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Detta dokument har utarbetats av Miljö- och hälsoskyddskontoret, Kristianstads kommun under år 2014.
Denna naturvårdssatsning har medfinansierats genom LONA-bidrag förmedlade av Länsstyrelsen i Skåne län.

Bilderna på framsidan är tagna av Patrik Olofsson.
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Inledning
Naturen i Kristianstads kommun är storslagen
och variationsrik! I kommunen finns hisnande
raviner med ädellövskogsklädda branter, naturliga vattendrag som slingrar sig fram genom
landskapet, en vacker och värdefull kust och
ursprungliga ängs- och hagmarker fyllda med
blomsterprakt.

Mångfalden och skönheten är ständigt närvarande och det är aldrig långt till värdefulla
naturområden. Naturen bidrar till mervärden
för kommunens medborgare samtidigt som den
stärker kommunens attraktionspotential för
företagsetablering och inflyttning.

Den rika naturen är grunden i Biosfärområde
Kristianstads Vattenrike. Biosfärområdet omfattar Helgeåns avrinningsområde inom Kristianstads kommun och beslutades av Unesco år
2005. Biosfärområdet fungerar som ett modellområde för hållbar utveckling där bevarande
och hållbart nyttjande av mark och vatten går
hand i hand.

Rikedomen förpliktigar dock. För att den biologiska mångfalden ska bevaras och för att
kommande generationer ska få tillgång till den
värdefulla natur vi kan njuta av idag, krävs ett
väl avvägt naturvårdsarbete. Naturkvaliteterna
behöver bevaras och skötas samt i många fall
även återskapas.

Det naturvårdsprogram som nu tagits fram
inom Kristianstads kommun är en viktig plattform för detta arbete. Programmet ska ses
som en kunskapsbas som i sin tur kan fungera
som en källa till inspiration, idéer och nytänkande. Programmet vill också belysa att naturvården inte är ett isolerat specialområde utan
att naturvårdsaspekter istället berör många
samhälleliga frågeställningar och institutioner.
Naturvårdsfrågorna blir därmed ett gemensamt ansvar för olika kommunala förvaltningar
tillsammans med bland annat statliga myndigheter, markägare och företag.

Bred kunskap och delaktighet gällande den
biologiska mångfalden och naturen är en förutsättning för att värdena ska kunna föras vidare
till kommande generationer och för att vi ska
kunna uppnå en långsiktigt hållbar utveckling!
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Sammanfattning
Naturvårdsprogrammet utgår från de nationella
miljökvalitetsmålen och intentionerna i Agenda
21. Lokalt nedbrutna målformuleringar med ursprung i dessa dokument är viktiga hörnpelare
i programmet.
Programmet är ett kunskapsunderlag som
pekar ut och beskriver områden med höga
värden för naturvård, rörligt friluftsliv, geologi
och landskapsbild. Programmet är en viktig
plattform för det framtida naturvårdsarbetet i
Kristianstads kommun och ett viktigt kunskapsunderlag för den fysiska planeringen och olika
former av exploatering som påverkar naturmiljön och dess värden.
Sammanfattningsvis kan sägas att naturvårdsprogrammet ska:
•

vara en samlad dokumentation av de områden som har stora värden bland annat för
naturvård och friluftsliv och som är representativa och kännetecknande för landskapet,

•
•
•

•
•

ligga till grund för ställningstaganden i olika
miljö- och naturvårdsfrågor,
vara ett viktigt underlag för det fysiska planeringsarbetet,
användas som underlag vid beslut om säkerställande enligt miljöbalken,

ligga till grund för styrning av ekonomiska
insatser för bevarande och vård av värdefulla miljöer,
fungera som underlag vid framtagande av
miljökonsekvensbeskrivningar,

•

vara ett underlag för verksamhetsplanering
och budgetarbete,

•

användas som underlag för studier inom
skolor och förskolor,

•

•
•

användas för information och råd till markägare och brukare,
användas som underlag vid olika former av
turistsatsningar och

ge information till allmänheten om värdefull

och intressant natur.
Naturvårdsprogrammet för Kristianstads kommun är inget statiskt dokument, utan är tänkt
att vara ett levande verktyg soch ett underlag
för översikts- och detaljplanering. Tillsammans
med de uppgifter om kommunens värdefulla
naturområden som sammanställts i samband
med arbetet ska kartmaterialet i GIS-format
kontinuerligt uppdateras.
Utvecklingen av områdenas naturvärden ska
följas upp och vid behov kommer förändringar
av skötseln att föreslås. Programmet ska ses
över vart femte år och uppdateras med avseende på skötselbehov och dylikt. Programmet ska
således kontinuerligt utmynna i handlingsprogram för aktiva, kommunala naturvårdsåtgärder samtidigt som det ska fungera som underlag för verksamhetsplanering och budgetering.
Hela programmet finns tillgängligt på Kristianstad kommuns hemsida.
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Naturvårdsprogrammets förhållande till
andra dokument

Fördjupad översiktsplan
för Kristianstad stad

Översiktsplan 2013

Kommunfullmäktige antog år 2009 ”Kristianstad Växer - en stad i balans, fördjupad översiktsplan för Kristianstad stad”. Planen är ett
långsiktigt strategiskt dokument som visar
hur stadens bebyggelse, grönska och kommunikationer ska utvecklas inom de närmaste 15
åren. I den fördjupade översiktsplanen betonas
vikten av att bevara och utveckla gröna strukturer och att synliggöra kopplingen mellan staden
och dess omgivande våtmarker.

Varje kommun ska enligt plan- och bygglagen
ha en aktuell översiktsplan som behandlar
långsiktiga frågor rörande kommunens markoch vattenanvändning. I översiktplanen görs
avvägande mellan bla naturvårdsintressen
och andra markanvändningsintressen. I kommunens gällande översiktsplan från år 2013
presenteras vilka områden som har ett särkskilt
skydd för sina förekommande naturvärden
(enligt miljöbalkens 7 kapitel). Bland dessa områden finns bla naturreservat, Natura 2000-områden och biotopskyddsområden. Översiktsplanen redovisar också de områden som pekats ut
som riksintressen för naturvården enligt miljöbalkens hushållningsbestämmelser i 3 och 4
kapitlet. Ett kommunalt naturvårdsprogram är
ett viktigt kunskapsunderlag i den översiktliga
planeringen och ska ses som ett hjälpmedel då
avvägningar mellan olika markanvändningsintressen ska göras.

Lokala miljömål

Kristianstads kommun antog sina första lokala
miljömål år 2007. Målsättningen med miljömålsarbetet är att de stora miljöproblemen ska
lösas till nästa generation och att vi på så sätt
ska uppnå en långsiktig hållbar utveckling inom
kommunen. De lokala miljömålen har reviderats under de senaste åren och ett nytt miljömålsprogram kommer att antas under år 2016.

Flera miljömål har en direkt koppling till naturen och naturvårdsarbetet - framförallt ”Ett rikt
djur- och växtliv”, ”Hav i balans samt levande
kust och skärgård”, ”Levande skogar”, ”Ett rikt
odlingslandskap”, Myllrande våtmarker” och
Levande sjöar och vattendrag”.
Vindbruksplan

År 2011 antogs Kristianstads kommuns vindbruksplan. Syftet med vindbruksplanen är bla
att utifrån landskapets fysiska förutsättningar
och värden undersöka vilka förutsättningar
som finns för utbyggnad av vindkraft i kommunen. Vindbruksplanen ska bidra till en god hushållning med såväl vindenergi som landskapets
andra värden och resurser. I dokumentet beskrivs vikten av att väga in naturvårdsintressen
vid bedömningen av nya vindkraftsetableringar.
I dokumentet finns även en sammanfattning av
de naturvärden som förekommer inom kommunen och som är viktiga att bevaka i arbetet.
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Vision 2030 - vi lyfter tillsammans
”Vision 2030 - vi lyfter tillsammans” beskriver
hur Kristianstads kommun vill att samhället
ska vara de närmaste år fram till 2030. Visionen
beslutades av kommunfullmäktige i juni 2014.
I dokumentet beskrivs Biosfärområdet Kristianstads Vattenrike som en motor för ekologisk
utveckling.

Naturvårdsprogrammet delar
Naturvårdsprogrammet är uppbyggt av tre
delar;
1. bakgrundsdel,

2. strategi- och åtgärdsdel och
3. värdefulla naturområden.

Detalj från en tematisk översiktskarta som
visar värdefull natur runt Araslövssjön.

Den första delen är en bakgrund till åtgärdsdelen och innehåller:
• texter om kommunens naturvårdsarbete,
•

en övergripande beskrivning av förekommande naturtyper samt

•

en beskrivning av den lagstiftning som
berör naturvårdsarbetet.

I den femåriga åtgärdsdelen redovisas de naturvårdsåtgärder som kommunen kommer att
prioritera under perioden 2016-2020. Åtgärderna motsvaras till största delen av de miljömålsåtgärder som arbetades fram under den
revidering av Kristianstads kommuns lokala
miljömål som gjordes under år 2013-2014.
Naturvårdsprogrammet ska således ses som
ett redskap i arbetet med att uppfylla de lokala
miljökvalitetsmålen.

I objektskatalogen finns beskrivningar av cirka
160 områden som bedömts ha särskilt höga
värden för naturvård, rörligt friluftsliv, geologi
eller landskapsbild. Cirka 70 av dessa områden
har besökts under perioden 2012-2013. De
områden som inte besökts har sedan tidigare
väldokumenterade naturvärden. Inom denna
kategori finns bland annat:
•

alla kommunens naturreservat och Natura
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•
•

2000-områden,

områden som inventerats inom ramen för
andra naturvårdsprojekt och

områden som ingår i olika typer av åtgärdsprogram (till exempel rikkärr).

Varje område beskrivs bland annat med avseende på:
•

värdeklassning,

•

nuvarande status och

•
•

värdekategori,

övergripande åtgärder som är nödvändiga
för att bibehålla förekommande värden.

Till objektskatalogen hör också tematiska
översiktskartor som till exempel visar hur förekomsten av värdefulla naturmiljöer är sammankopplade i landskapet.
Många av naturvärdena i kommunen har en
kulturhistorisk koppling. Det är ofta en kopp-

ling till det gamla och småskaliga bondesamhället med sin variation av markslag och
brukande. Förståelsen om hur människan har
påverkat naturen i det äldre landskapet är viktig för arbetet med naturvårdsprogrammet då
många arter är ett resultat av äldre brukande.
Den lokala förankringen och kännedomen har
varit en viktig utgångspunkt i arbetet med att
upprätta ett naturvårdsprogram för Kristianstads kommun.

Berörda markägare har redan under planeringsfasen fått information om arbetet med
naturvårdsprogrammet och om planerade
fältbesök. Det är vår övertygelse att det är
invånarna i Kristianstads kommun som är den
största kunskapskällan gällande värdefulla naturområden. Det är dessutom vår ambition att
inte se värdefulla områden som isolerade öar
i landskapet utan att försöka koppla samman
dessa områden och göra tolkningar utifrån ett
landskapsperspektiv. Med detta för ögonen blir
kunskapen om små områden med höga kvalite-

ter ovärderlig.

Det är de små områdena som kan binda samman de större vilket i sin tur ger förutsättningar
för naturtypens fortlevnad. Det ät dessutom
viktigt att inse att mycket kunskap finns att inhämta hos de privata markägarna som känner
sina hemmamarkers natur och historia.
Trevlig läsning!

Ulrika Hedlund, kommunekolog
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Del 1: Bakgrund
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Naturen i Kristianstads kommun
Kristianstads kommun omfattar en areal på
1346km2. Invånarantalet uppgår till cirka 80
000 personer. Av dessa bor cirka en tredjedel
i centralorten Kristianstad. Till ytan sett är
Kristianstad den största kommunen i Skåne och
med sina 24 tätorter är det även den tätortstätaste i Sverige.

Ett omväxlande landskap
Inom kommunens gränser finns en stor variation av naturtyper som är svår att finna någon
annanstans i landet. Med naturtyp menas ett
landskapsområde med ganska likartad karaktär
och struktur som har ett visst växt- eller djursamhälle. Det kan vara ett större område till
exempel en skog eller sjö men även ett mindre
område som en damm eller ett rikkärr.
Gåsflykt över strandängarna vid Kristianstad. Foto: Patrik Olofsson

Kommunen ligger i gränsområdet mellan
urberg och kalkrika avlagringar samt mellan
barrskogsbältet och den kontinentala lövskogen. Den norra delen av kommunen kan beskri-
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vas som ett kuperat skogslandskap med sprickdalssjöar. I söder finner man Linderödsåsen
med bokskogsbeklädda sluttningar och artrika
vattendrag. De centrala delarna av kommunen
utgörs av Kristianstadsslätten som är ett flackt
jordbrukslandskap med värdefulla sjöar och
våtmarker. Under Kristianstadsslätten finns
också ett av norra Europas största grundvattenmagasin.
Närmare kusten finns värdefulla sandiga odlingsmarker med lång hävdkontinuitet.
Längs Hanöbukten finns vidsträckta sanddyner och sandstränder såväl som skärgård och
blockiga moränlandskap med hög artrikedom.

Landskapstyper
Landskapet i Kristianstad kommun kan beskrivas på flera sätt – bland annat genom termerna
vegetationszon och naturgeografrisk region.

Vegetationszoner
Vegetationen i Sverige delas in i fem naturgeografiska zoner varav två berör Kristianstad
kommun. Kristianstads kommun ligger framförallt i den nemorala zonen vilket motsvarar det
europeiska lövskogsbältet, de norra delarna av
kommunen gränsar även till den boreo-nemorala zonen, det vill säga södra barrskogsbältet.
Ädellöv som bok och ek är stommen i den nemorala zonen. Artrikedomen är hög och hyser
inslag av sydligare arter. Den boreo-nemorala
zonen karakteriseras av gran och tall men har
även inslag av lövträd. Stora delar av Europas
boreo – nemorala skogar finns just i Sverige.
Naturgeografiska regioner
Nordiska ministerådet har delat in Sverige i
naturgeografiska regioner. Indelningen bygger på de naturvetenskapliga parametrar som
används för bedömning av naturvärden och
prioriteringen av dessa. Regionerna innehåller
karakteristiska naturtyper och växtgeografiska,
geologiska, klimatologiska och landskapsmäs-

siga särdrag. Detta innebär att naturtyper som
lokalt ses som triviala ändå kan vara skyddsvärda. Kristianstads kommun faller inom två av
kategorierna:
• Skånes sediment- och horstområde och
•

Nordöstra Skånes barrskogslandskap.

Berggrunden i Skånes sediment- och horstområde består av kambrosiluriska eller yngre
bergarter bortsett från horstarna. Större delen
av kommunen ingår i detta området, Jordarten är främst moränleror och vid kusten förekommer kalkhaltiga sandområden. Naturliga
skogsområden domineras av ädellövskogar av
ängstyp med bok som det vanligaste inslaget.
Vegetationsperioden är längre än 200 dagar.
I Nordöstra Skånes barrskogslandskap består
berggrunden främst av gnejs och hyperitdiabaser. Jordarten är främst av kalkfattig urbergsmorän rik på block och sten. Myrmarker är
ett vanligt inslag men många är påverkade av
dikningar och torvbrytning.
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Hög artrikedom
Den biologiska mångfalden är stor i kommunen
och här finns totalt över 800 rödlistade arter
vilket är mycket högt jämfört med andra områden i Sverige. Av de arter som är rödlistade i
Skåne finner man en tredjedel i Kristianstads
kommun.

Variationen av olika vattenmiljöer ger förutsättningar för en rik mångfald och minst 38 olika
fiskarter har fångats i kommunens sjö- och
åsystem, varav 32 st är sötvattenslekande som
till exempel mal och grönling.

Området har även ett mycket rikt fågelliv med
totalt ca 260 observerade arter varav ca 120 –
130 arter som regelbundet häckar i våtmarksområdena. Av dessa finns ett 20-tal med på den
nationella rödlistan. Många fågelarter är knutna
till sjöarna och omgivande strandängar, till exempel rödspoven.
Vramsån med sin omväxlande karaktär av for-

sar och lugna partier har en unik artrikedom.
Det gäller till exempel musslor som flodpärlmusslan men även flora. Jättemöjan här har sin
enda förekomst i Norden. Förutom jättemöjan
finns även andra floravärden i kommunen. En
av rariteterna är gullstånds som beskrevs för
första gången i Svergie år 1744 av Johan Leche
vid Lillö utanför Kristianstad.

sandlilja och stortapetserarbi.

Ytterligare information om de olika naturlandskapen och den biologiska mångfalden kopplade till
dessa kan ni läsa mer om på kommande sidor.

Variationen av olika naturtyper är viktig för
många av våra hotade arter. Fladdermöss är
fridlyst artgrupp som är knuten till denna variation av miljöer. I Kristianstads kommun har vi
fler olika arter av fladdermöss, bl a den rödlistade barbastellen.
På den flacka Kristianstadsslätten finns sandiga
odlingsmarker med speciella värden. Dessa
marker har en lång kulturhistoria med vandrande åkerbruk och hyser idag många gånger
en stor artrikedom. Den långvariga, extensiva
hävden av markerna gör att man här finner
skyddsvärda arter som till exempel sandnejlika,

Gullstånds en raritet i Kristianstads Vattenrike.
Foto: Patrik Olofsson
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Naturvårdsarbetet i Kristianstads kommun
Naturvårdsarbetet inom Kristianstads kommun
bedrivs inom flera förvaltningar och nämnder:
•
•
•
•

Naturvårdsarbetare i Huaröd. Foto: Håkan Östberg

•

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har det
övergripande ansvaret för kommunens naturvårdsarbete och ansvarar bland annat för
att det finns ett aktuellt naturvårdsprogram.
Kommunledningskontoret ansvarar för den
verksamhet som bedrivs inom ramen för
Biosfärområde Kristianstads Vattenrike.
Byggnadsnämnden har ansvaret för
bygglovsfrågor och fysisk planering, vilket i
allra högsta grad berör naturvårdsarbetet.

Tekniska nämnden ansvarar för kommunens markförvaltning. Där ingår bland
annat förvaltning av kommunägda områden
med höga naturvärden. Tekniska nämnden
ansvarar även för den skötselorganisation
som genomför praktiska naturvårdsåtgärder både i kommunägda och i statligt ägda
områden.
Inom Kristianstads kommun finns även en
ledningsgrupp för Agenda 21 som organisa-
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toriskt är placerad under kommunstyrelsen.
Agenda 21-gruppen arbetar mycket med att
sprida kunskap om miljö- och naturvårdsrelaterade frågor.

Samråd om frågor som berör naturvården sker
kontinuerligt i olika arbetsgrupper.

Kommunens naturvårdsarbete
Kristianstads kommun har arbetat med naturvårdsfrågor under lång tid. En av de viktigaste
milstolparna är framväxten av Kristianstads
Vattenrike. I slutet av 1980-talet inleddes arbetet med att återställa några av de igenvuxna
strandängarna utmed Helge å. Arbetet har vuxit
och utvecklats successivt. I Kristianstads Vattenrike finns nu Sveriges största område med
hävdade inlandsstrandängar med en areal av
cirka 1600 ha.
Vattenriket är trots namnet inte bara våtmarker . Här finns även andra betydelsefulla mil-

jöer som till exempel värdefulla ädellövskogar,
kalkhaltiga sandmarker och artrika rikkärr. År
2005 godkändes Kristianstads Vattenrike som
Biosfärområde.
Kristianstads Vattenrike
Ett stort antal inventeringar har gjorts inom
ramen för Kristianstads Vattenrike. Några exempel är invnetering av solitära bin och buksvampar, provfiske i Helgeå och Hammarssjön
samt inventering av fältpiplärka på de sandiga
markerna runt Åhus.

Ytterligare en milstolpe är kommunstyrelsens
beslut år 1996 att bilda en kommunal naturvårdsfond. Beslutet innebar att kommunägda
markområden med höga naturvärden flyttades
över från markreserven till naturvårdsfonden.
Samtidigt beslutades att den mark som ingick
i naturvårdsfonden enbart skulle skötas med
inriktning på de förekommande naturvärdena.
De områden som ingår i fonden omfattas i vissa
fall även av externa bestämmelser, som naturreservat, Natura 2000 eller riksintresse för natur/

friluftsliv med mera.

I samband med bildandet av Naturvårdsfonden
upprättades en separat skötselorganisation
som bland annat ansvarar för drift och skötsel
av markerna som ingår i fonden. Totalt ingår
cirka 1500 ha i den kommunala naturvårdsfonden. Målsättningen är att kontinuerligt
arbeta med att uppdatera områdena som ingår
i naturvårdsfonden. Det innebär att områden
som förlorat sina värden kan ersättas om nya
områden med höga värden upptäcks.

Ytterligare en viktig del i kommunens naturvårdsarbetete är den naturvårdssammanställning som miljö- och hälso-skyddsnämnden tog
fram år 2001. I sammanställningen beskrivs ett
antal av kommunens värdefulla naturområden
med utgångspunkt från deras värde för naturvård och friluftsliv. Denna sammanställning är
även grunden till naturvårdsprogrammet.
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Regionalt naturvårdsarbete
Ett flertal naturinventeringar har de senaste
årtiondena genomförts i Kristianstad kommun. Några av dessa har kommunen själv utfört
medan Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen med
flera har stått för flera inventeringar. Under
åren 2002-2004 inventerade Jordbruksverket
alla ängs- och betesmarkerna i kommunen. Totalt inventerades 542 objekt med en sammanlagd yta på 5786 ha vilka ansågs som värdefulla
eller restaurerbara. Merparten av objekten
bedömdes som betesmark (ca 4810 ha) medan
ängsmarken endast upptog 590 ha.
Under åren 2004-2008 genomförde länsstyrelsen den så kallade basinventeringen. Inventeringen omfattar alla:
•
•

Natura 2000-områden beslutade till och
med augusti 2004 och

naturreservat, naturvårdsområden och
nationalparker beslutade innan 1 januari
2004.

