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Objektkatalog
Beskrivning av värdefulla områden i Kristianstads kommun

Kungsfiskare

Foto: Patrik Olofsson
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Ett rikt djur- och växtliv
"Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart
sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer
och ekosystemen samt deras funktioner och processer ska värnas. Ar‐
ter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig
genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur‐ och
kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvali‐
tet och välfärd."
‐Riksdagens definition av miljömålet Ett rikt djur och växtliv
Biologisk mångfald (el biodiversitet) handlar om den variationsrike‐
dom som kännetecknar allt liv på jorden. Dagens biologiska mång‐
fald är ett resultat av fyra miljarder års evolution men även av män‐
niskan påverkan på miljön ända sedan jägar‐ och samlaråldern och
etableringen av de första kulturerna. Alltsedan vår utveckling tog fart
med domesticering av djur, förädling av vilda grödor och förändring
av landskapet har vi påverkat den biologiska mångfalden och gör så
än idag. Områden med rik biologisk mångfald är både platser som
undgått mänsklig påverkan och platser som regelbundet störts ge‐
nom olika ingrepp. Många av våra hotade och sällsynta arter är
knutna till det gamla skogs‐ och odlingslandskapet där det fanns en
rikedom av olika växt‐ och djursamhällen som idag är allt mer säll‐
synta. Utvecklingen av bla det moderna skogs‐ och jordbruket har
bidragit till en stor förlust av biologisk mångfald. Enligt FN:s kon‐
vention om biologisk mångfald har Sverige förbundit sig att bevara
och nyttja den biologiska mångfalden på ett hållbart sätt. Vid topp‐
mötet 2002 i Johannesburg antog världens regeringschefer målet att
till 2010 stoppa den dramatiska förlusten av biologisk mångfald.
Sverige har inte nått målet trots stora insatser men positivt är att
arbetet med bevarandet av biologisk mångfald nu har fått ett tydli‐
gare fokus. Att lyckas bevara mångfalden av djur och växter är avgö‐
rande för att ekosystem ska fungera och göra nytta som att rena luft
och vatten, lagra kol och pollinera våra grödor. Utan sammansätt‐
ningen från många olika arter med skilda funktioner riskerar vårt
utnyttjande av naturresurser, klimatförändringar och annan påver‐
kan skada ekosystemens förmåga att tillhandahålla dessa tjänster.
För att skydda och hållbart nyttja vår biologiska mångfald görs
många insatser genom bland annat Natura‐2000 nätverket, national‐
parker och naturreservat. Arbetet med att beskriva Sveriges flora,
fauna och funga såväl nationellt som regionalt är en annan viktig
process i förvaltingen av den biologiska mångfalden, liksom att ar‐
beta in naturvårdsaspekter i det kommunala planeringsarbetet.
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Hav i balans
och levande kust och skärgård
"Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologiska mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård
ska ha en hög grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt naturoch kulturvärden. Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav, kust
och skärgård ska bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt
värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra störningar."
-Riksdagens definition av miljömålet Hav i balans samt levande kust och
skärgård
Vårt nyttjande av havet går ända tillbaka till stenåldern. Brukandet
av havet ligger alltså djupt rotat i oss, både som en källa till mat och
råvaror men även som t ex avfallsplats. Kusten i Kristianstads kom‐
mun gränsar till Hanöbukten som är en del av Östersjön, världens
största brackvatten hav. En lägre salthalt gör att det är här finns en
unik blandning av olika söt‐ och saltvattenarter.
Havet tillsammans med sin kust och skärgård har ett högt värde även
idag, både ekonomiskt sett och för rekreation och friluftsliv. Ungefär
hälften av Sveriges befolkning bor inom en mil från havet vilket visar
hur stor betydelse havet har för människan än idag. Kusten utgör
därför en central zon för många intressen som t ex exploatering,
handel, turism, rekreation och friluftsliv. Stora delar av Kristianstads
kommuns östliga sida gränsar till havet från Juleboda i söder till Tos‐
teberga i norr. Totalt uppgår kustlinjen till ca 35 km. Kusten och den
kustnära miljön i kommunen har stora naturvärden med bland annat
flera naturreservat, t ex Äspet som är ett stort sammanhängande
strand‐ och vattenområde med ett rikt fågelliv. De sandiga markerna
som karaktäriserar stora delar av kommunen övergår vid kusten till
ett dynlandskap med långa obrutna sandstränder och sanddyner.
Dynlandskapet är längs stora sträckor beklätt med gles och mager
tallskog. Tallskogarna har ett välutvecklat moss‐ och lavsamhälle
med flera mer eller mindre sällsynta arter, t ex stor‐ liten sandlilja
och den skygga nattskärran.
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K1.

Kusten Fårabäck - Tosteberga

Naturtyp

Skärgård, Betesmark, Lövskog, Hav

Värdetyp

BZRK

Klass

1

Areal

6000 ha

Nuvarande
status

Naturreservat, Natura 2000, Riksintresse för na‐
turvård och kustzon

Markägare

‐

Beskrivning:
Området utgörs dels av Skånes enda skärgård med rikt och skyddsvärt
fågelliv, dels av kusten med huvudsakligen flacka, steniga betesmarker med
mycket rik flora och fågelliv, dels av sandiga marker i sydväst med
skyddsvärd flora, fauna och funga.

Tosteberga hamn

Foto: Patrik Olofsson

Naturvärden:
Skärgården har ett stort antal häckfåglar som måsar, tärnor, änder och
vadare vilka skyddas av tillträdesförbud på öarna under häckningstiden.
Lägerholmen, som är vårt äldsta naturreservat, har förbud mot tillträde året
om. Vintertid brukar stora mängder sjöfågel samlas utanför kusten och såväl
havsörn som kungsörn uppehåller sig i området.
Kustens betesmarker har mycket lång hävdkontinuitet och hyser en mängd
hotade och sällsynta naturtyper och arter, t ex. finns här en värdefull
ängssvampflora knuten till de hävdade markerna. Här finns allt från torra
ängar och sandfält till kalkfuktängar och rikkärr. Botaniskt särskilt värdefulla
delområden är Ö. Hammaren, Landön, Vannebergaholmen, Lyckeboda ängar
med Inviken, Tosteberga ängar och Gyetorpskärret. Kustområdet innehåller
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arter som exempelvis älväxing, slåtterblomma, kust‐och sumpgentiana,
fältnocka, tätört, busktörne, luddfingerört och flera sällsynta orkidéer.

