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Ett rikt odlingslandskap
"Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska
mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks."
-Riksdagens definition av miljömålet ”Ett rikt odlingslandskap”
Det skånska odlings‐
landskapet har en
historia som sträcker
sig ända tillbaka till
yngre stenåldern 4000
f Kr. Landskapet har
sedan införandet av
bondekulturen präg‐
lats i allt högre grad av
brukandet och många
av de naturvärden vi
idag finner i landskapet är knutet till det gamla odlingslandskapets
ängs‐ och åkerbruk. Här fanns en mosaik av levnadsförhållande med
t ex grova och hamlade träd, slåttrade ängar, hassellundar och fukt‐
stråk vilket tillsammans gav förutsättningar för en rik biologisk
mångfald. Dagens moderna åkerbruk med storskaliga monokulturer
bidrar mycket sällan till att öka den biologiska mångfalden. I det mo‐
derna jordbrukslandskapet saknas den gamla värdefulla variationen
i naturen och de arter som tidigare frodades försvinnner som en följd
av detta. Inte desto mindre går det fortfarande att hitta områden
med mycket höga naturvärden. Delar av kommunen brukas fortfa‐
rande genom ett småskaligt åkerbruk vilket bidrar till ett variations‐
rikt landskap som gynnar mångfalden av arter. Här finner man äldre
utmarker som betats kontinuerligt och aldrig gödslats eller odlats
upp. Kristianstads kommun har en stor andel värdefulla betesmarker
med en skyddsvärd flora, fauna och funga. Speciellt de som har en
sandig‐karaktär hyser hotade arter som t ex sandnejlika, stortapet‐
serarbi, stäppjordstjärna och fältpiplärka.
Det svenska odlingslandskapet har genomgått stora förändringar det
senaste århundradet. Småskalighet har ersatts av storskalighet vilket
hotar värdena knutna till det gamla odlingslandskapet. Därför behö‐
ver vi värna om och skydda de värden som finns kvar. Den biologiska
mångfalden och kulturmiljövärdena behöver ett levande och livs‐
kraftigt jordbruk, men är också beroende av vilka faktiska metoder
som används i jordbruket. Betande djur är exempelvis en förutsätt‐
ning för att den värdefulla floran i våra ängs‐ och hagmarker ska
kunna fortsätta existera. Samtidigt måste jordbruket bedrivas på ett
rationellt och konkurrenskraftigt sätt, vilket ibland leder till konflik‐
ter mellan bevarandeintressen och kommersiella intressen. En stor
del av vår flora och fauna är knutet till odlingslandskapet. Främst
finns arterna i slåtter‐ och betesmarker men även i åker‐ och vägre‐
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nar, åkerholmar, våtmarker och andra småbiotoper. Dessa livsmil‐
jöer har även ett kulturhistoriskt värde som hjälper oss att återskapa
bilden av hur tidigare generationers brukande.
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O1.

Kumlan

Naturtyp

Betesmark, Lövsumpskog

Värdetyp

NBK

Klass

1

Areal

37 ha

Nuvarande
status

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

Markägare

Staten

Beskrivning:
Kuperad sydlänt betesmark med sandstäpps‐ och hedvegetation. En av de
största lokalerna i landet för den ovanliga vegetationstypen sandstäpp. Så
sent som på 60‐talet förekom ett ålderdomligt jordbruk med ”vandrande
åkrar” på delar av området. I floran och fungan återfinns arter som tofsäxing,
backtimjan, backglim, hedblomster, sandtimotej, naveljordstjärna,
dvärgjordstjärna, stjälkröksvamp m fl.
Naturvärden:
Kumlans naturvärden är främst knutna till den torra öppna betesmarken
med inslag av sandstäpp, låglandsgräsmarken, sumpskogen och Julebodaån.
Sandstäpp är en prioriterad och minskande vegetationstyp inom EU. Ett
flertal hotade arter är knutna hit vilket gör att område som dessa har mycket
höga naturvärden. Sumpskogen hålls öppen genom bete och innehåller död
ved vilket är en bristvara i dagens skoglandskap. Julebodaån har höga
biologiska värden med en rik bottenfauna och ett stort antal havsvandrande
öring. Området angränsar till naturreservatet Drakamöllan och blivande
reservat Maglehem.