Basinventeringen omfattar skogar, våtmarker,
sötvattensmiljöer, marina miljöer, strandmiljöer, naturbetesmarker och slåttermarker. Det
som inventerats är bland annat utbredning av
olika naturtyper, det som karakteriserar dessa
och de arter som finns i EU:s art- och habitatdirektiv samt de fåglar som är nämnda i fågeldirektivet. Basinventeringen ska bland annat
ligga till grund för att kunna formulera bra
gynnsam bevarandestatus i Natura 2000-områdenas bevarandeplaner.
Länsstyrelsen i Skåne
Länsstyrelsen i Skåne har även tagit fram en
naturvårdsstrategi för Skåne. ”Naturvårdsstrategi i Skåne” visar hur arbetet med att bevara
den biologiska mångfalden i det skånska landskapet ska bedrivas ur ett regionalt perspektiv.
Länsstyrelsen har även tagit fram en artpoolsoch traktanalys som visar var rödlistade arter
och värdefulla naturområden finns (mer om
artpools- och traktanalysen finns att läsa i del
3 under värdetrakter). De underlag som läns-

styrelsen tar fram är en viktig utgångspunkt för
naturvårdsarbetet i Kristianstads kommun.

Skogsstyrelsen
Även i skogsmiljö har flera inventeringar
gjorts. Skogsstyrelsen har haft en nyckelroll
i detta arbete och inventerade bland annat
sumpskogar på all skogsmark i landet mellan
åren 1990 och 1998. Skogsstyrelsen genomför
även fortlöpande inventeringar av nyckelbiotoper och naturvärdesobjekt på småskogsbrukets
marker. Skogsstyrelsen skapar löpande områdesskydd i form av biotopskydd och naturvårdsavtal. I Kristianstads kommun finns 473
registrerade nyckelbiotoper vilka tillsammans
omfattar cirka 775 ha skogsmark. Antalet biotopskyddsområden uppgick år 2013 till 81 st.
Länsstyrelsen i Skåne och Skogsstyrelsen har
tillsammans fastställt en strategi för formellt
skydd av skogen i Skåne län under 2006. Arbetet med formellt skydd är en viktig del i den
svenska modellen. Där skapar formellt skydd
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tillsammans med frivilliga avsättningar och generell hänsyn förutsättningarna för att bevara
lämpliga och intressanta skogsmiljöer för såväl
djur och växter som människor. Länsstrategin
ger Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen vägledning i arbetet med formellt skydd.

basis vilka är av stort värde för det kommunala
naturvårdsarbetet. Föreningen har även samverkat med Kristianstads kommun och har vid
flera tillfällen anlitats för att genomföra kartläggningar av olika slag.

Övriga naturvårdsaktörer

Floraväktarna
Floraväktarna som koordineras från Lunds
Botaniska Föreningen genomför årligen inventeringar av hotade växter i kommunen. Invente-

Stiftelsen Skånska landskap
Stiftelsen Skånska landskap är ytterligare en
viktig naturvårdsaktör i Kristianstads kommun. Stiftelsen bildades 2004 av Region Skåne
med uppdrag att skydda, bevara, restaurera och
utveckla natur- och kulturmiljöer samt stimulera det rörliga friluftslivet. Stiftelsen arbetar bl
a med att tillgängliggöra strövområden, sprida
kunskap om naturen samt sköta egna och förvaltade marker så att natur- och kulturvärdena
bevaras och utvecklas.
Naturskyddsföreningen
Naturskyddsföreningen i Kristianstad har genomfört ett stort antal kartläggningar på ideell

Skånes Ornitologiska förening
Även Skånes ornitologiska förening har genomfört flera inventeringar som berör Kristianstads
kommun. Föreningen har bland annat varit
aktiv i arbetet med Skånsk Fågelatlas II (uppföljningen av projektet svensk Fågelatlas som
för Skånes del genomfördes mellan 1974 och
1984). I Skånsk Fågelatlas beskrivs häckande
fågelarters utbredning i Skåne. Föreningen
genomför även regelbundet en rad andra inventeringar, bland annat av gäss, fiskgjuse och
vadarfåglar.

Provfiske i Hammarsjön. Foto: Åsa Pearce
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ringarna är viktiga underlag för naturvårds- och
floraarbetet såväl kommunalt som nationellt.
Bland annat utgör inventeringarna en viktig
grund för rödlistningen av kärlväxter i Sverige.
Puggehatten - Skånes Mykologiska förening
Puggehatten - Skånes mykologiska förening har
under åren gjort många inventeringar inom
Kristianstads kommun. Deras arbete har resulterat i att många tidigare okända områden
beträffande svamp har börjat uppmärksammas.

Jättemöja - en hotad art som har åtgärdsprogram. Foto: Patrik Olofsson

Artportalen
Artportalen är ett webbaserat instrument för
fynd av Sveriges flora och fauna. Systemet
innehåller stora mängder information om var
och när våra svenska arter rapporterats. Rapporterna sträcker sig ända tillbaka till 1800-talet även om den största andelen rapporteringar
finns i modern tid. Databasens omfattning och
kontinuitet gör det till ett värdefullt verktyg i
naturvårdsarbetet. Fynden rapporteras in av
intresserade amatörer, ideellt arbetande personer, naturvårdstjänstemän och miljöövervakare.
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Åtgärdsprogram

Skyddad natur i Kristianstads kommun

Åtgärdsprogram är ett nationellt verktyg i
arbetet med hotade arter och naturtyper. Programmen fokuserar på vissa utvalda arter och
naturtyper där målsättningen är att arterna ska
uppnå livskraftiga populationer och fungerande
livsmiljöer. Naturvårdsverket och Havs- och
Vattenmyndigheten ansvarar för närmare 200
åtgärdsprogram som beskriver arternas och
naturtypernas ekologi, hotbild och möjliga
åtgärder. Dessa program utgör på så sätt en
betydelsefull kunskapsbank i det kommunala
naturvårdsarbetet med arter och miljöer som
omfattas av åtgärdsprogrammen.

I Kristianstads kommun är ca 4,5 % (exklusive
Natura 2000-områdena) av ytan skyddad av
naturvårdsskäl:
•

5500 ha Naturreservat

•

118 ha Skogsmark med naturvårdsavtal

•
•

198 ha Naturvårdsområde

161 ha Biotopskyddsområden

I Kristianstads kommun finns även 50 st Natura
2000-områden som är helt eller delvis belägna
inom kommunens gränser.
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Biosfärområde Kristianstads Vattenrike
Biosfärområden utses av Unesco och återfinns på
över 600 platser jorden runt. Grundtanken med ett
biosfärområde är att det ska fungera som ett modellområde där man att kombinerar utveckling och
bevarande. Kristianstads kommun ansökte 2005
om att få bli biosfärområde. Samma år godkändes
Kristianstads Vattenrike av Unesco och är nu ett av
fem biosfärområden i Sverige.
Biosfärområde Kristianstads Vattenrike omfattar större delen av kommunen från skogsmarker i
norr ut till Hanöbuktens öppna vatten med Helgeåns våtmarksområde och staden Kristianstad i centrum. Centralt i området finns ett våtmarksområde
längs Helge å som är 35 km långt.
Området är av internationellt intresse och omfattas av Ramsarkonventionen. Här finns bland annat
ett välbevarat kulturlandskap med mycket stora
arealer inlandsstrandängar. I biosfärområdet ingår
även bland annat sandiga odlingsmarker, skogar på
Linderödsåsen och kusten utmed Hanöbukten.
Besöksplats vid hävdad strandängar i Norra Åsum. Foto: Patrik Olofsson
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Pågående process
Gemensamt för alla biosfärområden är att man
jobbar efter tre funktioner: bevara, utveckla och
stödja. Dessa tre ledord utgör grunden i det arbete som bedrivs inom Biosfärområde Kristianstads Vattenrike. För att konkretisera uppgiften
har man urskilt tio temaområden med ambitionen att på sikt arbeta med de tre funktionerna i
alla dessa.
Temaområden:
•

Våtmarksområdet längs Helge å

•

Sluttningsskogar på Linderödsåsen

•
•
•
•
•
•
•

Vattendrag från Linderödsåsen
Dynlandskapet längs kusten

Kustnära delar av Hanöbukten
Sandiga odlingsmarker

Balsberget och Råbelövssjön

Värdefulla trädmiljöer i odlingslandskapet
Tätortsnära natur

•

Grundvatten

Bevara:
Genom bevarandefunktionen ska biosfärområdet jobba med att bevara arter, landskap,
ekosystem och genetisk mångfald. Vattenriket
har stora värden i allt från enskilda arter till en
mosaik av olika ekosystem som avlöser varandra från åsarna ut i havet. Bevarandearbetet engagerar många aktörer, till exempel markägare
och brukare, kommunala förvaltningar, Länsstyrelsen, Naturvårdsverket, forskare och ideella
organisationer. Ett exempel på bevarande är de
kommunala naturreservat som bildats på de
sandiga markerna utanför Åhus.
Utveckla:
Ett mål med biosfärområdet är att natur och
människa ska utvecklas sida vid sida på ett
ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.
För att nå detta gäller det att samverka med
lokala aktörer och ta del av kunskap och skapa

engagemang men även framkalla ett regionalt
och nationellt intresse där området blir attraktivt för utvecklingsprojekt. I utvecklingsarbetet ingår till exempel projekt kring slåtter av
våtmarksgräs och initiativ till att få igång fler
aktörer inom ekoturism.
Stödja:
Genom denna funktion ska biosfärområdet
främja och underlätta för allmänhet, elever och
forskare i att ta del av värdena i området. Detta
görs bland annat genom naturum, ett 20-tal
besöksplatser, en naturskola och ett nära samarbete med flera universitet. Naturum utgör
en viktig del i detta arbete och fungerar som
en samlingspunkt och entré ut i Vattenriket för
besökare och forskare. Vid besöksplatserna får
besökaren uppleva natur- och kulturlandskapet
genom utemuseer, segelskärmar, spångade leder och fågeltorn.
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Naturum
”Mitt i Kristianstad, mitt i Vattenriket” är mottot för Naturum Vattenriket. Byggnadens läge
erbjuder verkligen besökaren något alldeles
särskilt! Naturum är en port ut i naturen, men
samtidigt en samlingsplats för alla aktörer som
driver projekt i Vattenriket. Vid naturum kan
besökaren uppleva och samla information om
Vattenriket i en småskalig version. Kunnig personal erbjuder guidningar, svarar på frågor och
arrangerar olika aktiviteter.

Ett annat centralt område för naturum är utomhuspedagogiken för skolbarn och pedagoger.
Samarbetet inkluderar naturskola för besökande klasser, lärarfortbildning, studenter från
högskolan som gör praktik, forskningsseminarier och Biosfärläger. Naturum är kort och gott
ansiktet utåt för Biosfärområde Kristianstads
Vattenrike.
Naturum - en port till Kristianstads vattenrike. Foto: Claes Sandén
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Ekosystemtjänster
Ekosystemtjänster kan förklaras som de funktioner i naturen vilka gynnar människan. Det
vill säga tjänster som underlättar och förbättrar
människors välmående och livsvillkor. Några
exempel på ekosystemtjänster är insektspollinering, vattenrening, naturlig skadedjursbekämpning och reducering av partikelhalter
i luften. Ekosystemtjänster är en resurs som
naturen ger oss gratis och som ofta tas för givet.
Vår kunskap om ekosystemtjänsternas betydelse och komplexititet är ännu ganska begränsad, samtidigt som vi har den största påverkan
på ekosystemen. Utbudet av ekosystemtjänster
minskar för varje dag medan mänsklighetens
behov ut av dem ökar. Därför är det viktigt att
värna om dessa gratistjänster för vårt eget välbefinnandes skull.

Begreppet ekosystemtjänster är ganska nytt
och har sitt ursprung från ett samarbete mellan
ekologer och ekonomer i slutet av 1980-talet.
Tanken med begreppet var att på ett pedago-

giskt sätt beskriva värdet av de naturtillgångar
som oftast inte beaktades i traditionella ekonomiska beräkningar.

Sitt genomslag fick termen först i början av
2000-talet genom ett internationellt forskningsprogram där bland annat FN var delaktig.
Ekosystemtjänsterna delades då upp i fyra olika
kategorier efter deras funktioner i relation till
mänskligt välbefinnande.
•
•
•
•

Försörjande – detta är de tjänster som ger
oss råvaror till exempel kött och fisk, vatten,
trä och fibrer.
Reglerande – tjänster som vatten- och luftrening, erosionshinder och pollinering av
våra grödor.
Kulturella – omfattar till exempel tjänster
som friluftsliv, hälsa, estetiska värden och
resurs för forskning.

Stödjande – inkluderar grundläggande funktioner i ekosystem vilka är förutsättningen
för att de andra ekosystemtjänsterna ska
finnas, till exempel jordmånsbildning, foto-

syntes och biokemiska kretslopp.

Ibland benämns även en femte kategori - bevarande. Denna kategori handlar om att vi idag
inte kan veta vilka arter som vi kan behöva i
framtiden. I nuläget känner vi inte till alla arter
och processer som kan utgöra viktiga funktioner i ekosystemen. Bevarandet av biologisk
mångfald är därför en slags försiktighetsprincip
som tjänst.

Inom Kristianstads kommun kan man urskilja
ett antal viktiga ekosystemtjänster för kommunen och dess invånare, ett exempel är våtmarkerna och strandängarna kring Helgeå.
Kristianstad ligger lågt i förhållande till havet
och strax utanför staden finns Sveriges lägsta
punkt. Det låga läget medför en stor risk för
översvämningar vid högvatten och våtmarkerna
samt strandängarna fyller då en viktig funktion
som översvämningsmarker. Tack vare att vattenmassorna kan breda ut sig i dessa områden
bidrar det till att minska översvämningar längs
andra delar av ån som är mer känsliga för vat-

24

ten.

En annan tjänst som är knuten till de värdefulla områdena längs Helgeå är möjligheten till
rekreation och friluftsliv. Strandängarna har
bland annat ett rikt fågelliv vilket uppskattas av
fågelskådare samt vägar och stigar som inbjuder till motion eller avkoppling. Strandängarna
ger även foder till betesdjur, vilket minimerar
behovet av stödutfodring.

Det är inte bara strandängarna som står för viktiga ekosystemtjänster i Kristianstads kommun.
Under Kristianstadsslätten finns en av norra
Europas största grundvattenreserv. Grundvattnet är en värdefull naturtillgång som måste värnas om för att inte försämras. Den biokemiska
reningen av grundvattnet gör att kvaliteten på
vattnet är mycket hög och ingen extra rening
behövs. Ett för högt uttag av grundvatten riskerar att försämra vattenkvaliteten vilket medför
att vi en dag skulle behöva rena vattnet innan
det var drickbart. Detta scenario skulle leda till

stora kostnader för samhället i relation till att
inte behöva behandla vattnet alls.

Den höga kvaliteten på grundvattnet anses
även vara en orsak till Kristianstad hyser ett av
Sveriges tätaste områden för livsmedelstillverkning, till exempel vid produktion av kött, mjölk,
sallad, vodka och marmelad. För att behålla
positionen som en av landets ledande livsmedelproducenter är det viktigt att värna om den
höga kvaliteten på grundvattnet och inte överutnyttja denna naturresurs.
Detta var endast ett axplock bland alla ekosystemtjänster som naturen förser oss med i
Kristianstads kommun.

Våtmarkers vattenrenande funktion
är en ekosystemtjänst.

25

Naturlandskapet
Kustlandskapet och Hanöbukten
Sjöar och vattendrag
Våtmarker
Skogslandskapet
Odlingslandskapet
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Kustlandskapet och Hanöbukten
Kustlandskapet
Kristianstads kommun har en lång och varierad
kuststräcka utmed Hanöbukten. I kommunens
norra del finns områden som i det närmaste
kan liknas vid skärgård Kusten söder om Fårabäck präglas däremot av vita sandstränder
och sanddyner. Närheten till Östersjön med det
bräckta vattnet, steniga miljöer eller sandiga
stränder gör att endast arter som är anpassade
till torka och salt klarar sig här.

Utmed kusten finns tallskog som planterats för
att hindra sandflykt. I tallskogarna har en speciell och skyddsvärd flora och fauna funnit sig till
rätta. Längs sandstränderna växer sandrör och
strandråg, liksom de sällsynta och rödlistade
arterna martorn och sandtimotej.

Utanför Landön finns den enda skärgården i kommunen. Foto: Patrik Olofsson

I den norra delen av kustremsan finns Skånes
enda skärgård. Från Fårabäck till norra kommungränsen består kusten av flacka, steniga
strandängar och skär med värdefull flora och
ett rikt fågelliv. Skärgårdens häckfåglar; måsar,
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tärnor, änder och vadare skyddas av tillträdesförbud på öarna och i naturreservatet Äspet.
Lägerholmen är kommunens äldsta naturreservat. Där är det förbud mot tillträde året om.
Vintertid brukar stora mängder sjöfågel samlas
utanför kusten. Havsörn och kungsörn uppehåller sig också i området.
Kustens betesmarker har en mycket lång hävdkontinuitet och hyser en mängd hotade och
sällsynta naturtyper och arter. Här finns allt
från torra ängar och sandfält till kalkfuktängar
och kalkkärr. Botaniskt särskilt värdefulla
delområden är Östra Hammaren, Landön, Vannebergaholmen, Lyckeboda ängar med Inviken,
Tosteberga ängar och Gyetorpskärret.

På skärgårdens öar och holmar har hävden
upphört sedan länge och olika stadier av igenväxning har uppstått. Gräset är högt, tätt och
varvat med olika högörter. Buskar av hagtorn
och andra igenväxningsarter har börjat vandra
in på de flesta av öarna. På några av de mindre
öarna finns bara enstaka, mindre buskage, men

på ett par av de större täcker snåren större arealer. Stranden är stenig på alla öarna och mellan
öarna är vattnet rikt på grund och uppstickande
stenar och småskär. På fastlandet hålls hävden
uppe och strandängarna är välbetade, även om
de också håller på att långsamt växa igen. Busk
och trädskiktet på Tosteberga ängar domineras
av hagtorn, nypon och slån, med större inslag
av hassel och ek. Stranden är förhållandevis
långgrund, flikig och stenig. Både på fastlandet
och på öarna finns fågelskyddsområden.
Området hyser en rik häckfågelfauna, både till
art- och individantal. I området häckar bland
annat svärta och sydlig kärrsnäppa förutom
Natura 2000-arterna vitkindad gås och alla
landets Sternatärnor. På land häckar arter som
trädlärka och strandängsarter som strandskata, rödbena, större strandpipare och Natura
2000-arterna skärfläcka och sydlig kärrsnäppa.
Under sträcket rastar ett stort antal arter i
området, vadare i de grunda vikarna, småfåglar
i buskagen, och änder, till exempel salskrake

Ejdrar häckar längs Skånes kust
Foto:Christer Neideman, Sländan
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till havs. På höstarna passerar ett koncentrerat
rovfågel- och tättingsträck genom området. Under vintrarna syns många havsörnar övervintra
här och regelbunden utfodring av örnarna har
skett sedan mitten av 1970-talet.

Den del av kusten som präglas av stranddyner
hyser även den en rik biologisk mångfald. Närmast vattnet förekommer embryonala sanddyner tillsammans med driftvallar som består
av tång som spolats upp från havet. De embryonala sanddynerna är i huvudsak vegetationslösa. I driftvallarna finner man en del växter i
huvudsak olika mållor, till exempel strandmålla.
Innanför de embryonala dynerna finner man de
vandrande sanddynerna med sandrör. Förutom
sandrör finner man rikligt med strandråg.
Innanför de vandrande sanddynerna finns de
stabiliserade sanddynerna. Dessa domineras
oftast av relativt hög vegetation och på sina
håll är förnaansamlingen kraftig. Dessa dyner
kallas även gråa dyner. Växter såsom knylhavre,
rörflen, sandrör och strandråg dominerar den

högvuxna vegetationen. Där växtligheten är
mer lågväxt finner man bland annat gråfibbla,
hedblomster och sandstarr.

Naturtypen trädklädda sanddyner återfinns ytterligare ett steg inåt land. Trädskiktet domineras helt av tall, men i vissa delar är inslaget av
ek påtagligt. Vegetationen är en mosaik av:
•
•

tallskog av lavtyp där renlavar och mossor
dominerar fältskiktet samt

ett gräsdominerat fältskikt med huvudsakligen kruståtel med inslag av ris.

Inslagen av öppen sand är numera mycket
begränsade, vilket är negativt för bland annat
fältpiplärkan som tidigare funnits i livskraftiga
bestånd utmed kusten. I flera av de värdefulla
områdena pågår arbete med att återskapa
öppna partier med sand.

Hanöbukten
Hanöbukten är en del av Östersjön, som är
världens största brackvattenhav. Vattnet har en
salthalt på 7–8 ‰ och hyser en unik blandning
av söt- och saltvattenfiskar.
Fisk med sötvattenursprung finns i kustområdena, medan saltvattenfiskarna förekommer
såväl i utsjön som inne vid kusterna. I de norra
och östra delarna av Hanöbukten finns grunda
(0–6 m) mjuk- och hårdbottnar med en bitvis
rik bottenvegetation och fauna. Kiviksbredan i
öster utgör ett viktigt uppväxtområde för flera
fiskarter.
De grunda vattenområdena är även betydelsefulla för många sjöfågelarter som:
•
•

födosöksplatser under höst- och vårsträck
och
övervintringsområden för vissa arter.

Utmed den södra delen av kusten övergår bottnarna i djupare, flacka transportbottnar. Trans-
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portbottnarna ”transporterar” bottenmaterial
till sedimentärbottnar där materialet sedimenterar (lagras).

De senaste åren har såväl yrkesfiskare som
allmänhet och myndigheter uppmärksammat
en rad miljöproblem i Hanöbukten. Bland har
rapporter om fiskflykt och en stor mängd sårskadad fisk framförts. Ett intensivt arbete pågår
på såväl lokal som regional och nationell nivå
för att kartlägga problemen och dess orsaker.

