt tätt buskskikt av bl. a. häggmispel, fläder, olvon,
brakved, rönn, oxel och ek. Den norra delen begränsas av en asfalterad
gångstig.
Skötselmål:
Stormfast, attraktiv, variationsrik och på sikt strövbar skog av vitgran och
kustgran i sydväst och löv i öster.
Restaurering:
Successiva försiktiga röjningar och gallringar för att styra trädslagsammansättningen enligt ovan. Sträva efter ett tätt och jämnt krontak av stormfasta
träd. Prioritering 2
Skötsel:
Återkommande röjning kring stigar. Prioritering 3
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Vildvuxen blandskog i anslutning till kurortshotellet.

7. Övervuxen torpruin och öppen inäga.
Beskrivning:
Väster om blandskogen och gångvägen ligger en gammal inäga med klippta
gräsytor omgivna av en välbevarad stenmur. Stenmuren kantas av enstaka
träd (äpple, ek och sälg) och ett större snöbärsbuskage. I söder gränsar inägan till en övervuxen torpruin omgiven av stenmur. En informationsskylt om
Carl Larssons användande av torpet och inägan står vid gångvägen.
Skötselmål:
Öppen inäga och synlig torpruin.
Restaurering:
Röjning av buskar och yngre träd genomförs kring stenmuren som omger
inägan, medan äldre träd som kantar stenmuren bevaras. Prioritering 1
Själva torpruinen och en stig in till denna röjs fram. Eventuellt kan även hela
trädgården kring torpruinen röjas fram. Prioritering 2
Några bänkar och bord samt en grillplats bör placeras i området för att öka
dess potential som picknickområde. Prioritering 2
Skötsel:
Inägan hålls fortsatt öppen med hjälp av sen slåtter, men befintliga äldre träd
bevaras. Återkommande röjningar av buskar och träd kring torpruinen med
inledningsvis 2-3 års mellanrum. Prioritering 1
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En välskött inäga intill en gammal torpruin.

8. Strandnära stenbrytningsområden med sparsam vegetation
Beskrivning:
Större delen av Subbehalvöns västra delar är kraftigt påverkade av tidigare
stenbrytning och landskapet domineras av gamla stenbrott och högar med
stenskärv. Dessa områden är bitvis svårtillgängliga p g a den ojämna terrängen som stenbrytningen orsakat, men vissa spontant uppkomna stigar
förekommer. Vegetationen är till stor del sparsam och består av arter som
strandglim, trift, gråbo, kärleksört, skörbjuggsört. käringtand och hallon. I det
södra området växer dessutom den rödlistade arten engelsk fetknopp. Här
och var växer buskar av slån, en och vresros.
I skötselområdets nordöstra del (norr om Subbe fyr) har en del utfyllnader
gjorts och här finns en relativt plan, övervägande gräsbevuxen yta mellan
stranden och en lodrät bergvägg skapad under stenbrytningstiden. Gräsytan
har sannolikt utgjort en del av utskeppningshamnen för sten. Här växer även
ljung och enstaka buskar av en och nypon. Närmast bergväggen växer även
en del björk och asp.
Skötselmål:
Öppna, bevarade stenbrytningsområden.
Restaurering:
Ringbarka asp och avverka sedan asp och björk vid den lodräta klippväggen
i stenbrottet norr om fyren för att frilägga klippan. Eventuellt kan någon karaktärsgivande asp sparas. Prioritering 1
Förstärk vissa av de spontant uppkomna stigarna med en smal sträng av fint
stenmaterial. Sätt upp informationsskyltar om stenindustrin. Skapa en rastplats med bänkar, bord och grillplats, med utsikt över Varbergs fästning i det
större stenbrottet norr om Subbe fyr. Prioritering 2
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Stenbrottet norr om fyren, där den lodräta klippväggen skyms av asp och björk.

