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Skötselplan för naturreservatet Alet i Halmstads kommun
1. Syfte med säkerställande och skötsel
Syftet med reservatet är att bevara den biologiska mångfalden som är knuten till
områdets värdefulla svämlövskog med många gamla träd och mycket död ved,
sanddyner med värdefull insektsfauna samt bevarande av grunda mjukbottnar som
är viktiga uppväxt- och födosöksområden för fisk och rastande fågel.
Naturreservatet syftar också till att skydda, vårda och återställa livsmiljöer för
skyddsvärda arter och ska bidra till att de inom reservatet förekommande arterna och
naturtyperna som ingår i EU:s art- och habitatdirektiv bevaras i gynnsam
bevarandestatus.
Förekommande ekosystem och biologisk mångfald ska bevaras och utvecklas både
genom att naturliga processer får fortgå, liksom genom aktiva återställnings- och
skötselåtgärder. Möjligheter skapas för arter att sprida sig inom reservatet, särskilt
mellan sandmarkerna, och till liknande områden utanför reservatet
Särskilt viktigt att värna grova lövträd, död ved, bäckar och källpåverkad mark i
alsumpskogen, blomrika sandmarker och skogsbryn på det gamla civila flygfältet
och öppna trädlösa dynområden samt hotade och sällsynta arter.
Inom ramen för ovanstående syfte ska naturreservatet även syfta till att tillgodose
behov och skapa goda förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Besökare ska
kunna se, uppleva och lära från reservatets typiska naturmiljöer med dess arter och
platsens kulturhistoriska värden.
Skälen till reservatet är att skydda och utveckla ett unikt tätortsnära naturområde i
Halmstad vad avser biologisk mångfald och friluftsliv. Enligt kommunens
Framtidsplan 2030 (Halmstads kommun 2014) föreslås Aleskogen inklusive civila
flygfältet skyddas som naturreservat. Att bilda naturreservat för Alet bidrar också
till att uppfylla översiktsplanens intention att skydda stränder med höga naturvärden
och områden som är ekologiskt känsliga och som är livsmiljö för hotade arter.
Syftet ska nås genom att:
•

land- och vattenmiljöer skyddas mot exploatering,

•

områdets omfattande sandvandring tillåts fortgå och havsområdets grunda
mjukbottnar lämnas orörda

•

igenväxta delar av gamla civila flygfältet och dynstranden restaureras genom
olika skötselåtgärder till sandmarker av hög biologisk kvalitet,

•

de öppna delarna av reservatet sköts med metoder som syftar till att bevara och
utveckla den biologiska mångfalden,

•

gamla grova alar får utvecklas fritt utan konkurrens från uppväxande buskar
och träd i kronorna,

•

reservatet hålls fritt från gran och tätvuxna partier med planterad bergtall
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öppnas upp,
•

al- och övrig lövsumpskog utvecklas fritt så att naturskogsliknande
förhållanden råder med förekomst av en stor mängd död ved och gamla lövträd,

•

anlägga och underhålla anordningar för friluftslivet så som stigar, gläntor med
sittplatser mm,

•

visa upp och regelbundet sköta kulturhistoriska lämningar,

•

bevara och informera om platsens kulturhistoriska värde så att besökaren kan
ta del av områdets historia, särskilt tiden som civilt flygfält,

•

främja forskning, vetenskapliga studier och inventeringar med syftet att öka
kunskapen om till exempel hotad arter, skogsdynamik, naturvårdsbiologi och
skötselmetoder,

•

främmande invasiva arter bekämpas om de riskerar att skada de naturvärden
reservatet avser att bevara,

•

nya kunskaper om hotade och hänsynskrävande arter och naturtyper ska
beaktas i den löpande skötseln av reservatet.

2. Beskrivning av området
2.1Markslag, naturtyper och arter
Naturtyp (KNAS1) Areal (hektar)
Barrskog
4,4

Lövskog

5,6

Sumpskog

9,1

Ungskog1

0,9

Ängsmark

2,1

Våtmark

1,2

Havsstrand

6,4

Dyner

7,5

Övrig öppen mark

4,8

Vattendrag:

0,1

Lugnflytandeströmmande

0,1

Hav

12,2

Summa areal (i ha)

54,3

varav Tallskog
varav Lövblandad
barrskog
varav Triviallövskog1

3,0 ha
1,4 ha
5,4 ha

varav Triviallövskogar
med ädellövinslag1

0,2 ha

varav lövsumpskog1

9,1 ha
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Varav produktiv skogsmark (summa barrskog, lövskog, sumpskog och ungskog) 20 ha
Natura 2000-habitat
Estuarier (1130)
Ler- och sandbottnar som blottas vid lågvatten (1140)
Fördyner (2110)
Vita dyner (2120)
Grå dyner (2130)
Trädklädda dyner (2180)
Dynvåtmarker (2190)
Rissandhed (2320)
Silikatgräsmarker (6270)
Svämlövskog* (91E0)
Total areal

Areal (hektar)
13,3
7,9
6,0
2,5
4,1
1,4
1,2
0,5
1,4
7,7
46

Fotnot (*) anger av EU prioriterat habitat.

Natura 2000-arter
Lax Salmo salar (Habitatdirektivet, annex 2 och 5) Åkergroda Rana arvalis
(Habitatdirektivet, Bilaga 4)
Vanlig groda Rana temporaria (Habitatdirektivet, Bilaga 5)
Fältpiplärka Anthus campestris (Fågeldirektivet, annex 1)
Rödlistade och regionalt intressanta arter:
31 respektive 22 stycken, se förteckning i bilaga 4.
Nedan summeras, per organismgrupp, aktuella förekomster från 2000 av
naturvårdsarter i naturreservatet Alet samt resultaten från inventeringarna år
2015. Mer detaljerade uppgifter ges i inventeringsrapporten (Fritz & Larsson
2015).
Arturvalet omfattar rödlistade arter (ArtDatabanken 2015), signalarter för
skyddsvärd skog (Nitare 2000), arter som upptas i Artskyddsförordningen,
regionalt intressanta arter och naturvårdsintressanta arter i övrigt.* Alla
fåglar är fridlysta.
Organismgrupp
Fiskar
Fåglar
Grod- och kräldjur
Insekter
Kärlväxter
Svampar
Summa

Rödlistade Signalarter Artskydd Övriga naturvårdsarter
2
1
9
13
4
3
31

*
4
7
3

7
7

4

11

HALMSTADS KOMMUN

SKÖTSELPLAN

2.2 Historisk och nuvarande markanvändning samt naturförhållanden
Gårdar vid Knebildstorp, bland annat Strandegården, omnämns från 1464 (Bexell
1817- 1819). Senare på samma plats anlades Strandstugan, som fanns kvar fram till
1920-talet. Strandstugans domäner omfattade från Västra Stranden upp mot
nuvarande Rotorp. Vid stranden låg en större lövdunge med alträd, som efter
Strandgården, benämndes Strandstuale. När Halmstad expanderade västerut på
1800-talet kom Strandstuale att bli ett friluftsområde för de närboende.
Strandstuale kom inte bara att blir ett utflyktsmål, utan också festplats för olika
arrangemang från slutet av 1800-talet. År 1907 arrangerades här en stor
hantverksfest där 1000-tals personer kom till Strandstuale efter att ha tågat genom
staden. Så många som 9 000 besökare kom till den nysnickrade dansbanan där vals
och hambo framfördes av Gjuterimusiken. Vid dansbanan anlades en kiosk, där den
välkända fru Klara Hagberg sålde hemlagade karameller. I början av 1900-talet
kom också idrottsliga aktiviteter in på allvar i Alet. Banor för gymnastik och
kulstötning fanns i öppningar i skogen. Många andra fritidsaktiviteter utspelade sig
i området.
Under perioden 1936-1956 var delar av Slottsjorden ett civilt flygfält med en ca
650 m lång start- och landningsbana. Buller och problem med uppstickande
byggnader i staden gjorde att flygfältet fick läggas ner och flyttas till sin nuvarande
plats norr om Halmstad. Även efter upphörandet av flygtrafiken har detta området
kommit att benämnas som ”civila flygfältet” eller ”gamla civila flygfältet”.
Historiska kartor och skogskartor (se nästa sida) över området visar i huvudsak Alet
som ett skoglöst område 1650-1850 (Malmström 1939). Först på kartor från 1920
framträder uppvuxen lövskog (Malmström 1939). Det tyder på att merparten av
alsumpskogen uppkom någon gång under den andra halvan av 1800-talet. Det
innebär att de jättealar som finns kvar i skogen idag kan vara bortåt 150 år gamla.
Den häradekonomiska kartan från 1920 visar också på en betydande förekomst av
tallskog i reservatet. Antagligen rör det sig om skyddsplanteringar som iscensattes
i den andra halvan av 1800-talet. Det är bara de allra västligaste respektive
östligaste delarna som kvarstår som områden för uppvuxen tallskog. Det
mellanliggande partiet är idag den öppna ängsmarken.
Strandförskjutning utåt havet är en annan intressant detalj i den gamla kartan. Den
långgrunda havsviken har grundats upp i rask takt, eventuellt som följd anlagd pir
vid Nissans utlopp.
Den ekonomiska kartan från 1960-talet visar ett betydligt öppnare Alet jämfört med
idag. Således verkar dagens strandskog av björk saknas helt, och kontakt fanns då
mellan civila flygfältet och dynstranden med utsikt över havet. Själva civila
flygfältet var också mer i hävd till synes utan uppslag av ansamlingar av lövträd
som idag. Inne i de centrala delarna av Aleskogens sandiga tall-björkmarker fanns
också stora öppna sandmarker, som var kopplade till dynområdet.
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Inget nutida rationellt skogs- eller jordbruk bedrivs inom reservatsområdet. Istället
har Aleskogens löv- och lövsumpskogar i decennier använts som närrekreationsoch friluftsområde. Viss skötsel har utförts (Skötselplan Anderson 1988), men till
stor del har skogen fått sköta sig själv. De öppna gräsmarkerna på det gamla civila
flygfältet är ett flitigt använt rekreationsområde, som sköts genom årlig slåtter.
Under senare år har Halmstads kommun fått LONA-medel för restaurering och
skötsel av mindre delar av området. I dynområdena däremot har inte någon
organiserad skötsel utförts i sen tid. Vådabränder har förekommit, och bränt av
smärre ytor, men i det stora hela har påverkan här mest bestått i det besökande
friluftslivet, då stranden är ett omtyckt tätortsnära rekreationsområde. Jakt bedrivs
inte inom området.
Avloppsvatten leds från Alevägen genom Aleskogen till Västra strandens
reningsverk. Även dagvatten från uppströms liggande bebyggelse leds genom
Aleskogen i ledningar och öppna diken.