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av välhävdad betesmark.
Vidare info se skötselplan för naturreservatet Kumlan.

-

Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Området ska årligen hävdas genom bete från främst nötkreatur.
Vidare info se skötselplan för naturreservatet Kumlan.
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Karta

191

O2.

Vittskövle driva

Naturtyp

Betesmark, Barrskog, Vattendrag

Värdetyp

NBK

Klass

1

Areal

44 ha

Nuvarande
status

Natura 2000, Riksintresse för naturvården

Markägare

Privata

Beskrivning:
Långsträckt, från början kulturbetingad sanddyn med ovanligt rik flora av
sandstäppstyp. Här finns arter som sandvedel, sandsvingel, tofsäxing, stor
sandlilja, sandtimotej och sandnejlika. På dynen sker en långsam igenväxning
med tall och lövuppslag. Sandstäppsvegetation finns fläckvis även på de
öppna betesmarkerna mot Vittskövle och på gläntor i den närliggande
tallskogen.
Naturvärden:
Området har ett mycket högt naturvärde med en rik flora av sandstäpps typ.
Flera sällsynta och hotade arter är knutna till denna biotop som t ex sandlilja,
sandnejlika, sandvedel, sandsvingel, sandtimotej. Sandstäpp är en naturtyp
med sparsam utbredning och till följd av att antalet betesmarker blir mindre
minskar även sandstäppen som är beroende av hävd.

‐

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av välhävdad betesmark och gles tallskog.
Betesmarken ska ha en sådan artsammansättning att en eller flera arter inte
tillåts dominera på bekostnad av mer lågvuxna, konkurrenskänsliga arter.
Träd och buskar av igenväxnings karaktär på betesmarken ska endast
förekomma i mindre omfattning.
För området typiska arter som sandlilja, sandnejlika, sandvedel, sandsvingel
och sandtimotej ska förekomma i livskraftiga bestånd.
Gläntor med blottad sand ska förekomma inom området.
Vidare info se bevarandeplan för Natura 2000 – Vittskövle driva.
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-

Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Betesmarken bör varje år hävdas genom bete från främst nötkreatur.
Betesdriften bör ske så att all vegetation är väl avbetad vid vegetations‐
periodensslut. Även mindre smaklig vegetation ska vara betes påverkad.
Igenväxningsvegetation bör regelbundet undanröjas
Kultivering, gödsling eller användning av bekämpningsmedel får inte
förekomma.
Regelbunden röjning av tallskogen för att hindra igenväxning och skapa
gläntor.
Vidare info se bevarandeplan för Natura 2000 – Vittskövle driva.
Karta
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O3.

Maglehem

Naturtyp

Betesmark, Rikkärr, Barrskog

Värdetyp

BNK

Klass

1

Areal

121 ha

Nuvarande
status

Riksintresse för naturvård och friluftsliv

Markägare

Privata

Beskrivning:
Området är beläget i kommuens södra delar. Landskapet utgörs till stor del
av planteringar av tall, lärk och gran samt partier av öppna odlingsmarker.
Längs med vattendragen i området finner man lövsumpskogar och insprängt
i landskapet finns även partier med gammal ädellövskog. I den norra delen av
finns även ett värdefullt rikkärrsparti med flera rara arter. Området har
brukats under en lång tid och bland annat finns det spår av en översilnings‐
äng i form av sildiken.
Naturvärden:
Området utgör tillsammans med omgivande landskap en hotspot för hotade
arter. Värden är idag kopplade till flera av de olika naturtyper som finns i
området, torra betesmarker, rikkärr, ädellövskog, lövsumpskog med flera. På
sikt skulle eventuell restaurerings åtgärder där man tar ned barrplanteringar
och låter dem övergå till betesmark troligen ge området ett ännu högre
värde. Floran hyser skyddsvärda arter som t ex smörbollar, slåtterblomma,
loppstarr, tätört, backtimjan och hedblomster. Rikkärret har mycket höga
naturvärden och här finns värdefulla arter inom både flora och fauna t ex
loppstarr, majnycklar, kalkkärrgrynsnäcka, tandsnäcka m. fl.