Under de senaste åren har mycket resurser lagts
på att öka kunskapen om Hanöbukten och dess
naturvärden. Kristianstads kommun har tillsammans med Bromölla och Simrishamns kommuner
beviljats projektmedel från bland annat Havs- och
vattenmyndigheten för att inventera och säkerställa
naturvärden i Hanöbukten.
Inventeringarna har utförts i flera steg. Den första
steget har bestått av att översiktligt scanna bottenmiljön med hjälp av ett sidoseende ekolod.
Därefter har intressanta ytor valts ut för att undervattensfilmning och fördjupade biologiska inven-

Ålgräsängar är viktiga föryngrindslokaler för fisk. Foto: Medins AB

30

teringar. Undersökningarna visar på att det finns
mycket värdefulla miljöer med en hög biologisk
mångfald utmed kommunens norra kuststräcka.
Under de senaste åren har även inventeringar med
fokus på ålgräs och blåstång utförts i kommunens
norra delar. Inventeringarna utgör ett viktigt underlag i det framtida arbetet med Hanöbukten.
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Sjöar och Vattendrag
Sjöar
I Kristianstads kommun finns flera stora sjöar.
Sjöarna täcker nästan 10% av kommunens yta.
I kommunens centrala delar finns Hammarsjön
och Araslövssjön medan Ivösjön och Immeln
delas med grannkommunerna i norr och öster.

Sjöar kan delas in i olika typer beroende på
sjöns näringshalt. Näringsfattiga (oligotrofa)
sjöar är belägna på svårvittrad urbergsgrund,
medan näringsrika (eutrofa) sjöar oftast är belägna på näringsrikt och lättvittrat underlag. I
Kristianstads kommun ligger de flesta näringsfattiga och försurningskänsliga sjöar i skogslandskapet i kommunens norra del. Dessa sjöar
är försurningskänsliga eftersom marken runt
om är näringsfattig och svårvittrad. Flertalet
av kommunens näringsrika slättsjöar finns på
Kristianstadsslättens näringsrika lerjordar.
Kväll vid Helgeå. Foto: Håkan Östberg

I den norra delen av kommunen är landskapet
kuperat och domineras av skogsområden med
sjöarna Ivösjön, Oppmannasjön och Råbelövs-
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sjön. I norr finner man även det flikiga sjösystemet Immeln - Filkesjön - Raslången, näringsfattiga sjöar huvudsakligen omgivna av mager
skogsmark på urbergsgrund. Försurningen av
sjöarna har motverkats genom kalkning. Den
känsla av vildmark som kan upplevas här attraherar många kanotister och fritidsfiskare.
Immeln
Immeln sträcker sig in i Kristianstads, Olofströms, Osby och Östra Göinge kommun. Immeln ingår i Skräbeåns avrinningsområde.
Immeln är näringsfattig och sjöns stränder är
blockrika och kantade av skog. Här finns gott
om öar varav vissa är fågelskyddsområden.
Några av de större öarna är Tjärön, Vejlön och
Högön. Vattenväxten sjönöt fanns i Immeln till
i början av 1900-talet (Ranviken i närheten av
Breanäs) och i sjön finns en nedströmslekande
öring som kallas Immelnöring. 1974 skedde
den sista kända fångsten av mal i sjön.

Immeln en av många sjöar i kommunen. Foto: Patrik Olofsson
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Ivösjön
Ivösjön, med en yta på 54 km² och ett djup på
51 m, är Skånes största och djupaste sjö. Cirka
2/3 ingår i Kristianstads kommun, övriga delen
i Bromölla kommun. I sjön ligger Ivö (ca 150
invånare) med den 134 m höga Ivö klack som
ett landmärke synligt på långt håll. Sjöns omgivningar präglas i norr av bokskog på sluttningarna och fruktodlingar i dalarna, i söder huvudsakligen av åkermark på en flackare terräng.
Ivösjön är av stort turistiskt och limnologiskt
värde och har ett relativt rent och måttligt näringsrikt vatten. Ett flertal bad- och båtplatser
finns runt sjön. Kräftdjuret Mysis relicta som
finns i Ivösjön är en intressant glacial relikt från
istiden. Fiskfaunan är rik med ett 25-tal arter,
bland annat en population av siklöja. Nissöga,
en sällsynt fiskart, har i Ivösjön sin troligen
enda större förekomst i Skåne. Omfattande
inplanteringar sker av ål, lax, kräftor och gös i
regi av Ivösjöns fiskevårdsområde som bildades
redan 1952. Fritidsfisket är betydande i sjön.

Oppmannasjön och Råbelövssjön
Väster om Ivösjön, förbunden med en kort
kanal, ligger Oppmannasjön, en betydligt mer
näringsrik sjö. I detta kuperade område ligger
även Råbelövssjön. Den ligger strax väster om
Oppmannasjön, och är till sin karaktär mycket
lik denna. Oppmannasjön och Råbelövssjön är
båda näringsrika och till största delen grundvattenförsörjda med tidvis förekommande
algblomningar. Hela det storskaliga, brutna
landskapet med stora geologiska värden kring
de norra delarna av de tre sjöarna är utpekat
som riksintresse för naturvård och friluftsliv.
Hammarsjön
Hammarsjön är en grund, näringsrik slättsjö
som är tio kilometer lång och fyra kilometer
bred. Hammarsjöns yta och djup varierar betydligt beroende på årstiden. Medeldjupet är
0,7 meter. Herculesviken och Kvarnnäsviken är
två vegetationsrika delar av Hammarsjön med
ganska näringsrikt vatten. Sjön är känd för sin

rika undervattensvegetation med många olika
nateväxter, kransalger och slingeväxter. Tidigare fanns det gott om sävruggar i sjön, men
numera är säven nästan helt borta från sjön.
Det ökande antalet grågäss är möjligen en del
av förklaringen, men förmodligen samverkar
många olika faktorer till att säven har försvunnit.
Araslövssjön
Araslövssjön är en mycket grund slättsjö, som
liknar Hammarsjön. Stränderna kantas av
breda vassbälten och under sommaren breder
flytbladsvegetationen ut sig. Runt sjön finns
på flera platser betade strandängar, som översvämmas vid högvatten.

Vid Blackan och Isternäset söder om sjön finns
stora fuktängar som är kända för sitt rika fågelliv med förekomst av bla rödspov, rödbena, skedand och årta. De senaste åren har dock antalet
häckande fåglar minskat drastiskt. Orsakerna
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är okända, men troligen bidrar de senaste årens
stora översvämningar till minskningen. I samband med översvämningarna avsattes stora
mängder slam på strandängarna. Det kan både
ha förstört fåglarnas bomiljöer och minskat
tillgången på föda. I norr finns ett litet ekskogsområde, Lingenäset, som har en rik vårflora av
bland annat vitsippa, nunneört och ramslök.

som riksintresse för naturvården. Förutom
klimatförhållandena har omgivningen kring
vattendragen en avgörande betydelse för deras
egenskaper. I Kristianstads kommun finns stora
variationer i topografi, geologi och markanvändning. Omgivningens varierande egenskaper förklarar varför vattendragen har så olika
karaktärer.

Vattendrag

Helge å
Helge å med sin början uppe i Småland rinner
de sista 3,5 milen genom Kristianstads kommun. På sin färd genom kommunen rinner ån
genom två slättsjöar, Arslövssjön och Hammarsjön. Ån har en stor rikedom på liv och här
lever bland annat den hotade malen. Nedströms
Torsebro ligger Helge å mycket lågt i förhållande till havet. Det gör att vattenståndet varierar
kraftigt över året. På vintern ligger ån vanligtvis cirka 1 m över havet. Vattenståndet under
sommaren är ibland så nära havets yta att ån
rinner baklänges. Kristianstadsslättens låga

Kristianstads kommun är ett vattenrikt område med många bäckar och åar. Skånes största
vattendrag- Helge å rinner genom kommunen
på sin väg mot havet. I kommunen finns allt
från välbevarade skogsbäckar och näringsrika
slättåar till uträtade åkerdiken. Variationen är
stor i både karaktär och värde. I såväl nationell
som internationell jämförelse har ett flertal
av kommunens vattendrag stora biologiska
värden. Särskilt värdefulla är de vattendrag
som har sina källflöden på Linderödsåsen.
Två av dessa, Mjöån och Vramsån, är klassade

läge och åns skiftande vattenstånd gör att stora
arealer årligen översvämmas. Dessa översvämningsmarker betas i stor utsträckning och utgör
viktiga biotoper bland annat många vadarfåglar.
Helge åns vatten är kraftigt brunfärgat av
skogsmarker i norra Skåne och i Småland.
Brunifieringen är negativt för vattenväxterna
i ån och ett förebyggande arbete pågår för att
minska brunifieringen.

Vattendragen på Linderödsåsen
Vattendragen med källflöden på Linderödsåsen
är de mest värdefulla i kommunen. De ändrar
karaktär från små skogsbäckar eller diken på
åsen, via forsande strömmar nedför åsens sluttning till breda lugnvatten på Kristianstadsslätten. Åsen ger vattendragen en för Skåne
ovanligt kraftig fallhöjd. Segesholmsåns övre
källflöden återfinns exempelvis på 200 meters
höjd över havet och efter bara 22 km når ån
Hanöbukten.
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Uppe på Linderödsåsen finns många små
bäckar. I detta svagt kuperade område finns det
gott om både kärr och mossar som påverkar
bäckarna på olika sätt. Vramsån brunfärgas till
exempel av området kring Store mosse med sitt
humusrika vatten som minskar ljusinflödet och
tär på syretillgången. Men våtmarkerna fungerar också som vattenreservoarer. Under torra
perioder försörjer de till viss del vattendragen
med vatten och under regnrika perioder lagrar
de vatten. Mjöån får exempelvis vatten från
Fjällmossen.
På åsen finns också ett flertal goda grundvattenreservoarer som förser bäckarna med
vatten året om. Julebodaån och Segesholmsån
är exempel på vattendrag som tillförs mycket
grundvatten uppe på åsen. Ett flertal bäckar
rinner genom relativt ostörda lövskogsområden. Där är bäckarna små och meandrande,
med god vattenkvalitet och rena bottnar. Detta
gör att många olika djur trivs i och kring bäck-

en. Julebodaån och Vramsåns södra biflöden är
exempel på sådana bäckar.

Hur källflödena mår präglar till stor del de nedströms liggande avsnitten av vattendragen både
positivt och negativt. Faunan i bäckarna uppströms utgör exempelvis en reserv för avsnitten
nedströms. Om faunan i de nedre delarna slås
ut, exempelvis genom uttorkning, kan djuren
uppströms bidra till återkoloniseringen. Tillförsel av jordpartiklar och näringsämnen till
källflödena är å andra sidan exempel på negativa störningar som kan orsaka svåra problem i
vattendragen nedströms.
Raviner
I ravinerna utmed Linderödsåsens nordostsluttning råder mycket speciella förhållanden.
Branta skogsraviner i relativt ostörda ädellövskogsområden med kalk- och näringsrika
marker är sällsynta i vårt klimatområde. Dessa
förhållanden finns med få undantag bara i östra
Skåne och speciellt i Kristianstads kommun.

Ingen annanstans finns det därför så många
vattendrag så nära varandra med dessa förutsättningar.

Den naturligt höga näringsrikedomen och de till
stor del opåverkade åfårorna, med steniga bottnar och slingrande förlopp, gör vattendragen
ytterst artrika. I ravinerna blandas vattnet effektivt i de steniga fårorna och forsarna. Vattnet
blir syrerikt till fördel för många vattenorganismer. Jordpartiklar och finsand från ovanliggande delar eller från omgivningen spolas till
stor del vidare nedströms så att bottnarna hålls
förhållandevis rena.
Den höga andelen grundvatten och de skuggande träden gör att vattentemperaturen hålls
nere. I kombination med de opåverkade omgivningarna leder detta till förekomst av arter
som annars endast finns i skogsbäckar i de
mellersta och norra delarna av Sverige. Dessa
arter lever i vår kommun sida vid sida med
arter man främst hittar i vattendrag på konti-
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nenten. Ravinernas vattendrag hyser således
en rik biologisk mångfald med många sällsynta
arter. Exempel på vattendrag som rinner genom
utpräglade raviner är Segesholmsån, Forsakarsbäcken, Tolebäcken, Mjöån och Lindebäck.
Ravinernas vattendrag är dock ytterst känsliga
och är helt beroende av att den närmaste omgivningen behåller sin relativt opåverkade prägel. Förändras omgivningen, till exempel genom
att skogen avverkas eller ädellövskogen ersätts
med gran, förändras även vattendraget.

Bäckravinen Åbjären. Foto: Patrik Olofsson

Efter ravinerna kommer vattendragen ut på
den flacka och näringsrika Kristianstadsslätten. Här har de flesta vattendragen utvecklats
till bredare och djupare slättåar. Fler tätorter
och ett intensivare jordbruk leder till en kraftigare påverkan på vattendragen. Åfårorna är
inte sällan kanaliserade och vatten pumpas bort
till bevattning. Där vattnets hastighet minskar
sjunker jord- och sandpartiklar till bottnarna
som slammar igen.
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Trots detta finns sträckor kvar som fortfarande
har goda förhållanden för artrika ekosystem.
Meanderslingor, forsar, översvämningsmarker
och skuggande kantvegetation återfinns som
värdefulla naturelement i det annars storskaliga åkerlandskapet. Delar av Vramsån och Mjöån
är goda exempel på detta.
Åarna och grundvattnet
Hydrologin i detta område är komplicerad.
Åarna är i anslutning till åsens fot känsliga för
uttorkning eftersom infiltrationen till kalkberggrunden här är kraftig. Det finns till och med
små bäckar som bara rinner nerför sluttningen
och sedan ”försvinner” vid åsens fot. För de
större åarna är kraftig infiltration och tidvis
uttorkning kännetecknande. Detta gäller främst
för Tolebäcken, Forsakarsbäcken och Mjöån.
Längre ut på slätten sker å andra sidan ett
tillskott av utströmmande grundvatten från
kritberggrunden. Detta är troligen ett mycket

Vramsån. Foto: Sven-Erik Magnusson

38

viktigt vattentillskott för de flesta åar. Några
vattendrag, som Tolebäcken och Forsakarsbäcken, karakteriseras naturligt av att ha en mittdel
som ofta är torr medan avsnitten uppströms
och nedströms som regel alltid är vattenförande.
Förändringar i tillförseln av grundvatten, till
exempel genom att stora uttag av grundvatten
sker nära vattendragen, kan medföra uttorkning av sträckor som annars skulle vara vattenförande året runt. Till sist mynnar Linderödsåsens åar ut i Helge å eller direkt i Hanöbukten.
Vattendragen på Nävlingeåsen
Liksom Linderödsåsen rymmer Nävlingeåsen
många våtmarker, både mossar och kärr, som
utgör vattenreservoarer men också påverkar
vattendragen med humus. Området uppe på
åsen är ett typiskt mellanbygdsområde, med
skogs- och jordbruk. Den mänskliga påverkan
är större på åsens flacka sydvästsida, där det

finns jordbruksområden och tätorter. Åsens
nordöstra sida är mer präglad av skogsbruk och
bete.
Flera av bäckarna har ett utbyte med grundvattnet i kalkberggrunden. Mot söder finns
områden med både infiltration till och utströmning från berggrunden. Venestadsbäcken och
Ryabäcken passerar båda typerna av områden.
Delar av Ryabäcken och Djurrödsbäcken torkar
ofta ut. Vid åsens fot i norr är infiltrationen till
berggrunden kraftig, vilket bland annat leder
till att exempelvis Bockebäcken regelbundet
torkar ut. Bäcken får dock åter vatten längre
nedströms. De vattendrag som har sina ursprung på Nävlingeåsen är antingen biflöden
till Vinne å i norr eller Vramsån i söder, med
undantag för Mansdalabäcken i öster som mynnar i Hammarsjön.

Bäckarna på Kristianstadsslätten
På den flacka och näringsrika Kristianstadsslät-

ten är fallhöjden mycket liten. Här finns såväl
mindre bäckar, som de mer kända slättåarna
med källflöden på de båda åsarna. Oavsett
ursprung är vattendragen på slätten mer eller mindre kraftigt påverkade av mänskliga
ingrepp. Mjöån och Vramsån är dock mindre
påverkade än övriga vattendrag medan Vinne å
är mest påverkad av de större vattendragen.

De mindre vattendragen på Kristianstadsslätten
har under de senaste hundra åren förändrats i
takt med människans allt intensivare jordbruk.
Många bäckar har förvandlats till diken, med
ett fåtal arter och stor transport av näring och
slam från omgivande marker och dräneringssystem. En del bäckar har lagts i kulvert och
därmed helt försvunnit ur landskapsbilden.
Dessa ingrepp har lett till att bäckarnas värde
minskat betydligt och att många växter och djur
försvunnit från landskapet. Några exempel på
sådana vattendrag är Kråkebäcken, Skepparslövsbäcken, Mansdalabäcken, Vibybäcken och
Tostebergabäcken.
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Vinne å
De större slättåarna klarar sig bättre än de små
bäckarna tack vare sin större vattenföring, men
även på grund av att de får mycket vatten från
mindre påverkade områden på åsarna. Tillförseln av berggrundvatten bidrar också till att
hålla vattentemperaturen nere. Längs vägen till
utloppen sker dock en stor tillförsel från främst
åkermarken av näringsämnen och jordpartiklar
även till dessa vattendrag. I vissa områden har
jordbrukets intressen också medfört kanaliseringar och andra förändringar av åarna. Det
gäller exempelvis Vinne å och Segesholmsån.

Trots att de flesta vattendragen är kraftigt
påverkade av mänsklig aktivitet går det exempelvis årligen upp stora mängder havsöring för
att leka i flera av vattendragen på Kristianstadsslätten. Detta visar att även om påverkan kan
vara kraftig finns det ofta andra faktorer som
kan vara avgörande för bevarandet av rika ekosystem. Beskuggning av åfåran samt frånvaron
av bottenslam är antagligen två sådana mycket

Vinneå vid Kålaberga. Foto: Katrine Svensson
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viktiga faktorer. Det innebär också att det finns
förutsättningar för att återskapa värdena i
redan förstörda vattendrag genom att minska
avrinningen av jord och finsand och genom
att plantera kantvegetation. Även om sådana
vattendrag inte blir ”riksintressanta” kan de
få betydligt ökade värden i form av tillgång på
fisk, vackrare landskapsbild och korridorer för
fältvilt.
Vattendragen i kommunens norra del
I detta glest befolkade område präglas vattendragen av de näringsfattiga moränjordarna och
skogsbruket. Vattendragen är ganska få, små
och dåligt undersökta.
Vattendragen i området uppvisar tendenser
till försurning, eftersom markens motståndskraft är låg. Pälsabäcken och bäcken från sjön
Bäen är försurade vattendrag. Några bäckar i
området är övergödda, bland annat bäckarna
som mynnar i Oppmannasjöns norra vik (Ar-

kelstorpsviken) samt den nedre delen av Byaån.
Den sistnämnda hyser dock fortfarande öring.
Ett kort, men intressant vattendrag är det 300
m långa Edre ström som utgör Immelns utlopp.
Här finns lekbottnarna för den ovanliga formen av nedströmslekande öring från Immeln.
Sträckan är av detta skäl utpekat som djurskyddsområde.
Bivarödsån
Från södra Småland och norra Skånes skogsbygder kommer detta vattendrag för att den
sista biten rinna genom Kristianstads kommun och ut i Helgeå. Själva åfåran är till stora
delar opåverkad, men omgivande marker har
ofta utsatts för stor påverkan, vilket troligen
har haft direkt inverkan på vattenkvaliteten i
ån. Bivarödsån är det brunaste vattendraget i
Helgeåns avrinningsområde och den biologiska
mångfalden är ringa i ån. Sedan 2013 pågår ett
projekt ”God status i Bivarödsån” för att förbättra vattenkvaliteten i ån. Förhoppningen är att

projektet på sikt kommer leda till att Bivarödsån får en bättre ekologisk status än idag.
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Våtmarker
Sverige hör till ett av de våtmarksrikaste länderna i världen trots en stor och omfattande
utdikning under 1800- och 1900-talet. Tidigare
användes mycket av våtmarkerna för slåtterbruk men stora delar ansågs även vara ”skräpmark” som inte kunde odlas upp eller användas
till något. När dikningslagen kom 1879 bidrog
detta till att många av de forna våtmarkerna
och även sjöarna försvann och omvandlades till
åkermark. I Kristianstad har vi ett bra exempel
på hur omfattande utdikningarna var. Nosabysjön som tidigare var en del av Hammarsjön
försvann under 1860 - talet då man vallad in
denna delen av sjön och pumpade ut vattnet för
att vinna jordbruksmark. Idag är detta område
bland annat hem för många Kristianstadsbor då
både Österräng och Hammar ligger på gammal
sjöbotten.
Våtmark är ett gemensamt ord för kärr och
mossar. Skillnaden mellan ett kärr och en
mosse är sättet som vatten tillförs våtmarken.
Mossmarken får allt sitt vatten via nederbörden

Sumpskog vid Egeside. Foto: Patrik Olofsson
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vilket gör att näringstillförseln är mycket liten.
Kärret får sitt vatten från den omgivande fastmarken och därmed kan tillföras en ansenlig
mängd näring. Kärren kan grupperas i en serie
från mycket näringsrika till mycket näringsfattiga.

Öppna myrar är naturligt öppna miljöer och
många av de växter och djur som är vanliga
i odlingslandskapets ljusa miljöer är också
vanliga på myren, till exempel många fjärilar
och gräshoppor. Den öppna myren är också
viktig för fåglar och däggdjur. Orren använder
gärna myrar som lekplats. Andra arter som har
en stor del av sin hemvist här är tranor, älg och
tjäder.