Historiskt kartöverlägg (från 1700-1800-tal) över naturreservatet Alet med omgivningar
(Länsstyrelsen). Ingen särskild markanvändning anges inom reservatsområdet.
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Skogskarta över naturreservatet Alet med omgivningar (Malmström 1920). Ljusgrön markering anger
lövskog, mörkgrön markering barrskog.

Naturreservatet Alet med omgivningar mot bakgrund av häradsekonomisk karta från 1920-talet.
Lövskog anges i Alets norra del och barr (tall) i de centrala delarna.
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Naturreservatet Alet med omgivningar mot bakgrund av ekonomisk karta från 1960-talet. Observera de
omfattande öppna sand- och gräsmarkerna utan lövskogsbård mellan civila flygfältet och dynerna. Dagens
strandlinje är införd som jämförelse.

Alet är ett kustnära naturområde i den norra delen av Laholmsbukten i södra Halland.
Naturreservatet är 54,3 ha stort och är ett mosaikartat område sammansatt av flera olika
naturtyper. I väster dominerar Aleskogens skogsmarker med sina alsumpskogar,
tallbevuxna dyner och dynvåtmarker som ofta har stående vatten långt in på sommaren. I
skogsområdet innanför dynerna finns även en öppen våtmark (utan trädskikt), som
huvudsakligen är vassbevuxen.
I reservatets östra del finns öppnare gräsmarker som tidigare utgjorde delar av gamla
civila flygfältet. Reservatets södra del utgörs av Västra stranden med ett småkulligt
dynlandskap och öppen sandstrand som övergår i öppet hav. Det laxförande vattendraget
Knebildstorpsbäckens utflöde i havet ligger inom reservatets västra gräns.
Lövsumpskogen kan anses vara den värdefullaste naturtypen i skogsmarken. Alkärr med
svärdslilja och högvuxna starrarter, översilningskärr med rännilar blandas med förekomst
av en mängd gamla och grova lövträd (minst 180 st. enligt Trädportalen), död ved i olika
former och ett flerskiktat artrikt busk- och trädskikt. På öppen mark är dynområdet den
enskilt mest värdefulla naturtypen.
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Totalt sett bedöms tio Natura 2000-habitat ingå i naturreservatet Alet. Sammantaget blir
arealen 46 ha, där svämlövskog är det arealmässigt största habitatet på land. Svämlövskog
är ett av EU´s prioriterade habitat. I havet är naturtypen estuarier störst.
Bebyggelse och anläggningar
I Aleskogens östra del finns en djurkyrkogård. På kyrkogården får mindre husdjur
begravas inom det område som i terrängen är utmärkt med vita stolpar. Att det inom
området finns möjlighet att begrava sina husdjur uppskattas av kommuninvånarna och
kyrkogården är välbesökt. Djurkyrkogården i den högvuxna tallskogen tillför
känslomässiga upplevelsevärden för husdjursägarna och övriga besökare på platsen.
I dagsläget ligger en gammal fiskebod, ca 25 m2, centralt i området. Boden är av stående
svart träpanel med sadeltak och är i mycket dåligt skick. Fiskeboden med tillhörande
utedass är i privat ägo och räknas som byggnad på ofri grund och bedöms därmed sakna
juridisk rättighet att ligga på platsen. Ägaren har uppmanats flytta, alternativt riva, stugan
innan reservatet bildas.
Avloppsvatten leds från Alevägen genom Aleskogen till Västra strandens reningsverk.
Dagvatten från området kring Kattegattgymnasiet avleds till Alets naturreservat och en
dagvattenanläggning med sedimentationsdamm finns. Utgående vatten släpps i
dynmiljön söder om denna damm. Även dagvatten från uppströmsliggande
bostadsbebyggelse leds ut via Aleskogen i ledningar och öppna diken.
I samband med reservatsbildning ändrades detaljplanerna för området. I norra delen av
reservatet, i anslutning till befintlig grusväg i närheten av reservatets huvudentré, har ett
område planlagts för besöksanläggning. Detaljplanen medger en byggrätt på totalt 500
kvm som får fördelas på en eller flera informations- och servicebyggnader på angiven
plats.
2.3 Beskrivning av bevarandevärden
Biologiska värden
Under Naturcentrums inventeringar i Alet 2015 hittades totalt 16 rödlistade arter och 21
naturvårdsarter i övrigt (Fritz & Larsson 2015). Det får anses vara ett stickprov av det
verkliga antalet. Det kända totala antalet rödlistade arter i Alet är 31 st om fynd från
Artportalen 2000-2015 och från Elfiskeregistret inkluderas (Bilaga 3). Då ingår inte fåglar
som tillfälligt rastar eller födosöker. Den sammantagna stora omfattningen av noterade
naturvårdsarter från olika organismgrupper speglar förhållanden i området. Mångformigt
och variationsrikt med flera kvalitativa biotoper som havsstrand, sanddyner, hävdade
gräsmarker och en naturskogsartad större alsumpskog.
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Fåglar: Totalt hittades 4 rödlistade arter med revirindikation. Gulsparv (VU), sävsparv
(NT) och mindre hackspett (NT) var arter med konstaterade stationära revir eller bofynd
i området, medan ängspiplärka (VU) sågs mera tillfälligt i sanddynerna. Rosenfink (VU)
sjöng tillfälligt precis utanför inventeringsområdet. Starens (VU) frånvaro som säker
häckfågel är det mest anmärkningsvärda resultatet. Vid fågelinventeringen 1990
noterades 23 par häcka i bohål i Aleskogen. Frånvaron är därför synnerligen
anmärkningsvärd, men speglar troligen artens generella betydande minskning i Sverige.
Gröngöling (NT) noterades inte heller som häckfågel i Alet 2015, vilket kan vara mera
tillfälligt. Att fältpiplärka (EN) inte gick att återfinna var mindre förvånande, eftersom
arten på senare år försvunnit från Halland som häckfågel. Därmed blev häckningen i Alet
2010 en av de sista i Halland. Slutligen kan nämnas häckningsindicier av de mindre
allmänna arterna grå flugsnappare, hämpling och stenknäck.
Insekter: Totalt hittades 6 rödlistade arter, nämligen dynrödmyra (NT),
havstapetserarbi (NT), hedsidenbi (NT), hedpärlemorfjäril (NT), sexfläckig
bastardsvärmare (NT) och strandsandjägare (VU). Förekomsten av strandsandjägare är
det viktigaste fyndet, eftersom det är en i Sverige sällsynt art, som därtill har ett eget ÅGP.
I södra Sverige har just Halland och Halmstads kommun ett särskilt ansvar för att skydda
och bevara arten. Den visade sig ha en utbredd och relativt riklig population utmed stora
delar av sandstranden (Fritz & Larsson 2015). Utöver ovan nämnda arter noterades flera
andra intressanta arter, som den smaragdgröna stora vedlevande skalbaggen myskbock,
väggbi (ny art för Halland) samt fem arter solitära bin, som tidigare var rödlistade, men
som fortfarande har ett starkt naturvårdsvärde, nämligen kustbandbi, pannblodbi,
praktbyxbi, småfibblebi och väddsandbi.
Kärlväxter: Totalt hittades 3 rödlistade arter, nämligen skogsträden ask (EN) och
skogsalm (CR) samt hängstarr (RE). Bohuslind noterades också, men är förvildad eller
planterad. Även hängstarr kan ha odlat ursprung, men arten förekommer naturaliserad i
lämplig biotop, så en naturlig förekomst kan inte helt uteslutas. Almsjuka har gått hårt åt
skogsalm, men ännu finns levande träd, dock mest yngre. En lång rad med tidigare
uppgivna rödlistade arter kunde inte återfinnas i Alet. Det gäller backtimjan, blågrönt
mannagräs, huvudstarr, hårginst, månlåsbräken, rödsäv och sandmålla - alla har det
gemensamt att de är knutna till öppna miljöer. Medan sandmålla är en tillfällig
sandstrandsart verkar huvudstarr, som växte i fuktiga dynsvackor (Georgsson 1988), ha
försvunnit, liksom backtimjan, hårginst m.fl. Det är dock sannolikt att månlåsbräken finns
kvar eftersom den sågs så sent som 2013. Däremot återfanns de skogslevande relativt
sällsynta arterna brunstarr och slokstarr. Även flera signalarter för skyddsvärd skog
påträffades, som bäckbräsma, murgröna, ormbär, rankstarr, skärmstarr och strutbräken.
Svampar: Totalt hittades 3 rödlistade arter, nämligen dynstinksvamp (VU),
dynspröding (NT) och narrtagging (NT). De förstnämnda två arterna påträffades i
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dynlandskapet, där de har hittats tidigare. Populationerna av dessa två arter är
anmärkningsvärt stora även i ett nationellt perspektiv (Fritz & Larsson 2015). Narrtagging
(NT) påträffades på vide i dynvåtmark inne i Aleskogen. Det finns bara några få fynd av
arten i Halland.
Övriga: Av övriga icke särskilt inventerade organismgrupper 2015 kan anges följande. I
Knebildstorpsbäcken leker lax, ål (CR) och öring (Elfiskeregistret), och vattendraget
utgör därför ett viktigt reproduktionsområde för flera rödlistade och hotade fiskarter.
Grod- och kräldjur har också en påtaglig förekomst i området och flera arter påträffades
i samband med inventeringarna 2015 (Fritz & Larsson 2015). Grodlek påträffas i
Aleskogens kärr och andra våtmarker i mars-april.
Efter var de förekommer kan de noterade naturvårdsarterna i Alet delas in i tre
huvudsakliga grupperingar: Aleskogens skogs- och våtmarkslevande arter, havsstrandens
och dynlandskapets sandmarksarter på Västra stranden samt arter knutna till de örtrika
gräsmarkerna på civila flygfältet. Med arter som strandsandjägare, dynstinksvamp och
stäppblomfluga, för att nämna några, sticker dynlandskapet i Alet ut med det kanske
högsta artvärdet i området.
Dynlandskapets arter av solitärbin och dagfjärilar delas med de öppna gräsmarkerna på
civila flygfältet. Detta område har i sin tur en särskilt artuppsättning, med månlåsbräken
bastardsvärmare och olika bin. Aleskogen, som Alet är mest känd för, har lägst antal
kända rödlistade arter, men de kompletterar de öppna markernas artstock. Mindre
hackspett är paradarten, men rikedomen på arter och antal av fåglar i stort är
anmärkningsvärd. Även skogslevande kärlväxter förekommer i en påtaglig artmångfald.
I vattenmiljöer, som skogskärr och vattendrag, finns också en intressant flora och fauna.
I kärren finns groddjur, och i den centrala bäcken växer mindre allmänna till sällsynta
arter som bäckmärke, dyblad och slokstarr.
Sammantaget får Alet bedömas ha ett högt naturvärde. Den naturskogsartade alskogen
och de öppna sandmarkerna, främst dynlandskapet, framstår som speciellt biologiskt
värdefulla. Det är i dessa miljöer som naturvårdsarterna huvudsakligen påträffats. Alet
har dessutom potential att utvecklas ytterligare.
Strukturer
Strand och dyner: Havsbottnen utanför strandkanten är långgrund och sandtäckt.
Närmast havet angränsar en öppen ofta bred zon av sandstrand, sparsamt bevuxen av
mållor. Dynkanten är välutvecklad dynkant, men betydligt lägre än andra sandstränder i
södra Halland som exponeras mer mot hav och vindar. Sandrör och strandråg växer på
dynkanten. Själva dynlandskapet är till sin karaktär lågkulligt, växlande mellan smärre
dyner och dynsänkor. Det inre dynlandskapet med grå dyner innehåller omväxlande
mindre kullar och dynsänkor. Örtrikedomen är stor i denna inre del av dynlandskapet, och
arter som monke, styvmorsviol, fibblor, fältmalört och sandvita kan dominera stora ytor.
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De öppna gräsmarkerna: Den klippta sandiga gräsmarksytan på civila flygfältet är
blomrik, främst fibblor av olika arter, men även åkervädd. Sandblottor saknas dock.
Skogsmiljöerna: Aleskogens naturskogsliknande karaktär präglas av ett artrikt träd- och