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av välhävdad betesmark.
Hävden ska vara så pass intensiv att en eller flera arter inte tillåts dominera
på bekostnad av mer lågvuxna, konkurrenskänsliga arter.
Vegetationen ska domineras av hävdgynnade, lågvuxna arter, typiska för
betesmark.
Träd och buskar av igenväxningskaraktär ska endas förekomma i mindre
omfattning.
Området ska uppvisa en naturlig hydrologi.
För mer info se skötselplan till förslag av naturreservat Maglehem.
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-

Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Succesiv omförning från barrskog till öppna betesmarker.
Betesmarkerna bör årligen hävdas genom bete från främst nötkreatur.
Betesdriften bör ske så att all vegetation är avbetad vid vegetationsperiodens
slut varje år.
Träd och buskar av igenväxningskaraktär bör röjas regelbundet.
Återkommande röjningar av sly och högörter vid rikkärret.
Ingen kultivering, gödsling eller användning av bekämpningsmedel.
Områdets hydrologi bör inte ändras eller påverkas.
För mer info se skötsleplan till förslag av naturreservat Maglehem.
Karta
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O4.

Maglehemsfälad

Naturtyp

Betesmark, Ädellövskog, Sumpskog

Värdetyp

NBZR

Klass

3

Areal

139 ha

Nuvarande
status

Nyckelbiotop, Riksintresse för naturvård och fri‐
luftsliv

Markägare

Privata

Beskrivning:
Område är beläget öster om Maglehem. Mycket variationsrikt landskap med
öppna betesmarker, hagmarker, ädellövskog och alsumpskog.
Naturvärden:
Rikt varierad flora och fauna med höga naturvärden trots att delar av
området hotas av igenväxning. Betesmarkerna i norra delen hyser
betesindikerande arter som kattfot, St. Pers nycklar och ängsviol. I
bokskogsområdena växer tandrot, lundbräsma och skärmstarr och rik lägre
fauna finns i området. I öster finns en betesmark med stor sandlilja, brudbröd
och småfingerört.

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av hävdade betesmarker och gammal ädellövskog med
inslag av sumpskog.
Vegetationen ska domineras av hävdgynnade, lågvuxna arter, typiska för
betesmark.
Träd och buskar av igenväxningskaraktär ska endas förekomma i mindre
omfattning vid betesmarken.
Hävden ska vara så pass intensiv att en eller flera arter inte tillåts dominera
på bekostnad av mer lågvuxna, konkurrenskänsliga arter.
Området ska innehålla gott om död ved i form av högstubbar, lågor och
grenar.
Trädskiktet ska ha en blandad åldersstruktur som möjliggör en naturlig
föryngring.
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-

Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Samtliga arealer betesmark bör årligen hävdas genom bete från främst
nötkreatur.
Träd och buskar av igenväxningskaraktär bör röjas regelbundet.
Ingen kultivering, gödsling eller användning av bekämpningsmedel bör
förekomma.
Naturvårdsanpassat nyttjande av skogen med inriktning på att bevara den
skogliga kontinuiteten och bevara/öka andelen död ved.
Karta
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O5.

Skogdala

Naturtyp

Betesmark

Värdetyp

NBL

Klass

3

Areal

11 ha

Nuvarande
status

Riksintresse för friluftslivet

Markägare

Privat

Beskrivning:
Området är en naturbetesmark med hävdgynnad flora på sandig mark. Ljung‐
och sandgräshed som inte är kvävepåverkad. Mycket iögonfallande kulle
invid väg 20.
Naturvärden:
Höga naturvärden till följd av en kontinuerlig beteshävd, framför allt en
värdefull flora. Lätta sandiga jordar på hävdade marker ger även husrum åt
missgynnade marklevande insekter som t ex steklar och dyngbaggar.