Mossar

Orre på Fjällmossen. Foto: Patrik Olofsson

Mossarna tillförs inget vatten från den
omgivande fastmarken. Istället sugs nederbördsvattnet upp och hålls kvar av de olika
arter vitmossa som är karakteristiska för mossar och som bildar huvuddelen av deras torv. I
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kanten av mossen finns oftast ett kärrparti, det
så kallade laggkärret, som tillförs vatten från
den omgivande fastmarken och som därför är
mer näringsrikt än själva mosseplanet. Mellan
laggkärret och själva mosseplanet finns ett område med upphöjda, ofta risbevuxna, tuvor och
vattenfyllda höljor.

Vissa mossar kan vara bevuxna med tall, men
det är vanligare att tall eller björk bara bildar
en randskog runt en i övrigt trädlös mosse.
Vanliga växter på en mosse är ljung, ängsull,
sileshår, rosling och tranbär. En stor del av de
skånska mossarna har utnyttjats för torvtäkt eller dikats ut för att bli betesmark. Kristianstad
kommuns största och mest värdefulla mosse är
Fjällmossen som är belägen på Linderödsåsen.

Fattigkärr och rikkärr

Kärr som är belägna på urbergsberggrund
präglas av den starkt begränsade tillgången
på näring och det låga pH-värdet i det vatten
som når kärret. Dessa kärr kallas med en ge-

mensam benämning för fattigkärr. Fattigkärren
kan dessutom delas upp i extremfattigkärr och
medelfattigkärr. Vegetationen i ett extremfattigkärr domineras av olika starrarter medan det
i ett medelfattigkärr även förekommer tuvull,
blåtåtel, pors, blodrot, kärrdunört, videört och
kärrtistel.
På kalkrik mark kan kärren däremot bli mycket
artrika med förekomst av axag, orkideer, majviva och tätört. Dessa marker benämns rikkärr.
På kalkfuktängar och i rikkärr kan också flera
ovanliga och kalkkrävande landsnäckor påträffas. Kärr av denna typ karakteriseras av ett
högre pH och en högre näringstillgång än vad
gäller fattigkärren. På samma sätt som vad gäller fattigkärren kan en uppdelning i medelrikkärr och extremrikkärr göras. I Kristianstads
kommun förekommer flera värdefulla rikkärr,
bland annat Gyetorpskärret, Davids kärr och
Äskebjär.
Rikkärren är idag en hotad naturtyp eftersom

de allra flesta dikats ut eller vuxit igen. För att
kärren ska kunna behålla sin karaktär är de beroende av att marken hävdas genom bete eller
slåtter. Vid utebliven hävd kommer först gräsoch starrarter att dominera. Efter hand kommer
sedan successivt högvuxna örter, buskar och
till sist träd att kolonisera det tidigare öppna
kärret.

Majviva i Gyetorpskärret.
Foto: Torgny Roosvall, Sländan
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Skogslandskapet
Kristianstad kommuns skogar är främst belägna
i kommunens norra delar samt på Linderödsåsen och Nävlingeåsen. Utmed kusten finns
planterad tallskog som fungerat som skyddsskog sedan början av 1800-talet. Lantbruket
präglar dock kommunen och andelen öppenmark är större än skogsarealen.
Barrskogen i kommunen består i första hand av
grandominerade områden i kommunens norra
del samt av den ovan nämnda kustnära tallskogen. Barrskog är generellt sett artfattigare än
lövskog men tallskogen vid kusten hyser bland
annat artrika lav- och mossamhällen.

Lövskogen är den ursprungliga skogstypen i
Skåne och rymmer ett rikt djur och växtliv. Inom
kommunen finns lövskogarna främst på åsarna.
Där kan kontinuiteten vara lång eftersom avverkning försvårats av landskapets topografi,
till exempel raviner.

Ädellövskog vid Maltesholm. Foto: Patrik Olofsson
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Skogsmarkens historiska utveckling
För ungefär 14 000 år sedan försvann inlandsisen från södra Skandinavien. Marken koloniserades då av mossor, lavar och vissa kärlväxter.
För ca 11 000 år sedan vandrade björken in i
södra Sverige, men mycket snart etablerade
sig även tallen och vegetationen dominerades
en tid av halvöppen björk- och tallskog. En tid
efter tallens etablering vandrade även hassel,
alm, ask, ek, lind och al in och ersatte successivt
björk- och tallskogarna.
För cirka 5000 år sedan blev klimatet mer och
mer kontinentalt med varmare somrar och
kalla vintrar. Skogen i Skåne dominerades då
av en blandlövskog av främst al, ek och lind.
För cirka 2500 år sedan började boken etablera
sig i Skåne och blev i stora drag den dominerande trädarten för cirka 1000 år sedan. Idag
är bokens utbredning inte lika omfattande
men fortfarande ett vanligt inslag i det skånska skogslandskapet. Granen kommer sent till
norra Skåne (för ca 300-400 år sen) och gynna-

des av ett relativt öppet skogslandskap tillföljd
av skogbete. Den invandrande granen är dock
inte orsaken till artens idag stora utbredning
utan resultatet av omfattande planteringar.

Skogen har under lång tid påverkats av hur
människan använt den. I södra Sverige har
skogen antagligen alltid varit betad; först av
stora viltlevande gräsätare som till exempel
uroxe och senare av tamboskap. Troligen var
de ursprungliga skogarna inte helt slutna, utan
innehöll många gläntor beroende på viltets betning av träd och buskar. Sedan urminnes tider
har människan dessutom använt skogen som
virkes- och bränsleförråd.
Idag används större delen av Sveriges skogsareal för kommersiellt skogsbruk. Mindre än
5% av skogen har naturskogskaraktär. Markanvändningen i det moderna skogsbruket, liksom
luftföroreningar, har under många år bidragit
till en minskad biologisk mångfald i våra skogsmiljöer. Orsakerna till förlusterna av biologisk

mångfald i den modernt brukade skogen kan
bland annat relateras till:
•

minskat lövskogsinslag

•

ändrad åldersfördelning med minskat
inslag av gamla träd

•
•
•

kortare omloppstider

minskad förekomst av döende och död ved
tätare och jämnare bestånd

Eftersom människan både röjt skog för att skapa jordbruksmark och därtill planterat skog på
andra marker än de ursprungliga är det svårt
att se hur skogarna skulle sett ut utan människans inverkan.

En skog som inte utsätts för mänsklig påverkan
bildar en urskog. Detta är dock inget stillastående slutstadium i en skogs utveckling, snarare
en ständigt pågående process där större eller
mindre störningar äger rum. Träd dör, blåser omkull och skapar gläntor för nya träd att
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etablera sig i. Stormar, skogsbränder och översvämningar skapar större blottor där ny vegetation växer upp. Ännu en viktig faktor framförallt
för barrskogarnas utseende har varit eldens
påverkan. I naturligt tillstånd brinner dessa
med jämna mellanrum och växt- och djurlivet
har anpassats till detta. De ursprungliga barrskogarna i Sverige har bestått av en mosaik av
mer eller mindre brandpräglade skogar.

De torra skogarna på höjderna har brunnit
ofta, kanske vart femtionde år, medan skogar i
fuktiga svackor nästan aldrig brunnit. De senare
brukar kallas för brandrefuger och här kan man
finna arter som kräver en lång kontinuitet av
skog. Det är oftast frågan om arter med dålig
spridningsförmåga som kräver att miljön är stabil, det vill säga kontinuerligt fuktig och skuggig. Dessa typer av miljöer är sällsynta i den
vanligt brukade skogen. Många djur och växter
har anpassats till att skogen ibland brinner.
Brandnäva och svedjenäva har frön som inte
gror förrän de värms upp till över 50°C.

Svedjenäva en art som är beroende av skogsbrand för att gro. Foto: Jonas Wägling, Ecologa
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När en brand sveper över en skog dör många
träd. Det frigör näring och skapar goda förutsättningar för nya träd att gro. Särskilt lövträd som asp och björk kan snabbt kolonisera
brandfält så att så kallade lövbrännor uppkommer. Ofta är lövträd som björk och asp först på
plats innan granen tar över. Till skillnad från
barrskogen klarar sig ofta lövskogarna bättre
vid en skogsbrand. Därför har inte denna störning varit lika betydande i Skåne. Alla dessa
processer, tillsammans med faktorer som
klimat, närings- och vattentillgång skapar en
komplicerad dynamik i skogen.

Naturskog
När den biologiska mångfalden i skogsområden
diskuteras är ”naturskog” ett centralt begrepp.
Naturskog har av Nordiska ministerrådet definierats som skog uppkommen genom naturlig
föryngring på orörd skogsmark eller på gamla
trädbevuxna naturbetesmarker. Skogen uppvisar lång kontinuitet eller består av en första

generation träd i naturliga expansionsområden.
Naturskogen har ofta påverkats av någon form
av mänsklig aktivitet, men modern skogsskötsel har inte förekommit. Marken i naturskogen
har inte heller påverkats av gödsling, dikning
eller liknande ingrepp. Naturskogsbegreppet
används ofta generellt för äldre naturligt föryngrad skog som inte påverkats av moderna
skogsbruksåtgärder. I en skog som får utvecklas
fritt kan träden bli betydligt äldre än de 80-100
år som de blir där man bedriver skogsbruk.
När de sedan efter några hundra år dör på rot
eller blåser omkull blir de till livsmiljöer för
en mängd växt- och djurarter. Vedinsekter och
vedsvampar lever i och av själva träet, medan
många mossor och lavar är beroende av den
döda veden att växa på.
Tillgången på död ved är en av de viktigaste
skillnaderna mellan en naturskog och en modernt brukad skog. I en skog som inte påverkas
av mänsklig aktivitet är uppåt 40 procent av
trädstammarna döda. En annan skillnad är den

blandade åldersfördelningen. I en urskog sker
hela tiden en nyetablering av träd i gläntor efter
fallna träd. Även inslaget av lövträd är väsentligt högre i barrurskogar.

Sveriges skogslandskap har under de senaste
200 åren genomgått en radikal förändring som
påverkat skogens biologiska mångfald. Under
perioden från istiden fram till 1800-talet har
brand, stormar, bete och småskaligt skogsbruk varit de viktigaste faktorerna som format
skogslandskapet. Idag är det istället det moderna skogsbruket som spelar den avgörande
rollen för hur skogen utvecklas. Införandet av
trakthyggesbruket har gjort att skogarna har ett
likåldrigt bestånd utan variation vilket missgynnar den biologiska mångfalden.

Barrskogen
Grandominerad skog på moränmark är idag
den vanligaste skogstypen i Skåne. Endast en
mycket liten del av dessa skogar är naturligt
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etablerade. De flesta är följden av omfattande
planteringar. Den allra artfattigaste formen av
barrskog är granplanteringar - täta planteringar
och ett täcke av nedfallna barr gör att fältskikt
helt saknas.
I Kristianstads kommun finns stora granplanteringar i både den norra delen och på Linderöds- och Nävlingeåsen. Marken blir surare av
de nedfallna barren och förhindrar att en örtrik
flora byggs upp. I äldre, utglesade bestånd är
förutsättningarna lite bättre vilket ofta leder till
att en blåbärsgranskog utvecklas. Blåbär dominerar här tillsammans med kruståtel, harsyra,
skogsstjärna och ekorrbär.
På marker som har lite högre näringsinnehåll
förekommer även stenbär, mjölkört och ormbunkar. I bryn och gläntor finns oftast rönn,
fläder och druvfläder. I tallskogar är lingon,
kruståtel och lavar vanliga arter i fält- och bottenskiktet.

Tallskog Foto: Christer Neideman, Sländan
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Tallskog
Som tidigare nämnts består barrskogen i kommunen framför allt av planterad granskog.
Utmed kusten finns dock äldre tallskogar.
Sanddynområden med lågväxta knotiga tallar
dominerar landskapet längs kusten i stora delar
av Kristianstads kommun. Tallen är ursprungligen planterad under slutet av 1800-talet för att
förhindra sandflykt. Arter som fönsterlav och
olika pyrolaarter indikerar att delar av skogen
även har en längre kontinuitet. På några platser
finns öppna torra ängspartier med kalkgynnade
växter som fältsippa, axveronika och luktvädd.
Fågellivet i tallskogarna är sparsamt med arter
som tofsmes, spillkråka, rödstjärt och i de lite
öppnare partierna kan man få se trädlärka.
Skogsmarker med denna halvöppna karaktär
är ovanliga i dagens landskap och många arter
som lever här är hotade, till exempel är den
fläckiga myrlejonsländan knuten till glesa tallbestånd på sandiga marker under parningen.
Detta gör den kustnära tallskogen till en mycket

värdefull naturtyp. Både kommunen och länsstyrelsen arbetar aktivt med att glesa ut tallskogen i vissa områden för att skapa sandblottor
och gläntor.

Ädellövskog
Till ädellövskog räknas ek, bok, alm, lind, ask,
lönn, avenbok och fågelbär. Förekomsten av
ädellövskog i Skandinavien kan ses som nordliga utposter i ett mer enhetligt, sydligare
utbredningsområde. Detta betyder inte att
Sveriges ädellövskogar är mindre betydelsefulla
utan snarare tvärt om. Sverige har i jämförelse
med övriga Europa en välbevarad ädellövskog
med hög artrikedom vilket gör bevarandevärdet stort.

Av de ädla lövträden bildar främst ek och bok
rena bestånd, medan de övriga lövträden oftast
förekommer som inslag i annan löv- eller blandskog. Ädellövskogarna hör till de mest artrika
naturtyperna i Norden. En av anledningarna till

detta är säkerligen den långa kontinuiteten som
trädbärande mark. Tiden innan lövsprickningen ger i ädellövskogen ett mycket gynnsamt
ljusklimat på marken, till nytta för många vårblommande arter som vitsippa, blåsippa, lungört, vårärt med mera.
I Kristianstad kommun är den vanligaste ädellövskogsstrukturen bokskog. På näringsrika
brunjordar med snabb förnaomsättning, gärna
i slänter där grundvattnet ligger nära markytan, blir undervegetationen mycket frodig. Den
dominerande arten i en sådan ängsbokskog
är oftast skogsbingel. Andra vanliga arter är
ramslök, tandrot, trolldruva och en mängd
bredbladiga gräs som till exempel långsvingel
och strävlosta.

I något mindre fuktiga lägen, men fortfarande
på gynnsamma jordar finns ängsbokskog med
ett mer lågvuxet växttäcke. I dessa skogar hittar
man bland annat vårlök, lundarv, myskmadra,
buskstjärnblomma, blåsippa, vitsippa, gulsippa,
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häxört och gulplister. Bland gräsen kan nämnas skogssvingel, lundslok och hässlebrodd.
Inom kommunen finns även hedbokskogar som
karakteriseras av att fältskiktet saknas helt då
marken täcks av svårnedbrytbara löv.

Värdefulla ädellövskogar finns bland annat på
Linderödsåsen. Skogarna på åsen utgörs främst
av bok och i flera raviner växer naturskogslika
bestånd med lång kontinuitet. Dessa områden
ger goda möjligheter för en lång rad känsliga
och hotade arter. Den naturliga närheten till
vattendrag tillsammans med skogsmiljön gör
att luftfuktigheten är hög med goda förutsättningar för mossor, lavar och olika arter av
snäckor. Ädellövskogarna vid Maltesholm hyser
till exempel cirka 25 % av Sveriges alla skalbaggsarter (över 1200st). Andra platser som
har en artrik ädellövskog är Hörrödsåsen, Åbjär
och Bökestorp.
Inslag av död ved i bokskog Foto: Sven-Erik Magnusson
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Sumpskog
Sumpskogarna kallas ibland för våra svenska
regnskogar. Med sumpskog menas skog som
växer på blöt eller fuktig mark med ett mer eller mindre tjockt torvtäcke. Dessa fuktiga, ofta
relativt täta skogar med mycket död ved ger
ett djungelliknande intryck. Sumpskogen hyser
många värdefulla miljöer och arter som kräver
speciell hänsyn.

Gullpudra - en av de arter som kan finnas i sumpskogar. Foto: Christer Neideman, Sländan

Ett fuktigt, vått eller helt vattentäckt markskikt skapar många ekologiska dimensioner
i en skog. Utöver den biologiska mångfalden
som är knuten till träden i form av vedlevande,
trädlevande eller generellt skogslevande växtoch djurarter tillkommer en mängd ytterligare
arter. Ett sumpskogsbestånd uppvisar ofta ett
större artantal jämfört med de omgivande,
mindre fuktiga bestånden, beroende på att
sumpskogsbeståndet innehåller både typiska
skogsarter och fuktighetskrävande arter.

52

Sumpskogarna är ofta små och ligger insprängda i andra biotoper. Vid källor och där markvattnet är rörligt och syrerikt kan arter som
gullpudra och vissa ormbunkar växa. De mer
blöta sumpskogarna hyser också en artrik lägre
fauna av ryggradslösa djur, däribland åtskilliga
arter av snäckor, flugor och skalbaggar. Inom
kommunen finns flera värdefulla partier med
sumpskog. Några exempel är Åsumallet och
Ekenabben.

Det finns en mängd olika typer av sumpskog
som ofta övergår i varandra. Dessutom finns
glidande övergångar mot öppnare våtmarker eller mot torrare skogstyper. Vid sidan av de rena
alkärren finns en mängd typer av lövsumpskogar. Det kan vara rena bestånd av björk eller
videsnår eller blandbestånd med lövträd och
buskar. Brakved, hägg och olika viden är vanliga
buskar. Många alkärr och lövsumpskogar har
uppstått i sen tid. De har sitt ursprung i fuktiga
eller blöta slåtterängar som fått växa igen.

I kärr och längs stränder av sjöar och vattendrag finns ofta lövskog. Glasbjörk och i synnerhet klibbal är väl anpassade för ett liv med
rötterna i vatten. Alsumpskogen är en spännande och särpräglad miljö. Alsumpskogen finner
man i regel i lite djupare sänkor där det finns
näringsrikt vatten och ofta finns det källpåverkade miljöer i kanterna. Alen har små rotknölar
där det finns kvävefixerande bakterier vilket är
anledningen till att alen inte behöver hushålla
med kväve utan kan släppa sina kväverika gröna löv utan att ta vara på klorofyllet. Förloppet
leder till att alkärren blir mycket näringsrika
med en ofta intressant moss- och svampflora.
Även kärlväxtfloran kan vara intressant.
Alsumpskogen är dessutom mycket viktig för
insekter och fåglar. En annan anledning till att
alsumpskogen är så artrik är att den är rik på
småmiljöer, så kallat mikrohabitat, som kan
utnyttjas av olika organismer. Här finns ofta
små öppna vattenytor och höga socklar som
alen växer på. På socklarna trivs fastmarksarter

medan vattendjur och vattenväxter kan finnas
bara någon decimeter därifrån. Luftfuktigheten är alltid hög vilket gynnar lavar som den
sällsynta hållaven liksom många mossor. Den
ständiga fukten stoppar nästan alla skogsbränder vilket gynnar förekomsten av störningskänsliga arter. Sumpskogarna är därför extra
känsliga för till exempel avverkningar eller
kraftiga gallringar. Förändras hydrologin genom
till exempel dikning förändras naturligtvis hela
skogstypen och därmed riskeras en förlust av
många arter.

Nyckelbiotoper
En nyckelbiotop är ett skogsområde med speciell naturtyp som har stor betydelse för skogens
flora och fauna. I dessa områden lever ofta
hotade och missgynnade arter vilket gör att de
spelar en nyckelroll i dagens skoglandskap.
Definitionen av en nyckelbiotop enligt Skogsstyrelsen är ”ett skogsområde där man finner
eller förväntas finna rödlistade arter. Undanta-
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get är arter med landskapsekologiska krav, till
exempel fåglar och däggdjur.” År 1990 började
inventeringen av nyckelbiotoper. Skogsstyrelsen inventerar småskogsbrukets marker medan
de större skogsägarna själva ansvarar för att
inventera sina marker. Samtidigt med inventeringen av nyckelbiotoper registreras även
områden (naturvärdesobjekt) som har naturvärden men inte når upp till samma kvalité
som en nyckelbiotop. Ofta är det områden som
om de lämnas orörda eller vårdas kommer att
utvecklas till en nyckelbiotop med tiden.

Klassningen av en nyckelbiotop är inte beroende av storlek eller om biotopen är naturlig eller
ett resultat av kulturpåverkan. Klassningen görs
istället med tre aspekter i fokus;
•

beståndshistorik,

•

artinnehåll.

•

beståndsstruktur och

Varje biotop får en biotoptypsbeteckning, som

beskriver objektets karaktärsdrag. Utgångspunkten för indelningen av biotoper har varit
skogens sammansättning, topografi, hydrologi,
geologi, störningar och typ av markanvändning.
Detta gör att biotoperna ibland kan vara väldigt
specifika, till exempel enstaka träd och ibland
mer generella. I vissa fall överlappar även typerna varandra.

Nyckelbiotoper är en värdebedömning som
ligger till grunden för krav om hänsyn i skogsbruket och värnar på så sätt om dessa områden.
Klassningen som nyckelbiotop är dock inte ett
skydd i sig själv utan snarare ett underlag för
framtida skydd.
Inom Kristianstad kommun finns cirka 475 st
nyckelbiotoper med allt från enstaka träd till
större områden och total upptar de en yta av
cirka 775 ha.
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Odlingslandskapet
Ett stort antal av dagens hotade kärlväxter
finner man i resterna av det gamla odlingslandskap som fanns innan dagens intensiva jordbruk infördes. Hälften av våra kärlväxter och
däggdjur lever idag helt eller delvis i odlingslandskapet. En femtedel av landets alla häckande fågelarter, närmare 50 stycken, bedöms
vara knutna dit under häckningstiden.
Jordbrukslandskapet med sitt kulturhistoriska
och biologiska innehåll är i sig ett resultat av
många bondegenerationers brukande. Redan
under yngre stenåldern för 6000 år sedan
började människan odla marken. Det tidigare
ursprungliga landskapet har alltsedan dess
ersatts med ett kulturlandskap.

