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Bakgrund
Området karakteriseras av öppna sandhedar och tre sandstränder som avlöser
varandra med stenstränder däremellan.
Gränsen mot Magnarps skog utgörs av en stengärdsgård med anor från tidigt 1700tal och är ett viktigt inslag i landskapet.
Området har höga biologiska och rekreativa värden som omfattas av flera
riksintressen inom ramen för kommunens och länsstyrelsens naturvårdsplan.
Redan i mitten på förra seklet fanns här ett mycket livligt strandliv med fokus på
rekreation och bad, öppen natur med närliggande pensionatsrörelse, och badhytter
på en av stränderna.
Nuläge
På senare år har området tillåtits växa igen och vid gränsen mot Magnarps Skog
”Kronoskogen” har ett större område med yngre asp brett ut sig och döljer
fullständigt den stengärdsgård som sedan tidigt 1700-tal utgjort gräns mot
kronoskogen..
Smärre bestånd av ek och björk har börjat etablera sig och i områdets västra del
finns ett större område med vass, samtidigt som vresrosor breder ut sig på ett antal
ytor.
Avvattningen från de odlade markerna norr om kronoskogen har i områdets södra
delar ändrat karaktären från hedlandskap till träskmark.
Delar av området används under sommarmånaderna som parkering för badande
besökare och i allt större utsträckning för övernattande turister i husbil.

Skåneleden passerar genom området med en kontinuerligt ökande ström av
vandrare.
I kanten mot Magnarps Skog finns en servicebyggnad med toaletter.
Syfte
Att återskapa, utveckla och bevara natur- och friluftsvärden, hålla hedlandskapet
öppet, gynna ört- och blomrikedom och skapa förbättrade förutsättningarna för
fjärilar, vildbin och bogrävande insekter.
Att skapa högre natur- och friluftskvaliteter genom att restaurera de delar som vuxit
igen och skapa öppna hed- och sandmarker och sandblottor i strandnära lägen.
Att erbjuda besökare och bybor information om områdets natur- och kulturhistoria
Riktlinjer
Restaureringen av området ska ske på sådant sätt att den biologiska mångfalden
säkerställs och följs av en småskalig återkommande aktiv skötsel för en gynnsam
framtida utveckling.
Vidare ska hänsyn tas till risken för sandflykt, vilket historiskt varit ett mycket stort
problem vilket bl.a. var motivet för planteringen av kronoskogen.
Eventuella röjningsrester av vedväxter flisas och tas bort från området alternativt
används som ytskikt på skåneleden.
Åtgärder
Område A)
Ett mindre bestånd av vresros omedelbart norr om stranden i gränsområdet mot
Magnarps hamn röjs med röjsåg möjligen i kombination med ryckning av
vresrosruggar, varefter området underhålls med frekvent klippning under
växtperioden.
Rekonstruktion av de delar av stranden som eroderats av de senare årens
höststormar genom anläggning av en stengärdsgård som skydd mot fortsatt erosion
samt viss återfyllnad av tidigare eroderat material. Ytan ovanför stengärdsgården
beläggs med gräs
Område B)
I det vassbevuxna området omedelbart öster om stranden utförs småskalig
vårbränning på samma sätt som var kutym under 1950-, 60- och 70-tal
Område C)
Delar av området stängslas för att möjliggöra djurhållning för att skapa och
bibehålla ett öppet strandnära hedlandskap. Under sommartid från maj till
oktober kommer att getter att beta området.
Stängslet kommer att förses med självstängande grindar för in- och utpassage dels
vid skåneleden som passerar genom området och dels för tillgängligheten till den

servicebyggnad med toaletter som finns inom området. Dessutom kommer en
bredare grind avsedd för insläpp av betesdjur att uppföras.
Det bestånd av asp som under senare år spritt sig längs gränsen mot Magnarps
Skog röjs och stengärdsgården friläggs medan återväxt och uppkomst och
spridning av nya rotskott hindras med hjälp av betesdjuren. Rester från
röjningen avlägsnas genom bortforsling alternativt brännes på plats.
De delar av området som inte omfattas av stängsling utgörs huvudsakligen av
öppna ytor som periodvis används som parkeringsytor för badande och
husbilsbesökare. Underhållet sker genom årlig rensning av sly och årsskott.
Område
areal 4,7 ha
Gräns mot väster
Gräns mot norr
Gräns mot öster
Gräns mot söder

hamnområdet Magnarps hamn
Magnarps Strandväg
Stengärdsgård vid Magnarps skog
kustlinjen

Fastighetsägare
Magnarps samfällighet
Ängelholms kommun

Magnarp S:3
kustremsan

Åtgärder
 Röjning av asp, björk och ek
 Selekterad röjning av vresrosor och friläggande av sand
 Vårbränning av vass
 Friläggande av stengärdsgård i gränsen mot Magnarps skog
 Uppgradering av spänger över sanka områden
 Stängsling för betesdjur
 Informationsmöten med bybor och besökare
 Informationstavlor
 Anläggning av stödmur och återföring av eroderat material
Projekttid
Beräknad genomförandetid för projektet är 3 år
Förvaltning
Området förvaltas efter avslutat projekt av Magnarps Intresseförening i
samarbete med Magnarps Bysamfällighet och Ängelholms kommun.
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