-

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av hävdad betesmark.
Vegetationen ska domineras av hävdgynnade, lågvuxna arter, typiska för
betesmark.
Hävden ska vara så pass intensiv att en eller flera arter inte tillåts dominera
på bekostnad av mer lågvuxna, konkurrenskänsliga arter.
Träd och buskar av igenväxningskaraktär ska endast förekomma i mindre
omfattning.
Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Samtliga 11 ha betesmark ska varje år hävdas genom bete av i första hand
nötkreatur.
Betesdriften bör ske så att all vegetation är avbetad vid vegetationsperiodens
slut varje år.
Träd och buskar av igenväxningskaraktär bör regelbundet röjas.
Ingen kultivering, gödsling eller användning av bekämpningsmedel ska
förekomma.
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Karta

199

O6.

Äskeröd

Naturtyp

Betesmark, Rikkärr

Värdetyp

BNK

Klass

2

Areal

10 ha

Nuvarande
status

Riksintresse för friluftslivet, Delvis biotopskydd

Markägare

Privat

Beskrivning:
Öppen naturbetesmark med lång hävdkontinuitet och indikationer på
tidigare slåtterbruk. Buskskikt av främst en, hagtorn, rosor och slån, samt ett
fältskikt bestående av örtrik friskäng med inslag av kalkfuktäng. Inom
området finns även ett rikkärr med hög artrikedom.
Naturvärden:
Området har höga naturvärden med en rik flora av slåtterindikerande arter
som t ex ängsstarr, slåttergubbe, slåtterblomma, svinrot och smörbollar samt
arter gynnade av betning bl a kattfot och jordtistel. Rikkärret har mycket
höga naturvärden med flera missgynnade arter inom både flora och fauna
som t ex loppstarr, kalkkärrgrynsnäcka, rundläppad skivsnäcka och
smalgrynsnäcka.

-

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av hävdad naturbetesmark.
Vegetationen ska domineras av hävdgynnade, lågvuxna arter, typiska för
betesmark.
Hävden ska vara så pass att en eller flera arter inte tillåts dominera på
bekostnad av mer lågvuxna, konkurrenskänsliga arter.
Träd och buskar av igenväxningskaraktär ska endast tillåtas i mindre
omfattning.
Området ska uppvisa en naturlig hydrologi.
Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Samtliga 9 ha betesmark bör varje år hävdas genom bete av i första hand
nötkreatur.
Betesdriften bör ske så att all vegetation är avbetad vid vegetationsperiodens
slut varje år.
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-

Träd och buskar av igenväxningskaraktär ska röjas regelbundet.
Ingen kultivering, gödsling eller användning av bekämpningsmedel ska
förekomma.
Områdets hydrologi ska inte ändras eller påverkas.
Karta
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O7.

Juleboda - Rigeleje

Naturtyp

Betesmark

Värdetyp

NBL

Klass

3

Areal

7 ha

Nuvarande
status

Riksintresse för friluftslivet

Markägare

Privat

Beskrivning:
Betesmarker på sandigt underlag norr om Juleboda och väster om Rigeleje.
Den torra marken bekläds i vissa partier med sporadiskt förekommande träd
och buskar.
Naturvärden:
Varierande kalkinnehåll och näringstillgång har medfört en artrik och
differentierad flora med bl a fältsippa, borsttåtel, sandstarr och ljung.

-

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av hävdad betesmark på sandigt underlag.
Vegetationen ska domineras av hävdgynnade, lågvuxna arter, typiska för
betesmark.
Hävden ska vara så pass intensiv att en eller flera arter inte tillåts dominera
på bekostnad av mer lågvuxna, konkurrenskänsliga arter.
Träd och buskar av igenväxningskaraktär ska endast förekomma i mindre
omfattning.
Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Samtliga 7 ha betesmark bör varje år hävdas genom bete.
Betesdriften bör ske så att all vegetation är avbetad vid vegetationsperiodens
slut varje år.
Träd och buskar av igenväxningskaraktär bör regelbundet röjas.
Ingen kultivering, gödsling eller användning av bekämpningsmedel.
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Karta

203

O8.

