HAFSTEN RESORT VANDRINGSLEDER
WWW.HAFSTEN.SE

105 m ö.h.

HAFSTEN RESORT är en av västkustens
mest spännande helårsöppna fritidsoch konferensanläggning beläget vid ett
naturreservat vid havet. Anläggningen
ligger mitt i Bohuslän, mellan Göteborg och
Strömstad, strax väster om Uddevalla.
Här finns 56 stugor, 360 campingtomter, året
runt öppen restaurang, butik och ett stort
utbud av aktiviteter, konferenser, grupper och
skolresepaket. Se vår aktivitetsbroschyr eller
www.hafsten.se för mer information.
På Hafsten Resort har vi ett nybyggt
poolområde med en stor pool, en barnpool,
en bebispool och en 86 meter lång
Vattenrutschbana med landningspool. Alla
pooler är uppvärmda till 28 °C. Se öppettiderna
på www.hafsten.se.

118 m ö.h.

Välkomna!
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Naturreservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Västra
Götalands län. TEL: 031-60 50 00. TEXT: Jan Mogol.
ILLUSTRATIONER: Niklas Johansson (Havstensfjorden),
Teresia Holmberg (ål) och Helena Samuelsson (piprensare).

VORSCHRIFTEN
Im Naturschutzgebiet ist es verboten...
... Motorfahrzeuge auf anderen Wegen als auf angewiesenen Wegen zu führen,
... zu zelten oder Wohnwagen/Wohnmobile mit dazugehörigem Zelt aufzustellen,
... auf anderen als gekennzeichneten Reitwegen zu reiten,
... Hunde unangeleint laufen zu lassen. Das Verbot gilt nicht bei Jagden.
... Feuerstellen an anderen als vom Verwalter angewiesenen Plätzen anzulegen.
... sich in der Zeit zwischen 1. April und 15. Juli ohne Genehmigung der Provinzialregierung Länsstyrelsen auf den Sumpfwiesen in dem auf der Karte
gekennzeichneten Bereich nördlich von Mollön aufzuhalten,
... Wasserfahrzeuge jeder Art in den auf der Karte gekennzeichneten Wassergebieten mit einer Geschwindigkeit von mehr als 5 Knoten (große Bucht) bzw. 3
Knoten (östlich von Mollön) zu führen. Die Geschwindigkeitsbegrenzung gilt
nicht zum und vom eigenen Anlegesteg.
... neue Vertäungsbojen auszusetzen. Das Verbot gilt nicht für vorhandene
Bojen.
... Pflanzen- oder Tierarten einzubringen.

§

REGULATIONS
Within the reserve it is prohibited to…
... drive a motor vehicle except on designated roads.
... camp or set up a caravan/motor home and connecting tent
... ride horses except on established riding paths.
... have unleashed dogs. The prohibition does not apply to hunting.
... start fires except in special areas designated by the administrator.
... enter the marshes north of Mollön, from 1/4-15/7, within the range indicated
on the map, without the prior permission of the County Administrative Board.
... operate any type of water craft at a speed exceeding 5 knots (in the area of
the large bay) and exceeding 3 knots (in the area east of Mollön), within the
waters that are indicated on the map. The speed restrictions do not apply to
and from private jetties.
... place new mooring buoys. The prohibition does not apply to existing buoys.
... implant/introduce species of plants or animals.

§

FÖRESKRIFTER
Inom naturreservatet är det förbjudet att...
… framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar.
… tälta eller ställa upp husvagn/husbil och tillhörande tält.
… rida annat än på markerade ridleder.
… medföra hund som inte är kopplad. Förbudet gäller inte vid jakt.
… göra upp eld annat än på platser som har anvisats av förvaltaren.
… utan särskilt tillstånd från Länsstyrelsen vistas på maderna norr om Mollön,
under tiden 1/4-15/7, inom det område som framgår av kartan.
… framföra någon form av vattenfarkost i en hastighet över 5 knop (stora viken)
respektive 3 knop (öster om Mollön), inom de vattenområden som är markerade på kartan. Fartbegränsningen gäller inte till och från egen brygga.
… sätta ut nya bojförtöjningar. Förbudet gäller inte befintliga bojar, eller bojar för
enbart akterförtöjning där fören är förtöjd vid brygga eller påle vid land.
… utplantera växt- eller djurart.

§

Mit anderen Worten – Sie befinden sich in einem Kinderzimmer. An einem Laichplatz für neues Leben im Meer. In
einem ziemlich unzerstörten Bereich, den wir für die Nachwelt erhalten möchten. Willkommen!