-

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Områdets stora biologiska mångfald inom både flora och fauna ska kvarstå.
Betesmarker inom området ska fortsätta hävdas.
Träd och buskar av igenväxningskaraktär vid betesmarkerna ska endast
förekomma i mindre omfattning.
Det rika fågellivet knutet till skärgården ska bevaras.
Vegetationen ska domineras av hävdgynnade, lågvuxna arter, typiska för
betesmarker.
Vid betessäsongens slut ska samtlig vegetation vara väl nedbetad.
Betesmarkerna ska ha en sådan artsammansättning att en eller flera arter
inte tillåts dominera på bekostnad av mer lågvuxna, konkurrenskänsliga
arter.
Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Samtliga betesmarker inom området bör årligen hävdas.
Betesdriften bör ske så att all vegetation är väl avbetad vid vegetations‐
periodens slut varje år.
Igenväxningsvegetation bör regelbundet röjas vid betesmarkerna.
Skydd av fågellivets häckningsplatser knutna till skärgården.
Karta
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K2.

Kusten Åhus - Juleboda

Naturtyp

Tallskog, Lövskog, Betesmark, Sanddynlandskap

Värdetyp

GNBZRL

Klass

2

Areal

1950 ha

Nuvarande
status

Naturreservat, Natura 2000, Riksintresse för na‐
turvård, friluftsliv och kustzon

Markägare

‐

Beskrivning:
Sanddynlandskap i direkt anslutning till Hanöbukten med aktiva strandpro‐
cesser och dynbildningar. Största delen har planterats med tall i avsikt att
hindra en mer omfattande sandflykt.
Naturvärden:
Inom området finns ovanliga naturtyper, bundna till sand, delvis även inom
bebyggda delar. De oexploaterade partierna har mycket stor betydelse både
för sina naturvärden samt deras stora värde för det rörliga friluftslivet. Hela
kuststräckan består av sandstrand med utomordentligt goda kvaliteter för
sol och bad. De öppna dynerna och skogsområden med gles markvegetation
dominerad av lav‐täcken eller mossa är mycket känsliga för slitage. Troligen
skulle den biologiska mångfalden dock gynnas av en viss markstörning där
lavtäcket tunnades ut i vissa områden. Ett exempel på en värdefull art i
området är talltickan vars förekomst vittnar om höga naturvärden. Talltickan
ger en långsam hålröta i tallar, vilket är en förutsättning för många hotade
insekter. Inom detta stora område kan urskiljas ett antal särskilt värdefulla
delområden innehållande bl a särskilt skyddsvärd flora och fauna. Dessa
värdekärnor behandlas även separat i naturvårdsprogrammet.

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Områdets karaktär av tallbevuxet sanddynlandskap ska kvarstå.
Områdets värde och tillgänglighet för det rörliga friluftslivet ska finnas kvar.
För området värdefulla arter ska finnas i livskraftiga bestånd.
Området ska innehålla död ved i form av högstubbar, lågor och grenar.
Trädskiktet ska ha en blandad åldersstruktur som möjliggör en naturlig
föryngring.
Området bör präglas av ett måttligt slitage som skapar inslag av blottad sand.
Gläntor med sandblottor ska förekomma inom området.
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Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
-

Kvarvarande naturområden undantas från exploatering.
Rörligt friluftsliv styrs till de mest tåliga markerna, i den mån det är
nödvändigt för att undvika bestående markskador.
Gläntor med blottad sand gör vid behov återskapas.
Regelbunden röjning bör genomföras för att hindra igenväxning av tall i
strandnära områden.
Karta
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Levande sjöar och vattendrag
"Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variat‐
ionsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biolo‐
gisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och
vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättning‐
ar för friluftsliv värnas."
‐Riksdagens definition av miljömålet Levande sjöar och vattendrag
Naturliga vattendrag slingrar sig fram genom landskapet och omges
av trädbevuxna kanter. Den slingrande formen bidrar till att sänka
strömhastigheten och ger då vegetationen en chans att ta upp nä‐
ringsämnen som transporteras med vattnet. Trädridåer längs med
vattendraget skuggar och bidrar till att ge ett kallt, syrerikt vatten
vilket gynnar de flesta arter. Vattendrag som har kvar dessa fysika‐
liska förutsättningar har därför ofta en hög biologisk mångfald. Ett
naturligt vattendrag som undgått rensning präglas också av en om‐
växlande grovlek på bottenmaterialet. Forsande partier med ett ste‐
nigt bottenmaterial växlas med lugnare delar där bottenmaterialet är
mer finkornigt. Denna variation skapar livsmiljöer för många olika
arter och gynnar därmed den biologiska mångfalden. Även om dessa
förutsättningar finns är livet i vattendragen ändå utsatt i form av t ex
näringsläckage eller utsläpp av bekämpningsmedel från omgivande
marker. Dikningar och körskador i skogs‐ och odlingsmark, kan till‐
sammans med jorderosion och läckande näringsämnen ställa till stor
skada i vattendragen genom att föroreningshalterna i höjs chockar‐
tat. Trädavverkningar längs med vattendragen ökar solinstrålingen
och höjer därmed temperaturen i vattnet vilket kan ändra livsvillko‐
ren drastiskt för faunan. För att ett vattendrag ska behålla sina vär‐
den är det därför viktigt att det inte rätas ut och att en trädzon spa‐
ras närmast vattendraget. Kristianstads kommun har ett flertal vat‐
tendrag varav flera har ett mycket högt värde. Helgeå som avvattnar
stora delar av kommunen har sitt flöde i ett central läge genom
kommunen och rinner bland annat genom Kristianstad. Helgeån är
en av de artrikaste åarna i landet med hela 32 sötvattenlekande
fiskarter, t ex finns här ett bestånd av den starkt hotade malen, Si‐
lurus glanis.
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SV1.