Skötsel:
Röjning av inträngande buskar och yngre träd vid behov för att bevara områdenas öppna, närmast vegetationslösa karaktär. I övrigt bör områdena bevaras orörda som kulturhistoriska lämningar från Varbergs stenbrytningsepok.
Prioritering 1

Gammalt stenbryningsområde som ska bevaras.
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9. Stenbrytningsområde med gräsbevuxna utfyllnader
Söder om Subbe fyr finns också ett gammalt stenbrytningsområde, men detta har delvis planats ut m h a utfyllnader. Utfyllnaderna är till stor del gräsbevuxna, men här och var växer enstaka buskar av en, slån, vresros och nypon. Fältskiktet består av arter som bl. a. trift, gråbo, blodrot, strandbaldersbrå, kruståtel och styvmorsviol. Öster om strandpromenaden finns dock en
del större partier med synliga stenbrytningsrester och större buskage av en,
slån och vresros. Närmast fyren finns resterna av ett större stenbrott som
idag har en viss likhet med en amfiteater med en lodrät klippvägg i norr,
gräsbevuxna slänter i övriga väderstreck och en relativt plan gräsyta i botten.
Öster om stenbrottet finns en större, plan gräsyta som bildar en ”platå” ovanför stenbrottet som närmast klippväggen är bevuxen med bl. a. brännässla,
tjärblomster samt enstaka oxel och fläder. På själva klippväggen växer vildvin.
Skötselmål:
Område för samvaro, evenemang och upplevelse av stenbrytningshistoriken,
med öppna gräsytor och enstaka buskar samt ett stenbrott som kan utnyttjas
som evenemangsplats.

Större stenbrott som skulle passa utmärkt som en evenemangsplats.

Restaurering:
Röj bort enstaka träd och buskage närmast klippväggen i norr för att frilägga
klippan, medan vildvinet som växer på själva klippväggen bevaras. Prioritering 2
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Skötsel:
Gräsytorna hålls fortsatt öppna genom årlig slåtter. Vid denna slås även området med brännässlor närmast klippväggen i norr. Röjning av buskar vid behov för att bevara områdets öppenhet. Prioritering 1

Utfyllt stenbrytningsområde bevuxet med gräs.

10. Igenväxande höjder
Centralt på Subbehalvön finns två mindre höjder som till stor del är bevuxna
med enbuskar, men även en del vindpinad ek, tall, rönn och gran. Här och
var finns dock fortfarande mindre partier av öppen hällmark. På toppen av
höjderna ligger fornlämningar i form av bronsåldersrösen.
I nordväst finns också en mindre höjd med en fyr som lämnats kvar till stor
del orörd vid stenbrytningen, medan omgivande områden till stora delar består av högar av stenskärv. Höjden består av främst av öppna hällmarker
men har partier med vindpinad vegetation, bl. a. en, nypon, vresros och yngre oxel, rönn, björk och ek.
Fältskiktet domineras av ljung men här växer även arter som stensöta, kruståtel, blodrot, kaprifol, ekorrbär, björnbär och tjärblomster.
Skötselmål:
Utsiktspunkter med öppen hällmark, vindpinad träd- och buskvegetation och
rösen. Ett visst inslag av torrakor.
Restaurering:
Röj fram befintliga, bitvis igenvuxna stigar till toppen av alla tre höjderna. Röj
fram fornlämningarna på höjderna och förse dem med informationsskyltar.
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Vidare ska toppen av den sydligaste höjdpunkten röjas fram för att skapa en
tydlig utsiktspunkt. Sittplatser ska ordnas på toppen. Tag bort uppstickande
gran och tall. Prioritering 1
Torrakor tas bort där dessa stör utsikten men kan sparas i övriga delar av
området. Prioritering 3
Skötsel:
Återkommande röjningar kring stigar, fornlämningar och utsiktspunkter. Prioritering 2

Toppröset på den sydligaste höjden som delvis är övervuxet.

11. Ekkrattbestånd
En del av klippheden på Subbehalvön är bevuxen med ett tätt, vindpinat, ca
3-4 m högt ekkrattbestånd med inslag av asp, björk och hassel. Genom beståndet löper ett fåtal mindre stigar.
Skötselmål:
Ekkrattbestånd med mindre stigar.
Restaurering:
Gör en tydlig entré från väster till den stig som leder in i ekkrattbeståndet, så
den blir väl synlig från strandpromenaden. Prioritering 1
Skötsel:
Återkommande röjningar kring stigar. Prioritering 2
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Tät, vindpinad ekkrattskog.

