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Naturvårdsområdet Hållsundsudde-Sönnerbergen bildades 1978 och är 989 hektar stort 
varav 670 hektar är land. Syftet med naturvårdsområdet är att bevara ett öppet kustlandskap 
av värde både för den vetenskapliga och sociala naturvården.  Området ingår i EU:s nätverk 
av skyddade områden, Natura 2000 och förvaltas av Länsstyrelsen Halland (010-224 30 00, 
www.lansstyrelsen.se/halland).

Hållsundsudde-Sönnerbergen Nature Conservation Area offers a magnificent, barren coastal 
landscape with heaths, cliffs, shingle fields and open sea. To recreate the open coastal heathland, 

clearances were carried out during 2010–2015 on the island of Öckerö and the Mönster peninsula. Burning 
was also carried out on Öckerö. 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.

Das Landschaftsschutzgebiet Hållsundsudde-Sönnerbergen fasziniert durch seine grandiose, 
karge Küstenlandschaft mit Heiden, Klippen, Geröllfeldern und offenem Meer. Um die offenen 

Küstenheiden wiederherzustellen, wurden auf der Insel Öckerö und auf der Landzunge Mönster in den 
Jahren 2010–2015 Entbuschungsmaßnahmen durchgeführt. Auf Ockerö 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.

Öppna kusthedar är värdefulla naturmiljöer med ett rikt växt- 
och djurliv. Det öppna landskapet har skapats när människor 
brukat markerna under hundratals år. Men på senare år har 
många av våra kultur landskap vuxit igen.  För att hindra igen-
växningen och rädda kusthedarnas växter och djur behöver där-
för många marker restaureras.
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Lämningar från förr
Vikarna mellan uddarna och öarna 
på sydligaste Onsalahalvön har 
tidigt använts som hamnar och 
ankarsättningsplatser. År 1726 
inrättades statlig lots på Mönster 
och 1770 uppfördes en lotsutkik 
på toppen av ett bronsåldersröse. 
Lotsutkiken ligger kvar på röset och 
härifrån har man en fin utsikt mot Malön och Nidingen. På din vandring ut 
till lotsutiken passerar du flera fornlämningar.
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Ingår inte i naturvårdsområdet

MÖNSTER På Mönster finns flera forn-
lämningar, bland annat rösen 
som daterats till bronsåldern och 
en labyrint. Även fynd av stenål-
dersbosättningar har gjorts. Här 
finns också en stensättning och en 
begravnings plats från historisk tid, 
kallad Danska kyrkogården.

Bete är förutsättning för att bevara 
de värdefulla ljunghedarna. Genom 
djurens bete och tramp hålls åter-
växten av buskar och sly under kontroll. 
Konkurrens svaga växter, som små ett-
åriga örter, får då en chans att etablera 
sig vilket gör att artrikedomen blir större. 

För att bevara de hotade ljunghedarna krävs att de bränns med jämna mellanrum. Branden gynnar 
ljungen och andra typiska ljunghedsarter samtidigt som konkurrerande växtlighet som träd och 
buskar hålls tillbaka. Den innebär också att näringsämnen frigörs och att mossor och gammal ljung 
försvinner. När jorden blottas ges tillfälle för nya frön att gro. Skalbaggar, steklar och andra insekter 
gynnas av att det skapas fläckar med blottad mineraljord. Finns det gott om insekter så gynnas även 
fågellivet.

jungfrulin
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Landskap som förändras 
I Hållsundsudde-Sönnerbergens naturvårdsområde skyddas ett 
storslaget, kargt kustlandskap med hedar, klippor och klapperstensfält. 
Uddar och öar är gamla utmarker, där betesdjur från närliggande 
byar gick på sommarbete förr i tiden. Bete skapade ett särpräglat 
landskap med vidsträckta, öppna kusthedar. Men på senare tid har 
kusthedarna vuxit igen. Det började med att behovet av ved och ljung 
för uppvärmning och matlagning minskade, och fortgick efter hand 
som jordbruket rationaliserades. I kombination med ökat kvävenedfall 
från luften, orsakat av människan, har igenväxningen av kusthedar i 
naturvårdsområdet accelererat.

EU-medel till värdefull natur 
2010 startades EU-projektet GRACE med syftet att restaurera igenväxta 
betesmarker på svårtillgängliga platser. Förhoppningen är att de växter 
och djur som är knutna till betade kusthedar ska gynnas samtidigt som 
det kulturhistoriska landskapet bevaras. I Hållsundsudde-Sönnerbergen 
har enbuskar röjts bort på Mönster (11 hektar) och Öckerö (26 hektar). 
Även bränning av ljunghedar har utförts. Övriga områden som restau-
rerats i GRACE-projektet är Vendelsöarna, Balgö samt Vindö, Brokö och 
Kalvö i Kungsbackafjorden. 

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.

Värdefullt bete
Öckerö betas året om av mufflonfår. På sommaren får fåren sällskap av en 
koflock från fastlandet. Genom djurens bete och tramp hålls återväxten 
av buskar och sly under kontroll. Konkurrenssvaga växter får då en chans 
att etablera sig, vilket gör att artrikedomen blir större. I öppna, betade 
marker är det också lättare att ta sig fram för oss människor.

Sandgynnade arter
Sand är en ogästvänlig miljö för många djur och växter. Inget vatten, 
lite näring och mark som bara rasar. Men för värmeälskande insekter är 
sanden en perfekt boplats. Hit hör bivargen, en rovstekel som hittats på 
Öckerös sandmarker. Den lägger sina ägg i underjordiska gångar som 
den gräver fram i sanden. Äggen läggs på infångade byten, som den 
förlamat med ett stick från sin vassa gadd. När äggen kläcks befinner sig 
larverna mitt i maten! På Mönsters sandmarker lever också den hotade 
sandödlan. Den trivs på soliga, öppna platser där den gräver ner sina ägg 
i den varma sanden.