Julebodaån - Blåherremölla

Naturtyp

Vattendrag, Lövskog, Betesmark

Värdetyp

NBZRK

Klass

3

Areal

159 ha

Nuvarande
status

Delvis Natura 2000, Nyckelbiotop,
Riksintresse för naturvård och friluftsliv

Markägare

Staten, Privat

Beskrivning:
I en markerad dalgång rinner Julebodaån, omgiven av ett varierat natur‐ och
kulturlandskap med alkärr, ädellövskog och betesmarker. Ån har ett
näringsrikt men rent och klart vatten med rik bottenfauna och är ett viktigt
vattendrag för både havsvandrande och stationär öring.
Blåherremölla är en kvarnanläggning med anor från 1600‐ talet och som har
en ålderdomlig karaktär och som omges av fruktodlingar och artrika
lövskogsområden.
Naturvärden:
Julebodaån har kvar mycket av sin fysiska karaktär med meandring och
forsar. Ån har ett syrerikt vatten och ett rikt bestånd av havsvandrande öring
med 2000‐ 4000 vandrande öringar varje år. Även insektslivet är rikt kring
ån med t ex flertalet sländor. Bäcksländan Capnopsis schilleri är en känslig art
vilken är ovanlig i Skåne men som frekvent påträffas vid Julebodaån. De höga
naturvärdena finns inte bara i vattnet utan återspeglas även i närområdet
kring ån med värdefulla skogspartier och hävdade betesmarker.

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska uppvisa en naturlig hydrologi.
Vattendraget ska uppvisa en naturlig karaktär med omväxlande forsande och
lugna partier.
Åns vattenkvalitet ska uppfylla kraven för God Ytvattenstatus.
Död ved ska få finnas i vattendraget.
Bottenmaterialet ska utgöras av sand/grus/sten och inte uppvisa tecken på
igenslamning.
Julebodaån ska hysa ett livskraftigt bestånd av havsvandrande öring.
Främmande arter ska inte introduceras/främmande arter ska inte tillåtas öka
i antal eller utrbredning.
Betesmarkerna ska domineras av hävgynnade, lågvuxna arter, typiska för
betesmark.
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-

-

Artsammansättningen bör vara sådana att en eller flera arter inte tillåts
dominera på bekostnad av mer lågvuxna, konkurrenskänsliga arter.
Området ska innehålla död ved i form av högstubbar lågor och grenar.
Trädskiktet ska ha en olikåldrig struktur som möjliggör en naturlig
föryngring.
Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Områdets naturliga hydrologi bör inte ändras eller påverkas.
Åtgärder bör vidtas för att minska näringsbelastningen av ån.
Naturliga eller anlagda vandringsvägar bör säkerställas i vattendraget för att
motverka fragmentering från dämmen och andra vandringshinder.
Ingrepp i vattendraget som kanalisering, invallning eller rensning bör ej
förekomma.
På de sträckor det finns en skuggande trädridå bör denna bevaras.
Död ved tillåts finnas kvar alternativ tillförs vattendraget.
Kultivering, gödsling eller användning av bekämpningsmedel bör inte
förekomma i närheten av vattendraget eller dess biflöde.
Betesmarkerna bör varje år hävdas genom bete från främst nötkreatur.
Betesdriften bör ske så att all vegetation är väl avbetad vid vegetations‐
periodens slut varje år.
Skogspartier bör lämnas för fri utveckling.
Karta
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SV2.

Segesholmsån

Naturtyp

Vattendrag

Värdetyp

NLZBKR

Klass

3

Areal

164 ha

Nuvarande
status

Nyckelbiotop, Riksintresse för naturvård och fri‐
luftliv

Markägare

‐

Beskrivning:
Relativt opåverkat vattendrag med rik bottenfauna och mycket omväxlande
landskap i dalgången. Mellan Herremölla och Trollemölla finns mycket fina
öringbottnar. Här finns såväl småskaligt beteslandskap med blockrika,
enbevuxna hagar som ädellövskogar med lång kontinuitet och rik flora och
fauna samt alsumpskogar.
Naturvärden:
Ett vattendrag med höga naturvärden och värdefulla omgivningar. Vid
Rallate finns en artrik fauna med bland annat många sländarter som t ex
dagsländorna Baetis rhodani, Baetis muticus, Ephemera danica, Heptagenia
sulphurea och Rhithrogena germanica. Även nedströms Rallate återfinns
många av dessa arter varav flera är sällsynta och hotade. Ån hyser även ett
rikt fiskbestånd med arter som öring, ål och nejonöga.

-

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska uppvisa en naturlig hydrologi.
Vattenkvaliteten ska uppfylla kriterierna för God Ytvattenstatus.
Vattendraget ska uppvisa en naturlig karaktär med omväxlande forsande och
lugna partier.
Bottenmaterialet ska utgöras av sand/grus/sten och inte uppvisa tecken på
igenslamning.
Ån ska omges av träd i form av löv‐ och lövsumpskog.
Död ved ska få finnas i vattendraget.
Främmande arter ska inte introduceras/främmande arter ska inte tillåtas öka
i antal eller utbredning.
Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Områdets naturliga hydrologi ska inte ändras eller påverkas.
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-

Naturliga eller anlagda vandringsvägar bör säkerställas i vattendraget för att
motverka fragmentering från dämmen och andra vandringshinder.
Ingrepp i vattendraget som kanalisering, invallning eller rensning bör ej
förekomma.
De naturliga omgivningarna med sumpskog/trädridåer ska bevaras.
Död ved tillåts finnas kvar alternativ tillförs vattendraget.
Bekämpningsmedel bör ej spridas i nära anslutning till vattendraget.
Karta
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SV3.

Mjöån

Naturtyp

Vattendrag

Värdetyp

ZBL

Klass

1

Areal

127 ha

Nuvarande
status

Riksintresse för naturvård

Markägare

‐

Beskrivning:
Mjöån, med källflöden från Fjällmossen uppe på Linderödsåsen, är trots viss
näringsbelastning, en av Skånes renaste åar med mycket rik och varierad
bottenfauna. Ån präglas av ett naturligt flöde och är en betydelsefull
reproduktionslokal speciellt för öring, men även för bäck‐ och flodnejonöga
med uppskattningsvis 15‐20 ha goda lekbottnar.
Naturvärden:
Mjöån har en mycket rik fauna som är av nationellt intresse. Ett flertal
skyddsvärda arter hör hemma i ån bland annat flera fiskar. Ån har en naturlig
karaktär med ett stort antal lekbottnar för t ex havsvandrande öring, bäck‐
och flodnejonöga. Vattendraget har även andra hotade arter än fiskar som
flodpärlmussla, tjockskalig målarmussla, nattsländan Odontocerum albicorne,
dagsländorna Rhithrogena germanica och Brachycercus harrisellus,
skalbaggen Deronectes latus, bäcksländan Dinocras cephalote.