Flintabacken

Naturtyp

Betesmark

Värdetyp

ZBK

Klass

2

Areal

15 ha

Nuvarande
status

Riksintresse för friluftslivet

Markägare

Privata

Beskrivning:
Betesmark söder om Helgeåns gamla fåra, till största delen öppen men delar
är bevuxna med tall eller, invid ån al. Området har en artrik torrängs‐ och
sandgräshedsvegetation med intressanta arter som t ex fältsippa, axveronika,
gullviva, luktvädd och rosettjungfrulin, backsippa.
Naturvärden:
Naturbetesmarker hyser ofta en rik biologisk mångfald med flera värdefulla
arter och så även vid Flintabacken. En välbetad grässvål ger förutsättningar
för både konkurrenskänsliga växter och insekter. Arter som fältsippa,
gullviva, luktvädd och backsippa några exempel på detta. Betydelsefullt stråk
för närrekreation från Åhus.

-

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av hävdad betesmark.
Hävden ska vara så pass att en eller flera arter inte tillåts dominera på
bekostnad av mer lågvuxna, konkurrenskänsliga arter.
Vegetationen ska domineras av hävdgynnade, lågvuxna arter, typiska för
betesmark.
Träd och buskar av igenväxningskaraktär ska endas förekomma i mindre
omfattning.
Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Samtliga 15 ha betesmark bör varje år hävdas genom bete från främst
nötkreatur.
Betesdriften bör ske så att all vegetation är avbetad vid vegetationsperiodens
slut varje år.
Träd och buskar av igenväxningskaraktär som t ex tall bör regelbundet röjas.
Ingen kultivering, gödsling eller användning av bekämpningsmedel.
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Karta

205

O9.

Hörröds fälad

Naturtyp

Betesmark, Blandlövskog

Värdetyp

NBLR

Klass

3

Areal

5 ha

Nuvarande
status

Natura 2000, Riksintresse för friluftsliv

Markägare

Bolag

Beskrivning:
Kuperad betesmark belägen invid vägen Hörröd‐ Maglehem. Enbuskar
tillsammans med ekskog karakteriserar området. Buskskiktet är bitvis
mycket tätt och förutom en växer
här rikligt med björnbär, hagtorn
och slån. Betad ekskog med inslag
av andra lövträd täcker en stor del
av området och mindre förekomst
av död ved finns. Floran är
hävdgynnad med arter som
backtimjan och kattfot men även
ljung. Vegetationen vid norra delen
är delvis kvävepåverkad, troligen
av djurutfodring.
Naturvärden:
Området hyser höga naturvärden men även ett värde för friluftslivet då
skåneleden löper genom betesmarken. Hävdgynnade arter som kattfot och
backtimjan vittnar om detta. Igenväxningen sker framförallt av björnbär och
en vilket är ett hot mot konkurrenskänsliga arter och bör därför glesas ut
med jämna mellanrum. Det kuperade landskapet bjuder besökaren på en
trevlig landskapsupplevelse där gamla utmarksbete som detta är ett levande
fornminne i sig själv. Grov död ved förekommer vilket är värdefullt för
insekter, fåglar och kryptogamer.

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av hävdad trädbeklädd betesmark.
Ohävdsarter som björnbär, slån och hagtorn ska inte förekomma mer än
sporadiskt.
Enbuskar ska förekomma i glest bestånd.
Vidare info se bevarandeplan för Natura 2000 – Hörröds utmark
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-

Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Samtliga 5 ha betesmark bör varje år hävdas genom bete från främst
nötkreatur.
Betesdriften bör ske så att all vegetation är avbetad vid vegetationsperiodens
slut varje år.
Träd och buskar av igenväxningskaraktär, som björnbär, slån och hagtorn
bör röjas regelbundet.
Buskskiktet bör glesas ut för att skapa gläntor och gynna äldre enbuskar.
Ingen kultivering, gödsling eller användning av bekämpningsmedel ska
förekomma.
Vidare info se bevarandeplan för Natura 2000 – Hörröds utmark.
Karta
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O10.