12. Kraftigt igenvuxen klipphed
Öster om gångvägen på Subbehalvön finns partier med kraftigt igenvuxen
klipphed. Denna har fortfarande en del öppna hällmarker, men är till övervägande del bevuxen med täta, vindskulpterade buskage av enar, björk, ek,
oxel och uppstickande granar. Fältskiktet domineras av ljung, stensöta och
kruståtel.
Skötselmål:
Mosaik av hällmarker och vindpinad träd- och buskvegetation.
Restaurering:
Röj fram igenvuxna stigar med mindre gläntor i området. Gallra bort all gran
och vitgran. Prioritering 1
Skötsel:
Återkommande röjningar kring stigar. Prioritering 2
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Kraftigt igenvuxen klipphed i områdets södra del.

13. Blandskog
En blandskog som utgör en smal zon längst i öster. Närmast bebyggelsen vid
kurhotellet domineras den av äldre tall med inslag av bok och är relativt genomskiktlig och lättillgänglig. I övriga delar är den dock mer vildvuxen och
svårframkomlig och här växer bl. a. gran, tall, ek, björk, ask, hassel, fläder
och sälg. Genom blandskogen går ett antal igenvuxna stigar och stenmurar. I
området ligger även ett vattentorn och ett hus.
Skötselmål:
Till större delen genomsiktlig, strövbar blandskog av tall och löv, med visst
innehåll av buskar för fågellivet.
Restaurering:
Röj försiktigt och stegvis bort undervegetation i skogen, dvs sly av gran och
löv, för att skapa större genomsikt. Kvistiga träd kan stamkvistas. Spara dock
spridda buskar av t.ex. hassel, hägg m.m. för fågellivet. Röj kring äldre ekar
för att dessa ska få tillräckligt med ljus. Gallra bort all gran, men successivt
för att undvika stora uppslag av lövsly. Röj fram igenvuxna stigar och stenmurar. Prioritering 1
Skötsel:
Återkommande röjningar av undervegetation i skogen för att bevara genomsiktligheten i området. Återkommande röjningar kring stigar och stenmurar.
Hålla öppet kring vattentornet. Prioritering 1
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Blandskog med främst tall och bok närmast bebyggelsen.

14. Strandområde med blandskog, buskage och öppna gläntor.
Strandområdet är relativt opåverkat av stenbrytning och utgörs närmast havet av en klapperstensstrand. Längs med stranden ligger en del trä- och metallskrot samt några båtar. Klapperstenen övergår i hällmarkspartier och områden med relativt tunt jordlager. I den västra delen finns en relativt tät ”lövdominerad blandskog” av bl. a. ek, björk, rönn, fågelbär, hassel och gran
samt buskage av slån, nypon och vresros. Trädskiktet avtar dock mot stranden. Den östra delen är öppnare och består av gräsbevuxna gläntor med
hällmarkspartier omgivna av buskage av slån, nypon och vresros. Fältskiket
består bl. a. av trift, kruståtel, kärleksört och blodnäva.
Skötselmål:
Strandområde med mosaik av buskage och öppna gläntor.
Restaurering:
Förstora befintliga gläntor och röj fram fler nya vindskyddade gläntor. Vid röjning tas främst yngre träd bort medan buskar och lågväxande träd prioriteras,
t.ex. en, slån, oxel, rönn, hägg, fågelbär, lågvuxen tall och ek etc. Röj fram
igenvuxna och nya stigar. Prioritering 1
Skötsel:
Gräsytorna hålls fortsatt öppna genom årlig slåtter. Återkommande röjningar
av yngre träd i gläntor och kring stigar. Prioritering 1
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Strandområde med vindskyddade gläntor för rekreation. I bakgrunden syns den lövdominerade blandskogen.