-

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska uppvisa en naturlig hydrologi.
Vattenkvaliteten i ån ska uppfylla kraven för God Ytvattenstatus.
Vattendraget ska uppvisa en naturlig karaktär med omväxlande forsande och
lugna partier.
Bottenmaterialet ska utgöras av sand/grus/sten och inte uppvisa tecken på
igenslamning.
Död ved ska få finnas i vattendraget.
Främmande arter ska inte introduceras/främmande arter ska inte tillåtas öka
i antal eller utbredning.
Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Områdets naturliga hydrologi bör inte ändras eller påverkas.
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-

Ingrepp i vattendraget som kanalisering, invallning eller rensning bör ej
förekomma.
Naturliga eller anlagda vandringsvägar bör säkerställas i vattendraget för att
motverka fragmentering från dämmen och andra vandringshinder.
Åtgärder för att minska näringstillförseln till vattendraget.
Bekämpningsmedel bör ej spridas i anslutning till vattendraget.
På de sträckor där en beskuggande trädridå finns bör denna bevaras.
Död ved tillåts finnas kvar alternativ tillförs vattendraget.
Karta
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SV4.

Vramsån

Naturtyp

Vattendrag

Värdetyp

BZK

Klass

1

Areal

328 ha

Nuvarande
status

Natura 2000, Riksintresse för naturvård

Markägare

‐

Beskrivning:
Helgeåns näst största biflöde med ursprung i Storemosseområdet i
Hässleholms kommun samt Bosarpssjön. Vramsån avvattnar en stor del av
Linderödsåsens nordostsida via ett antal mindre bäckar innan den når
Kristianstadslättens sandiga marker. På vägen mot utloppet i Helgeå slingrar
sig ån genom såväl täta skogar som odlingslandskap och bebyggelse. Ett
flertal dämmen finns längs ån.

Jättemöja
Naturvärden:

Foto: Patrik Olofsson

Vramsån har förhållandevis god vattenkvalitet och unikt stora biologiska
värden. Här finns rik variation i bottenfaunan, sällsynta fiskarter som
grönling och sandkrypare, stort bestånd av öring, både stationär och
havsvandrande, de sårbara arterna flodpärlmussla och tjockskalig
målarmussla, ett rikt fågelliv samt en intressant flora med nordens enda
förekomster av jättemöja som framträdande representant. Ån är kraftigt
påverkad av näringstillförsel vilket bidrar till igenslamning av lekbottnar.
Vattenståndet fluktuerar mycket under sommaren till följd av vattenuttag
och ån har ibland ett mycket lågt vattenflöde.
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-

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska uppvisa en naturlig hydrologi.
Vattenkvaliteten ska uppfylla kraven för God Ytvattenstatus.
Främmande arter ska inte introduceras/främmande arter ska inte tillåtas öka
i antal eller utbredning.
Vattendraget ska uppvisa en naturlig karaktär med omväxlande forsande och
lugna partier.
Bottenmaterialet ska utgöras av sand/grus/sten och inte uppvisa tecken på
igenslamning.
Död ved ska få finnas i vattendraget.
Vidare info se bevarandeplan för Natura 2000 ‐ Vramsån
Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Områdets naturliga hydrologi bör inte ändras eller påverkas.
Åtgärder för att minska näringstillförseln till vattendraget.
Ingrepp i vattendraget som kanalisering, invallning eller rensning bör ej
förekomma.
Naturliga eller anlagda vandringsvägar bör säkerställas i vattendraget för att
motverka fragmentering från dämmen och andra vandringshinder.
Död ved tillåts finnas kvar alternativ tillförs vattendraget.
Vidare info se bevarandeplan för Natura 2000 – Vramsån.
Karta
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SV5.

Lyngsjön

Naturtyp

Eutrof sjö, Betesmark, Barrskog, Extremrikkärr

Värdetyp

B

Klass

1

Areal

117 ha

Nuvarande
status

Delvis Naturreservat, Natura 2000,
Riksintresse för naturvård

Markägare

Privat

Beskrivning:
Grundvattenförsörjd sjö med högt pH‐värde och en vegetation med bl a
kalkgynnade kransalger. Omgivningarna runt sjön utgörs av till största delen
betade kalkfuktängar och kalkkärr, bildade efter sjösänkning på 1800‐talet.
Södra delen är bevuxen med sandig barrskog. Rikkärret har en mycket rik
flora och är idag naturreservat. Delar av området hävdas genom slåtter.
Naturvärden:
Floran är mycket rik och präglad av kalkförekomsten. Här finns bl a
orkidéerna johannesnycklar, ängsnycklar, honungsblomster och gulyxne
tillsammans med slåtterblomma, tätört, majviva och kärrspira. Angränsande
torrare sandbackar hyser också en rik flora med inslag av flera sandstäppsar‐
ter. Sjövattnet är kalkhaltigt och innehåller bland annat kalkgynnade
kransalger. Lyngsjön är näringsrik och har ett stor bestånd av karpartade
fiskar som mört, sutare med fler.

-

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska uppvisa en naturlig hydrologi.
Sjöns vattenkvalitet ska uppfylla kriterierna för God Ytvattenstatus.
Främmande arter ska inte introduceras/främmande arter ska inte tillåtas öka
i antal eller utbredning.
Betesmarkerna i sjöns närhet ska präglas av hävd genom bete.
Vegetationen vid betesmarkerna ska domineras av hävdgynnade, lågvuxna
arter, typiska för betesmark.
Artsammansättningen ska vara sådan att en eller flera arter inte tillåts
dominera på bekostnad av mer lågvuxna, konkurrenskänsliga arter.
Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Områdets naturliga hydrologi ska inte ändras eller påverkas.
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-

Åtgärder för att minska näringstillförsel till sjön.
Betesmarkerna bör varje år hävdas genom bete från främst nötkreatur.
Betesdriften bör ske så att all vegetation är väl avbetad vid vegetations‐
periodens slut varje år.
Rikkärret bör varje år hävdas slåtter.
Karta
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SV6.