Grönhult

Naturtyp

Betesmark, Blandlövskog, Rikkärr

Värdetyp

NBK

Klass

2

Areal

15 ha

Nuvarande
status

‐

Markägare

Privata

Beskrivning:
Öppen betesmark belägen strax utanför Hörröd som avgränsas av åkrar och
skog. Området har inslag av både rikkärr och torrare mark med enstaka träd.
Den norra delen hyser även en öppen bokskog med inslag av lite gran samt
en liten del kvävegynnad mark strax bredvid. Rikkärret i områdets östligare
del är öppet och flera värdefulla arter som majviva, majnycklar, skorpion‐
mossa och tätört påträffas. Även
utanför rikkärret finns värden och
granspiran prunkar ståtligt i de
västliga delarn under maj/juni.
Naturvärden:
Rikkärr har förutsättningar för
höga naturvärden med flera
ovanliga arter som bl a olika
orkidéer. Vid Grönhult växer rikligt med orkidéer över stora delar av
området, främst jungfru marie nycklar och ängsnycklar. Andra arter som
vittnar om höga naturvärden är ängsstarr, granspira, majviva och smörboll.
Föra att bevara floravärdena och öppenheten i rikkärret bör inte alens
närvaro bli för stor, då den riskerar att tränga undan lågvuxen flora. Fortsatt
beteshävd inom området är viktigt för att naturvärdena ska kvarstå.

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska domineras av hävdad betesmark med inslag av blandlövskog
och kalkfuktäng.
Vegetationen ska domineras av hävdgynnade, lågvuxna arter, typiska för
betesmark.
Området ska ha en sådan artsammansättning att en eller ett fåtal arter inte
tillåts breda ut sig på bekostnad av mer lågvuxna, konkurrenskänsliga arter.
Området ska uppvisa en naturlig hydrologi.
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-

-

-

Skogen ska ha en blandad åldersstruktur som möjliggör en naturlig
föryngring.
Området ska innehålla död ved i form av högstubbar, lågor och grenar.
Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Samtliga ytor betesmark bör varje år hävdas genom bete från främst
nötkreatur.
Betesdriften bör vara så pass att all vegetation är väl avbetad vid
vegetationsperiodens slut varje år. Även mindre smaklig växtlighet ska vara
tydligt betespåverkad.
Återkommande betesputsning av arter som tistlar och skräppor.
Ingen kultivering, gödsling eller användning av bekämpningsmedel ska
förekomma.
Områdets naturliga hydrologi bör inte ändras eller påverkas.
Rikkärret bör årligen hävdas genom bete eller slåtter.
Återkommande röjningar av igenväxningsvegetation som al i
rikkärrsområdet.

Karta
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O11.

Rävla

Naturtyp

Betesmark, Blandlövskog

Värdetyp

ZBK

Klass

3

Areal

2 ha

Nuvarande
status

‐

Markägare

Privat

Beskrivning:
Ogödslad naturbetesmark med lång hävdkontinuitet med inslag av lövskog.
Vegetationen är artrik och visar på lågt näringsinnehåll till följd av den
kontinuerliga hävden. Västra delen är bevuxen med lövträd av olika grovlek.
Naturvärden:
Naturbetesmark med olika vegetationstyper vilket ger förutsättningar för en
rik biologisk mångfald. Floran har intressanta arter som bl a slåttergubbe,
kattfot, ljungögontröst, myskgräs och ängsstarr. Områdets inslag och närhet
till blandlövskog gör det värdefullt för fåglar knutna till odlingslandskapet.

-

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av hävdad betesmark.
Vegetationen ska domineras av hävdgynnade, lågvuxna arter, typiska för
betesmark.
Betesmarken ska ha en sådan artsammansättning att en eller flera arter inte
tillåts dominera på bekostnad av mer lågvuxna, konkurrenskänslig arter.
Träd och buskar av igenväxningskaraktär ska endas förekomma i mindre
omfattning.
Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Samtliga 2 ha betesmark bör varje år hävdas genom bete från främst
nötkreatur.
Betesdriften bör ske så att all vegetation är avbetad vid vegetationsperiodens
slut varje år.
Träd och buskar av igenväxningskaraktär bör röjas regelbundet.
Ingen kultivering, gödsling eller användning av bekämpningsmedel bör
förekomma.
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Karta
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O12.