Anordningar för friluftslivet
Övergripande mål
Hästhagabergen - Subbe ska fortsatt utgöra ett tätortsnära kustområde som
erbjuder goda möjligheter till friluftsliv och naturupplevelser för alla, bl. a. i
form av strövområden, bad och vackra utblickar mot havet. Vidare ska området utgöra ett intressant utflyktsmål för såväl närliggande skolor, förskolor
och äldreboende som kurhotellgäster och turister.
Allmänt
Hästhagabergen – Subbe är redan idag ett mycket viktigt rekreationsområde
med många kvaliteter. Området kan dock göras ännu mer attraktivt genom
att tydligare lyfta fram befintliga kvaliteter. Detta kan göras genom att skapa
nya användningsområden för vissa delområden samt genom en ökad och
förbättrad information om områdets natur-, rekreations- och kulturvärden.
Genom olika typer av studier vet man ganska väl vad människor upplever
som berikande i naturen. Många av dessa saker – såsom utsikt, vatten, variation, grova träd, förekomst av djur och blommor – är också ganska universella. Öppna hedmarker med vacker utsikt över havet som är vanlig i området är sålunda ett gott exempel på en naturtyp, som de flesta människor attraheras starkt av under hela året.
Till upplevelsevärdena hör också i högsta grad möjligheten att ”förstå” naturen och inte minst att läsa av och se historiska sammanhang. En viss grad av
förståelse kan också vara en förutsättning för att kunna fascineras – av natur
liksom av kultur - och förmågan till fascination är något som av många miljö27

psykologer och stressforskare ses som ett nyckelord när det gäller avkoppling och återhämtning efter stress.
Nedan ges förslag på åtgärder som kan förbättra rekreationsmöjligheterna i
området. Förslagen till anläggningar, skyltplacering etc framgår av figur 3.

Den mycket välfrekventerade strandpromenaden med vacker utsikt över havet, Varbergs
fästning och kurhotellet.

Informationsskyltar
Befintliga informationsskyltar för området är tydliga och lättöverskådliga, men
dessa kan med fördel kompletteras med fler skyltar om områdets historia,
naturtyper och attraktioner. De nya informationsskyltarna bör tas fram i samarbete med en biolog och en antikvarie.
x

x

x

x

Fler informationsskyltar om stenindustrin och lämningarna från denna
ska placeras på strategiska platser vid de kraftigt påverkade områdena på Subbehalvön. Skyltarna ska placeras ut vid föreslagna punkter
(figur 3). Prioritering 1
Några informationsskyltar om naturtyperna ljunghed och klipphed och
deras historia kan med fördel placeras vid entréerna till hedmarken
öster om järnvägen. En skylt ska även sättas upp vid strandpromenaden i anslutning till kurhotellet. Skyltarna ska placeras ut vid föreslagna punkter (figur 3). Prioritering 1
Befintlig informationsskylt bör kompletteras med mer detaljerade skyltar över mindre delområden på vilka olika attraktioner tydligt utpekas,
t ex utsiktsplatser, fornlämningar och mindre stigar, Prioritering 2
Eventuellt kan även fler skyltar om kurhotellets historia placeras i ut
området. Prioritering 2
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Stigar och anläggningar
Det finns några större gångvägar och stigar i området som är välskötta och
tydligt markerade på områdets informationsskyltar. Dessutom finns många
små stigar som bitvis är igenvuxna, vilka inte finns markerade på några skyltar. Ett flertal åtgärder kan genomföras för att öka områdets tillgänglighet.
x
x

x
x

x

En del mindre, igenvuxna stigar ska röjas fram och markeras på informationsskyltar i området, framförallt på Subbehalvön. Prioritering 1
Belägg vissa av de spontant uppkomna stigarna i stenbrytningsområdena med en smal sträng av fint stenmaterial. Stigarna ska markeras
på informationsskyltar i området. Prioritering 1
Röj fram områdets övervuxna rösen och sätt upp en informationsskylt
i anslutning till dem. Prioritering 2
Skapa rastplatser med bänkar, bord och eventuellt grillplatser på
lämpliga platser i området, bl. a. vid det större stenbrottet norr om
Subbe fyr och vid den mindre inägan väster om kurhotellet. Prioritering 2
Röj fram vindskyddade gläntor för rekreation i de igenvuxna strandområdena. Prioritering 1

En ny stig kan skapas på den gamla stenbrytningsvägen.