Hammarsjön

Naturtyp

Eutrof sjö

Värdetyp

ZBL

Klass

1

Areal

4095 ha

Nuvarande
status

Delvis Naturreservat, Natura 2000, Ramsarom‐
råde, Riksintresse för naturvård

Markägare

‐

Beskrivning:
Stor slättsjö centralt i ett våtmarksområde av internationell betydelse. Sjöns
särart betingas av Helgeåns vattenföring, relativt hög näringshalt samt det
varierande vattenståndet som normalt pendlar mellan – 0,1 och +1,5 m i
förhållande till havsytan. Sjön omges av vida vassbälten, täta videbuskage,
sumpskogar och hävdade strandängar.
Naturvärden:
Sjöns ryktbarhet grundar sig främst på det rika fågellivet i de vassar som
omger stora delar av sjön och de gynnsamma biotoperna för häckande och
rastande änder och gäss i de grunda vattenområdena. Grågås, rördrom,
svarttärna och brun kärrhök representerar sjöns häckfåglar, sångsvan,
havsörn och flera arter änder de som uppträder utanför häckningstid. På
senare år har sjöns botaniska värden blivit mera kända och Hammarsjön kan
nu anses vara den botaniskt mest variationsrika i landet. Av strandväxter kan
nämnas blomvass, flocksvalting, gullstånds, vildris och klotgräs. Förr fanns
gott om sävruggar men idag är säven nästan helt borta från sjön. Undervat‐
tensvegetationen hyser flera sällsynta och hotade arter t ex sjönajas,
slamkrypa, nästan samtliga Sveriges natearter och flera ovanliga kransalger.
Helgeå och Hammarsjöns vatten har de senaste 20‐30 åren blivit allt brunare.
Detta kan få allvarliga konsekvenser för ekosystemet genom bland annat ett
förändrat ljusklimat i vattnet.

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska uppvisa en naturlig hydrologi.
Sjöns vattenkvalitet ska uppfylla kraven för God Ytvattenstatus.
Sjöns ska uppvisa en stor artrikedom inom både flora och fauna.
Främmande arter ska inte introduceras/främmmande arter ska inte tillåtas
öka i antal eller utbredning.
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-

Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Områdets naturliga hydrologi bör inte ändras eller påverkas.
Omgivande vassbälten, videbuskage, sumpskogar och strandängar ska
bevaras.
Åtgärder för att minska tillförseln av näringsämnen och brunifierande
ämnen.
Karta
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SV7. Hercules – Viby äng, Rinkaby holme och
Herculesdammarna
Naturtyp

Eutrof damm, Våtmark, Betesmark

Värdetyp

ZBK

Klass

1

Areal

93 ha

Nuvarande
status

Naturreservat, Natura 2000, Ramsarområde,
Riksintresse för naturvård

Markägare

Kommun, Privat

Beskrivning:
I anslutning till före detta
tegelbruket Hercules finns
några dammar som blev
resultatet av brukets lertag.
Dammarna är numera goda
biotoper för änder och gäss
samtidigt som en intressant
flora etablerat sig till
exempel sjöranunkel. Viby
äng som gränsar till
dammområdet, är en
utmarksrest till Viby by
med lång hävdkontinuitet.
Naturvärden:
Dammarna har en undervattensvegetation som innehåller bland annat
hårmöja och flera natearter. Omgivningarna utgörs av rester av den tidigare
ängsmarken och hyser en del hävdgynnade örter som ängsskallra,
ängsnycklar och rödklint. Den sällsynta blåtågen förekommer rikligt kring
dammarna. Stora delar av Viby äng är ganska fuktig och översvämmas vid
högvatten, men partier av torrängskaraktär med arter som brudbröd och
luddfingerört finns också. Viby äng är en viktig rast‐ och häckningslokal för
våtmarksfåglar, t ex häckar den missgynnade svarttärnan årligen och
rördrom hörs frekvent i området.
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-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska uppvisa en naturlig hydrologi.
Främmande arter ska inte introduceras/främmande arter ska inte tillåtas öka
i antal eller utbredning.
Omgivande betesmarker präglas av hävd genom bete eller slåtter.
Artsammansättningen ska vara sådan att en eller flera arter inte tillåts
dominera på bekostnad av mer lågvuxna, konkurrenskänsliga arter.
Vidare info se skötselplan för naturreservatet Hercules.

-

Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Områdets naturliga hydrologi bör inte ändras eller påverkas.
Omgivande fodermarker bör varje år hävdas genom bete eller slåtter.
Vidare info se skötselplan för naturreservatet Hercules.

-

Karta
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SV8.

Araslövssjön

Naturtyp

Eutrof sjö, Våtmark, Strandäng

Värdetyp

ZBLK

Klass

1

Areal

953 ha

Nuvarande
status

Naturreservat, Natura 2000, Ramsarområde,
Riksintresse för naturvård

Markägare

Staten, Kommun, Privat

Beskrivning:
Grund slättsjö genomfluten av Helgeå och ingående i våtmarksområde av
internationell betydelse. Stränderna kantas av vassbälten och vattenvegetat‐
ionen ute i sjön är ymnig med flytbladsväxter som näckros och vattenpilört
samt undervattensväxter som slingor och bläddror. I strandzonen finns bl a
de ovanliga växtarterna blomvass och gullstånds. På flera ställen runt sjön
finns betade strandängar som översvämmas vid högvatten. Fågellivet är rikt
med t ex grågäss, flera andarter, fiskgjuse och svarttärna.

Araslövssjön med Lillö, Isternäset och Näsbyfält.

Foto: Patrik Olofsson

Naturvärden:
Sjön och dess omgivningar har en hög biologisk mångfald. Ett flertal sällsynta
och hotade arter inom både flora och fauna återfinns i området. De betade
strandängarna samt omgivande vassruggar är viktiga för fågellivet i området
och här häckar arter som svarttärna och rördrom. På några få platser längs
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den östra delen växer den starkt hotade gullstånds som har sin huvudsakliga
utbredning inom norden i Kristianstads Vattenrike.

-

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska uppvisa en naturlig hydrologi.
Sjöns vattenkvalitet ska uppfylla kraven för God Ytvattenstatus.
Sjöns omgivning ska präglas av vassbälten, videbuskage och hävdade
strandängar.
Främmande arter ska inte introduceras/främmande arter ska inte tillåtas öka
i antal eller utbredning.
Vidare info se skötselplan för naturreservaten Näsby fält, Åby ängar och
Fredriksdalsviken.
Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Områdets naturliga hydrologi bör inte ändras eller påverkas.
Omgivande vassbälten, videbuskage och hävdade strandängar ska bevaras.
Åtgärder för att minska tillförseln av näringsämnen.
Vidare info se skötselplan för naturreservaten Näsby fält, Åby ängar och
Fredriksdalsviken.
Karta
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SV9.