buskskikt, en flerskiktad struktur och rikligt med död ved i olika dimensioner och fuktighetsgrad. Den stora mängden av grova träd (främst alar) och död ved är anmärkningsvärd,
till exempel förekommer många lövlågor av främst al och björk. Grovlek,
nedbrytningsgrad, exponering av dessa lågor varierar så att utbytet av substrat för
biologisk mångfald är stort.
I den öppna våtmarken finns också en stor ansamling av alar som dött, varvid mängden
av stående död ved där är omfattande. Samtidigt har de inre delarna av Aleskogens
lövskogar via almsjukans härjningar fått ett sentida betydande tillskott av ytterligare död
ved, som lett till stora mängder av barklösa döda torrträd av alm, som allteftersom faller
som lågor.
Geologiska värden
Alet ingår i riksintresse för naturvård; NN 19 Laholmsbuktens-EldsbergaåsenGenevadsån-Lagan. Riksintresset innefattar även betydande geovetenskapliga värden.
Kustområdet med sina flygsandfält och Eldsbergaåsen visar landskapets utveckling väl
efter den senaste nedisningen samt nutida processer.
I riksintresseområdet ingår även Laholmsbukten, som är en grund havsbukt med
övervägande sandbotten. Kuststräckan mellan Båstad och Halmstad är en utpräglad
sandvandringskust med sandstränder, dyner och vidsträckta flygsandfält. Det finns ett
direkt samband mellan transport- och omlagringsprocesserna i bukten och kustens
morfologiska utformning.
Sanden härrör från urbergsområdena österut och är i de norra delarna av bukten fattig på
kalk och mineralnäring. Sanden utgörs i huvudsak av kvartskorn med inslag av fältspat,
granat, magnetit och glimmer.
Större delen av Alet är ett område med flygsand. Vid strandlinjen börjar en bred
sandstrand som övergår i ett parti med kustparallella sanddyner. Innanför dynerna finns
en fuktig sänka med sumpskogar och lövbevuxna dynvåtmarker. Områdets västra del
utgörs av tall och lövskogsbevuxna dynryggar och i öster, där det civila flygfältet låg,
breder ett flackt flygsandfält ut sig.
I området pågår alltjämt processer med omlagring och transport av sandmaterial, vilket
tydligt kan utläsas genom jämförelser med äldre kartmaterial. Strandremsan uppskattas
ha flyttats ut i havet ca 110 m från 1960-talet och ca 130 m jämfört med ekonomiska
kartan från 1920-talet. Förskjutning av strandlinjen ut i havet beläggs ytterligare i
beskrivningen till det geologiska kartbladet Halmstad, där det anges att strandlinjen vid
Nissans mynning flyttades ut 50-70 m under åren 1911-1936 (SGU 1966).
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Kulturhistoriska värden
Stora delar av de nu öppna markerna var tidigare ett civilt flygfält, som var i drift under
perioden 1936-1956. Under flygfältets aktiva period hölls området fritt från vegetation
för flygsäkerhetens skull. Flygfältet går än i dag att avläsa i landskapet och ger platsen ett
kulturhistoriskt värde. Att platsen har fått behålla sin öppna karaktär är också en
bidragande faktor till att civila flygfältet har höga naturvärden idag.
Friluftsvärden
Naturområdet Alet ligger centralt och tätortsnära i Halmstad. Bara av den anledningen
finns ett betydande rekreationsvärde knutet till reservatet. Läget vid havet, med goda
möjligheter till solande och fina strandpromenader med vyer över havet, utövar en särskilt
stor dragningskraft på besökande. Stranden utnyttjas också för hundrastning, hundbad
och brädsurfing. Närliggande skolor använder området i olika typer av undervisning, från
biologiska studier till idrottsliga aktiviteter. Friluftsområdet är också tillgängligt via
vandringsleden Prins Bertils stig, som går genom området. Stigarna genom skogsområdet
är välfrekventerade och används av alla åldersgrupper. Pensionärer som flanerar,
barnfamiljer, ungdomar och löpare använder Alet som motionsområde. Många passerar
området med cykel på väg till och från jobbet.
Prioriterade bevarandevärden
Biologiska: Särskilt viktiga biologiska bevarandevärden är dynlandskapet på Västra
Stranden, den naturskogsartade alsumpskogen med kärr i Aleskogen och de ännu hävdade
öppna gräsmarkerna på civila flygfältet. Pågående sandvandring och naturliga
omlagringsprocesser längs strandlinjen är bevarandesvärda och skapar värdefulla
uppväxt- och födosöksområden för fisk och rastande fågel. Alsumpskogen och delar av
strandområdet ingår i utpekat Natura 2000-område för Alet med beslutad bevarandeplan
(Länsstyrelsen 2016).
Dynlandskapet: Området hyser en betydande andel av naturreservatet Alets mest
anmärkningsvärda och naturvårdsintressanta arter. I dynlandskapet förekommer
dynstinksvamp (VU) exceptionellt talrikt och utbrett, och Alet kan sägas utgöra ett av
artens viktigaste kärnområden i Sverige (Fritz 2016). Därtill förekommer en rad
rödlistade ofta exklusiva insektsarter i stora populationer, till exempel dynstäppblomfluga
(VU), dynrödmyra (NT), hedpärlemorfjäril (NT), hedsidenbi (NT) och havstapetserarbi
(NT), för att nämna några. Därtill finns i de angränsande delarna ner mot havsstranden en
betydande population av strandsandjägare (VU), som har ett eget åtgärdsprogram. Mot
bakgrund av kända artvärden kan dynlandskapet utses som den enskilt sett viktigaste
naturmiljön för exklusiva arter i reservatet.
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Aleskogen: Skogsområdets artmångfald utmärks framför allt genom en synnerligen artrik
och individrik häckfågelfauna. Regelbundet häckande mindre hackspett (NT) är den
kanske mest naturvårdsintressanta arten. Där finns också många kärlväxter som är
sällsynta, som hängstarr (RE) och jättestarr, eller signalarter för skyddsvärd skog, till
exempel bäckbräsma. Narrtagging (NT) och den magnifika skalbaggen myskbock kan
särskilt nämnas av vedlevande arter som påträffas på rötskadad eller död ved.
Gamla civila flygfältet: Området är en liten rest av forna utbredda sandiga utmarker väster
om Halmstad. Den kvarvarande hävdade blomrika gräsmarksytan hyser ännu en mycket
värdefull insektsfauna. Ängsmetallvinge (NT), sexfläckig bastardsvärmare (NT),
bredbrämad bastardsvärmare (NT) och väddsandbi (tidigare rödlistad) kan ses födosöka
på främst åkervädd, medan småfibblebi och praktbyxbi (tidigare rödlistade) födosöker
främst på fibblor. Därtill växer månlåsbräken (NT) i den hävdade gräsmarken.
Friluftsliv och rekreation: Områdets betydelse för friluftslivet är mycket stort och
särskilt viktigt att bevara är områdets funktion som närrekreationsområde för Halmstads
tätort.
Områdets välutvecklade stigsystem ger förutsättningar för promenader och
motionsslingor genom hela området. Vissa av passagerna ner mot havet är belagda med
träspänger vilket underlättar för människor med funktionsnedsättning att komma ut i
dynlandskapet och uppleva havet. Prins Bertils stig, en vandringsled från Nissan i öster
till Tylösand i väster, går genom området och knyter samman Aleskogen med
intilliggande kustlandskap. Skolornas möjligheter att nyttja naturområdet är en värdefull
del i undervisningen som ska tillvaratas.
Områdets gläntor med bänkar erbjuder plats för återhämtning och stilla upplevelser av
området. De öppna ytorna med anordnade grillplatser utgör uppskattade naturliga
aktivitets- och mötesplatser.
Kulturhistoriska: Platsens historia som civilt flygfält under tidigt 1900-tal ger området
ett kulturhistoriskt värde som är värt att bevara och informera besökare om.
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3. Skötsel av området
3.1. Generella riktlinjer
Främmande arter
Om främmande arter upptäcks i reservatet bör de bekämpas om de riskerar att påverka de
naturvärden som reservatet avser att bevara. Bekämpning ska dock endast ske om det
finns förutsättning att med rimlig ekonomisk insats begränsa artens förekomst i reservatet.
Bekämpning kan även ske om det finns nationellt intresse av att bekämpa arten, under
förutsättning att det inte motverkar reservatets syfte.
Utsättning av arter
Nationellt hotade arter som är knutna till reservatets naturtyper, där utsättningar krävs för
att säkra arternas möjligheter till överlevnad i länet, kan sättas ut i området under
förutsättning att det inte motverkar reservatets syfte.
Bevarandemål
Bevarandemålen preciserar syftet för respektive skötselområde och ger en beskrivning av
hur det ska se ut när gynnsamt tillstånd råder. De ger också förutsättningarna för den
uppföljning som planeras. För avdelningar med Natura 2000-naturtyper har
bevarandemål formulerats med utgångspunkt från underlag av Länsstyrelsen.
Friluftsliv
Området ska erbjuda bra framkomlighet för besökare. Vegetation som påverkar
framkomligheten utmed stigar och vägar ska tas bort. Sanka och svårframkomliga
stigpartier kompletteras med nytt underlagsmaterial vid behov. På lämpliga platser i
reservatet ska det finnas information och kartor som underlättar för besökare att orientera
sig i området.
Naturvård
Öppna marker: Skötselplanens fokus ska vara öppna marker, som idag är stadda i
igenväxning på bred front och som har ett akut skötselbehov (Fritz & Larsson 2015).
Dynområdet och gamla civila flygfältets öppna sandiga gräsmarker ska prioriteras i
skötselarbetet. Principer för skötsel på sandmarker ska utgå från Länsstyrelsens
informationsblad ”Hallands sandkust – en plats för både människa och natur”
(Länsstyrelsen 2012) och som mer utförligt skildras i Länsstyrelsens rapport ”Skötseln
gynnar biologisk mångfald på kustnära sandmarker” (Fritz m.fl. 2012) eller framtida
revideringar av denna eller liknande produkter.
Mycket av skötselåtgärderna handlar om att aktivt röja och rycka upp sly och invasiva
rosbuskar med deras rotsystem samt annan oönskad vegetation, att genomföra småskaliga
naturvårdsbränningar samt gräva fram sandblottor. Även Naturcentrums rapport (Fritz &
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Larsson 2015) ska konsulteras i det fall oklarheter uppstår med tolkning av detaljer i
föreliggande skötselplan.
Skogsmarker: I skogsmarken är multnande ved i alla storleksklasser och
nedbrytningsstadier idag en stor tillgång i reservatet. Självdöda lövträd ska lämnas i
reservatet, i första hand på den plats där de står eller ligger, för att öka andelen multnande
ved vilket är värdefullt för vedlevande biologisk mångfald. De kan flyttas för att klara
säkerheten vid stigar, underlätta framkomlighet eller skötsel. I undantagsfall och om en
flyttning bedöms vara påtagligt negativt för friluftslivet och/eller naturvården kan fallna
träd upparbetas.
I alsumpskog är hydrologin central (Hultengren 2013). I Aleskogen finns flera diken som
har en avvattnande effekt på omgivande skog. Denna effekt yttrar sig i ett lägre
vattenstånd och med en kortare varaktighet av vattenspegel under säsongen jämfört med
en naturlig vattenregim. Det medför en torrare miljö i alsumpskogen än om ingen
dränerande påverkan fanns. Resultatet blir att andra lövträd, som rönn, vinner mark på
klibbalens bekostnad. (jfr Andersson 1988). En åtgärd med att dämma biflöden till bäcken
som rinner genom området, för att förlänga tiden då svämlövskogen är översvämmad,
skulle sannolikt gynna naturvärdena i området. Detta är ingen prioriterad åtgärd för
Natura 2000-området enligt beslutad bevarandeplan för Alet, men en särskild hydrologisk
utredning för området skulle kunna ge svar på genomförbarheten av en sådan föreslagen
åtgärd.

