
Kungsbackafjordens öar
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Naturreservatet Kungsbackafjorden bildades 2005 och är 5247 hektar stort varav cirka 500 hektar är 
öar och land. Syftet med reservatet är att skydda och förstärka de marina biotoperna, viktiga repro-
duktions- och uppväxtområden för vilda djurarter, bevara havsstrandängarna med dess rika fågelliv, 
bevara ett öppet kustpräglat beteslandskap och göra området attraktivt för det rörliga friluftslivet.  
Reservatet ingår i EU:s nätverk av skyddade områden, Natura 2000 och förvaltas av Länsstyrelsen 
Halland (010-224 30 00, www.lansstyrelsen.se/halland).

Kungsbackafjorden är ett marint reservat med rikt undervattens-
liv. På reservatets öar finns värdefulla kusthedar, marker som 
har betats i generationer men som på senare år växt igen. Inom 
projektet GRACE har öarna Vindö, Brokö och Kalvös igenväxta 
kust hedar restaurerats.
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Fågelskyddsområde 
Tillträdesförbud 1/3–30/6

Hot mot mångfalden 
Öarna i reservatet domineras av kusthedar, marker som traditionellt betats. 
Hedarna är en mosaik av öppna, betade marker – berghällar, torra och fuktiga 
ljung- och gräsmarker, våtmarker och sandmarker. Variationen av livsmiljöer 
bäddar för ett rikt växt- och djurliv, med många örter, insekter och fåglar. Men 
på grund av minskat eller uteblivet bete har kusthedarna på senare år vuxit 
igen.

EU-medel till värdefull natur
2010 startades Life-projektet GRACE med syftet att restaurera igenväxta 
betesmarker på svårtillgängliga platser i Natura 2000-områden. Förhoppningen 
är att de växter och djur som är knutna till betade kusthedar ska gynnas, 
samtidigt som det kulturhistoriska landskapet bevaras. I Kungsbackafjorden 
har röjningar skett på öarna Vindö, Brokö och Kalvö. På Vindö och Brokö har 
dessutom bränning utförts. Alla de större öarna betas idag av får. Övriga 
områden som restaurerats i GRACE-projektet är Vendelsöarna, Balgö samt 
Mönster och Öckerö utanför Onsala.

Ljungheden - kusthedens kronjuvel
Ljungrika marker som betats i generationer kallas för ljunghedar. Ljungheden 
är en av Europas mest hotade natur typer. För att inte växa igen måste den 
skötas, bland annat genom bränning. Bränning av ljunghedar är en tradition 
med flera tusen år på nacken. Genom att bränna lagom stora ytor varje år 
skapades en mosaik av ljung av olika ålder och fläckar med örter och gräs. 
På så vis fick djuren bete året om. På sommaren betades späd ljung och 
örter och på vintern gammal ljung, sly och buskar.

Kungsbackafjorden is a marine reserve with rich underwater life. The islands in the reserve contain 
valuable coastal heaths that were grazed for generations, but that have become overgrown in recent 

years. To recreate the open coastal heaths, clearance work was carried out during 2010–2015 on the islands 
of Vindö, Brokö and Kalvö. Burning was also carried out on Brokö and Vindö. The restorations were co-financed 
by the EU LIFE fund for Natura 2000 sites within the GRACE project. The purpose is to promote plants and 
animals linked to grazed coastal heaths and to preserve a culture-historical landscape. 

Kungsbackafjorden ist ein marines Schutzgebiet mit reicher Unterwasserwelt. Auf den Inseln des 
Schutzgebiets gibt es wertvolle Küstenheiden. Die Flächen wurden schon vor vielen Generationen 

beweidet, sind in den letzten Jahren aber verbuscht. Um die offenen Küstenheiden wiederherzustellen, 
wurden auf den Inseln Vindö, Brokö und Kalvö in den Jahren 2010–2015 Entbuschungsmaßnahmen 
durchgeführt. Auf Brokö und Vindö wurden auch kontrollierte Brände angelegt. Die Arbeiten wurden 
mit Mitteln des EU-Programms LIFE+ zur Förderung von Natura-2000-Gebieten im Rahmen des GRACE-
Projekts kofinanziert. Zweck des Projekts ist es, die Pflanzen und Tiere zu fördern, die typisch für beweidete 
Küstenheiden sind. Außerdem soll eine kulturhistorische Landschaft erhalten werden.

Flera av reservatets öar är fågel-
skyddsområde där det inte är tillåtet 
att vistas under perioden 1/3-30/6. 
På Kalvö finns till exempel en koloni 
med skrattmås och kentsk tärna.

Sandmarker
På flera av öarna i fjorden finns sandmarker som sandstränder och sandiga 
gräshedar. För värmeälskande insekter och torktåliga växter är sand en perfekt 
livsmiljö. Vildbin, rovsteklar och andra insekter gräver gångar i sanden där de 
lägger sina ägg eller bara sitter och lurpassar på byten. För att inte sandmarker 
ska växa igen krävs det att betesdjur håller efter växtligheten. Djurens tramp 
bidrar också till att värdefulla sandblottor skapas. 

Värdefulla marina miljöer
Kungbackafjorden domineras av grunda bottnar men det finns också 
djuprännor på 30 meter. Över de grunda bottnarna breder vidsträckta 
undervattensängar ut sig. Här finns länets största ålgräsäng på totalt 
1400 hektar. Andra vanliga vattenväxter är skruvnating och hårnating. De 
vegetationsklädda bottnarna är mycket värdefulla för ung fisk som söker skydd 
bland de svajande ålgräset och förser sig med små kräftdjur, maskar och 
andra småkryp. Mångfalden djur lockar 
också till sig större fisk, som rödspätta, 
ål, lax och öring.

Hotad fisk
Ål är en karaktärsart för ålgräsängar. 
Den har dock minskat mycket kraftigt 
och är numera en akut hotad art. 
Ålen föds i Sargassohavet, driver med 
Golfströmmen till Europas kuster och 
växer upp i våra sötvatten. När det är 
dags för parning simmar ålen tillbaka till 
sin födoplats på andra sidan Atlanten. 

Branden gynnar ljungen och andra typiska ljunghedsar-
ter. Samtidigt hålls konkurrerande växtlighet som träd och 
buskar tillbaka. Bete är också är förutsättning för att bevara 
de värdefulla ljunghedarna. Genom djurens bete och tramp 
hålls återväxten av buskar och sly under kontroll. Konkurrens-
svaga växter, som små ettåriga örter, får då en chans att 
etablera sig vilket gör att artrikedomen blir större. 
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