Karpalundsdammarna

Naturtyp

Eutrof damm

Värdetyp

ZB

Klass

2

Areal

31 ha

Nuvarande
status

Delvis Natura 2000, Ramsarområde,
Riksintresse för naturvård

Markägare

Privat

Beskrivning:
Tre större, f.d. sockerbruksdammar, som utvecklats till viktiga fågelbiotoper,
framförallt för rastning och födosök, i viss mån även för häckning. Dammarna
kantas av höga vassruggar, vide‐ och flädersnår.
Naturvärden:
Området har ett rikt fågelliv med höga naturvärden. Särskilt änder och
vadare samlas tidvis här i stort antal. Arter som sothöna, smådopping och
gråhakedopping häckar årligen vid lokalen. Då dammarna vuxit igen under
senare år har förutsättningarna för vadare försämrats medan andra arter
som pungmes och brun kärrhök gynnats. Växtlokal för den relativt sällsynta
undervattensväxten hornsärv. Den östra dammen används som näringsfälla i
ett projekt som drivs av Kristianstads kommun.

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska uppvisa en naturlig hydrologi.
Vattenkvaliteten ska uppfylla kraven för God Ytvattenstatus.
Främmande arter ska inte introduceras/främmande arter ska inte tillåtas öka
i antal eller utbredning.
Dammarna ska omgärdas av vassbälten, vide‐ och flädersnår.
Området ska uppvisa ett rikt fågelliv knutet till våtmarker.

-

Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Områdets naturliga hydrologi bör inte ändras eller påverkas.
Omgivande vassbälten, vide‐ och flädersnår bör bevaras.

-
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Karta
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SV10.

Ivösjön

Naturtyp

Oligo ‐ mesotrof sjö

Värdetyp

LBR

Klass

2

Areal

3633 ha

Nuvarande
status

Natura 2000, Riksintresse för naturvård och fri‐
luftsliv

Markägare

‐

Beskrivning:
Skånes största sjö med unika limnologiska förhållanden. Sjön har många öar,
holmar och vikar med värdefull flora och fauna. Delar av sjön har ett stort
djup som når ned ända till runt 50 m.

Naturvärden:
Ivösjön är en oligo ‐ mesotrof sjö vilket innebär att den är ganska
näringsfattig, inte övergödd eller försurad. Sjön har rika strandområden med
sällsynta och hotade arter. Fiskfaunan är varierad med närmare 25 olika
fiskarter bl.a. den sällsynta fisken nissöga. Av övrig fauna i sjön märks
reliktfauna från tiden närmast efter istiden då sjön stod i förbindelse med
Östersjön, med bl a en del kräftdjur som lever kvar i de djupaste delarna.
Unikt är också ett maskdjur som närmast är funnen på Balkan. Fågelfaunan
med bland annat häger, skäggdopping och fiskgjuse har de senaste åren
utökats med storskarv som bildat några kolonier.
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-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska uppvisa en naturlig hydrologi.
Sjöns vattenkvalitet ska uppfylla kraven för God Ytvattenstatus.
Ishavsrelikter ska förekomma i sjön.
Sjön ska en rik fiskfauna med förekomst av bla nissöga.
Främmande arter ska inte introduceras/främmande arter ska inte tillåtas öka
i antal eller utbredning.
Vidare info se bevarandeplan för Natura 2000 – Ivösjön/Oppmannasjön.

-

Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Områdets naturliga hydrologi bör inte ändras eller påverkas.
Åtgärder bör vidtas för att minska tillförseln av näringsämnen till sjön.
Vidare info se bevarandeplan för Natura 2000 – Ivösjön/Oppmannasjön.

-

Karta

53

SV11.

Råbelövssjön

Naturtyp

Eutrof sjö

Värdetyp

LR

Klass

2

Areal

655 ha

Nuvarande
status

Riksintresse för naturvård

Markägare

‐

Beskrivning:
En i huvudsak grundvattenförsörjd, näringsrik slättsjö med stora
limnologiska värden och strandzoner med gynnsamma livsmiljöer för fauna
och flora. Även om det är en slättsjö har den ändå ett djup på ned till 11m.
Sjön omgärdas av såväl odlingsmark, lövskog som bebyggelse och gränsar i
väser till naturreservatet Balsberget.
Naturvärden:
Sjön utnyttjas flitigt för rekreation och friluftsliv av närboende genom t ex
sportfiske, bad och båt. Undervattensvegetationen innehåller många
skyddsvärda arter av nate, särv och kransalger. Fågellivet är rikt runt sjön
med bland annat salskrake, skäggdopping, sothöna med flera arter. I sjön
finns den invasivaarten sjögull som om den sprider sig kan bli ett hot mot
övriga arter.

-

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska uppvisa en naturlig hydrologi.
Sjöns vattenkvalitet ska uppfylla kraven för God Ytvattenstatus.
Främmande arter ska inte introduceras/främmande arter ska inte tillåtas öka
i antal eller utbredning.
Lövskogarna intill sjön ska uppvisa naturliga kvaliteter såsom förekomst av
gamla träd och död ved.
Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Områdets naturliga hydrologi bör inte ändras eller påverkas.
Åtgärder bör vidtas för att minska tillförseln av näringsämnen till sjön.
Beståndet av sjögull bör övervakas i sjön och hindras vid spridning.
Fri utveckling av angränsande lövskogsområden.
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SV12.

Gummastorpasjön

Naturtyp

Eutrof sjö, Strandäng, Sumpskog

Värdetyp

ZBK

Klass

3

Areal

104 ha

Nuvarande
status

Riksintresse för naturvård

Markägare

‐

Beskrivning:
Gummastorpasjön är en grund, näringsrik sjö som står i förbindelse med
Helge å. Sjöns omgivningar är omväxlande med betade strandängar,
artrika/fuktiga lövskogsområden och videsnår. Delar av sjön täcks av vass
och sjösäv och närmast stränderna finns bårder av vasstarr och kaveldun.
Naturvärden:
Fågellivet i och kring sjön är mycket rikt med framför allt sångfåglar och en
rad våtmarksarter som brun kärrhök, sothöns, änder, fiskgjuse samt vissa år
svarttärnor. Strandängarna är en viktig beståndsdel för det rika fågellivet i
området. Den blåbården som skapas när djuren betar av vass en bit ut i
vattnet är en värdefull biotop för många våtmarksfåglar på grund av den
stora tillgången på föda.