3.2 Skötselområden
Naturreservatet är indelat i fem skötselområden med tillhörande avdelningar som redovisas på
skötselkarta Bilaga 2B:
1.
2.
3.
4.
5.

Lövskog (avdelningar 1.1-1.4): Begränsad skötsel
Tallskog (avdelningar 2.1-2.2): Begränsad skötsel
Öppen mark (avdelningar 3.1-3.11): Omfattande skötselåtgärder
Våtmark (avdelning 4.1): Ingen skötsel
Havsområde (avdelning 5.1): Ingen skötsel

Skötselområdena indelas huvudsakligen efter typ av målsättningar och skötsel samt baseras
på fältbesök och beskrivningar i Naturcentrums förstudie i Alet (Fritz & Larsson 2015).
Varje skötselområde har en egen färg på kartan. Numrering på kartan anger de i
skötselområdet ingående avdelningarna.
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SKÖTSELOMRÅDE 1: LÖV- OCH LÖVSUMPSKOGAR MED BEGRÄNSAD
SKÖTSEL
Avdelning: 1.1, lövskog i dyner
Areal: 3,0 hektar
Beskrivning: Lövskog i dyner norr om dynområdet. Lövskogen domineras av homogen
ung-medelåldrig björkskog på frisk till fuktig mark i dynsänkor. I fuktiga-blöta diken
finns inslag av klibbal. I området finns ett större bestånd av brunstarr. Begränsad tillgång
på död ved och inga särskilda befintliga artvärden.
Mål: Naturskogsartad luckig lövskog med inslag av dynsumpskog. Lövskogsridån ska
kännetecknas av ett stort inslag av död ved i form av högstubbar, lågor och torrträd. Det
ska finnas fuktiga till tidvis blöta svackor i terrängen. Brynzonen mellan lövridån och
dynområdet kännetecknas av blom- och bärrika bryn, som kan nyttjas av födosökande
insekter och fåglar.
Åtgärder:
•

Skapa död ved genom exempelvis ringbarkning av ett mindre antal björkstammar.
Luckor kan skapas genom åtgärd på flera träd inom ett avgränsat område eller på
enstaka träd sprida i avdelningen.

•

I brynzonen mot dynområdet gynnas blom- och bärrika buskar.