Nya målpunkter / attraktioner
Ett antal nya målpunkter kan skapas i området. Dessa bör sammantaget inriktas på att kunna locka människor i alla åldrar och får gärna ha en tydlig
koppling till naturen och/eller områdets historia. Utformandet av attraktioner
bör ske i samarbete med en antikvarie och en biolog. Eventuellt kan kommunen låta skolor, olika föreningar och kurhotellets ägare m m vara med och ge
förslag på nya attraktioner. Nedan lämnas några idéutkast.
x
Utnyttja det större stenbrottet söder om Subbe fyr som en evenemangsplats för t ex konserter, friluftsteater etc.
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x

x

Skapa en ny stig upp till en utsiktspunkt i det svårtillgängliga klipphedsområdet i norr, förslagsvis kan en befintlig gammal stenbrytningsväg utnyttjas och stenskärv kan användas som beläggningsmaterial för stigen. Några sittplatser bör ordnas uppe vid utsiktspunkten.
Rusta upp den gamla banvallen som går parallellt med strandpromenaden i områdets norra del och utnyttja denna som en ”historisk kunskapsled” med detaljerade informationsskyltar om områdets historia
som stenbrytningsområde och sanatoriemiljö samt om områdets olika
naturtyper.
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FAKTARUTA
Skyddade arter

Artskyddsförordningen omfattar bestämmelser för skyddade djur- och
växtarter. Enligt förordningen är det bl a förbjudet att döda eller störa vissa
GMXUDUWHUVRP¿QQVI|UWHFNQDGHLI|URUGQLQJHQVELODJDVDPWDWWVNDGDHOOHU
förstöra dessa djurs fortplantningsområden eller viloplatser. För att vidta
åtgärder som kan skada dessa arter och deras livshabitat krävs dispens från
OlQVVW\UHOVHQ)|URUGQLQJHQRPIDWWDUEODVDPWOLJDDUWHUVRP¿QQVXSSWDJQD
i EU:s fågeldirektiv och habitatdirektiv, men för alla arter gäller inte samma
VWDUNDVN\GG)|UYLVVDDUWHUVRPRPIDWWDVDY(8VKDELWDWGLUHNWLY¿QQVlYHQ
ett krav att speciella bevarandeområden (dvs Natura 2000-områden) skall
utses.

Rödlistade arter

ArtDatabanken, som är en för Sveriges lantbruksuniversitet och NaturvårdsYHUNHW JHPHQVDP HQKHW KDU YLD ROLND ÀRUD RFK IDXQDYnUGVNRPPLWWpHU
angivit vilka svenska växt- och djurarter som bör klassas som hotade eller
missgynnade (Gärdenfors 2005). Dessa arter kallas gemensamt för rödlistade arter. Arterna anges i sex kategorier och följer det system som Internationella Naturvårdsunionen (IUCN) presenterat för global rödlistning:

Signalart

RE.

Försvunnen (Regionally Extinct)

CR.

Akut hotad (Critically Endangered)

EN.

Starkt hotad (Endangered)

VU.

Sårbar (Vulnerable)

NT.

Missgynnad (Near Threatened)

''

.XQVNDSVEULVW 'DWD'H¿FLHQW

Bilaga 1

En art vars förekomst signalerar att miljön där den påträffats kan ha höga
naturvärden kallas ibland signalart. En lista av signalarter har sammanställts
av Skogsstyrel sen (Skogsstyrelsen 1994 & 2000), och dessa används som
stöd vid inventering av nyckelbiotoper, dvs skogsmiljöer med höga naturvärden. Signalarterna omfattar kärlväxter, lavar, mossor och svampar eftersom
dessa grupper lämpar sig bäst för inventering av nyckelbiotoper. De krav
som en signalart skall uppfylla är enligt Skogsstyrelsen:
- Någorlunda vanlig med en jämn utbredning så att arten ofta
¿QQVGlUQDWXUYlUGHWlUK|JW
- Starkt knuten till skogsbiotoper med höga naturvärden. Arten
påträffas sällan där naturvärdet är lågt.
- Lätt att upptäcka i fält.
 .DQLGHQWL¿HUDVLIlOW6DNQDUQlUVWnHQGHI|UYl[OLQJVEDUD
arter.