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska uppvisa en naturlig hydrologi.
Sjöns vattenkvalitet ska uppfylla kraven för God Ytvattenstatus.
Främmande arter ska inte introduceras/främmande arter ska inte tillåtas öka
i antal eller utbredning.
Strandängarna ska domineras av hävdgynnade, lågvuxna arter typiska för
betesmark.
Artsammansättningen ska vara sådan att en eller flera arter inte tillåts
dominera på bekostnad av mer lågvuxna, konkurrenskänsliga arter.
Träd och buskar av igenväxningskaraktär ska inte förekomma vid
strandängarna.
Skogsområdena ska ha en blandad åldersstruktur och innehålla gott om död
ved i form av högstubbar, lågor och grenar.
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Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
-

Områdets naturliga hydrologi bör inte ändras eller påverkas.
Åtgärder bör vidtas för att minska näringstillförseln till sjön.
Strandängarna bör varje år hävdas genom bete från främst nötkreatur.
Betesdriften bör ske så att all vegetation är väl avbetad vid vegetations‐
periodens slut varje år.
Träd och buskar av igenväxningskaraktär vid strandängarna bör regelbundet
undanröjas.
Fri utveckling av omgärdande lövskogspartier.
Karta
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SV13.

Immeln – Filkesjön - Raslången

Naturtyp

Oligotrof sjö, Barr‐ och Lövskog

Värdetyp

LZBR

Klass

2

Areal

2758 ha

Nuvarande
status

Delvis Naturreservat och Natura 2000,
Riksintresse för naturvård och friluftsliv

Markägare

‐

Beskrivning:
Immeln är en näringsfattig skogssjö med många öar och uddar och värdefulla
strandskogar. Raslången, även den näringsfattig, ligger på gränsen till
Blekinge i ett starkt kuperat område med nordsydliga sprickdalar. En stor del
av sjöarnas stränder är blockrika och branta med endast gles vattenvegetat‐
ion. Sjöarnas omgivningar är övervägande barrskogsklädda, men i södra
delen finns även en hel del lövskog, bl a vackra bokskogar. Ett exempel är de
vackra ädellövskogarna längs Raslångens västra strand som har en
naturvärdesinriktad skogsskötsel.
Naturvärden:
Immeln och Raslången är Skånes viktigaste häckningsområde för fiskgjuse
och storlom. Edre ström som utgör Immelns utlopp ut i Filkesjön är
reproduktionsområde för den unika, nedströmslekande Immelnöringen och
hyser även skyddsvärda arter som bergsimpa och elritsa. Hela sjösystemet är
försurningskänsligt och har kalkats. Flera rödlistade arter har sin koppling
till sjöarna och deras omgivningar, bl a påträffas havsörn, klockgentiana och
sjötåtel. Omfattande friluftsliv karaktäriserar detta området. Här går t.ex. en
del av Skåneleden genom värdefulla skogs‐ och sjöområden och det finns
flera välförsedda övernattningsplatser, även kanotpaddling är en populär
aktivitet.

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska uppvisa en naturlig hydrologi.
Sjöarnas vattenkvalitet ska uppfylla kraven för God Ytvattenstatus.
Främmande arter ska inte introduceras/främmande arter ska inte tillåtas öka
i antal eller utbredning.
Skogsområdena ska ha en blandad åldersstruktur och innehålla gott om död
ved i form av högstubbar, lågor och grenar.
För området typiska arter som immelnöring, bergsimpa och elritsa ska finnas
i livskraftiga bestånd.
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-

Områdets stora värde för friluftslivet ska bevaras.

-

Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Områdets naturliga hydrologi bör inte ändras eller påverkas.
Naturvårdsanpassat skogsbruk längs med stränder och på öar med inriktning
på att skapa en olikåldrig struktur och bevara/öka andelen död ved.
Kanalisering av naturturismen för att skydda häckningslokaler för fågellivet.
Skydd av immelnöringen och dess livsmiljöer.

-

Karta

59

SV14.

Oppmannasjön

Naturtyp

Eutrof sjö, Extremrikkärr

Värdetyp

LBRZ

Klass

3

Areal

1716 ha

Nuvarande
status

Natura 2000, Riksintresse för naturvård och fri‐
luftsliv

Markägare

‐

Beskrivning:
Oppmannasjön är en relativt grund, näringsrik sjö med stora limnologiska
värden belägen mellan spricklandskapet i norr och kristianstadsslätten.
Strandlinjen kantas av vass och lövträd av varierande omfattning.
Oppmannasjön är förbunden med Ivösjön genom en kanal som grävdes vid
Bäckaskogs slott under slutet av 1800‐talet. Under denna tid genomgick
även Oppmannasjön och Ivösjön en drastisk förändring då de sänktes med
upp till 2 m.
Naturvärden:
Genom ett stort inslag av öar och uddar skapas en lång strandlinje vilket
gynnar flora och fauna i området. Oppmannasjön hyser bl.a. sällsynta
kransalgsarter och den i Skåne sällsynta fisken nissöga. På sjöns södra
strand, nära badplatsen ligger ett rikkärr med skyddsvärd flora. Här finns t ex
ovanligt många exemplar av kärrknipprot men även andra arter som
ängsnycklar, trindstarr, vippstarr, kärrsälting, kärrbryum med fler.
Ädellövskogarnan längs den norra strandlinjen av sjön är mycket värdefulla
och hyser en rad sällsynta och hotade svampar.

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska uppvisa en naturlig hydrologi.
Sjöns vattenkvalitet ska uppfylla kraven för God Ytvattenstatus.
Rikkärret ska domineras av hävdgynnade, lågvuxna arter.
Artsammansättningen vid rikkärret ska vara sådan att en eller flera arter inte
tillåts dominera på bekostnad av mer lågvuxna, konkurrenskänsliga arter.
Vidare info se bevarandeplan för Natura 2000 – Ivösjön/Oppmannasjön.

-

Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Områdets naturliga hydrologi bör inte ändra eller påverkas.

-

60

-

Åtgärder bör vidtas för att minska tillförseln av näringsämnen till sjön.
Rikkärret bör varje år hävdas genom bete eller slåtter.
Vidare info se bevarandeplan för Natura 2000 – Ivösjön/Oppmannasjön.
Karta
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SV15.