Avdelning: 1.2, triviallövskog på torr-frisk mark i Aleskogen
Areal: 1,1 hektar
Beskrivning: Lövskogsområde på plan frisk mark som huvudsakligen är bevuxet med
medelåldrig vårtbjörk. Inslag finns av äldre och grövre grovbarkiga samt vidkroniga
björkar, men tillgången på död ved är begränsad, och inga särskilda artvärden är kända.
Mål: Gles lövskog växlande med gläntor och solitära lövträd. Det ska finnas inslag av
död ved, som solexponerade högstubbar och lågor. Faunadepåer finns i lämpliga
solexponerade lägen. Brynzonen mellan lövridån och dynområdet ska kännetecknas av
blom- och bärrika bryn, som kan nyttjas av födosökande insekter och fåglar.
Åtgärder:
•

Frihuggning av inväxta äldre björkar och andra vidkroniga lövträd.

•

Röjningsavfall kan läggas ihop som högar kallade faunadepåer på solexponerade
platser.

•

I brynzonen gynnas blom- och bärrika buskar.
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Avdelning: 1.3, videsumpskogar i Aleskogen
Areal: 1,4 hektar
Beskrivning: Två blöta dynsvackor med närmast ogenomtränglig snårskog av viden och
diverse triviallövträd. I övergångszonen till mellanliggande dynryggar på torr-frisk mark
växer kloner med medelåldrig asp. Riklig förekomst av stående klen triviallövved. När
svackorna är vattenhållande är luftfuktigheten hög vilket gynnar många epifytiska lavar
och mossor.
Reproduktion av groddjur förekommer i svackorna. Förekomst av den rödlistade
vedsvampen narrtagging (NT) och den tidigare rödlistade vedlevande skalbaggen
myskbock, en smaragdgrön långhorning, visar på värden knutna till rötskadade
videstammar i området.
Mål: Videsumpskog med intern dynamik. Sumpskogen ska kännetecknas av såväl en hög
andel blöt död liggande ved som stående rötskadade stammar. Hydrologin ska vara intakt
och dynsvackorna ska vara vattenhållande en stor del av vegetationsperioden samt
fungera som lekvatten för groddjur.
Åtgärder:
•

Veteranisering av enstaka aspar inom aspklonerna genom exempelvis ringbarkning
och skapande av håligheter med motorsåg.

Avdelning: 1.4, alsumpskog och lövskog med ädellövinslag i Aleskogen
Areal: 8,0 hektar
Beskrivning: Översilad och tidvis översvämmad gammal alsumpskog. Artrikt trädskikt
med främst al, alm (de flesta dock döda i almsjuka), ask, björk, fågelbär, rönn och hägg.
Olikåldrig och flerskiktad skog. Rikligt med död ved i form av döda träd, grova lågor,
högstubbar och inte minst torrträd (många nydöda almar). Grova alar med stora ihåliga
sockelbildningar. Tickor på rötskadade träd. Alla utpekade strukturer och element visar
på naturskogsliknande förhållanden. Gran förekommer inte. I främst de östra och norra
delarna förekommer inslag av enstaka träd av sykomorlönn och bohuslind. Bestånd av
invasiva växter, parkslide/jätteslide, finns utmed stigar.
Pågående skogsdynamik med almsjuka, askskottsjuka och döende gamla klibbalar banar
väg för nya trädslag som de naturaliserade förekomsterna av bohuslind och sykomorlönn.
Förekomsten av vatten kännetecknar också alsumpskogen. I delar av området finns flera
svärdsliljekärr, starrkärr och öppna vattensamlingar. Flera bäckstråk korsar området,
främst som diken. Vattenregimen i omgivande skog påverkas av denna dränerande effekt.
Biflöden till de stora dikena är ofta mer naturliga vattenflöden från källkärr. Förekomst
av många naturvårdsarter, särskilt kärlväxter som är signalarter för skyddsvärd skog.
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Området har rik kärlväxtflora och art- och individrik häckfågelfauna. Mindre hackspett
häckar regelbundet i området.
Mål: Naturskogsliknande lövsumpskog med intern skogsdynamik med hydrologiskt
gynnsamma förhållanden. Skogsområdet ska karaktäriseras av ett artrikt flerskiktat,
olikåldrigt och luckigt trädskikt dominerat av lövträd som klibbal. Mängden av död ved
ska vara stor, till exempel liggande död ved (lågor) av olika dimensioner, fuktighet och
exponering samt inslag av högstubbar och torrträd. Fältskiktet ska karaktäriseras av
högörter och buskskiktet ska vara artrikt. Småskaliga processer som åldrande, döende och
omkullfallna träd och luckbildning, liksom periodvisa störningar, till exempel
insektsangrepp, översvämning, stormfällning påverkar skogens dynamik och struktur.
Invasiva växter, som i första hand parklide/jätteslide, förekommer inte. Arealen av
naturtypen svämlövskog som tidvis är översvämmad ska bibehållas eller öka, liksom
populationerna av de typiska arterna bäckbräsma, missne och strutbräken samt mindre
hackspett.
Åtgärder:
•

Vid behov brunnsröja kring gamla och grova värdefulla lövträd.

•

Invasiva växter som parkslide/jätteslide bekämpas. Utvecklingen av sykomorlönn
följs noga. Om arten expanderar och utbreder sig kraftigt på bekostnad av al och andra
lövträd, dvs. visar invasiva tendenser, kan uppväxande plantor av sykomorlönn
behöva ryckas upp och uppvuxna träd ringbarkas.

SKÖTSELOMRÅDE 2: TALLSKOG MED VISS SKÖTSEL
Avdelning: 2.1, sandtallskog
Areal: 2,9 hektar
Beskrivning: Äldre högvuxen tallskog på stabiliserade sanddyner. Inslag av lövträd som
björk och rönn. Den tidigare ganska slutna tallskogen har påtagligt glesats ut under senare
år efter flera kraftiga stormar. Nedfallet tallvirke har i huvudsak tagits omhand och
bortförts. Det förekommer rötskadade träd och död ved, men inslaget är begränsat. Inga
särskilda artvärden noterades under inventeringen 2015, men sentida rapporter finns av
revirhävdande kungsfågel (VU).
Mål: Högvuxen luckig sandtallskog med rikliga inslag av rötskadade träd och död ved,
som torrakor, högstubbar och lågor samt enstaka vindfällen.
Åtgärder:
•

Inkommande lövträd röjs bort.

•

Uppkommande plantor av tall gynnas.
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Avdelning: 2.2, lövblandad tallskog/blandsumpskog
Areal: 0,8 hektar
Beskrivning: Medelåldrig blandskog på frisk till fuktig mark. I blöta partier har skogen
karaktär av sumpskog. Al, björk och tall dominerar trädskiktet. Det förekommer enstaka
rötskadade träd, högstubbar och lågor, men inslaget är begränsat. Inga särskilda artvärden
har noterats.
Mål: Naturskogsartad talldominerad blandskog/blandsumpskog med rikliga inslag av
rötskadade träd och död ved, som torrakor, högstubbar och lågor samt enstaka vindfällen.
Åtgärder:
•

Inga

SKÖTSELOMRÅDE 3: ÖPPEN MARK MED OMFATTANDE SKÖTSEL
Avdelning: 3.1, sandstrand
Areal: 7,4 hektar
Beskrivning: Öppen sandstrand där den övre delen av landstranden är bevuxen med
mållor. Sandmålla (EN) har noterats senast 2017. Miljö för strandsandjägare (VU), vilken
förekommer utmed stora delar av stranden (Fritz & Larsson 2015) och tvåfläckig
snabbagge (NT). Området används för rekreation i stor utsträckning året runt.
Mål: Öppen sandstrand. Öppna dyner som till stor del består av fritt rörlig sand som kan
transporteras med vinden. Dynerna präglas av naturlig dynamik som abrasion,
vinderosion och ackumulation av sand. Sparsam vegetation förekommer fläckvis.
Artsammansättningen är naturlig.
Åtgärder:
•

Inga

Avdelning: 3.2, dynsvacka med uppväxande lövträd
Areal: 0,7 hektar
Beskrivning: Dynsvacka med ung uppväxande tät klibbalskog. Sävsparv (VU) noterades
sjunga i området under inventeringen 2015.
Mål: Öppna dyner med fuktig dynsvacka utan träd och buskar. Naturmiljön utvecklas på
sikt till Natura 2000-naturtypen grå dyner (2130), permanenta sanddyner med
örtvegetation och dess typiska arter.
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Åtgärder:
•

Avverkning av klibbal.

•

Uppgrävning eller uppryckning av alstubbar.

•

Bortförsel av röjda stammar och stubbar.

•

När restaureringsåtgärderna ovan slutförts ingår 3.2 i avdelning 3.4 där småskalig
naturvårdsbränning utförs som en återkommande skötselåtgärd. Vid behov rycks
uppkommande plantor av löv och invasiva rosor.

Avdelning: 3.3, sanddyner vid reningsverket med främmande växter
Areal: 0,8 hektar
Beskrivning: Sanddyner med omväxlande blomrika partier (monke, fibblor, renfana,
sandvita), omväxlande expanderande buskage av pimpinellros och vresros, med sannolik
härkomst från det intilliggande reningsverket. I kantzonen mot reningsverket växer
havtornsbuskar och enstaka solitära lövträd, som björk och sälg. Hedsidenbi (NT)
födosöker i skötselområdet på blommande harklöver, renfana m.m.
Mål: Buskfria sanddyner med en örtrik vegetation och fläckar av öppen sand. Invasiva
växter som vresros förekommer inte. Solitära lövträd som sälg växer i kantzonen av
reservatet och beskuggar inte dynområdet. Björk förekommer inte.
Åtgärder:
•

Uppgrävning och bortförsel av pimpinellros och vresros.