Im flachen Wasser fühlen sich Aale, Plattfische, Dorsche,
Krebse, Krabben und Schnecken wohl. In den tieferen
Bereichen gibt es Seescheiden, Seeanemonen, Vielborster
und schmale Seefedern.

Die mächtige Klippe Havstensklippan am Havstensfjord lenkt natürlich die Blicke auf sich, aber die richtigen
Reichtümer des Naturschutzgebietes sind unter der Wasseroberfläche versteckt.

In other words – you are in a nursery, a playground for new
sea life. In a relatively unspoiled area that we have chosen
to save for posterity. Welcome to Havstensfjord!

Fish as the European eel, the Atlantic cod, and several species of flatfish, along with crabs, shrimps and snails breed
in the shallow waters. In the deeper areas you can find sea
squirts, sea anemones, bristle worms and the Slender sea
pen.

The mighty cliffs of Havstensklippan are a breathtaking sight at Havstensfjord. But the wealth of the nature
reserve is mostly hidden below the surface of the water.
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Variationen i landskapet är nämligen enorm. Förutom hisnande
klippor och ett rikt fisk- och fågelliv rymmer reservatet också
strandängar, ängs- och hagmarker, lövskogar, barrskogar, sand-,
block- och klippstränder.

Du sitter fortfarande med full hand vid Havstensfjorden. Men idag
handlar behållningen nog mer om upplevelser än försörjning.

Klippor och barrskog

Det är inte svårt att förstå våra förfäders förtjusning. Den fisk- och
fågelrika fjorden torde ha varit ett svårslaget skafferi. Det var full
hand. Här fanns alla möjligheter för människan att livnära sig.

Människan har i alla tider lockats av Havstensfjorden. Det kan
hällristningar, stenåldersbosättningar, rösen och medeltida kartor
vittna om.

Med andra ord – du är i en barnkammare.
I en lekplats för nytt liv i havet.

I det grunda vattnet finns ålar, rödspättor,
skrubbskäddor, krabbor, räkor och snäckor.
I djupare områden trivs musslor, ostron och
sjöstjärnor.

Havstensfjorden, med den mäktiga
Havstensklippan i bakgrunden.
I förgrunden drar ejdrarna förbi.

I omgivningarna – i lövskogar, rasbranter och hagmarker – bjuds ett
helt annat fågelliv. Här häckar sällsyntheter som göktyta, skogsduva
och törnskata.

Ejdern hör givetvis hemma i fjorden. Hanens dova rop och honans
skrockande svar, faktiskt något påminnande om en avlägsen fiskekutter, fyller vårarna med säregna ljud.

Havstensklippans dramatik lockar omedelbart ögat. Men den hisnande skapelsen är inte ensam om att göra anspråk på luftrummet.
Havstensfjorden är också ett av Bohusläns allra sjöfågelrikaste områden.

Dova rop och skrockande svar

Havstensfjorden ingår i det europeiska nätverket av skyddade områden. Nätverket kallas Natura 2000. Reservatet är 1932 hektar stort.
Större delen är vatten.

På djupare, orörda mjukbottnar trivs den märkliga lilla piprensaren,
medan sjöstjärnor och sjöpungar lockas av klippor och sten. I andra
områden bildar ostron och blåmusslor egna små rev.

Ålen gömmer sig gärna i ålgräsängarna.

LÄNSSTYRELSEN

Med naturreservatet Havstensfjorden vill vi bevara ett ganska orört
grunt område i den inre skärgården. Inte minst för att säkra fiskens
uppväxtområden – och särskilt som torsken åter börjat leka i fjordens
yttre områden.Vi vill också säkra landskapet runt fjorden, strandängarna, det rika fågellivet och fortsatt tillgång till ett värdefullt friluftsliv.

För ett rikt friluftsliv

Havstensfjordens bottnar är både mjuka och hårda, nakna och
klädda. De olika bottnarna tilltalar givetvis skiftande livsformer.
Plattfiskarna är beroende av mjuka bottnar fria från växter, medan
andra – exempelvis ål och torsk – vill söka skydd i växtligheten.
Gärna i ängar av ålgräs, som breder ut sig på flera ställen i fjorden.

De skiftande bottnarna

Liten piprensare
Virgularia mirabilis

Den mäktiga Havstensklippan fångar givetvis ögat vid
Havstensfjorden. Men naturreservatets rikedomar
ligger huvudsakligen gömda under vattenytan.

Välkommen till Havstensfjorden

NATURRESERVAT
hafsten resort | www.hafsten.se

