
Naturskyddsföreningen har tagit del av åtgärdsprogram för ljunghed och vill lämna 

följande synpunkter och förslag. 

 

Naturskyddsföreningen anser att åtgärdsprogrammet är välskrivet och informativt. Föreningen 

är glad för att den för Halland så betydelsefulla biotopen nu uppmärksammas. Vi har några av 

landets finaste ljunghedar och värdekärnor av ljung på t.ex. Mästockaheden, Bollaltebygget, 

Björkelund, markerna kring Veinge och strandhedarna vid kusten. Fler skyddade och skötta 

områden behövs. 

 

I programmet beskrivs att värdekärnorna ligger långt ifrån varandra och att naturtypen bara 

finns på reträttplatser där i mellan. T. ex på sandiga, bergiga områden, i gles skog, i kraft-

ledningsgator, längs stigar, skogsbilvägar, vägkanter, banvallar eller i grustäkter. Även i 

grönområden, trädgårdar och på obebyggda tomter i kustområdena, samt i betesmarker finns 

rester av denna biotop. 

 

I åtgärdsprogrammet tas främst de stora ljunghedarna upp och information och kunskaps-

spridning till tjänstemän på länsstyrelser och kommunfolk och till viss del markägare om 

skötselåtgärder förordas. Vikten av detta instämmer vi i. 

 

Men vi i föreningen menar att om man skall lyckas med att skapa förståelse för dessa så 

viktiga biotoper och lyckas med att skydda fler områden så måste informations och kunskaps-

insatserna breddas. Det är av allmänintresse att lyfta dessa biotoper i ett vidare sammanhang 

till allmänheten, till politiker, markägare, intresseorganisationer, naturintresserade och nu 

även till alla de skaror som ger sig ut i den svenska naturen. Här handlar det om ökad 

förståelse och vilja att göra något för den biologiska mångfalden. Det handlar om VÄRNA, 

VÅRDA, VISA. Speciellt VISA är i detta sammanhang viktigt. 

 

Ett förslag är att man från länsstyrelsens sida startar allmänna och riktade informations-

kampanjer om Hallands biologiska mångfald. Lyft den halländska biologiska mångfalden i 

massmedia, insändare artiklar, intervjuer m.m. även webbinarier, youtubefilmer, teamsmöten, 

deltagande i skötselåtgärder, bränningskurser, exkursioner (när det blir möjligt) m.m. Flera 

frågor kan då lyftas på samma gång, så som vägkanter, pollinerare, invasiva arter m.flera. 

Även någon form av enkla bidrag som kan sökas för att sköta dessa mindre marker, biotoper 

tror vi kan göra att fler tar hänsyn och sköter dem så som beskrivs i åtgärdsprogrammet. 

 

Naturskyddsföreningen kan hjälpa till i detta arbete på många olika sätt. Vi välkomnar en 

öppen dialog och känner oss redo att delta. 
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