De första odlingarna utgjordes av röjda ytor i
skogen som odlades upp, när marken tömts på
näring övergick den till betesmark och en ny yta
röjdes till åker. I detta tidiga skede av agrarhistorien var djurhållningen viktigare än odlingen,
därför var betesmarkerna dominerande.

Småbrutet odlingslandskap i Liarumsdalen Foto: Patrik Olofsson
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Ortsnamn som slutar på –röd tyder på att det
har skett en röjning av skogsmark till fördel
för odlingsmark i området. Röd härstammar
nämligen just från ordet röja och i Kristianstad
kommun finns flera orter med denna ändelse,
framförallt uppe på Linderödsåsen.

Det gamla odlingslandskapet

Jungfrulin trivs på ängsmark. Foto: Christer Neideman, Sländan

Under äldre järnåldern, 500f. Kr till 500 e. Kr
försämrades klimatet avsevärt i vad vi idag kal�lar ”Fimbulvintern”. Människorna tvingades då
ha djuren inomhus på vintern. Det blev nödvändigt att samla in foder till djuren under den
varma årstiden. Öppna gräsmarker övergick nu
till slåtterängar där gräset slogs och torkades
till hö på sensommaren. Markerna delades upp
i inägor och utmark. Inägorna eller inmarken
bestod av åker och ängsmark medan utmarken
var skog och betesmark. För att inte djuren som
gick lösa på utmarken skulle komma åt åkern
och ängen hägnades dessa in. Tack vare att
djuren nu stallades in på vintern kunde gödseln
tas omhand och spridas ut på de nu fasta åk-
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rarna. Andelen hö som tillvaratogs avgjorde hur
många djur som kunde hållas på vintern och ge
ny gödsel till åkern. Det blev nu ett viktigt samspel mellan äng och åker, vilket märks väl i det
gamla talesättet ”Äng är åkers moder”. Ängsbruket med sin början för omkring 2500 år sedan
levde kvar en lång tid, närmare bestämt till
1800-talets mitt då skiftesreformerna förändrade brukarförhållandena och in- och utägor
suddades ut.
Ängsmarkerna var av olika slag beroende på
markslag, fuktighet med mera. Gemensamt för
dem alla var att man tog vinterfoder ifrån dem
och att de var ogödslade. Den största delen av
höet togs från slåtterängar på fastmark men
med en ökad urlakning av näringsämnen under
medeltiden och framåt tilltog intresset för de
fuktiga markerna. Strandängar var praktiska
ur bondens synpunkt då de årligen översvämmades naturligt och på så vis gödslades genom
slam som avsattes med vattnet. Detta gjorde
att även våtmarker värderades högt i det gamla

odlingslandskapet.

Ett landskap i förändring
Under 1700- och 1800-talet genomgick landskapet stora förändringar. Skiftesreformerna
samlade gårdarnas ägor i större enheter när
jordbruket skulle effektiviseras. I och med laga
skiftesreformen under början på 1800-talet
splittrades byarna och bönderna tvingades
flytta ut på sina nya ägor. Detta ledde till att
jordbruket blev mer individualiserat och bönderna blev mer mottagliga för tekniska nyheter
och förbättringar som till exempel bättre plogar,
konstgödsel och nya växtföljder.
Under slutet av 1800 – talet och början på 1900
– talet utfördes ett stort antal sänkningar av
sjöar och mossar. Detta öppnade upp möjligheten för mer åker och åkerarealen växte kraftigt
i landskapet under denna tid. Senare infördes
även täckdikning vilket medförde större och
mer produktiva åkrar.

Av de forna gräsmarkerna med mycket höga naturvärden återstår idag bara en mycket lite del.
Den största delen består av betesmark och bara
en bråkdel av slåtterängarna finns kvar. Mellan åren 2002-2004 inventerade länsstyrelsen
på uppdrag av regeringen värdefulla ängs- och
betesmarker i landet. I Kristianstad kommun
ingår 544 områden som tillsammans omfattar
5800 ha.
Odlingslandskapet står för en stor del av vår
artrikedom. För att denna ska kunna bevaras är
det viktigt:
•
•

att småbiotoper och kantzoner ökar samt
att bruket av naturmarkerna fortgår som
tidigare – att kontinuiteten inte bryts.

Om hävden av någon anledning har minskat
behöver den ökas eller införas på nytt. I detta
sammanhang är det viktigt att inse att lantbrukaren är den viktigaste aktören för bevarandet
av värdena i odlingslandskapet. Framförallt
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är förekomsten av betesdjur en mycket viktig
faktor för bevarandet av värdena i odlingslandskapet.

Slåtterängar

Slåtterängar hyser en stor del av odlingslandskapets natur- och kulturvärden. Bara en
bråkdel av de ängar som fanns vid sekelskiftet
1900 finns kvar i dag. Det beror till stor del på
jordbrukets rationalisering. Slåtter bedrevs förr
på allt från friska till fuktiga ängsmarker.

Många insektsarter är beroende av de kärlväxter som finns på ängen, för många fjärilar är
ofta en specifik växtart helt avgörande för artens överlevnad. Det intensiva utnyttjandet med
årlig slåtter, ofta kombinerat med efterbete,
gynnar växter som tål att slås eller betas av.

Slåttergubbe är en karaktärsart för slåtterängar Foto: Christer Neideman, Sländan

Slåttergynnade arter har ofta huvuddelen av sin
växtmassa under knivens egg samt blommar
tidigt så fröna hinner spridas innan ängen slås.
De arter som finns på slåtterängen är också an-
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passade till det låga näringsinnehållet i marken.
Marken gödslas inte, utan utarmas istället av
den årliga höskörden, vilket är en förutsättning
för att inte mer kväveälskande och konkurrenskraftiga arter ska ta över.

Naturbetesmarker
Naturbetesmarkerna har en lång historia. Ofta
har marken använts som slåtteräng på den tid
då betesdjuren huvudsakligen betade i skogen.
Betesmarker och slåtterängar som hävdats
under lång tid och som inte har påverkats av
gödsel är ofta mycket artrika. Den hävdgynnade
floran är anpassad till näringsfattiga förhållanden och att regelbundet bli avslagen eller
avbetad. Artsammansättningen har skapats
genom en ibland månghundraårig hävd och är
ett levande biologiskt kulturarv.

Slåtterängs- och betesmarksväxterna är bra på
att hushålla med näring. Om hävden blir svag
eller upphör eller om en tidigare ogödslad mark

gödslas tar andra, mer högvuxna och konkurrensstarka och kvävegynnade växtarter som till
exempel midsommarblomster, älgört, örnbräken, maskros eller brännässla lätt över. Exempel
på hävdgynnade växter är darrgräs, knägräs,
granspira, jungfrulin, backsippa, blåklocka,
blåsuga och kattfot. Även många svampar är beroende av en kontinuerlig hävd på dessa magra
marker, t.ex. trivs flera av våra vaxskivlingar,
jordtungor och fingersvampar just här.

Strandängar
I det äldre kulturlandskapet omgavs sjöar och
vattendrag av strandängar som betades eller
slogs. Hävden resulterade i att vassen hölls låg
och gles, vilket ledde till en hög artrikedom.

Idag hotas strandängarna av igenväxning av
klibbal och vass och många av strandängens
växter är hotade. Hävden av strandängarna har
också en mycket stor betydelse för en lång rad

fågelarter. Vadarfåglar som exempelvis rödspov
trivs på de öppna ytorna.
Den betade strandängen är även viktig för
flyttande fåglar som använder ytorna som
rastplats. Inom kommunen finns värdefulla
strandängar utmed Helge å, Araslövssjön och
Hammarsjön.

Sandiga marker
Kristianstadsslättens sandiga marker har en
hög artriketdom som ett resultat av äldre brukartraditioner med ett vandrande åkerbruk.

De sandiga markerna var så näringsfattiga att
de endast kunde odlas upp ibland vart 30:e år.
Tiden där emellan fick de ligga i träda och fungera som betesmark. Detta speciella brukande
gjorde ändå att markerna hölls öppna och förutsättningar för speciella arter uppstod.
Tillsammans med kalkförekomsterna i marklagrena utvecklades med tiden en fauna och
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flora som vi idag kallar sandhed och sandstäpp.
Sandstäpp är idag en prioriterad naturtyp inom
hela EU som hyser många av våra hotade arter.
Här finner man till exempel den mycket hotade
sandnejlikan men även hedblomster, storsandlilja, gul fetknopp och kattfot. De lättgrävda och
varma jordarna är även livsmiljö för ett stort
antal insekter som idag för en tynande tillvaro
i landskapet. Flera av dessa marker är idag
naturreservat bland annat Sånnarna och Horna
Sandar.
Vid Sånnarnas naturreservat kan du uppleva en
bit av ett levande kulturlandskap.
Under högsommaren prunkar de sandiga
markerna av blommande växter i gult, rött och
blått. Har du tur får du även se den hotade fältpiplärkan, sökandes efter föda i området.

Bete på Sånnarnas sandiga marker. Foto: Patrik Olofsson
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Småbiotoper
En ”småbiotop” är ett mindre mark- och vattenområde som är eller kan vara livsmiljö för värdefulla växt- eller djurarter. Några exempel på
småbiotoper är de trädmiljöer som finns runt
herrgårdar eller kyrkor eller de märgelgravar
som återfinns i slättbygderna. Ibland dominerar
vissa trädarter, ibland är variationen mycket
stor. I flertalet parker och större trädgårdsmiljöer sköts trädbeståndet med inriktning på träd
som saknar skador och håligheter vilket är till
nackdel för många organismer. Eftersom alléerna i likhet med parkerna är planterade finns
även här hela skalan av olikartade till ensartade
bestånd. Särskilt långa och i ögonfallande alléer
finns vid de gårdar som ingår i riksintresset för
kulturmiljövård vid Araslövs farmer.

En ek kan vara värd för många olika arter. Foto: Håkan Östberg

Av solitärer och enstaka grova träd är ek det
vanligaste trädslaget. Ofta står de på åkerholmar, i kanten mellan skog och odlingsmark eller
i vägkanter. Många gånger är de i behov av skötsel. Igenväxning av sly och barrträd missgynnar
både solitärträdet och dess djur- och växtliv.
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Lönnen är ett mindre framträdande träd i parker men är vanligare i gårdsmiljöer. Ibland är
lönnen det enda kvarstående träd som vittnar
om en boplats. Ofta har dessa vårdträd hamlats.

I odlingslandskapet finns en rad andra småmiljöer som ofta glöms bort, men som har en viktig
funktion för den biologiska mångfalden. Dit
räknas bland annat åkerholmar, odlingsrösen,
stenmurar samt väg- och åkerrenar. Om de inte
är gödslade eller påverkade av besprutning kan
de hysa en hel del av odlingslandskapets växter
och smådjur. I igenväxande landskap och i fullåkersbygden innehåller dessa miljöer ofta rester av det gamla odlingslandskapets flora och
fauna. I ett landskap där hagmarker fortfarande
finns kvar kan de fylla en funktion som spridningsväg för växter och djur och områdena hjälper på så vis till att knyta samman landskapet.
Stenmurar är viktiga småbiotoper. Foto: Håkan Östberg
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Biologisk mångfald
Biologisk mångfald handlar om variationsrikedomen i livsmiljöer och hos levande organismer
samt samspelet mellan dem. Den biologiska
mångfalden är enkelt uttryckt livet på jorden i
sin helhet och i alla dess former. Den biologiska
mångfald vi har i dag är resultatet av drygt fyra
miljarder år av evolution.
Alltsedan människans jägar- och samlartid och
etableringen av de första kulturerna har denna
mångfald stått under påverkan av vår egen art.
Vi har tämjt djurarter, förädlat vilda grödor och
omformat landskap. Vi har förändrat livsmiljön
för många arter, och i en del fall förstört den.
Men vi har också skapat nya miljöer som passar
vissa arter.

Områden med stor biologisk mångfald hyser
oftast arter som är störningskänsliga och/eller sällsynta. Dessa områden har oftast varit
förskonade från större störningar vilket gett
möjligheter för utveckling av en rik flora och
fauna. Sumpskogar är exempel på områden som

Gullstånds vid Hammarsjön. Foto: Håkan Östberg
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många gånger undkommit förändringar i miljön
bland annat beroende på att skogen inte varit
lämplig att avverka och genom den vattenrika
omgivningens skydd mot skogsbränder. Många
av de områden som hyser en stor biologisk
mångfald är dessutom resultatet av en lång
tids kulturpåverkan - flera av de sällsynta och
hotade kärlväxterna är på detta sätt beroende
av lång tids påverkan av bete eller slåtter. Ofta
talar man om biologisk mångfald på tre
nivåer:
•

mångfald på ekosystemnivå

•

genetisk variation inom arterna

•

mångfalden av arter

Den genetiska variationen, det vill säga skillnader i arvsanlagen inom en art är själva förutsättningen för evolutionen. Små skillnader i
den genetiska uppsättningen kan vara livsavgörande när livsbetingelserna ändras. De som
är bäst lämpade till rådande villkor överlever,
övriga får sällan möjlighet att föra sina gener

vidare. När antalet individer av en art minskar,
minskar också den genetiska variationen och
arten får sämre chanser att klara en förändring
och därmed överleva.

Hot mot den biologiska mångfalden
De flesta hoten mot den biologiska mångfalden
är kopplade till mänskliga aktiviteter. Framförallt är det biotopförändringar eller andra
effekter av det moderna skogs- eller jordbruket som påverkar den biologiska mångfalden
i negativ riktning. Många biotoper som hyser
hotade arter minskar i utbredning. Den minskade arealen av vissa biotoper medför att andra
biotoper tillåts öka i omfattning. De moderna
brukningsmetoderna medför oftast att enformiga livsmiljöer ökar i utbredning. Dessa miljöer
hyser oftast arter som har en stor toleransbredd, medan arter som har smalare miljökrav
missgynnas. Den rumsliga mångformigheten
minskar således och bidrar till förlusten av biologisk mångfald. De största hoten utgörs såle-

des av att livsmiljöerna förändras i det modernt
brukade landskapet. Några av de mest allvarliga
förändringarna är:
•

Begränsning av arternas utrymme

•

Minskat antal småbiotoper

•
•
•
•
•
•

Biotopfragmentering
Ekotoner

Etablering av frammande arter

Misshushållning med genetiska resurser
Genetiskt modifierade organismer
Landskapsförändringar

Begränsning av arternas utrymme
Olika arter behöver olika stort utrymme för att
kunna existera. För de allra flesta arter har vi
inte tillräcklig kunskap för att kunna precisera
deras utrymmeskrav och de områden som hyser hotade arter bör därför bevaras i sin helhet.
Vilket utrymme en djurart behöver beror på
flera faktorer. För att en livskraftig population

64

ska kunna överleva måste andra individer av
samma art finnas tillräckligt nära så att genutbyte kan ske och inavel undvikas. En stor variation i genmaterialet ger dessutom bättre förutsättningar för arten att klara sig om livsmiljön
förändras, eftersom möjligheten till anpassning
ökar. Ju mer specialiserad en art är desto mer
känslig är den för förändringar i sin livsmiljö.
Gemensamt för de flesta arter som idag lever
på gränsen till försvinnande är att de är starkt
specialiserade till vissa miljöer.
Biotopfragmentering
Biotopfragmentering innebär att ursprungligen
sammanhängande områden splittras upp i mindre delområden, till exempel genom att vägar
dras genom naturområden eller att ett skogsområde avverkas. Många arter är beroende av
en tillräckligt stor areal för att klara hela sin
livscykel med till exempel sommar- och vinterdiet och födobehov för de uppväxande ungarna.
I ett fragmenterat landskap splittras populatio-

nen upp på en mängd små delpopulationer. En
sådan uppdelad population brukar benämnas
metapopulation. Utdöenderisken för en metapopulation är beroende av:
•
•

förhållandena för varje delpopulation och

av spridningen av individer mellan delpopulationerna.

Det är viktigt att likvärdiga biotoper ligger så
pass nära varandra att de kan fungera som länkar i en kedja som möjliggör spridning mellan
de olika områdena. Chansen att en population
skall undgå utrotning är rimligen bättre om den
ingår i en större metapopulation jämfört med
om den befinner sig helt isolerad.
Minskat antal småbiotoper
Med småbiotop menas ett mindre mark- eller
vattenområde som är livsmiljö för olika växtoch djurarter. Många småbiotoper fungerar
som refuger i annars monotona landskapstyper, åtminstone för arter som inte kräver stora

Rördromen är knuten till sjöar med täta
vassbestånd och god tillgång på fisk, grodor
och vatteninsekter. Foto: Patrik Olofsson
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sammanhängande områden. Typiska exempel
på småbiotoper är märgelgravar, åkerholmar,
sankpartier och stengärdsgårdar. Sådana miljöer är reträttplatser för övervintrande insekter
och fungerar som provianterings-, skydds- och
boplatser för däggdjur, fåglar, groddjur och kräldjur. I en del fall kan dessa småbiotoper vara
helt avgörande för vissa arters överlevnad.
Närbelägna småbiotoper som förbinds med
varandra genom stråk av ”naturliga” områden fungerar som spridningskorridorer. En
spridningskorridor kan utgöras av en stengärdesgård eller ett vattendrag med naturliga
kantzoner. Många småbiotoper har försvunnit
beroende på den effektiviserade markanvändningen, vilket naturligtvis inverkar negativt på
den biologiska mångfalden.

Ekotoner
Gränszonen mellan två distinkta ekosystem, en
så kallad ekoton, är ett viktigt element i land-

skapet. Ett exempel på en ekoton är ett skogsbryn som utgör gräns mellan en skog och en
betesmark. I denna gränszon förekommer det
djur och växter som både hör hemma i skogen
och på betesmarken, vilket gör gränszonen
betydligt mer artrik än de omgivande markerna. Kanteffekterna är dels fysiska och kan till
exempel visa sig som en förändrad temperatur,
dels biologiska i form av påverkan från andra
organismer. Ekotoner är således oftast positiva
för den biologiska mångfalden. Om en biotop
genomgår en fragmenteringsprocess kan den
dock ha en negativ innebörd för den biologiska
mångfalden eftersom kantzonernas andel av
ytan ökar. I små biotopfragment kan kanteffekterna komma att påverka hela ytan eftersom den
ursprungliga naturtypen minskar.
Främmande arter
Introduktion av nya arter medför stora risker
för den befintliga floran och faunan. Ofta anpassar sig de nya arterna så bra till sin nya miljö att

de kan konkurrera ut de ursprungliga.

Utplantering av främmande arter har en lång
tradition inom framförallt jakt- och fiskevården
och arter som förts in avsiktligt till Sverige är
bland annat fälthare, fasan, dovhjort, kanadagås och signalkräfta. Av dessa har bland annat
signalkräftan gett upphov till problematiska
effekter. Arten är immun mot kräftpest men
fungerar som smittbärare vilket medför att
smittan kvarstår kontinuerligt i vattendragen.
Den inhemska flodkräftan har drabbats hårt av
kräftpesten och det är idag förbjudet att plantera ut signalkräfta i vattendrag där den inte
redan finns. Sjögull är en annan art som spridit
sig mycket i flera sjöar. Arten säljs för bland annat trädgårdsdammar och kan, om den sprids,
snabbt etablera och expandera sig i sjöar där
den på ett effektivt sätt konkurrerar med inhemsk växtlighet.
Det finns också arter som oavsiktligt etablerat
vilda bestånd i landet. Den svenska minkstam-
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men härstammar till exempel från djur som
rymt från pälsfarmer. Minken som är ett fruktat
rovdjur har bland annat påverkat fågelfaunans
sammansättning utmed kusterna.

Misshushållning med genetiska resurser hos
vilda djur- och växtbestånd
En art som får utvecklas ostört kommer att
anpassa sig till de naturliga förutsättningarna.
De egenskaper som är mest lämpade för miljön kommer således att bli de som dominerar.
Denna naturliga genetiska urvalsprocess sätts
ur spel i de fall då människan avgör vilken art
och vilka individer som ska finnas inom ett visst
område. Ett exempel är skogsbruket där man
planterar ut plantor som är odlade på ett annat
ställe och som därmed har ett för växtplatsen
främmande genetiskt ursprung. Detta förfarande kan innebära att viktig genetisk variation
som anpassats efter de lokala förhållandena går
förlorad, vilket på sikt kan äventyra beståndets
överlevnad.

Kanadagås - en främmande art som introducerats i Sverige. Foto: Christer Neideman, Sländan.
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Genetiskt modifierade organismer
Introduktion av genetiskt modifierade organismer kan innebära att den naturliga urvalsprocessen och anpassningen till miljön går förlorad. Det finns även risk för att genmodifierade
arter hybridiserar med naturliga arter och att
oönskade effekter uppstår.
Landskapsförändringar
De hot som gäller för den biologiska mångfalden på artnivå gäller också på genetisk nivå. Att
livsmiljön förändras genom till exempel storskaliga landskapsförändringar kan medföra att
antalet individer av en art minskar och att en
mängd arvsanlag därmed går förlorade. Hotorsaker såsom jakt, insamling (av växter eller
ryggradslösa djur) samt orsaker kopplade till
effekter av miljögifter, kemikalier eller föroreningar bidrar också till att mångfalden minskar.

Miljögifter är ofta särskilt allvarliga för organis-

mer som lever i vattenmiljö och för toppkonsumenter. Även storskaliga miljöförändringar
såsom övergödning och försurning påverkar
livsmiljön för många arter. De allra flesta av de
hotade kärlväxterna är till exempel anpassade
till en låg näringsnivå. När näringsmängden
ökar på grund av gödsling och kvävenedfall får
de svårare att konkurrera med mer näringsälskande arter som till exempel bredbladiga gräs.
Gödande ämnen påverkar även vattenekosystemen negativt och resulterar i algblomningar,
igenväxning och syrgasbrist. Vattenmiljöerna
påverkas även av försurning vilket innebär att
pH-värdet sänks och växt- och djurliv skadas.
I Kristianstads kommun är i princip samtliga
sjöar och vattendrag påverkade av övergödning.
I kommunens norra delar finns dessutom flera
vattendrag som är försurningspåverkade.