•

Avveckling av björk genom uppryckning eller avverkning och sedan uppgrävning av
rötter.

•

När restaureringsåtgärderna ovan utförts ingår 3.3 i avdelning 3.4 där småskalig
naturvårdsbränning utförs som en återkommande skötselåtgärd. Vid behov rycks
uppkommande plantor av löv och invasiva rosor.

Avdelning: 3.4, dynområde
Areal: 3,9 hektar
Beskrivning: Bred zon av dynlandskap mellan havsstrand och lövskogsridå. Området
kännetecknas av låga sanddyner som växlar med smärre dynsvackor i ett kullrikt
dynlandskap som smalnar av västerut för att i princip upphöra vid bäckutloppet. Strandråg
och sandrör dominerar fältvegetationen, ofta med rikliga inslag av fibblor, monke och
styvmorsviol. Fältmalört och sandvita är anmärkningsvärt talrika på vissa dynavsnitt.
Fläckvis förekommer vresros och uppväxande lövträd som al och björk i dynsvackor.
Dynlandskapet är naturreservatets enskilt mest värdefulla skötselområde för biologisk
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mångfald, med habitat för rödlistade svampar (bl.a. dynstinksvamp VU), fjärilar (bl.a.
hedpärlemorfjäril NT), tvåvingar (dynstäppblomfluga VU) och solitära bin (bl.a.
havstapetserarbi NT). Fältpiplärka (EN) häckade här senast 2010. Prioriterat område
för skötsel.
Mål: Öppet dynlandskap som i dynkanten närmast havsstranden karaktäriseras av
strandråg och sandrör. Det inre av dynlandskapet ska utgöras av en småskalig mosaik
mellan ett luckigt örtrikt fältskikt, med god tillgång på nektar och pollen, och partier med
blottad sand. Det ska finnas gott om dynsvackor med fuktig sand utan träd eller tätt
buskage. Invasiva växter som vresros ska inte förekomma. Brynzonen mellan dynområdet
och lövridåerna (skötselområde 1.1) ska kännetecknas av blom- och bärrika bryn, som
kan nyttjas av födosökande insekter och fåglar. Arealen av Natura 2000-naturtyperna vita
dyner (2120) och grå dyner (2130) bibehålls inom avdelningen.
Åtgärder:
•

Uppryckning av ung al och björk, såväl på dyner som i dynsvackor.

•

Uppgrävning och bortförsel av vresros och övrig invasiv vegetation.

•

Sandblottor skapas på maskinell väg.

•

När restaureringsåtgärderna ovan utförts görs småskalig årlig naturvårdsbränning
över olika delar av dynområdet i avdelningarna 3.2-3.4 i löpande intervall om tre år.
Vid behov rycks uppkommande lövsly och invasiva rosor.

Avdelning: 3.5, lövridå som glesas ut
Areal: 1,2 hektar
Beskrivning: Dynsvacka med ung likåldrig och enskiktad lövskogsridå av främst björk,
men också inslag av klibbal. I stort sett utan förekomst av sockelbildningar eller död ved.
Lågt nuvarande naturvärde.
Mål: Glest bevuxen dynsvacka med förekomst av fuktiga och blöta partier. Det ska vara
direkt kontakt och sikt mellan civila flygfältet och dynlandskapet samt havet. Invasiva
växter som vresros förekommer inte. Naturmiljön utvecklas på sikt till Natura 2000naturtyperna dynvåtmark (2190) och grå dyner (2130).
Åtgärder:
•

Gallring av lövskog.

•

Bortförsel av stammar och stubbar. En mindre mängd stammar kan läggas i faunadepå
i solexponerat läge.

•

När restaureringsåtgärderna ovan utförts görs småskalig årlig naturvårdsbränning
över olika delar av dynområdet i avdelningarna 3.2-3.4 i löpande intervall om tre år.
Vid behov rycks uppkommande plantor av löv och invasiva rosor.
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Avdelning: 3.6, sanddyner med tall
Areal: 0,5 hektar
Beskrivning: Solexponerade öppna torra sanddyner med förekomst av enstaka
tallsolitärer i vindskyddat läge bakom lövskogsridå sett från dynlandskapet. Nyligen
restaurerat område, där ung björk och tall samt täta buskage borttagits på en mindre yta.
Andelen öppen sand är dock begränsad liksom mängden av blommande örter. Den
rödlistade knäpparen (en skalbagge) Dichronychus equisetoides (VU) har påträffats i
området.
Mål: Öppet inre dynlandskap med enstaka solitära träd av tall med visst inslag av
solexponerad död ved som torrakor och lågor. Mosaikartat fält- och markskikt med örtrik
flora (med arter som violer, monke, käringtand, fibblor) och partier med öppen torr sand.
Arealen av Natura 2000-naturtypen rissandhed (2320) bibehålls.
Åtgärder:
•

Gräva fram sandblottor i naturliga svackor i söderlägen.

•

Avverkning av lövträd.

•

Uppryckning/-grävning av stubbar.

•

Bortförsel av stammar och stubbar.

•

Enstaka tallar, uppkomna genom åtgärder här eller i andra skötselområden, kan läggas
som lågor eller mindre faunadepåer.

•

Varje år görs en småskalig naturvårdsbränning på ungefär en tredjedel av ytan.

Avdelning: 3.7, slåttrad äng på civila flygfältet
Areal: 2,1 hektar
Beskrivning: Öppen blomrik ängsmark. I den västra delen förekommer enstaka
trädsolitärer, främst vårtbjörk. Gräsmarken i den östligaste delen är mera kortvuxen och
örtrik samt med underliggande sandjord. I de västra delarna tilltar jordtäcket och ger en
näringsrikare gräsmark, med tendens till igenväxning och uppväxande snår och träd.
Avdelningen är ett omtyckt vistelseområde för rekreation. Förekomst av ett flertal
rödlistade insekter som bredbrämad och sexfläckig bastardsvärmare (båda NT),
metallvingesvärmare (NT) och ett flertal tidigare rödlistade bin (t.ex. småfibblebi,
praktbyxbi). Dessutom påträffas fler arter av rödlistade insekter här som också
förekommer i dynområdet, t.ex. hedpärlemorfjäril (NT) och havstapetserarbi (NT).
Förekomst av en artrik och blomrik flora, t.ex. fibblor. Månlåsbräken (NT) växer i
området. Även ängssvampar, som flera olika arter av vaxskivlingar, påträffas i området
goda svampår.
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Mål: Öppen blomrik ängsmark med inslag av sandblottor. Området är välhävdat utan
skadlig ansamling av förna och präglas av en lång kontinuitet av hävd. Marken är torr till
frisk med en naturlig näringsstatus (ingen gödsling sker) och har en tydligt hävdpräglad
markvegetation.
Området är artrikt med god förekomst av blommande örter. Endast enstaka solitära
lövträd och blommande buskar (främst hagtorn) förekommer. Typiska arter som
vårbrodd, rödven, månlåsbräken, ögontröst, prästkrage, ängsskallra och liten blåklocka
förekommer. Av svampar ska förekomma vissa arter av vaxskivlingar, rödskivlingar,
fingersvampar och jordtungor.
Arealen av Natura 2000-naturtypen silikatgräsmarker (6270) är minst 1,1 ha, och utökas
till att omfatta hela avdelningen.
Åtgärder:
•

Årlig slåtter efter blomning, där höet samlas upp.

•

Varje år vårbränns ungefär en tredjedel av ytan.

•

Markstörning och framgrävning av sandblottor ungefär vart 5:e år.

•

Röjning/uppryckning av täta buskage och avverkning av träd. Materialet bortförs.

•

Sandiga-grusiga stigar som omger ytan kan skrapas fram och fungera som brandgator.

Avdelning: 3.8, igenväxningsmark på civila flygfältet
Areal: 4,0 hektar
Beskrivning: Igenvuxen del av civila flygfältet. Ännu dominerar stora öppna gräsmarker,
men högvuxet gräs, starr och fleråriga örter dominerar på dessa ytor. Talrika uppslag av
träddungar, täta buskage och mindre träd av al, asp, björk och sälg förekommer. Enstaka
äldre träd med lågt ansatta vidkroniga grenar.
Mål: Öppen örtrik gräsmark med enstaka trädsolitärer av lövträd som främst sälg och ek.
Det ska finnas spridda solexponerade solitära hagtornsbuskar. I kantzoner mot sluten skog
västerut ska välutvecklade bryn med stort inslag av blomrika buskar finnas. Avdelningen
ska ha kontakt med angränsande öppna gräsmarker på civila flygfältet. På sikt ska
avdelningen utgöras av naturtypen silikatgräsmarker med dess typiska arter.
Åtgärder:
•

Avverkning av unga lövdungar och unga träd. Ris flisas och tas bort.

•

Rötter från avverkade stammar grävs eller rycks upp så långt möjligt och bortförs.

•

Årlig slåtter på sensommaren på hela ytan. Materialet tas bort.

•

Varje år görs småskalig naturvårdsbränning på ungefär en tredjedel av ytan.

•

Framröjning av enstaka vidkroniga solitärträd.
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•

Bihotell anläggs på lämplig plats. Sätts med fördel upp i anslutning till byggnad.