Indikatorart

En indikatorart är en art som indikerar en speciell företeelse eller kvalitet i
en miljö, vilket i sig inte behöver vara förknippat med höga naturvärden. De
indikatorarter som tas upp i denna rapport är dock alla sådana som indikerar naturvärden. Dessa typer av indikatorarter har alltså i princip samma
betydelse som begreppet signalart. Eftersom vi har valt att använda samma
begrepp som uppges i källmaterialen används båda begreppen i rapporten
(se vidare Hallingbäck 1995 & 1996 och Hallingbäck & Aronsson 1998).
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2PUnGHQDQJLYQDVRPULNVLQWUHVVHI|UQDWXUYnUGHQHQOLJWEHVOXWDY1DWXUYnUGVYHUNHW5LNVLQWUHVVHQDEHKDQGODVLNDS
PLOM|EDONHQ 0% 9LVVDRPUnGHQlUDYQDWLRQHOOWRFKLQWHUQDWLRQHOOWLQWUHVVHVRPNRQYHQWLRQVRPUnGHI|UYnWPDUNHU
&:RPUnGHQ5DPVDUNRQHQWLRQHQ RFKHOOHU1DWXUDRPUnGHQHQOLJW(8VDUWRFKKDELWDWGLUHNWLYUHVSHNWLYHInJHO
GLUHNWLY
+lQV\QYLGH[SORDWHULQJ
$PELWLRQHQVNDOODOOWLGYDUDDWWXQGYLNDLQJUHSSLRPUnGHQD'nRPUnGHQDRIWDlUVWRUDNDQGRFNJUDGHQDYDOOYDUOLJKHW
DYHWWLQJUHSSYDULHUDEHURHQGHSnYLONHWDYVQLWWVRPEHU|UVRFKYLONHQNDUDNWlUYHUNVDPKHWHQKDU

% 5(*,21$/79b5'()8//$1$785205c'(1
2PIDWWDUUHJLRQDOWYlUGHIXOODRPUnGHQHQOLJWGHOlQVYLVDQDWXUYnUGVSODQHUVRPROLNDOlQVVW\UHOVHUHOOHUNRPPXQDOI|UEXQG
XWDUEHWDW*URYWVHWWRPIDWWDVYlUGHNODVV9LGDUHE|ULGHÀHVWDIDOORPUnGHQHQOLJWQDWXUW\SVLQYHQWHULQJDUDY
lGHOO|YVNRJDUlQJVRFKKDJPDUNHUYnWPDUNHURFKJUXVI|UHNRPVWHU JURYWVHWWYlUGHNODVV OLNVRPRPUnGHQPHG
U|GOLVWDGHGMXURFKYl[WDUWHUKRWNDWHJRUL&5(1RFK98LQJn+HODHOOHUGHODUDYRPUnGHQDInUDQVHVYDUD´HNRORJLVNW
VlUVNLOWNlQVOLJDRPUnGHQ´HQOLJW0%2PUnGHQDRPIDWWDVLVWRUWDYNDSRFK0%
+lQV\QYLGH[SORDWHULQJ
$PELWLRQHQVNDOODOOWLGYDUDDWWXQGYLNDLQJUHSSLRPUnGHQD'nRPUnGHQDLEODQGlUVWRUDNDQGRFNJUDGHQDYDOOYDUOLJ
KHWDYHWWLQJUHSSYDULHUDEHURHQGHSnYLONHWDYVQLWWVRPEHU|UVRFKYLONHQNDUDNWlUYHUNVDPKHWHQKDU