Motiv för att bevara den biologiska
mångfalden
Vad finns det då för motiv för att bevara

den biologiska mångfalden? Oftast pratar man
om fyra övergripande motiv:
•

•

•

Försörjning och välstånd: Biologiska
resurser utgör basen för livsuppehället och
mycket av dagens och morgondagens näringsverksamhet. Studier av naturen genererar såväl nya tekniska uppfinningar som
ny råvara. Gener är den yttersta ”råvaran”
för den bioteknik som nu tillämpas inom
läkemedelsindustri, jordbruk med mera.

Ekosystemtjänster: Ekosystemen utför
många tjänster som tas för givet och därför
inte värderas i pengar. Exempel på detta är
mikroorganismernas frigörelse av näringsämnen, deras nedbrytning av föroreningar
i luft, mark och vatten, insekternas pollinering och vegetationens vattenreglerande effekt. Den biologiska mångfalden är därmed
en förutsättning för människans såväl som
alla andra organismers existens.
Estetiska värden: Naturen har alltid varit
en inspirationskälla för människan och ger
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•

avtryck inom såväl konsten som litteraturen. Naturen skänker ovärderliga upplevelser, sinnesro och befrämjar hälsan.

Etiska och existentiella värden: Livets
mångfald är ett resultat av miljarder år av
evolution. Många människor känner stark
olust inför att människan i vissa fall utraderar resultatet av den långa utvecklingshistoriken. Och vilken rätt har vi att utarma
naturresurserna, och därigenom inskränka
på framtida generationers utvecklingsmöjligheter? Vi är själva en del av mångfalden.
Genom att betrakta och utforska livets
mekanismer och utveckling, kan vi bättre
förstå vår egen roll i tillvaron.
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Geologi
Kristianstads kommun är geologiskt sett ett
spännande och relativt varierande område med
skiftande berggrund. Berggrunden och jordarterna samt deras geologiska historia bestämmer naturförhållandena, landskapets utseende
och vilka naturresurser vi har.
Kristianstadsslätten med sina sedimentära
bergarter omges av områden med graniter och
gnejser. Bergarterna varierar i ålder mellan
ca 1,7 miljarder år för urberget ned till ca 50
miljoner år för den yngsta sedimentära berggrunden. Urberget i Skåne tillhör den sydvästra
delen av den Baltiska skölden vilken sträcker
sig från Kolahalvön i nordost till Skåne i sydväst. Skölden har bildats då sedimentära och
vulkaniska bergarter veckats och omvandlats
tillsammans med inträngande magma.

Urberget
Flyttblock vid Kjugkull Foto:Håkan Östberg

Urberget är den äldsta berggrunden i Kristianstad och har under årmiljonerna påverkats av
tektoniska processer det vill säga rörelser i de
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plattor som täcker jordskorpan. Kommunens
åsar (horstar) och spricksjöar är till exempel
resultat av detta. Urberget kan delas in i ett
västligt och ett östligt område vilka skiljs åt av
den sk protoginzonen.
Protoginzonen
Zonen löper i nordostlig riktning och är en
tektonisk gräns som skiljer den gnejsdominerade berggrunden i sydvästra Sverige från den
granit- och vulkanitdominerade berggrunden i
Småland och Blekinge. I Skåne domineras dock
även den östra delen av gnejser. I anslutning till
protoginzonen finns avvikande bergarter som
bildats genom att magma trängt upp i sprickor
och försvagningszoner. Protoginzonen präglas
i Skåne av bergarterna hyperitdiabas, syenit,
gnejsig granit samt smala stråk med kraftig
förskiffring. Hyperitdiabasen förekommer som
brantstående ofta mer än 100 meter mäktiga
gångar. Syeniten finns i linsformade kroppar
och förekommer bland annat i ett stråk nord-

väst om Kristianstad.
Gnejser och graniter
Urberget i Skåne domineras av ca 1,7 miljarder
år gamla finkorniga gnejser. Söder om Kristianstadsslätten finns finkorniga, rödaktiga gnejser
med stort inslag av fältspat. Förutom gnejserna
förekommer homogena granitvarianter norr
om Kristianstad, bland annat de så kallade Vånga- och Karlshamnsgraniterna. Karlshamnsgraniten är medelkorning, ögonförande och rödgrå
till färgen. Vångagraniten som finns väster om
Ivösjön och på Ivön är röd till färgen och rik på
kvarts. Vångagraniten har sedan länge använts
som prydnadssten.
Vid kommunens gräns mot Bromölla kommun
finns den geologiskt intressanta Västanåformationen. Formationen utgörs av vulkaniska
och sedimentära bergarter och bland annat
ingår kvartsit, glimmerskiffer, konglomerat
och såväl basiska som sura vulkaniter. De sura

vulkaniterna övergår gradvis till en grå, fin till
medelkorning granitisk gnejs som ofta har en
utpräglat stänglig struktur och som betecknas
”Blekinge kustgnejs”.
Kaolinlera
Urbergsskölden har under årmiljoner-nas lopp
utsatts för en stark vittring. Vittringsprocesserna skedde inte jämnt eftersom sprick- och
svaghetszoner an-grips lättast. Berget vittrade
på sina ställen ned till flera hundra meters djup
och lämnade efter sig ett vittrat ytlager (regolit)
som lätt kunde transporteras bort av vatten och
vind. Regolitens undre gräns bildar ett småknöligt mönster med uppstickande partier av ovittrat berg och isolerade kärnblock. En viss del av
urbergets mineral omvandlades genom vittringsprocesserna till kaolinlera. Den kaolin som
bevarats fram till idag har skyddats av senare
lager av kritsediment som sedan i sin tur vittrat
bort. På sina ställen har dock även kaolinleran
vittrat bort under den yngre kritperioden och
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istället lämnat efter sig friliggande urbergskullar och kärnblock. I det nedlagda kaolin- och
kritbrottet på Ivö syns tydligt hur urbergskullarna uppstått genom vittring av berget med
åtföljande erosion av vittringsmaterialet. Andra
bergkullar som formats på detta sätt är Fjälkinge backe, Kjugekull och Lilles backe.
Åsarna i Kristianstads kommun
Berggrunden har under årmiljonerna dessutom
påverkats av de tektoniska processerna (rörelser). Dessa ledde för ungefär 300 miljoner år
sedan till att den nordeuropeiska kontinenten
krockade med den sydeuropeiska. Krocken
ledde till att stora spänningar uppstod i jordskorpan och att den till och med drogs isär på
vissa ställen. Förkastningsgränsen mellan de
två plattorna kallas Thornquistzonen. På vissa
platser resulterade kollisionen i att uppskjutande bergspartier bildades. Dessa uppskjutande
bergspartier bildade de skånska åsarna - horstarna. På andra ställen bildades istället sprick-

or som magma kunde tränga upp i. I denna zon
förekommer därför smala, branta gångar av
diabas som bildats av uppträngande magma (så
kallad nordvästdiabas). På andra platser kvarstod sprickorna och kom senare att fyllas med
vatten. Berggrunden delades således upp i ett
sprickmönster av gravsänkor och syd-östligt
strykande höjdryggar. I Kristianstads kommun
finns två horstområden; Nävlingeåsen och Linderödsåsen som med sin avvikande topografi
och mineralsammansättning bidrar till kommunens rika biologiska mångfald. Många av kommunens sjöar är spricksjöar och har bildats i
fördjupningar i jordskorpan.

Den sedimentära berggrunden
Den sedimentära berggrund som täcker urbergsskölden är yngre än urberget. Den bildades när havsnivån steg och ett stort grundhav
kom att täcka den starkt nedvittrade urbergsytan. På bottnen avsattes sand och lera vilket under årmiljonerna omvandlats till mycket hårda

sand- och lerstenar.

Utvecklingen av den sedimentära
berggrunden
Den sedimentära bergrunden bildades för cirka
570 miljoner år sedan. Sedan dess har sandstenen på vissa platser överlagrats av alunskiffer
som bildats då organiskt material blandats in i
de finkorniga sedimenten.

Alunskiffern avsattes i en syrefattig havsmiljö
rik på ruttnande och svavelhaltiga ämnen. Sedimentationen i marin miljö fortsatte sedan fram
till för ca 410 miljoner år sedan då tidsperioden
devon inleddes. Havet började då successivt
dra sig tillbaka och under perioderna karbon
och perm (355-250 miljoner år sedan) utgjordes största delen av Skåne av ett höjdområde
präglat av kontinentala förhållanden. Perioden
kännetecknas av en intensiv erosion och det
finns endast små rester av sedimentära bergarter kvar från denna tid. Under trias (250-205
miljoner år sedan) fortsatte de erosiva kraf-
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terna att verka och erosionsmaterialet bildade
sedermera grova sandstenar.

Mot slutet av trias och under jura (205-140
miljoner år sedan) blev klimatet fuktigare och
växtligheten ökade. Bergarterna som bildades
under denna tidsperiod består i huvudsak av
sandsten, lersten och kol som avsatts i deltan,
grunda laguner, sjöar och vattendrag. Under
yngre krita (140 miljoner år sedan) eroderades
stora delar av den sedimentberggrund som
avsatts under trias och jura bort. Under kritperioden steg havsytan åter och gav upphov till
att en mäktig lagerserie med sand, silt och lera
avsattes. Under kritperioden utsattes Skåne
också för kraftiga tektoniska rörelser vilket
bland annat ledde till att flera mindre bassänger, varav Kristianstadsbassängen är en, bildades. Bassängområdena avskildes av höjdryggar
som till exempel Linderödsåsen vilka utsattes
för kraftig erosion under yngre krita.
Kristianstadsbassängen var öppen österut och

fortsatte med tilltagande djup ut mot Hanöbukten. Nivån varierade kraftigt och Hanöbukten
har under vissa perioder varit nästintill torrlagd, vilket fynd av trädfossil vittnar om. Krithavet nådde periodvis så högt att en förbindelse
uppstod mellan Kristianstadsbäckenet och
Hallandskusten. Det material som avlagrades
på havsbottnen har gett upphov till de sedimentära bergarter som kännetecknar Kristianstadsslätten. Dessa bergarter utgörs till största delen
av kritkalksten, vilken ofta är kvartshaltig.
Dessutom förekommer inslag av kvartssandsten. De sedimentära bergarterna är upp till
400 m mäktiga. Brytning av kalksten har pågått
sedan 1100-talet. Flertalet brott har bedrivits
i liten skala och i många har ingen brytning
ägt rum under 1900-talet. I kommunen har
de flesta brotten varit belägna i trakterna runt
Ullstorp.

Kristianstadsbäckenets nordgräns är relativt
otydlig och syns mestadels bara som en uttunning av sedimenten. På vissa ställen indikeras

gränsen av en rikligt storblockig terräng, bland
annat kan detta ses i ett smalt bälte i trakterna
av Norra Ströö.

Berggrund och naturvärden
Berggrundens uppbyggnad anger ramarna för
vilka biologiska utvecklingsmöjligheter ett område har, till exempel vilka växter och djur som
trivs. Man kan dela in de berggrundsgeologiska
naturvärdena i:
•
•

Berggrundsbetingade värden
Strukturbetingade värden

Berggrundsbetingande värden
Kalkberggrund
Kalkberggrunden i Kristianstads kommuns centrala delar ger förutsättningar för att ett stort
antal sällsynta, näringskrävande växter och
svampar ska kunna trivas. Med den botaniska
mångfalden följer även en stor mångfald fauna-
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mässigt sett. Inom kommunen finns till exempel flera rikkärr med olika orkidéarter vilka är
helt beroende av det kalkrika grundvatten som
tränger upp i marken. Några exempel på kalkpåverkade fuktängar och rikkärr är Gyetorpskärret, rikkärret vid Norra Åsum, markerna
runt Lyngsjön och Grönhult.
Hyperitdiabasen
Hyperdiabasen som finns i stråk i nordöstlig
riktning är lättvittrad och kalkrik och ger därför
upphov till en mycket rik flora och fauna. Den
bredaste diabasgången löper i trakterna av
Bjära på Linderödsåsen och kännetecknas av
sin grovkornighet och sitt innehåll av mineralet
olivin. Bjära karakteriseras av en ädellövskog
med bok, lind, lönn och avenbok. I fältskiktet förekommer skogsbingel, blåsippa och storrams.
Vattenfall i ravinen Forsakar.
Foto: Sven-Erik Magnusson

Strukturbetingade värden
De strukturbetingade värdena utgörs till exempel av raviner och förkastningsbranter. Raviner-

na präglas av ett fuktigt och skyddat klimat som
ger förutsättningar för en rad sällsynta arter.
Den mest välkända ravinen i Kristianstads kommun är Forsakar som skär djupt ned i Linderödsåsens sluttning. I den övre delen finns flera
stora vattenfall som forsar fram över branta
stup. Sluttningarna är klädda med bokskog med
god förekomst av lågor och död ved. Vid Forsakar finns en rik fauna av ryggradslösa djur och
bland annat förekommer den utrotningshotade
bokskogslöparen. En annan välkänd ravin är
Kastagropen i kommunens norra del.
Förkastningsbranterna på Linderödsåsen hyser
en stor biologisk mångfald. Förutsättningarna
påverkas framförallt av den näringsrika krita/
gnejsmorän som inlandsisen fört med sig från
den omgivande slätten och av de rent fysiska
förutsättningar som topografin ger upphov till.
Branterna utsätts ständigt för påverkan av det
regnvatten som rinner nedför sluttningarna
och som blir allt mer näringsrikt under sin väg
nedför åsen. Små bäckar bidrar dessutom till
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variationsrikedomen i sluttningarna. På vissa
ställen spelar också de speciella, näringsrika
bergarter som förekommer i förkastningszonen
en stor roll.
Vid Maltesholm på Linderödsåsens sluttning
finns ett utomordentligt rikt lövskogsområde
med förekomst av små översilningskärr med
ask och al. Inom detta område finns en av landets mest välutvecklade ädellövskogsflora och
en mycket rik fauna.

Landformer i Kristianstads kommun
Den senaste istiden (Weichselistiden) inleddes
för ca 115.000 år sedan och nådde sin maximala utbredning för ungefär 20.000 år sedan. Isen
förde med sig bergartsmaterial som sedermera
kom att ingå i moränjordarna. Den bergart som
berggrunden byggs upp av i ett område dominerar i moränen, men det förekommer också
inslag av främmande material som transporterats längre ifrån. Med ledning av de främmande

bergarterna går det att avgöra i vilken riktning
isen rört sig. Spräcklig flinta från Kristianstadstrakten har på detta sätt spridits över stora
delar av Skåne, vilket visar på en isrörelseriktning från nordost.

Moränbacklandskap
För ca 20.000 år sedan blev klimatet blev varmare och isen började smälta av. Då isfronten
drog sig tillbaka lämnade den efter sig rester av
smältande, stillaliggande dödis som efter hand
kom att täckas av framsmältande morän. Idag
utgör sådana områden småkuperade moränbacklandskap.

Rullstensåsar och isälvsdeltan
Isens smältvatten samlades i tunnlar som mynnade i isens kant. Utmed dessa smältvattenkanaler avsattes grovt sorterat material (sten,
grus och sand). Detta material, som finns kvar
som långa strängar i landskapet sedan isen försvunnit, benämns rullstensåsar. Det mer finkorniga isälvsmaterialet följde med isälvarna ända

till mynningen och avsattes först då vattnet
svämmade ut över en stor yta och flödeshastigheten minskade. På dessa ställen bildades
flacka så kallade sandurfält. Om isälven istället mynnade i vatten kunde stora isälvsdeltan
byggas upp. I Kristianstads kommun finns två
stora stråk med isälvsmaterial. Det ena löper
från Kälkestad – Bäckaskog – Nymö och drar
efter ett litet avbrott vidare ned över Legeved
– Rinkaby – Ripa. Denna avlagring gränsar i
öster till ett mindre stråk som löper från Gualöv
i Bromölla kommun ned mot Vanneberga och
Gälltofta. Det andra stråket löper mellan FärlövÖllsjö-Nöbbelöv-Lyngsjö-Everöd-VittskövleDegeberga. I trakterna runt Vånga finns rullstensåsar och isälvsdeltan. Rullstensåsar finns
även i Huaröd och Hörröd.
Det allra mest finkorniga materialet som isälvarna förde med sig sedimenterade först när
det nådde havet. De områden som låg under
högsta kustlinjen då inlandsisen smälte täcktes
därför av så kallad glacial lera. Så är bland an-
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nat fallet med Kristianstadsslätten. Den glaciala
leran har på de flesta ställen överlagrats av
grövre sediment då kustlinjen försköts nedåt.

Dödissänkor och sedimentbackar
Då inlandsisens kant nådde östra Skåne dämdes issjöar upp mellan isen och Linderödsåsen.
Den smältande isen lämnade dessutom efter sig
stora block av lossbruten dödis i det uppdämda
området. I issjöarna avsattes sediment av grus,
sand och mo mellan de kvarliggande dödisblocken. Denna process har gett upphov till det
landskap av dödissänkor och sedimentbackar
som bland annat återfinns på Degeberga backar
i södra delen av Kristianstads kommun.

Landformsbetingade naturvärden

Sedimentbackar vid Degeberga backar Foto: Karin Magntorn

Grus- och sandavlagringar är av stor betydelse
för tolkningen av inlandsisens avsmältning och
har därigenom ofta geovetenskapliga värden.
De utgör dessutom ofta värdefulla inslag i landskapet och är attraktiva områden för friluftsli-
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vet. De har ofta stor grundvattenföring och är
därigenom också av stor betydelse för vattenförsörjningen. Följande landformer kan med
hänseende till ovanstående intressen anses
vara särskilt värdefulla ur bevarandesynpunkt:
•

Rullstensåsar och andra isälvsavlagringar

•

Sanddyner

•
•

Moränryggar och andra former av isavlagringar
Former bildade av sluttningsprocesser

Förutom de rent geovetenskapliga värdena har
områdena ofta även stora biologiska värden.
Den geologiska karaktären är den faktor som
ligger till grund för ett områdes ”karaktärsutveckling”. På sandiga områden som bildats av
inlandsisens smältvatten skapas till exempel
ett speciellt lokalklimat som tillsammans med
substratet ger förutsättningar för starkt specialiserade arter. Exempel på sandiga områden
med stora naturvärden är Ripa Sandar och
Degeberga backar.

Kalkrikedomen tillsammans med det finkorniga
och torra underlaget ger förutsättningar för att
arter som grusviva, hedblomster och tofsäxing
ska trivas. Andra isälvsavlagringar utgörs till
exempel av Huaröds- och Hörrödsåsen; markanta rullstensåsar som är bevuxna med äldre
bokskog och av Myrestads backar vilka kännetecknas av isälvsavlagringar i form av utbredda
kullar och platåer genomskurna av skogklädda
raviner.

En annan särpräglad landform med stora naturvärden är det dynlandskap som finns utmed
kusten mellan Juleboda och Åhus. Sanddynerna
bildas i områden med stark vind och torra,
vegetationsfria, finkorniga marker. Den vindtransporterade sanden som benämns flygsand
avsätts sedan då vindstyrkan avtar och bildar
mjuka dyner. Detta område hyser sällsynta
arter av lavar och gynnsamma biotoper för
många insekter och fåglar, till exempel lärkfalk,
fältpiplärka och nattskärra. I landskapet förekommer även mer örtrika partier med fältsippa,

hedblomster och backtimjan.

Geologiskt värdefulla lokaler
i kommunen
Kristianstads kommun är rik på geologiskt värdefulla lokaler. Här följer en förteckning över
några av de mest betydelsefulla lokalerna. I
förteckningen nämns framförallt de geologiska
formationer som är av betydelse för naturvården, men även ett antal som anses värdefulla ur
rent geovetenskaplig synvinkel.
Fjälkinge backe är en urbergskulle som framträtt då den omgivande berggrunden vittrat
ned. Då Kristianstadsslätten låg under vatten
låg Fjälkinge backe precis i strandlinjen (HK).
Det finns därför förekomst av svallgrus på
sluttningarna. Fjälkinge backe hyser även spår
av äldre vittringsformer och av vinderosion.
Sluttningarna utgörs av torra betesmarker med
skyddsvärd flora och fauna. Den norra delen av
backen är delvis skogklädd.
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Kjugekull är ett restberg mellan Ivösjön och
Oppmannasjön. I området finns runt 50 jättegrytor. Vissa av dessa jättegrytor har kalkavlagringar på bottnen, vilket visar att de tillkommit
i en helt annan tidsålder än de vanligare, glaciala jättegrytorna. Terrängen är kuperad och
storblockig. Odlingslandskapet är småskaligt
och innehåller betesmarker med lång hävdkontinuitet. I området finns både ljunghedar, gräshedar, torrängar och kalkfuktängar.

Balsberget är ännu ett värdefullt restberg
beläget väster om Råbelövssjön. Balsberget är
till stora delar täckt av en naturskogslik bokskog vilken hyser flera områden som klassats
som nyckelbiotoper. På Balsbergets sluttning
finns en av Skånes största grottor som bildats
dels av att vatten löst ut kalkstenen som överlagrat urberget, dels av mänsklig underjordisk
kalkbrytning. Grottsystemet är komplicerat och
hittills är över 200 meter kartlagt. Ovanför grottan finns strutformiga instörtningstrattar, så
kallade doliner.

Hallabacken utgörs av en uppstickande urbergsknalle på kritaslätten. Hallabacken hyser
en stor mängd jättegrytor i varierande storlek.

isberg; på sina ställen förekommer djupa fåror
i marken. Det förklaras just av att strandade
isberg plöjt sig fram en bit i bottnen.