Bullvasvägen

Naturtyp

Betesmark

Värdetyp

NBK

Klass

3

Areal

8 ha

Nuvarande
status

‐

Markägare

Privat

Beskrivning:
Välhävdad betesmark belägen strax utanför Gaddaröd i svagt kuperad
terräng. Området har lång hävdkontinuitet och är inte påverkat av gödsling.
Detta har skapat en gräshedsvegetation med arter som slåttergubbe,
jungfrulin och ljung. Det finns flera större ytor av fuktigare karaktär inom
området med stor förekomst av
bland annat veketåg. Lövträd är
ett vanligt inslag med arter som t
ex ek, bok, björk och al.
Buskskiktet är generellt sett
sparsamt men på vissa delar
breder björnbär ut sig och även
sporadiska hassel‐ och enbuskar
förkommer.
Naturvärden:
God och långvarig hävd har gett förutsättningar för en rik flora och fauna i
området. Öppna och ogödslade marker som denna har ofta mångdubbelt fler
växt‐ och djurarter än en gödslad betesvall. Områdets inslag av välbetad
grässvål, solitära träd, buskage, stenmurar, fuktstråk med mera skapar en
mängd småbiotoper för växt‐ och djurlivet. Varierande område som
Bullvasvägen är därför viktiga ur biologisk synvinkel i ett annars rationellt
odlingslandskap.

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av hävdad betesmark med inslag av lövträd.
Betesmarken ska domineras av hävdgynnade, lågvuxna arter, typiska för
betesmark.
Betesmarken ska ha en sådan artsammansättning att en eller flera arter inte
tillåts dominera på bekostnad av mer lågvuxna, konkurrenskänsliga arter.
Ädellövträd som ek och bok ska finnas som solitärträd i betesmarken.
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-

-

Träd och buskar av igenväxningskaraktär ska inte förekomma.
Området ska uppvisa en naturlig hydrologi.
Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Samtliga 8 ha betesmark bör varje år hävdas genom bete från främst
nötkreatur.
Betesdriften bör ske så att vegetationen är väl avbetad vid vegetations‐
periodens slut varje år.
Träd och buskar av igenväxningskaraktär ska regelbundet röjas.
Områdets hydrologi ska inte ändras eller påverkas.
Vegetationen ska domineras av hävdgynnade, lågvuxna arter, typiska för
betesmark.
Karta
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O13.

Mamölla

Naturtyp

Betesmark, Barrskog, Ädellövskog

Värdetyp

NBKL

Klass

2

Areal

130 ha

Nuvarande
status

Nyckelbiotop, Riksintresse för naturvård och fri‐
luftsliv

Markägare

Bolag, Privat

Beskrivning:
Betesmark i naturskön, ravinliknande dalgång vid Segesholmsåns övre lopp.
Området som tidigare brukats som äng och åker, är rikt på stengärden och
odlingsrösen samt har spår av ängsbevattning. Rikligt med enbuskage, rosor
och vildapel omväxlande med öppen torräng. I ån finns stora biologiska
värden med bl. a. rik bottenfauna och fina öringbottnar. De centrala delarna
är barrskogsbeklädda med inslag av ädellövskog.
Naturvärden:
Varierande område med höga naturvärden. Delar av skogsområdena har lång
kontinuitet och har goda förutsättningar för att ha en rik biologisk mångfald.
Den skogsbeklädda ravinen hyser flera skyddsvärda arter av t ex svampar,
lavar och växter. Betesmarkernas historia som åker men framförallt äng har
bidragit till att här påträffas flera värdefulla arter som t ex vanlig backsippa,
stor sandlilja och dvärgjohannesört. De öppna betesmarkerna bidrar till
variationer i det mer slutna skogslandskapet och skapar på sätt artrika
gränszoner där djur och växter från både betesmark och skog samsas. Ån har
stora biologiska värden då det finns en rik bottenfauna och fina öringbottnar
i området.