& 205c'(10('67g55(/2.$/$1$7859b5'(1
2PUnGHQHQOLJWNRPPXQDODQDWXUYnUGVSURJUDPRPUnGHQHQOLJWQDWXUW\SVLQYHQWHULQJDUDYlGHOO|YVNRJDUlQJVRFK
KDJPDUNHUYnWPDUNHUPP JURYWVHWWYlUGHNODVV 9LGDUHLQJnUVnGDQDDUHDOPlVVLJWPLQGUHRPUnGHQVRPNDQNODVVDV
VRPQ\FNHOELRWRSHURFKVnGDQDVRPK\VHUU|GOLVWDGHGMXURFKYl[WHUKRWNDWHJRUL172PUnGHQDNDQWLOOK|UDNDWHJRULQ
´HNRORJLVNWVlUVNLOWNlQVOLJDRPUnGHQ´RFKRPIDWWDVGnDYNDS0%
+lQV\QYLGH[SORDWHULQJ
,QJUHSSLRPUnGHQDE|UXQGYLNDV

' g95,*$205c'(10('/2.$/$1$7859b5'(1
2PIDWWDURPUnGHQPHGORNDODQDWXUYlUGHQ'HWWDRPIDWWDUWH[UHVWELRWRSHULRGOLQJVODQGVNDSHWVNRJVEHVWnQGPHG
LQWUHVVDQWDNDUDNWlUHUVnVRPVW|UUHO|YLQVODJYLVVWUlGNRQWLQXLWHWHWF,YLVVDIDOONDQRPUnGHQDXWJ|UDVN\GGV]RQHUHOOHU
VSULGQLQJV]RQHUWLOOYlUGHIXOODUHQDWXURPUnGHQ3XQNWREMHNWVRPlOGUHJURYDWUlGNDQLQJnOLNVRPYLVVDYDWWHQPLOM|HURFKL
|YULJWLQWUHVVDQWDQDWXUW\SHUHOOHUORNDOHUPHGPLQGUHYDQOLJDYl[WHURFKGMXUVRPLQWHLQU\PVXQGHUNDWHJRUL$&
+lQV\QYLGH[SORDWHULQJ
,QJUHSSLRPUnGHQDE|UVnOnQJWP|MOLJWXQGYLNDV,PnQJDIDOOE|UGHWYDUDP|MOLJWDWWVSDUDRPUnGHQDLQRPUDPHQ
I|UHQH[SORDWHULQJHOOHUYHUNVDPKHW

( g95,*$1$785205c'(1
2PUnGHQVRPLQWHLQQHKnOOHUQnJUDVWRUDVSHFL¿NDQDWXUYlUGHQXW|YHUGHYlUGHQVRPYDUGDJVQDWXUHQLVLJUHSUHVHQWHUDU
'HQDUHDOPlVVLJWVW|UVWDGHOHQDYQDWXUPDUNHQLODQGVNDSHWLQJnULGHQQDNDWHJRUL0LQGUHLQVODJDYLQWUHVVDQWDQDWXUNYDOL
WHWHUNDQGRFN¿QQDVlYHQKlU1DWXUYlUGHQDNDQRFNVn|NDPHGWLGHQ
+lQV\QYLGH[SORDWHULQJ
,QJUHSSLRPUnGHQDJHUPLQGUHDOOYDUOLJDHIIHNWHUIUnQQDWXUYnUGVV\QSXQNWVnOlQJHGHWLQWHU|UVLJRPH[SORDWHULQJDY
RPIDWWDQGH\WRU(QH[SORDWHULQJNDQRFNVnEHJUlQVDGHQIUDPWLGDSRWHQWLDOHQKRVHWWRPUnGHVQDWXUYlUGHQ(QDYYlJQLQJ
InUJ|UDVJHQWHPRWDQGUDLQWUHVVHQ
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(gYULJDQDWXURPUnGHQ

$ 205c'(1$91$7,21(//7(//(5,17(51$7,21(//79b5'()g5)5,/8)76/,92&+


785,60

2PUnGHQDQJLYQDVRPULNVLQWUHVVHI|UIULOXIWVOLYHWHQOLJWEHVOXWDY1DWXUYnUGVYHUNHWRFKRPUnGHQVRPSnDQQDWVlWWlUDY
VWRUEHW\GHOVHVRPH[HPSHOYLVWXULVWPnO5LNVLQWUHVVHQDEHKDQGODVLNDSPLOM|EDONHQ 0% ([HPSHOSnRPUnGHQ
HQOLJWNDWHJRUL$lUVWRUDGHODUDYVNlUJnUGHQ
+lQV\QYLGH[SORDWHULQJ
$PELWLRQHQVNDOODOOWLGYDUDDWWXQGYLNDLQJUHSSLRPUnGHQD'nRPUnGHQDRIWDlUVWRUDNDQGRFNJUDGHQDYDOOYDUOLJKHW
DYHWWLQJUHSSYDULHUDEHURHQGHSnYLONHWDYVQLWWVRPEHU|UVRFKYLONHQNDUDNWlUYHUNVDPKHWHQKDU