Maglestenen är ett stort flyttblock som är ca 7
m högt, 5 m brett och 7,5 m långt. I övriga Sverige finns det block som är mycket större, men
i Skåne är det ovanligt med jätteblock. Vanligen
har flyttblocken transporterats av den sammanhängande inlandsisen, men så är inte fallet med
Maglestenen. Stenen underlagras av vattenavsatta sediment (sand och lera). Det innebär att
stenen måste ha förts på plats av ett isberg. På
Kristianstadsslätten finns även andra spår av

Silverbrottet är beläget på Västanåberget,
cirka 3 km nordost om Vånga. Silverbrottet
är ett stenbrott där sten till fasadbeklädnad
brutits under namnet silvergranit. Brytningen
upphörde på 1960-talet. Området är beläget
utmed protoginzonen och har utsatts för stark
omvandling. Bergarten är därför både skiffrig
och stänglig och har sedan länge på grund av
sitt utseende kallats för glimmerskiffer. Det är
felaktigt eftersom den egentliga glimmerskiffern är en sedimentär bergart och silvergraniten är vulkanisk. Silvergraniten innehåller det
glansiga mineralet muskovit som i bygden gått
under namnet kråksilver. Silvergraniten genomskärs i brottet av en centimeterbred blå linje
av det sällsynta mineralet lazulit. Det lockar
många geologiskt intresserade till lokalen.

Revhaken kan sägas var den norra avslutningen på Hanöbuktens sandstränder. På udden
finns en mängd block av grå sandsten som är
formad i mycket märkliga mönster. Blocken är
mycket fossilrika och har bildats under den senare delen av kritperioden. Genom vittring har
de lösare partierna försvunnit och lämnat efter
sig murkelliknande block med oregelbundna
fördjupningar och kammar.

Prickesten är ett flyttblock med flera jättegrytor och skålgropar på ovansidan.
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Ivöklack är känd för sitt fossilrika gamla kaolin- och kritbrott med lämningar från kritperioden för ca 70 miljoner år sedan. Fossilen utgörs
bla av sjöborrar, bläckfiskar, hajar, sköldpaddor
och svanödlor. Det gamla kalkbrottet är även
värdefullt ur botanisk synvinkel och hyser flera
orkidéarter. Klackens blockiga nordostsluttning
domineras av ett naturskogsliknande bokskogsområde. Skogen är rik på lågor och högstubbar
och hyser flera hotade arter kärlväxter, svampar, lavar, mossor, snäckor och insekter.
Ugnsmunnarna på Ivöns västra strand är
strandgrottor, som bildats genom havets nötningar i sprickor i kalkberget för 7000-3500
år sedan. Vid denna tid trängde havsvatten in
i Östersjön via Öresund och förvandlade den
tidigare isolerade Baltiska issjön till Littorinahavet. Som namnet anger påminner grottorna
om bakugnsöppningar. Den djupaste grottan
sträcker sig 18 m in i strandvallarna.

Raslången är en smal sjö som till viss del är be-

Ugnsmunnarna är ett geologiskt intressant utflyktsmål. Foto: Patrik Olofsson

79

lägen i Kristianstad kommuns nordöstra hörn.
Vid stranden väster om Kiön, vid Nissavången,
kan ovanliga fossil påträffas. Fossilen ser ut som
decimeterlånga träbitar och utgörs av förkislade vedrester av barrträd som är släkt med de
amerikanska redwoodträden. Förkislingen har
troligen skett genom att vedrester lagrats in i
fältspatsrik sand och lera. Cellulosan i veden
har sedan bytts ut mot kiseldioxid vilket gjort
det möjligt att in i minsta detalj se strukturerna
i veden. Vedresterna härstammar från tertiärtiden (65 miljoner år sedan) då dessa träd växte i
närheten av sjön.
Vångaberget är uppbyggt av en röd, oftast
parallellstrukturerad, granit som benämns
Vångagranit. Vångagraniten är rik på kvarts och
mikroklin och används inom stenindustrin som
prydnadssten. På berget finns flera brott och
skrotstenshögar där bergarten kan studeras.
Vångabergets östsida är klätt med bokskog och
stupar brant ned mot Ivösjön. Nivåskillnaden är
över 100 meter. Skogen är otillgänglig och rik

på död ved vilket ger goda förutsättningar för
den lägre faunan.

Bergtäkter – I kommunen finns ett antal bergtäkter där värdefull geologisk information och
kunskap finns att hämta:
•

•

Bergtäkten sydväst om Önnestad med syenit
och gångar av nord-västdiabas. I brottet kan
en grovkornig, gröngrå, massformig syenit
genomskuren av mörkgrå gångar av finkornig nordvästdiabas studeras.
Bergtäkten vid Sätaröd som visar en starkt
sönderbruten berggrund som uppkommit
genom påfrestningarna i samband med
förkastningsprocesserna. I hyperitdiabasgången kan en ökad omvandlingsgrad från
centrum av gången ut mot den östra gränsen studeras. I denna gränszon är hyperitdiabasen amfibolitomvandlad, medan den
östra kontaktgränsen med omgivande berg
utgörs av en frisk diabas. Nära den östra
kontakten genomdras gången dessutom av
1-2 m bred mycket kraftigt förskiffrad zon i

•

•

gångens riktning.

Vid Ringeleslätt gamla kritbrott finns en
skärning med kalkarenit (skalgruskalk). I
profilen finns även ett drygt decimeterbrett
band av konglomerat. Bollarna i konglomeratet utgörs vanligen av urberg, men inslag
av diabas- och kalkbollar förekommer.
På Balsberget finns finns spår efter tidigare
diabasbrytning. Mängder med skrotsten
finns i området.

Hot och skydd

Det går inte att helt jämställa de geologiska naturvärdena och deras skyddsbehov med andra
naturvärden eftersom biotoper som skadats
vanligen kan restaureras inom överskådliga
tidsrymder. Geologiska naturvärden avspeglar
utvecklingen under miljontals år och kan varken återställas eller återskapas när de skadats.
På samma sätt som det talas om biologisk
mångfald kan man dock även tala om geologisk
mångfald och hoten mot den. Det finns mineral
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och fossil samt områden med bergartssammansättningar som är unika. Precis som vad gäller
sällsynta växt- och djurarter har de ett stort
skyddsbehov som aktualiseras av traditionella
exploateringsintressen men också av samlare
av mineral och fossil. I Kristianstads kommun
finns flera klassiska fossillokaler vilka är i behov av skyddsåtgärder. Det gäller bland annat
Ivö klack och Ugnsmunnarna på Ivö.
De främsta hotfaktorerna mot de geologiska
värdena utgörs av:
• Täktverksamhet, även husbehovstäkter
•

Exploateringsåtgärder som bebyggelse, vägar, järnvägar, schaktningar etc.

•

Jordbruksåtgärder till exempel borttagande
av odlingshinder, ändmoräner och åskullar
samt gödsling och besprutning som hotar

•

Skogsbruksåtgärder som åstadkommer
markskador, till exempel körning med
skogsmaskiner, byggande av körvägar och
kraftigare markberedning

grundvattnet.

Inför ett exploateringshot har geologiska naturvärden samma absoluta skyddsbehov som
utrotningshotade växt- och djurarter. Till bilden
hör att kunskap om geologiska processer och
naturvärden ofta är mindre spridd i samhället och att skyddsbehoven därför tenderar att
bli sämre företrädda. Kunskapsbrist är en icke
oväsentlig faktor i hoten mot de geologiska
naturvärdena.

Kaolinbrottet vid Ivö Klack
lockar med fossiler.
Foto: Patrik Olofsson
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Tätortsnära natur
Den tätortsnära naturens värden
De tätortnära naturområdena är värdefulla ur
många olika perspektiv och är av betydelse
för såväl rekreation som olika ktiviteter och
natur- och kulturvärden, estetiska värden och
som identitetsskapare. Den tätortsnära naturen
är dessutom av stor vikt för vår hälsa och vårt
välbefinnande.

Kristianstad med omgivningar Foto: Patrik Olofsson

Många undersökningar visar att kontakt med
naturområden gör att vi mår bra och drabbas av färre fysiska och psykiska besvär, att vi
känner oss mindre stressade och att koncentrationsförmågan ökar. Det är även vetenskapligt
bevisat att barn som vistas mycket ute i naturen
utvecklas motoriskt snabbare och är friskare än
barn som mest vistas inomhus. Flera undersökningar visar dessutom att barn föredrar att leka
i ett ”naturligt” område än på en iordningställd
lekplats. Tillgång på bostadsnära natur inspirerar således barns lust att leka, röra sig och
vistas i naturen. Fysisk inaktivitet är idag en av
de största riskfaktorerna för ohälsa och tidig
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död. Friluftsliv är en av de viktigaste formerna
för fysisk aktivitet och forskning visar att närmiljön har en avgörande betydelse för om man
är fysiskt aktiv, vistas ute och bedriver friluftsliv. Friluftsliv kan som begrepp dock ibland vara
lite missvisande när det handlar om nyttjande
av tätortsnära natur.
Nyttjandet av naturområdena omfattar många
olika aktiviteter, allt från promenader, joggingturer, kanoting, ridning och orientering
till äventyrsaktiviteter som bergsklättring och
sportdykning. Oavsett vilken aktivitet vi ägnar
oss åt när vi vistas i naturen ger naturvistelsen
oss positiv energi och ökar vårt psykiska och
fysiska välbefinnande. En inbjudande, grön närmiljö är således direkt positivt för folkhälsan!

Naturvärden och biologisk mångfald
I FN:s konvention om biologisk mångfald slås
fast att naturen har värden som inte alltid kan
anges i ekonomiska termer. Naturens biodi-

versitet i form av ekosystem, arter och gener
är dock också ett värde som vi bör bevara för
framtida generationers handlingsfrihet. Vi har
således en moralisk skyldighet att bevara växtoch djurarter, variationsrikedom och skönhet i
vår natur. Detta gäller också i tätortsnära naturområden eftersom det även här finns områden som har ett rikt eller särpräglat växt- och
djurliv och innehåller värdefulla biotoper. Den
biologiska mångfalden ger tätortsinvånarna ett
mervärde då de vistas i naturen. Dessutom erbjuder ett område med hög biologisk mångfald
många möjligheter till pedagogisk verksamhet,
forskning och utbildning.

Korta avstånd, vattenkontakt och
tystnad är viktiga faktorer
Att vi har nära till naturen är den avgörande
faktorn för hur mycket vi vistas i skog och
mark. Även relativt små gröna områden såsom
naturpartier mellan husen, parker, trädgårdar,
kyrkogårdar, dammar och vattendrag har stor

betydelse. Detta är särskilt viktigt för exempelvis barn och gamla som kanske har svårt att
röra sig längre sträckor. Också områden som
ligger lite längre från bebyggelsen är viktiga,
men då mera som utflyktsområden dit man
är beredd att resa en viss tid. Närhet till eller
utblick över vatten är högt uppskattade rekreationsfaktorer. Vatten i form av sjöar, porlande
bäckar eller dammar i en park är miljöer med
höga estetiska värden som stimulerar alla sinnen. Många friluftsaktiviteter är knutna till just
vattenområden. Många nutidsmänniskor söker
också tystnad och enskildhet som kontrast till
tätorternas larm och tempo. Tysta områden är
en bristvara i tätorternas närhet och återfinns
idag bara i större naturområden.

Pedagogiska värden och integration
Runt år 1800 bodde 90 procent av befolkningen på landsbygden. Nästan alla barn hade
då naturlig direktkontakt med lantbruket och
naturen. Idag växer en stor del av befolkningen
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upp i städer. I varje samhälle finns nya svenskar
med invandrarbakgrund. De tätortsnära naturområdena med sina natur- och kulturvärden är
en resurs för olika former av verksamheter som
kan bidra till samverkan och integration. Områdenas bidrag till hembygdskänslan ska inte
heller underskattas.

Att vistas i naturen, upptäcka den och förstå sammanhang bidrar även i hög grad till
förståelsen och engagemanget för en hållbar
utveckling. Verksamheter som naturskolor, naturstigar, utomhusundervisning, friluftsdagar,
föreningsverksamhet, tätortsnära jordbruk med
djurhållning och skogsbruk är exempel som
kan öka kunskap, skapa förståelse och engagemang för hembygd och identitet. Många olika
föreningar och intressegrupper är beroende av
tillgång på tätortsnära natur för sina aktiviteter.

Avstånd och storlek
Avstånd till bebyggelse, storlek och karaktär

hos tätortsnära naturområden har stor betydelse för nyttjandet av områdena. Grönområdenas
värden och användningsmöjligheter ökar med
deras storlek och om de ingår i en väl fungerande helhet. Stora sammanhängande grönområden är viktiga för den biologiska mångfalden såväl som för rekreationsvärdet. I större områden
finns förutsättningar för en större variation av
naturtyper och arter samtidigt som negativa effekter såsom barriäreffekter och påverkan från
omgivande områden får mindre betydelse.
Även för människors rekreation har stora
områden fördelar. Buller och störningar från
omgivningarna är mindre än i små områden.
Större områden innebär ökade möjligheter att
få olika behov tillgodosedda såsom enskildhet
och längre vandringar. Flera små områden kan
därför inte i alla avseenden ersätta värdet av ett
större, sammanhängande område. Det är således viktigt att inte bara skydda enskilda naturområden utan att sätta varje område i ett större
sammanhang i regionen. Det är också viktigt att

inse att kunskapen om grönområdenas sociala
värden är mycket mindre kända än värdena sett
ur natur- och kulturmiljöperspektiv.

Tätortsnära naturområden i
Kristianstads kommun
Det är aldrig långt till naturen i Kristianstads
kommun! Trots detta finns det ändå områden
som kan sägas vara viktigare än andra för de
kommuninvånare som bor i någon av kommunens tätorter.

Flera av områdena nämns på andra ställen i
naturvårdsprogrammet och beskrivs där utifrån sina naturvärden. I dessa områden finns
sällan iordningställda leder eller rastplatser.
Andra områden är betydligt mer anpassade
för friluftsändamål och har till exempel slingor
som är mycket tydligt skyltade. Några exempel
på tätortsnära naturområden som är viktiga
för det rörliga friluftslivet är Sånnarna i Åhus,
Stackedala i Tollarp, Bockeboda i Önnestad och
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naturreservatet Årummet i centrala Kristianstad.

Natur inne i tätorterna
Tätorter innehåller av förklarliga skäl sällan
några större arealer värdefull natur. Däremot
hittar man ofta flera värdefulla småområden.
De parker och den naturmark som finns i tätorterna fyller en stor funktion för tätortens biologiska mångfald, samtidigt som de är viktiga
byggstenar i de boendes vardagsnatur.

En stor del av tätorternas biologiska mångfald är koncentrerad till gamla och grova träd
i parker, trädgårdar och kyrkogårdar. Planteringar av träd runt kyrkor och på gravplatser
härstammar ofta från 1800-talet och har idag
således uppnått en aktningsvärd ålder. Den
höga åldern innebär att många träd börjat bli
biologiskt mogna och intressanta för rödlistade
lavar, insekter och svampar. Tätorternas gamla
och grova träd bör således uppmärksammas för
såväl sina biologiska som estetiska värden.

Fika i friluftsområdet vid Bockeboda. Foto: Claes Sandén

85

Ytterligare ett exempel på värdefull tätortsnära
natur är Utanverken och kanalsystemet i Kristianstad. Även om naturvärdena inte går att
jämföra med andra områden i kommunen utgör
Utanverken och kanalsystemet ett värdefullt
inslag för såväl boende som besökande i staden.
Utanverken och dess omgivningar ger besökaren en tillbakablick i historien och samtidigt en
paus från stadens puls. Vid Bastionen Konungen och Utanverken kan man än idag se resterna
av Kristianstads ursprungliga försvarssystem
av vallgravar runt staden. Tillsammans har
Utanverken och kanalsystemet ett stort värde
för kulturhistorien men även som natur- och
vattenstråk i staden.
I programdelen beskrivs flera områden som
utnyttjas frekvent för friluftsändamål och som
ligger nära någon av kommunens tätorter.
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Naturvården i lagstiftningen
Den första naturvårdslagstiftningen kom 1909
och samma år avsattes våra första nationalparker. Naturvården i Sverige kan dock sägas ha
fötts kring förra sekelskiftet i nationalromantikens era. I dåtidens naturalhistoria handlade
naturvården främst om att skydda orörda och
ursprungliga naturområden. Sedan dess har
naturvården utvecklats på flera plan - allt från
ökad kunskap om naturen genom forskning och
inventeringar till skärpt lagstiftning, förändrad
organisation och ökat medvetande hos beslutsfattare och allmänhet.

Stenshuvud - ett av de områden i Skåne som är skyddade som nationalpark. Foto: Patrik Olofsson

De senaste årtiondena har naturvårdslagstiftningen skärpts bland annat genom införandet
av miljöbalken och genom att en rad EU-direktiv införlivats i svensk lagstiftning. Regeringen
har ett övergripande ansvar för Sveriges arbete
för ett hållbart samhälle. Sektorsansvaret för
naturvård ligger framförallt på Naturvårdsverket, Skogsvårdsorganisationen och Jordbruksverket.
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Miljöbalken
Miljöbalken trädde i kraft den 1 januari 1999
och innebar en skärpning av miljölagstiftningen. Miljöbalken ersatte 15 äldre lagar. Huvudsyftet med miljöbalken är att främja hållbar
utveckling och på så sätt tillförsäkra nuvarande
och kommande generationer en god miljö.
Andemeningen är att naturen inte är värdefull
enbart som livsmiljö för människor och andra
organismer, utan har ett eget skyddsvärde.
Miljöbalkens fem grundstenar är:
•

Människans hälsa och miljön ska skyddas
mot störningar.

•

Den biologiska mångfalden ska bevaras.

•
•
•

Natur- och kulturområden ska skyddas och
vårdas.
En god hushållning av mark och vatten ska
tryggas.
Återanvändning och återvinning ska främjas.

Allmänna hänsynsregler
Miljöbalkens andra kapitel behandlar de
allmänna hänsynsreglerna. Hänsynsreglerna
ska också ligga till grund för tillståndsprövning
och tillsyn samt för regler som utfärdas enligt
miljöbalken. Det är den som utför eller planerar
att utföra något som påverkar människors hälsa
eller miljön som ansvarar för att reglerna följs
och som är skyldig att betala de kostnader som
kan bli aktuella. Hänsynsreglerna innehåller:
•
•
•
•

Bevisbörderegeln - verksamhetsutövaren
har bevisbördan, dvs det är den som gör
något som ska visa att reglerna följs.

Kunskapskravet - den som gör något ska ha
tillräcklig kunskap om hur miljön och människors hälsa kommer att påverkas och hur
den ska skyddas.
Försiktighetsprincipen – själva risken för
negativ påverkan innebär en skyldighet att
vidta skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått.
Principen om att förorenaren betalar – det

•
•
•

•

är alltid den som orsakar eller riskerar att
orsaka en skada som ska bekosta de förebyggande eller avhjälpande åtgärder som
krävs

Principen om bästa teknik- för yrkesmässig
verksamhet ska bästa möjliga teknik användas för att förebygga skador.
Lokaliseringsprincipen - man ska välja den
plats som är lämpligast ur miljösynpunkt
med hänsyn till minsta intrång och olägenhet.
Hushållnings- och kretsloppsprinciperna
- råvaror och energi ska användas så effektivt som möjligt och det som utvinns ur
naturen ska användas uthålligt med minimal resursförbrukning.

Produktvalsprincipen eller substitutionsprincipen – innebär att alla ska undvika att
sälja eller använda produkter som kan vara
skadliga för människor eller miljön om produkterna kan ersättas med andra, mindre
farliga produkter
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•
•

Ansvar för att avhjälpa skador - det är den
som orsakat en skada på miljön som ansvarar för att skadan blir avhjälpt.
Skälighetsregeln - innebär att hänsynsreglerna ska tillämpas efter en avvägning mellan nytta och kostnader. Kraven som ställs
ska vara miljömässigt motiverade utan att
vara ekonomiskt orimliga att genomföra.

Hushållning med mark och vattenområden
Kapitel 3 och 4 i miljöbalken handlar om
grundläggande och särskilda hushållningsbestämmelser för områden. Här beskrivs hur
hänsyn ska tas och vilka riksintressen som ska
skyddas för ett område. Syftet är att redovisa
vilka intressen som har särskild betydelse för
samhällsutvecklingen och som därför ska ges
ett försteg framför andra intressen när frågor
om markanvändning ska avgöras. Bestämmelserna ska tillämpas av kommuner, myndigheter,
domstolar och regeringen vid särskilt angivna
beslut enligt miljöbalken och vid beslut enligt
ett antal andra lagar som räknas upp i miljö-

Kusten är utpekad som riksintresse för naturvård. Foto: Patrik Olofsson
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balken. Hushållningsbestämmelserna handlar
både om bevarandeintressen och nyttjandeintressen. Bestämmelserna ger stöd för hur de
beslutande ska kunna lösa konflikter mellan
dessa olika intressen.

I miljöbalkens 4 kapitel finns särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten
för vissa geografiskt utpekade områden som
är beslutade av riksdagen och som finns med
i lagtexten. Dessa utpekade områden är i sin
helhet av riksintresse, med hänsyn till sina natur- och kulturvärden. Exploatering inom dessa
områden får därför bara ske under vissa förutsättningar. Följande områden betraktas som
områden av riksintresse:
•

områden med stora värden för

•

kuster, både sådana som i princip är orörda
och sådana som är mycket exploaterade

•
•
•

turism och friluftsliv
delar av fjällvärlden

vattendrag med tillhörande vattenområden,

•
•

källflöden och biflöden
nationalstadsparker

Natura 2000-områden

Områdena är grovt utpekade i själva lagtexten.
Avsikten är att en mer exakt avgränsning och
beskrivning av områdena sedan ska ske i den
kommunala översiktsplaneringen i samråd med
länsstyrelsen.
Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt
styrmedel som regleras i 5 kap. miljöbalken.
Normerna meddelas av regeringen i förebyggande syfte eller för att åtgärda befintliga
miljöproblem, för att de svenska miljökvalitetsmålen ska uppnås eller för att kunna genomföra EU-direktiv. Idag finns fyra förordningar
om miljökvalitetsnormer, en för föroreningar i
utomhusluft, en för olika parametrar i fisk- och
musselvatten, en för omgivningsbuller och en
som gäller miljökvalitetsnormer för vatten.