•

Solexponerade smärre sandblottor grävs fram på partier med ytnära sand ungefär vart
5:e år.

Avdelning: 3.9, sanddynsrygg i skogen
Areal: 1,4 hektar
Beskrivning: Dynrygg som löper parallellt med den grusade stigen i lä av lövridån ner
mot dynområdet. Dynryggen har enligt ekonomisk karta från 1960-talet varit betydligt
mer öppen. Idag är dynryggen halvsluten på grund av uppväxande björk och tall. Fläckvis
finns partier med grov ljung, som är en rest av det mer ljusöppna förhållandena. Lågt
nutida naturvärde.
Mål: Öppen blomrik dynrygg med förekomst av enstaka buskar och trädsolitärer.
Dynryggen ska präglas av ett stort inslag av öppen sand. På sikt ska avdelningen utgöras
av Natura 2000-naturtypen rissandhed (2320) och dess typiska arter.
Åtgärder:
•

Avverkning, uppgrävning av stubbar och bortförsel av merparten av björk och tall.

•

Framgrävning av sandblottor på solexponerade platser, vid behov.

•

Årlig slåtter och/eller småskalig naturvårdsbränning på ungefär en tredjedel av ytan.

Avdelning: 3.10, skyddsplantering med bergtall
Areal: 0,6 hektar
Beskrivning: Krokiga vildvuxna bergtallar på bunden sanddyn i skog. Partivis bildar
bergtallarna täta nästan ogenomträngliga ”hien”. Dessa täta ansamlingar av bergtall ger
ett mörkt skogsklimat och en oframkomlig skog, vilket resulterar i ett lågt nutida naturoch rekreationsvärde.
Mål: Öppen dynrygg med blottad sand och blomrika partier. Enstaka blommande buskar,
främst hagtorn, kan finnas liksom enstaka särskilt egenartade karaktärer av bergtallar.
Åtgärder:
•

Stora delar av bergtallbeståndet avvecklas genom avverkning.

•

Stubbar rycks/grävs upp och bortförs.

•

Sandblottor grävs fram.

•

Därefter görs årliga röjningsinsatser för att hindra uppkomst av täta buskage och
björnbärssnår som hindrar framkomligheten.
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Avdelning: 3.11, ängsmark
Areal: 0,1 hektar
Beskrivning: Öppen gräsmarksyta mellan Slottsjordsvägen och Aleskogen. Inga
särskilda naturvårdsarter är kända.
Mål: Öppen blomrik gräsmark med enstaka buskar, särskild i brynet mot skogen.
Åtgärder:
•

Årlig slåtter. Gräsklippet samlas upp och bortförs.

SKÖTSELOMRÅDE 4: VÅTMARK UTAN SKÖTSEL
Avdelning: 4.1, dynvåtmark
Areal: 1,3 hektar
Beskrivning: Våtmark innanför havsstranden i bakomliggande skog. Hela våtmarksytan
täcks av högvuxen vass och genomkorsas av en större bäck. Vatten finns i våtmarken året
om. Många lövträd har dött av syrebrist, och står i kantzoner som torrträd med delvis
avfallande bark. Dessa träd utnyttjas bland annat av födosökande mindre hackspett (NT).
Av revirhävdande rödlistade fåglar kan nämnas sävsparv (VU). I kantzoner till lövskogen
runt våtmarken finns välutvecklade brynzoner med blommande träd och buskar. Olika
arter av starr Carex växer i strandkanten av våtmarken, t.ex. rankstarr, skärmstarr och
slokstarr. I bäcken som slingrar sig igenom våtmarken växer rikligt med ovanligare
kärlväxter som bäckmärke, dyblad och dikeslånke.
Mål: Dynvåtmark med vass och en genomkorsande bäck. Inslag av levande som döda
träd kan finnas i kantzonerna av våtmarken. Gott om blöta lövlågor i den solexponerade
strand/brynzonen. Arealen av Natura 2000-naturtypen dynvåtmark (2190) är minst 1,1
ha.
Åtgärder:
•

Inga
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SKÖTSELOMRÅDE 5: HAVSOMRÅDE UTAN SKÖTSEL
Avdelning: 5 Havsområde
Areal: 11,4 hektar
Beskrivning: Marint vattenområde 100 meter utanför 2018-års strandlinje.
Havsbottnarna i området är grunda mjukbottnar som understiger 2 m djup, till största
delen helt vegetationsfria. Djurlivet på och i mjukbottnarna domineras av
havsborstmaskar, musslor och snäckor. Hjärt- och sandmusslor är mycket vanligt
förekommande. Mjukbottnarna i området är viktiga uppväxt- och födosöksområden för
fisk samt för rastande fågel. Havsöring passerar och uppehåller sig stundom i området,
speciellt i samband med sina vandringar till och från Nissan
Vatten från Nissan påverkar havsområdet genom att sötvatten blandas med det saltare
havsvattnet och tillför området sediment och sand. Sådana områden kallas estuarin miljö
och vattenflödet från Nissan är stundtals omfattande. De allra grundaste delarna utgörs av
Natura 2000 naturtypen ler- och sandbottnar som blottas vid lågvatten (1140) och övriga
delar utgörs av Natura 2000 naturtypen estuarie (1130).
Området kännetecknas av omfattande sandvandring och omlagringsprocesser som just
här innebär avsättning av sand och skapar en kontinuerlig förskjutning av strandlinjen.
Mål: Nissans naturliga vattenflöde ger varierande salthalt i havsområdet och kontinuerlig
tillförsel av sediment och sand. Fortsatt transport och omlagring av sanden som innebär
minskande havsområde som följd av uppgrundning och en pågående förskjutningen av
strandlinjen.
Åtgärder:
•

Inga

4. Friluftsliv och turism
Reservatet ska skötas så att områdets funktion som närrekreationsområde för Halmstads
tätort upprätthålls och så att stigar, sittplatser och övriga anordningar för friluftslivet
håller god standard. Området ska ge besökare förutsättningar att se, uppleva och lära
från reservatets typiska naturmiljöer med dess arter.
Anläggningar
Beskrivning: Reservatets huvudentré ligger i områdets norra del. I anslutning till entrén
kommer informationstavlor att finnas uppsatta. Parkeringsmöjligheter för bil finns längs
Gentoftevägen i närheten av huvudentrén. Cykelparkering kommer att iordningsställas i
anslutning till denna entré inom reservatet.
Service- och informationsbyggnad kommer att uppföras inom reservatet.
Handikapparkering anläggas i anslutning till servicebyggnad.
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I hela området finns ett välutvecklat stigsystem med både spontant uppkomma och
anlagda promenadstigar. I öst-västlig riktning går två större stigar, varav den ena utgör en
delsträcka av Prins Bertils stig (på karta 2E är Prins Bertils stig markerad med grön
prickad linje). I nord-sydlig riktning genomkorsas området av flertalet stigar som mynnar
ut på stranden. Anlagda träspänger som underlättar passage över dynområdet ner mot
havet finns på tre av dessa stigar. I området finns två anlagda grillplatser och flertalet
sittplatser samt en torrtoalett i södra delen av civila flygfältet.
Djurkyrkogården i tallskogen i skötselområde 2.2 är en välbesökt plats i reservatet med
flera gravplatser för husdjur. Gravarna håller varierande grad av utsmyckning och sköts
av djurägarna. Området är utmärkt i terrängen med vita stolpar och inom området finns
uppläggningsplats för kompostmaterial och brännbart material.
Mål: Reservatet ska skötas så att områdets funktion som närrekreationsområde för
Halmstads tätort upprätthålls och så att stigar, sittplatser och övriga anordningar för
friluftslivet håller god standard. Området ska ge besökare förutsättningar att se, uppleva
och lära från reservatets typiska naturmiljöer med dess arter. Service- och
informationsbyggnader, inklusive toaletter utformas efter landskapet och platsens
förutsättningar och ska vara tillgängliga för allmänhetens behov knutna till reservatet.
Avgränsat område för djurkyrkogård används av privatpersoner för begravning av mindre
husdjur. Ordningen på området ska vara god.
Åtgärder
•

Gränsmarkeringar ska utföras av reservatsområdet enligt Naturvårdsverkets
anvisningar ”Att skylta skyddad natur”.

•

Service- och informationsbyggnader får uppföras i enlighet med detaljplan för
området och hålls tillgängliga för allmänheten. Byggnader ska underhållas och
skötas. (Bilaga 2E)

•

Stigar som på friluftslivkarta (Bilaga 2E) markeras med prickade linjer är
prioriterade och ska hållas framkomliga.

•

Träspänger ska vara hela och regelbundet ses över. Spängernas anslutning mot
stranden får inte innebära så stor nivåskillnad att det försvårar framkomligheten.

•

Sittplatser och övriga anordningar för friluftslivet ska regelbundet underhållas för att
hålla god standard och vid behov bytas.

•

Gläntor som på friluftslivkarta (Bilaga 2E) markeras med gul punkt ska hållas öppna
genom röjning av buskar och träd. Sälg och blommande buskar sparas i
brynmiljöerna.

•

Tydlig entré till reservatet anläggs med informationstavla samt cykelparkering i
norra delen av området.

•

Information om områdets olika värden ska finnas tillgänglig på flera platser i
reservatet.

HALMSTADS KOMMUN

SKÖTSELPLAN

•

Djurkyrkogården (Bilaga 2F) ska vara tydligt avgränsad i området och markeras i
terrängen med vita stolpar.