% 5(*,21$/79b5'()8//$205c'(1
2PUnGHQVRPLGDJIUHNYHQWEHV|NVI|UUHNUHDWLRQDYPlQQLVNRUIUnQKHODUHJLRQHQ2PUnGHQDRPIDWWDVLVWRUWDY
NDS0%([HPSHOSnRPUnGHQHQOLJWNDWHJRUL%lUUHJLRQDOWLQWUHVVDQWDInJHOORNDOHUYDQGULQJVRFKF\NHOOHGHURFK
XWÀ\NWVRPUnGHQVRP*XQQHER1llVgLMDUHGPÀ
+lQV\QYLGH[SORDWHULQJ
$PELWLRQHQVNDOODOOWLGYDUDDWWXQGYLNDLQJUHSSLRPUnGHQD'nRPUnGHQDLEODQGlUVWRUDNDQGRFNJUDGHQDYDOOYDUOLJ
KHWDYHWWLQJUHSSYDULHUDEHURHQGHSnYLONHWDYVQLWWVRPEHU|UVRFKYLONHQNDUDNWlUYHUNVDPKHWHQKDU

& 205c'(10('67g55(/2.$/$5(.5($7,2169b5'(1
2PUnGHQVRPLGDJIUHNYHQWEHV|NVI|UUHNUHDWLRQDYPlQQLVNRUIUnQHWWQlUEHOlJHWVDPKlOOH([HPSHOSnRPUnGHQHQOLJW
NDWHJRUL&lU5XGGDOHQ6MXPLODVNRJHQ+LVLQJVSDUNHQ%HUJVM|Q6DIMlOOHW'MXUVM|RPUnGHWRFK/DQGHKRI
+lQV\QYLGH[SORDWHULQJ
,QJUHSSLRPUnGHQDE|UXQGYLNDV

' g95,*$205c'(10('/2.$/$5(.5($7,2169b5'(1
2PIDWWDUHQVWRUGHODYDOODERVWDGVQlUDJU|Q\WRURFKDQQDQVWU|YEDUQDWXULQRPNPIUnQWlWEHE\JJHOVHVDPWDQGUD
ORNDOWEHW\GHOVHIXOODQDWXURPUnGHQVnVRPOlWWLOOJlQJOLJDVM|DURFKNXVWVWUlFNRUIUHNYHQWEHV|NWDElUVNRJDUHWF
+lQV\QYLGH[SORDWHULQJ
,QJUHSSLRPUnGHQDE|UVnOnQJWP|MOLJWXQGYLNDV,PnQJDIDOOE|UGHWYDUDP|MOLJWDWWVSDUDRPUnGHQDLQRPUDPHQ
I|UHQH[SORDWHULQJHOOHUYHUNVDPKHW

( g95,*$1$785205c'(1
2PUnGHQVRPLQWHLQQHKnOOHUQnJUDVWRUDVSHFL¿NDYlUGHQI|UIULOXIWVOLYHW([HPSHOSnVnGDQDRPUnGHQNDQYDUDNDOK\J
JHQWlWDXQJVNRJDUHOOHUDQQDQVWU|YRYlQOLJPDUNEHOlJHQPHUlQNPIUnQWlWEHE\JJHOVH
+lQV\QYLGH[SORDWHULQJ
,QJUHSSLRPUnGHQDJHUPLQGUHDOOYDUOLJDHIIHNWHUIUnQUHNUHDWLRQVV\QSXQNW'HWE|UGRFNEHDNWDVDWWHQH[SORDWHULQJNDQ
EHJUlQVDGHQIUDPWLGDSRWHQWLDOHQKRVHWWRPUnGHVUHNUHDWLRQVYlUGHQ
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