Miljökonsekvensbeskrivningar
Kapitel 6 handlar om miljökonsekvensbeskrivningar - MKB. En MKB ska alltid göras inför
projekt som innebär en betydande påverkan på
miljön, hälsan eller hushållningen med mark
och vatten och andra resurser.
Vattenverksamhet
Reglerna för vattenverksamhet finns i miljöbalkens kapitel 11. Den gamla vattenlagen har
delats upp i kap 11 i miljöbalken och i Lag med
särskilda bestämmelser om vattenverksamhet.
I den senare regleras till exempel rådighet över
vatten. I miljöbalken är definitionen för vattenverksamhet följande:
•

Åtgärder som syftar till att ändra vattnets
djup eller läge.

•

Infiltration eller annan tillförsel av vatten.

•
•

Bortledande av grundvatten.
Markavvattning.
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Vattenverksamhet är anmälningspliktig eller
tillståndspliktig enligt miljöbalken. För att få
tillstånd måste åtgärden uppfylla de allmänna
hänsynsreglerna, vara samhällsekonomiskt
motiverad och inte försvåra annan verksamhet. Om fisket skadas ska detta kompenseras.
Åtgärder för markavvattning kan både syfta till
att ta bort vatten och att skydda mot vatten, till
exempel dikning, årensning, sjösänkning och
invallning. Skyddsdikning av skogsmark för att
undvika att grundvattnet stiger över den nivå
som förelåg före avverkningen räknas inte som
markavvattning, men är däremot samrådspliktig.
Täktverksamhet
Kapitel 12 i miljöbalken reglerar täktverksamhet. Täkt av berg, sten, grus, sand, lera, jord,
torv eller andra jordarter kräver särskilt tillstånd av länsstyrelsen. Husbehovstäkt på egen
mark upp till en viss volym kräver inte tillstånd.

Täktverksamhet regleras i miljöbalken. Foto: Filippa Einarsson
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Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Miljöbalkens 9 kapitel behandlar miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd. Denna verksamhet
definieras i tre punkter:
•

Utsläpp av avloppsvatten

•

Buller, skakningar, ljus, strålning och liknande

•

Andra utsläpp eller föroreningar

Miljöfarlig verksamhet innefattar all användning av mark, byggnader och anläggningar som
innebär utsläpp till mark, luft, eller vatten eller
annan olägenhet för människors hälsa eller
miljön.
Skydd av naturen
I miljöbalken finns bestämmelser om skydd
för olika områden eller arter. Bestämmelserna
innebär att det skyddsvärda inom området
eller den skyddsvärda arten ska skyddas från
påverkan. Statligt ägda mark- och vattenområden med stora naturvärden kan förklaras som

nationalpark.

Naturreservat bildas genom beslut av länsstyrelse eller kommun. Marken i reservaten kan
vara i privat, kommunal eller statlig ägo. Vid
bildandet har markägaren rätt till ekonomisk
ersättning. Varje reservat har ett speciellt syfte
och olika bestämmelser som reglerar vad som
är tillåtet och ej inom området. Till varje reservat hör en skötselplan som reglerar hur området ska skötas för att naturvärdena ska bevaras.
Bestämmelserna om naturreservat omfattar
båda de tidigare skyddsformerna naturreservat
och naturvårdsområde. De tidigare naturvårdsområdena är nu naturreservat.
Naturföremål såsom stora träd, flyttblock
och jättegrytor kan skyddas som naturminne.
Länsstyrelsen eller kommunen får förklara
ett föremål som naturminne. Småbiotoper av
stor betydelse för den biologiska mångfalden
kan skyddas som biotopskyddsområden. Vissa
miljöer omfattas av generellt biotopskydd

medan andra beslutas av Länsstyrelse eller Skogsvårdsstyrelse. Exempel på generella
biotopskydd är alléer, åkerholmar samt källor,
odlingsrösen, småvatten och våtmarker i jordbruksmark.

Syftet med djur och växtskyddsområden är att
skydda enskilda arter. Skyddet inskränker allemansrätten, jakt eller fiske och markägarens
rättigheter. Skyddet kan gälla en viss period på
året. Exempel på områden är fågel- eller sälskyddsområde.
Land- och vattenområden som ligger inom
100 meters avstånd från strandlinjen omfattas
av strandskydd. Syftet med strandskyddet är
att trygga förutsättningarna för allmänhetens
friluftsliv inom strandskyddsområdet samt
att bevara goda livsvillkor för växter och djur.
Länsstyrelsen kan utvidga strandskyddet till
högst 300 meter. Inom strandskyddat område
är det inte tillåtet att uppföra nya byggnader
eller ändra befintliga byggnader så att de kan
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användas till väsentligen annat ändamål, utföra
grävningsarbeten eller andra arbeten för att
förbereda bebyggelse eller uppföra anläggningar eller anordningar som stänger ute allmänheten från ett område de tidigare haft tillträde till.
Dessutom är det inte tillåtet att vidta åtgärder
som väsentligt kan försämra livsvillkoren för
djur- eller växtarter såsom att sprida gödsel,
fälla träd eller gräva. Förbuden gäller inte för
byggnader (dock ej bostäder) eller åtgärder
som behövs för jordbruket, fisket eller skogsbruket. Kommunerna kan meddela dispens för
strandskyddet.
Miljöskyddsområden beslutas av regeringen
och syftar till att förbättra miljön i ett område
där till exempel en miljökvalitetsnorm överskrids.

Ett mark- eller vattenområde som utnyttjas eller kan komma att utnyttjas som vattentäkt får
förklaras som vattenskyddsområde av länsstyrelsen eller kommunen. Myndigheten bestäm-

mer föreskrifter för att skydda området .

Sällsynta eller hotade arter kan fridlysas med
stöd av miljöbalken. Sedan år 2000 är omkring
300 arter fridlysta i hela landet. Exempel på
fridlysta arter är samtliga grodor, ormar, ödlor
och orkidéer. Fåglar och däggdjur omfattas inte
av bestämmelserna utan räknas till vilt och är
fredade enligt jaktlagen.
Miljöhänsyn i jordbruket
Syftet med bestämmelserna för miljöhänsyn
i jordbruket är att minska läckaget av växtnäringsämnen till vatten och luft från stallgödselhantering och växtodling. I bestämmelserna
finns regler om gödsling och föreskrifter om
hänsyn till natur- och kulturvärden. Det råder
anmälningsplikt till länsstyrelsen för nedläggning av jordbruksmark.

Landskapsbildsskydd
Landskapsbildsskydd är en äldre skyddsform
(som bildades med stöd av 19 § naturvårdslagen) och ett begrepp som inte finns i miljöbalken. Det ersätts successivt med andra
skyddsformer men fram till dess gäller bestämmelserna i landskapsskyddsområdena. Särskilda föreskrifter finns framtagna för varje landskapsbildsskydd. Skyddet reglerar bebyggelse,
vägar och andra anläggningar som kan ha en
negativ effekt på landskapsbilden. Det reglerar
inte jordbruk. Landskapsbildsskydd handläggs
av länsstyrelserna.

Skogsvårdslagen
I Skogsvårdslagen från 1993 har naturvårdens
ställning stärkts i förhållande till tidigare lag.
Avkastningskravet är jämställt med kravet på
bibehållen biologisk mångfald i skogen. Skogen är en nationell tillgång som ska skötas så
att den uthålligt ger en god avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden bibehålls.
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Skogsmarkernas naturgivna produktionsförmåga ska bevaras. Den biologiska mångfalden och
dess genetiska variation ska säkras. Skogen ska
brukas så att växt- och djurart er som naturligt
hör hemma i skogen ges förutsättningar att
fortleva under naturliga betingelser och i livskraftiga bestånd. Hotade arter och naturtyper
ska skyddas samtidigt som skogens kulturmiljövärden samt dess estetiska och sociala värden ska värnas. Skogen och skogsmarken ska
utnyttjas effektivt och ansvarsfullt så att den
ger en uthålligt god avkastning. Skogsproduktionens inriktning ska ge handlingsfrihet i fråga
om användningen av vad skogen producerar.

Med skogsmark menas mark som är lämplig
för virkesproduktion och som kan producera
1 m3 eller mer virke per år och hektar. Mark
som inte kan producera 1 m3 eller mer virke
per år och hektar kallas impediment. Exempel
är bergbranter, mossar, sumpskogar mm. På
sådana ytor större än 0,1 hektar är det förbud
mot avverkning, skogsvårdsåtgärder och göds-

ling. I bestånd större än 0,5 hektar som hyser
70 % lövträd varav minst 50 % ädla lövträd får
inte åtgärder vidtas som leder till att beståndet
upphör att vara ädellövskog. Med ädellövträd
menas de inhemska arterna alm, ask, avenbok,
bok, ek, fågelbär, lind och lönn.

I områden som innehåller hänsynskrävande
biotoper med höga naturvärden kan akut hotade, starkt hotade, sårbara eller missgynnade
arter förekomma. Dessa arter betecknas rödlistade. Med hänsyn till arterna och till hur mycket
lövträd, död ved, gamla träd och andra höga
naturvärden som finns kan området benämnas
nyckelbiotop. En nyckelbiotop kan vara allt
från ett enskilt träd till stora sammanhängande
arealer. Vid skogliga åtgärder i nyckelbiotoper
har Skogsstyrelsen bedömt att det normalt råder samrådsplikt enligt 12 kap 6§ miljöbalken.
Värdefulla skogsområden kan skyddas genom
naturvårdsavtal. Naturvårdsavtal är ett frivilligt
avtal som träffas mellan skogsvårdsstyrelsen

och en markägare med syfte att bevara och
utveckla ett områdes naturvärden. Markägaren får en engångsersättning som delvis täcker
värdet av inskränkningarna i nyttjandet av
området. Avtalet gäller vanligtvis i 50 år. Sedan
år 1999 brukar avtalet skrivas in hos inskrivningsmyndigheten och gäller då mot en ny
fastighetsägare.
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Plan- och bygglagen
Beslut om markens och vattnets användning
och utformningen av bebyggelse berör många
människor, företag och institutioner i samhället. De innebär oftast stora investeringar och tar
mycket naturresurser i anspråk, därför behöver
varje beslut övervägas noggrant. Genom planläggning garanteras olika intressenter insyn
och inflytande i beslutsprocessen.
Plan- och bygglagen spelar på detta sätt en
viktig roll i att långsiktigt hushålla med resurser och främja en hållbar utveckling för såväl
människor som natur.

Översiktsplan
Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun
ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela
kommunen. Kommunen ska i översiktsplanen
redovisa allmänna intressen och de miljö- och
riskfaktorer som bör beaktas vid beslut om
användningen av mark- och vattenområden.
Riksintressen enligt miljöbalkens kapitel 3 och

4 anges särskilt i översiktsplanen och där ingår
bland annat värdefulla natur- och friluftsområden. I översiktsplanen redovisas också övergripande markanvändning, yt- och grundvatten,
miljö och riskfaktorer, infrastruktur med mera.
Detaljplan
Regleringen av markens användning och av bebyggelsen inom kommunen sker genom detaljplaner. Detaljplanen ska grundas på markens
lämplighet, främja hållbar utveckling och hushållning med mark- och naturresurser. Om detaljplanen medger en användning av mark som
innebär en betydande påverkan på miljön ska
en miljökonsekvensbeskrivning tillföras detaljplanen. En miljökonsekvensbeskrivning i detaljplan avser att möjliggöra en samlad bedömning
av den inverkan detaljplanens genomförande
kan få på miljön, hälsan och hushållningen med
mark, vatten och andra resurser.

Väglagen
Miljöbalkens bestämmelser avseende hänsynsregler, hushållning med mark och vatten,
miljökvalitetsnormer och miljökonsekvensbeskrivningar gäller vid ärendeprövning enligt
väglagen. Enligt väglagen ska hänsyn till enskilda och allmänna intressen såsom trafiksäkerhet, miljöskydd, naturvård och kulturmiljö tas
vid vägbyggnad och väghållning. En estetisk
utformning ska eftersträvas.

Fiskelagen
Bestämmelser om fiske finns i fiskelagen. Länsstyrelsen meddelar föreskrifter om fiskets vård
och bedrivande för länet.

Jaktlagen
Alla arter av däggdjur och fåglar samt deras
bon, ägg och ungar är fridlysta. Regeringen
bestämmer jakttider av de arter som får jagas
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under vissa tider enligt jaktförordningen.

Terrängkörningslagen
Körning i terräng med motordrivet fordon för
annat ändamål än jordbruk eller skogsbruk är
förbjuden på barmark. På snötäckt skogsmark
med plant- eller ungskog samt jordbruksmark
är terrängkörning förbjuden om det inte är
uppenbart att körningen kan ske utan risk för
skada på skogen och marken.

Allemansrätten

Allemansrätten gör att vi kan paddla och röra oss i naturen. Bild: Patrik Olofsson

I Sverige har alla rätt att vistas så gott som
överallt i naturen. Man får åka båt på annans
vatten, gå iland på stränderna, bada och övernatta något dygn i tält. Man får elda och plocka
svamp, bär och blommor som inte är fridlysta.

Allemansrätten innebär även skyldigheter. Man
får till exempel inte bryta kvistar och riva bark
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eller näver från växande träd och buskar eller
skada fåglars bon, ägg och ungar. I skog och
mark ska hund hållas under uppsikt så att den
inte stör eller hetsar viltet. Under tiden 1 mars
till 20 augusti måste hunden vara kopplad.

intresse (SCI). De områden som kommissionen
antar utses sedan till särskilda bevarandeområden (SAC) av medlemslandet. Dessa måste
skyddas och bevaras genom lagstiftning eller
skötsel- och förvaltningsplaner.

Internationella konventioner

Natura 2000
Natura 2000 är beteckningen på EU:s nätverk
av värdefulla naturområden. Nätverket syftar
till att bevara arter och naturmiljöer som är
skyddsvärda i ett europeiskt perspektiv. De områden som valts ut innehåller naturtyper eller
arter som listas i fågel- eller habitatdirektivet.

EU:s fågel- och habitatdirektiv.
Fågeldirektivet syftar till att bevara olika fågelarter och berör samtliga arter som förekommer inom EU. Medlemsländerna ska vidta
åtgärder för att bibehålla livskraftiga bestånd
av landets samtliga fågelarter samt särskilda
åtgärder för arter som listas i direktivet. Dessutom ska viktiga rastlokaler skyddas. För att
uppnå detta pekas särskilda skyddsområden
(SPA) ut.

Habitatdirektivet syftar till att skydda värdefulla naturtyper och arter samt dess livsmiljöer.
Medlemsländerna ger förslag på skyddsvärda
områden, så kallade områden av gemenskaps-

Varje medlemsland ansvarar för att skydda
och vårda sina Natura 2000-områden. Natura
2000-områden är med automatik klassade
som riksintressen för naturvården. För tillfället
finns 52 st Natura 2000-områden i Kristianstads kommun.

Konventionen om biologisk mångfald
För att motverka minskningen av den biologiska mångfalden utarbetade världens regeringar
Konventionen om biologisk mångfald i Rio de
Janeiro 1992. Alla EU-länder har anslutit sig till
konventionen, Sverige gjorde det 1993.

Ramsarkonventionen
Ramsarkonventionen antogs 1971 i Ramsar i
Iran i syfte att skydda internationellt värdefulla
våtmarker. Idag har 114 länder anslutit sig till
konventionen. Inledningsvis var Ramsarkonventionen främst inriktad på att skydda fågellivet, men idag har synsättet breddats betydligt
och konventionen kompletterats med kriterier
om våtmarkerna och de grunda vattnens roll
för fisk- och insektsfauna.
Bernkonventionen
Bernkonventionen (konventionen för bevarande av europeiskt djurliv och naturliga livsmiljöer) trädde i kraft 1982. Den behandlar
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alla aspekter av bevarande av naturarvet och
alla arter av vilda växter och djur finns under
dess beskydd. Konventionen är starkt knuten
till Europarådet varifrån initiativet togs under
70-talet.
Bonnkonventionen
Bonnkonventionen, eller konventionen för
bevarande av flyttande vilda djur, har sitt ursprung i FN-konferensen om livsmiljön 1972.
Konferensen rekommenderade ett ökat samarbete mellan länder för att skydda arter som
flyttar över landgränser och hav. Bonnkonventionen har som mål att skydda arter över hela
deras migrationsområden.
CITES-konventionen
Konventionen reglerar handel med vilda växter
och djur.

Artskyddsförordningen
Artskyddsförordningen trädde i kraft 1999. Syftet med förordningen är dels att knyta bestämmelserna inom CITES till svensk lagstiftning,
och dels att implementera handelsbestämmelserna i fågel- och habitatdirektiven. Förutom
CITES-regler om handeln med utrotningshotade arter ingår bestämmelser om skydd av
europeiska arter av vilda djur och växter. Detta
sker genom reglering av import, export, reexport, hållande och försäljning av levande djur
och växter. Även yrkesmässig hantering av olika
slag (exempelvis preparering eller förevisning)
omfattas av förordningen. De arter som berörs
av artskyddsförordningen är:
•

arter som omfattas av konventionen om
handel med utrotningshotade arter

•

känsliga arter som specificerats i förordningen.

•

alla fågelarter som lever vilt inom EU:s europeiska territorium

I listan återfinns bland annat flera fladdermusarter, alla valar och delfiner, en del gnagare,
rovdjur och klövdjur, ett stort antal grod- och
kräldjur, vissa fiskarter, insekter och blötdjur
samt ett stort antal växter. För de arter som är
upptagna i förordningen gäller förbud mot att:
1. avsiktligt fånga eller döda djur,

2. avsiktligt störa djur, särskilt under djurens
parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och
flyttningsperioder,
3. avsiktligt förstöra eller samla in ägg i naturen,

4. skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser.
Förbudet gäller alla levnadsstadier hos djuren.

Världsarvskonventionen
Konventionen till skydd av världens kultur och
naturarv, i dagligt tal kallad världsarvskonventionen, syftar till att skydda objekt av univer-
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sellt värde inom respektive land som undertecknat konventionen. Den stat som ansluter
sig är också skyldig att respektera världsarvesobjekt i andra länder och bidra ekonomiskt
till vården i länder som saknar egna medel för
detta. Världsarvskonventionen antogs av Unescos General-konferens 1972. Objekten som tas
upp på världsarvslistan ska vara så värdefulla
att deras skydd är viktigt för hela mänskligheten. I Sverige ansvarar Naturvårdsverket för
urvalet av naturobjekt.

Agenda 21
Agenda 21 är ett handlingsprogram för miljö
och utveckling som antogs vid FN:s konferens
om miljö och utveckling i Rio de Janeiro 1992.
Agenda21 är ett handlingsprogram för hur
världens länder ska uppnå en långsiktigt hållbar utveckling. Kommande generationer ska ha
lika stora möjligheter till ett gott liv som vi. Det
gäller såväl miljöutvecklingen som ländernas
ekonomiska och sociala utveckling. Ett av de

åtaganden som antogs var att starta ett lokalt
Agenda-arbete. Arbetsprocessen skulle präglas av ett underifrånperspektiv i stället för det
traditionella uppifrånperspektivet. I Sverige har
detta åtagande tagits på stort allvar. Parallellt
med det omfattande lokala arbetet har även
regionala och nationella myndigheter engagerat
sig i arbetet.

Miljökvalitetsmål
Utöver lagstiftningen har riksdagen har
antagit 16 miljökvalitetsmål som beskriver
den kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö,
natur- och kulturresurser som är ekologiskt
hållbart på lång sikt. Det 16:e miljökvalitetsmålet handlar om ”Ett rikt växt- och djurliv” och
fastlades i november 2005. Naturvårdsverket
ansvarar för uppföljningen av miljökvalitetsmålen. Miljökvalitetsmålen syftar till att:
• främja människors hälsa
•

värna den biologiska mångfalden och
naturmiljön

•

ta tillvara kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena

•

trygga en god hushållning med naturresurserna

•

bevara ekosystemens långsiktiga
produktionsförmåga

Strävan är att vi till nästa generation ska ha löst
de stora miljöproblemen. Detta innebär att alla
viktiga åtgärder i Sverige ska vara genomförda
till år 2020 (2050 då det gäller klimatmålet).
Naturen behöver dock tid för att återhämta sig
och i några fall kommer vi inte att hinna nå den
önskvärda miljökvaliteten, även om stora insatser görs. Miljökvalitetsmålen har fått genomslag även på regional och kommunal nivå; länsstyrelserna kan fastställa regionala mål, medan
kommunerna kan besluta om kommunala mål.
På det här sättet får myndigheter, företag och
enskilda större möjligheter till aktiva insatser
för att nå de sexton miljökvalitetsmålen. Ansvaret för miljöarbetet flyttas ut i samhället på ett
helt annat sätt än tidigare.
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Kristianstads kommun har beslutat om egna,
lokala miljömål. De utgår från de nationella
målen. Det första lokala miljömålsprogrammet
antogs år 2007. Under 2013-2014 har förslag
på nya miljömål arbetats fram. Dessa miljökvalitetsmål är utgångspunkten för de mål och åtgärder som återfinns i naturvårdsprogrammets
strategi- och åtgärdsdel.
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Har du frågor om naturvårdsprogrammet?
Kontakta miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
telefon 044-13 50 00 eller
e-post mhk@kristianstad.se
Programmet kan beställas från Kristianstads kommun, telefon 044-13 50 00
eller laddas ner från kommunens hemsida www.kristianstad.se