•

Uppläggningsplats för kompost och brännbart material i anslutning till
djurkyrkogården ska finnas och tömmas regelbundet.

Forn- och kulturminnesvård
Beskrivning: Inga rapporterade fornlämningar finns för närvarande inom naturreservatet
(Fornsök 2016). Under perioden 1936-1956 utgjorde del av området flygfält för civilt
flyg. Flygfältet är fortfarande avläsbart i landskapet. Platsen bedöms ha kulturhistoriskt
värde som en påminnelse från svunna tider. Att platsen har behållit sin öppna karaktär har
dessutom bidragit till fältets biologiska värden som är knutna till öppna sandmarker.
Mål: Bevara och informera om platsens kulturhistoriska värde så att besökaren kan ta del
av områdets historia, särskilt tiden som civilt flygfält.
Åtgärder
• De öppna markerna på det gamla civila flygfältet bibehålls enligt åtgärder som anges
i avdelning 3.7-3.8.
• Samråd ska ske med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet vid åtgärder som berör tidigare
okända fornlämningar.

5. Tillsyn, dokumentation och uppföljning
Halmstads kommun ansvarar för att uppföljning av bevarandemål genomförs.
Uppföljningen ska ske enligt manualer för skyddade områden som har tagits fram
av Naturvårdsverket. Halmstads kommun ansvarar för regelbunden tillsyn av reservatet.
Revidering av skötselplanen
Skötselplanen gäller tills vidare och revideras när uppföljningen indikerar att det
behövs. En större översyn bör dock göras efter ungefär tio år.

Sammanfattning av planerad förvaltning
Förvaltningen av naturreservatet Alet bekostas av Halmstads kommun.
Detaljplan för området medger uppförande av service- och besöksbyggnader inom
reservatet. Dessa byggnader förvaltas av Halmstads kommun, fastighetskontoret.
Torrdass, grillplatser, sittplatser, skyltar och andra anordningar för friluftslivet förvaltas
av reservatsförvaltaren, naturpark inom Halmstads kommun.
Planerade åtgärder i Alet summeras i Tabell 6. Där anges även vilka åtgärder som ska
utföras och var. Prioriterade skötselåtgärder anges även.
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6. Sammanfattning och prioritering av planerade skötselåtgärder
Skötselåtgärd

När

Skötselområde

Gränsmarkering

Inom 1 år Runt reservatet

Prioritet

Finansiering

Frekvens

1

SBK

Engångsåtgärd

Informationsskylt Inom 1-5
år

1.4

2

SBK

Engångsåtgärd

Parkeringsplats
cyklar

Inom 1-5
år

1.4

2

SBK

Engångsåtgärd

Parkeringsplats
handikapp i
anslutning till
servicebyggnad

Inom 3-5
år

3.8, Enligt
detaljplan

2

SBK

Engångsåtgärd

Service- och
informationsbyggnad

Inom 3-5
år

3.8, Enligt
detaljplan

2

SBK

Engångsåtgärd

Stigsystem med
bänkar

Inom 3 år Hela reservatet

2

SBK, TF

Engångsåtgärd

Uppföljning av
åtgärder enligt
skötselplan

Årligen

Hela reservatet

1

SBK, TF

Återkommande

Slåtter

Årligen

3.7-3.8,

1

TF

Återkommande

1

SBK, TF

Engångsåtgärd och

(LONA- medel)

3.11
Restaurering av
sandmarker

Inom 1 år 3.2-3.10

(LONA-medel) återkommande med

uppföljning
Brunnsröjning
grova träd

Inom 1
1.2, 1.4, 3.8
år,
därefter
vid behov

1

TF

Återkommande

Uppgrävning av
invasiv
vegetation,
exempelvis
vresros och
park/jätteslide

Inom 1
1.4, 3.2, 3.3, 3.4, 1
år,
I hela reservatet
därefter
om behov finns
vid behov

TF

Återkommande

SBK= samhällsbyggnadskontoret på kommunledningsförvaltningen, TK=Teknik- och fritidsförvaltningen.

Bilaga 3. Förekomst av kända naturvårdsarter i
naturreservatet Alet.
Rödlistade arter (ArtDatabanken 2015), tidigare rödlistade arter (TRED) om de bedöms vara naturvårdsarter, signalarter för skyddsvärd skog (Nitare 2000), arter som omfattas av Naturvårdsverkets
åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP) samt arter som ingår i Artskyddsförordningen (Artskydd).
Arter kan ingå i flera olika kategorier. För varje art anges år med senast kända rapport under
perioden 2000-2015 liksom känd förekomst i olika skötselområden.
Svenskt namn

Vetenskapligt namn

Organismgrupp

allmän purpurmätare*
bredbrämad bastardsvärmare*
hedpärlemorfjäril
sexfläckig bastardsvärmare
ängsmetallvinge*
knäppare*
strandsandjägare
tvåfläckig snabbagge*
bibagge*
myskbock
dynrödmyra
havstapetserarbi
hedsidenbi
klöversidenbi*
kustbandbi
praktbyxbi
punktblodbi
småfibblebi
väddsandbi
dynstäppblomfluga*

Lythria cruentaria
Zygaena lonicerae
Argynnis niobe
Zygaena filipendulae
Adscita statices
Dichronychus equisetioides
Cicindela maritima
Anthicus bimaculatus
Apalus bimaculatus
Aromia moschata
Myrmica specioides
Megachile leachella
Colletes fodiens
Colletes marginatus
Halictus confusus
Dasypoda hirtipes
Sphecodes puncticeps
Panurgus calcaratus
Andrena hattorfiana
Paragus constrictus

Insekter, fjärilar
Insekter, fjärilar
Insekter, fjärilar
Insekter, fjärilar
Insekter, fjärilar
Insekter, skalbaggar
Insekter, skalbaggar
Insekter, skalbaggar
Insekter, skalbaggar
Insekter, skalbaggar
Insekter, steklar
Insekter, steklar
Insekter, steklar
Insekter, steklar
Insekter, steklar
Insekter, steklar
Insekter, steklar
Insekter, steklar
Insekter, steklar
Insekter, tvåvingar

ask
hängstarr
månlåsbräken*
skogsalm
brunstarr
bäckbräsma
dyblad
missne
murgröna
ormbär
rankstarr
skärmstarr
slokstarr
strutbräken

Fraxinus excelsior
Carex pendula
Botrychium lunaria
Ulmus glabra
Carex acutiformis
Cardamine amara
Hydrocharis morsus-ranae
Calla palustris
Hedera helix
Paris quadrifolia
Carex elongata
Carex remota
Carex pseudocyperus
Matteuccia struthiopteris

dynspröding
dynstinksvamp
narrtagging
vanlig groda
vanlig padda

buskskvätta*
fältpiplärka*
gröngöling*
gulsparv
kungsfågel*
mindre hackspett
rosenfink
stare*
sävsparv

NT
EN
NT
VU
VU
NT
VU
VU
VU

2003
2010
2014
2015
2014
2015
2015
2008
2015

År

Skötselområde

NT
NT
NT
NT
NT
VU
VU
NT
TRED
TRED
NT
NT
NT
NT
TRED
TRED
TRED
TRED
TRED
VU

2011
2011
2015
2015
2012
2003
2015
2007
2014
2015
2015
2015
2015
2011
2015
2015
2015
2015
2015
2014

3.7
3.7
3.4, 3.7
3.7
3.7
3.6
3.1
3.4
3.4
1.4, 3.7
3.4
3.4, 3.7
3.4, 3.7, 3.8
3.4
3.4
3.7
3.4
3.4, 3.7
3.7
3.4

Kärlväxter
Kärlväxter
Kärlväxter
Kärlväxter
Kärlväxter
Kärlväxter
Kärlväxter
Kärlväxter
Kärlväxter
Kärlväxter
Kärlväxter
Kärlväxter
Kärlväxter
Kärlväxter

EN
RE
NT
CR
Sällsynt
Signalart
Sällsynt
Signalart
Signalart
Signalart
Signalart
Signalart
Sällsynt
Signalart

2015
2015
2013
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

1.5
1.5
3.7
1.5
1.1, 1.2
1.5
4.1
4.1
1.5
1.5
1.5, 4.1
1.5, 4.1
1.5, 4.1
1.5

Psathyrella ammophila
Phallus hadriani
Kavinia himantia

Svampar
Svampar
Svampar

NT
VU
NT

2015
2015
2015

3.4
3.4
1.4

Rana temporaria
Bufo bufo

Grod- och kräldjur
Grod- och kräldjur

Artskydd 2015
Artskydd 2015

1.5
1.5

Saxicola rubetra
Anthus campestris
Picus viridis
Emberiza citrinella
Regulus regulus
Dendrocopos minor
Carpodacus erythrinus
Sturnus vulgaris
Emberiza schoeniclus

Fåglar
Fåglar
Fåglar
Fåglar
Fåglar
Fåglar
Fåglar
Fåglar
Fåglar

Kategori

3.4
3.4
1.5
1.5
2.1
1.5
3.3
1.5
3.2, 4.1

42 (42)

vanlig snok
Åkergroda
Ål

Natrix natrix
Rana arvalis
Anguilla anguilla

Grod- och kräldjur
Grod- och kräldjur
Fisk

Artskydd 2015
Artskydd 2015
CR
2015

1.5
1.4
1.4, 3.1