Linnekullabäcken

Naturtyp

Vattendrag

Värdetyp

ZB

Klass

2

Areal

30 ha

Nuvarande
status

Natura 2000, Nyckelbiotop,
Riksintresse för naturvården

Markägare

‐

Beskrivning:
Liksom andra tillflöden till Vramsån har Linnekullabäcken sitt ursprung uppe
på Linderödsåsens moss‐ och kärrområden. Bäcken rinner i en ravin genom
fina ädellövsskogar och har till stor del kvar sitt meandrande lopp. Bäcken
har en mycket rik bottenfauna och hyser en värdefull öringstam.
Naturvärden:
Linnekullabäcken har en rik bottenfauna med bland annat bäcksländan
Capnopsis schilleri som är sällsynt i Skåne och övriga Mellaneuropa. Bäcken
hyser även ett starkt bestånd av havsvandrande öring. Näringsbelastningen
är hård och bäcken får ibland väldigt lågt vattenstånd under sommartid
vilket gör den känslig mot ytterligare belastning. Uttorkning och igenslam‐
ning av bottnar utgör ett stort hot mot öringbeståndet och bottenfaunan.

-

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska uppvisa en naturlig hydrologi.
Vattenkvaliteten ska uppfylla kraven för God Ytvattenstatus.
Vattendraget ska uppvisa en naturlig karaktär med omväxlande forsande och
lugna partier.
Bottenmaterialet ska utgöras av sand/grus/sten och inte uppvisa tecken på
igenslamning.
Död ved ska få finnas i vattendraget.
Vidare info se bevarandeplan för Natura 2000 – Vramsån.
Främmande arter får ej introduceras/ frrämmande arter ska inte tillåtas öka i
antal eller utbredning.
Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Områdets naturliga hydrologi bör inte ändras eller påverkas.
Åtgärder bör vidtas för att minska näringstillförseln till vattendraget.
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-

Ingrepp i vattendraget som kanalisering, invallning eller rensning bör ej
förekomma.
Naturliga eller anlagda vandringsvägar bör säkerställas i vattendraget för att
motverka fragmentering från dämmen och andra vandringshinder.
På de sträckor där en beskuggande trädridå finns bör denna bevaras.
Död ved tillåts finnas kvar alternativt tillförs vattendraget.
Karta
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SV16.

Helge ås huvudfåra

Naturtyp

Vattendrag

Värdetyp

NBZRL

Klass

1

Areal

225 ha

Nuvarande
status

Natura 2000, Naturreservat, Riksintresse för na‐
turvården

Markägare

Privata, Staten

Beskrivning:
Genom Kristianstads kommun flyter Helge å, Skånes största å i fråga om
vattenföring. Ån har sitt ursprung långt upp i Småland för att de sista ca 3,5
milen korsa Kristianstadsslätten innan den mynnar i havet. När Helge å når
Kristianstads kommun och den platta Kristianstadsslätten återfår ån sitt
naturliga vattenstånd som sätter sin prägel på landskapet. Ån tar sig här en
låglandskaraktär där den flyter genom sjöar och våtmarkssystem.
Långstäckta videbuskage kantar ån och även artrika strandängar och
sumpskogar är ett vanligt inslag längs med åsystemet. Slättlandskapet är lågt
beläget jämfört med havets yta vilket gör att åns vattenstånd varierar mycket
under året, upp till över 2 m. Under sommaren kan vattenståndet vara så lågt
att ån nästan rinner baklänges.

Strandäng längs Helge å Foto: Håkan Östberg
Helge å har sin huvudmynning i Yngsjö men så har det inte alltid varit. Innan
1770‐talet hade ån mynning i Åhus, genom påtryckningar från markägare
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pga översvämningarna som skedde grävdes ett dränerade dike från
dåvarande Lilla Yngsjösjön till havet. Följande vinter/vår kom en stark storm
som gjorde att stora mängder havsvatten tryckte upp i åsystemet samtidig
som vårfloden pressade på från andra hållet. När stormen bedarrade forsade
vattnet ut i havet igen och diket breddades till en ny åfåra över en natt.
Därmed fick Helge å en ny mynning i Hanöbukten vid Yngsjö.
Naturvärden:
Djur‐ och växtlivet i och längs Helge å är mycket artrikt, bl a har ån en mycket
artrik fiskfauna. Malen är en av de intressanta fiskarter som återfinns i
åsystemet. Malen var under många år helt försvunnen i Helge åns nedre delar
på grund av industriutsläpp under 1960‐talet men har genom återplantering
på nytt funnit sin plats i vattendraget. Även fågellivet längs ån är mycket
artrikt och många gånger knutet till åns årliga översvämningsmarker. För
den intresserade ses årligen arter som t ex rödspov, storspov och havsörn i
området. Strandlinjen hyser förutom ett rik fågelliv även flera sällsynta
växter. Inventeringar har vidare visat på att Helge å har en rik musselfauna,
bl a påträffades den rödlistade tjockskaliga målarmusslan på många ställen i
vattendraget. Helge å är precis som många andra vattendrag näringspåver‐
kad men ett problem som uppmärksammats mycket är att åns vatten färgas
allt brunare. Orsaken till brunifieringen tros vara det vatten som kommer
från norra Skånes och Smålands skogsmarker vilket för med sig stora
mängder humöst material.

-

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska uppvisa en naturlig hydrologi.
Vattenkvaliteten ska uppfylla kraven för God Ytvattenstatus.
Bottenmaterialet ska utgöras av sand/grus/sten och inte uppvisa tecken på
igenslamning.
Död ved ska få finnas i vattendraget.
Främmande arter får ej introduceras/ främmande arter ska inte tillåtas öka i
antal eller utbredning.
Vidare info se bevarandeplan för Natura ‐2000 området Helge å
Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Områdets naturliga hydrologi bör inte ändras eller påverkas.
Åtgärder bör vidtas för att minska tillförseln av näring och humöst material
till vattendraget.
Ingrepp i vattendraget som kanalisering, invallning eller rensning bör ej
förekomma.
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-

Naturliga eller anlagda vandringsvägar bör säkerställas i vattendraget för att
motverka fragmentering från dämmen och andra vandringshinder.
På de sträckor där en beskuggande trädridå finns bör denna bevaras.
Död ved tillåts finnas kvar alternativt tillförs vattendraget.
Vidare info se bevarandeplan för Natura – 2000 området Helge å.
Karta