-

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av hävdad betesmark.
Betesmarken ska domineras av hävdgynnade, lågvuxna arter, typiska för
betesmark.
Betesmarken ska ha en sådan artsammansättning att en eller ett fåtal arter
inte tillåts dominera på bekostnad av mer lågvuxna, konkurrenskänsliga
arter.
Träd och buskar av igenväxningskaraktär ska inte förekomma.
Barrskogsplanteringar ska på sikt ersättas med ädellövskog.
Trädskiktet ska ha en blandad åldersstruktur som möjliggör en
naturligföryngring.
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-

-

Området ska innehålla gott om död ved i form av högstubbar, lågor och
grenar.
Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Samtliga partier betesmark bör varje år hävdas genom bete från i första hand
nötkreatur.
Betesdriften bör ske så att all vegetation är avbetad vid vegetationsperiodens
slut. Även mindre smaklig vegetation ska vara tydligt betespåverkad.
Kultivering, gödsling eller användning av bekämpningsmedel ska inte
förekomma.
Träd och buskar av igenväxningskaraktär bör regelbundet röjas.
Naturvårdsanpassat skogsbruk med inriktning på att bevara den skogliga
kontinuiteten och öka andelen död ved i området.
Barrskogsplanteringar bör på sikt ersättas med ädellövskog.
Karta
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O14.

Degeberga backar

Naturtyp

Betesmark, Vattendrag

Värdetyp

NBZKF

Klass

1

Areal

32 ha

Nuvarande
status

Naturreservat, Natura 2000, Riksintresse för na‐
turvård

Markägare

Kommun

Beskrivning:
Degeberga backar är en av guldklimparna i kommunen. Området utgörs av
välhävdad naturbetesmark i ett starkt kuperat landskap med inslag av både
vatten, friskäng, gräshed, torräng och sandstäpp. Den kuperade terrängen
formades för tusentals år sedan av inlandsisen medan området idag präglas
av betesdjuren. Området är blockrikt och öppet med inslag av solitära träd,
mindre dungar och smärre buskage. I det kuperade landskapet finns soliga
sluttningar som hör till de
varmaste miljöerna i landet.
Närvaron av kalk i marken
gör att en rad speciella växter
och djur finns i området.
Sandstäppen t ex hyser arter
som sandlilja, sandnejlika och
backtimjan. Forsakarbäcken
ringlar sig genom området
med buskbeklädda kanter.
Naturvärden:
Landskapet vid Degeberga backar hyser mycket höga naturvärden men har
även en viktig funktion som rekreationsplats för de boende i närheten.
Besökaren bjuds på en fridfull och idyllisk vandring med fina utsiktsplatser
som kantas av värdefull natur. På grund av förekomsten av kalk i marken
finns här arter med speciellt värde t.ex. svampen stäppjordstjärna.
Sandnejlikan är en annan av de arter som är sällsynt i landet men trivs bra i
området. Här finns även en rad andra växter av värde samt flera sällsynta
svampar. De solbelysta, lättgrävda jordarna är bra boplatser för flera
insektsarter bl. a månhornsbaggen som lever större delen av sitt liv i
djurspillning. Även fågellivet är rikt och längs bäcken som slingrar sig genom
området är det stor chans att t ex se den sårbara kungsfiskaren fiska eller
forsärla, strömstare leta insekter.
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-

-

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska utgöras av välhävdad naturbetesmark.
Hävden ska vara så pass att en eller flera arter inte tillåts dominera på
bekostnad av mer lågvuxna, konkurrenskänsliga arter.
Området ska uppvisa en variation av naturtyper från fuktstråk till sandstäpp.
Området ska uppvisa en naturlig hydrologi.
Vidare info se skötselplan för naturreservatet Degeberga backar.
Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Samtliga 32 ha betesmark 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. Även mindre smaklig vegetation ska vara tydligt
betespåverkad.
Kultivering, gödsling eller användning av bekämpningsmedel ska inte
förekomma.
Vidare info se skötselplan för naturreservatet Degeberga backar.
Karta
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O15.

Kristinetorp

Naturtyp

Betesmark, Bokskog, Sumpskog

Värdetyp

NBK

Klass

3

Areal

43 ha

Nuvarande
status

Nyckelbiotop

Markägare

Privat

Beskrivning:
Ett varierat odlingslandskap som omfattar ca 43 ha. Området har växlande
landskap i form av bokskog, alsumpskog, betesmark, vall och åker. Gräshed
är dominerande med inslag av fuktäng och enefälad. Artrik flora med bl a
borsttåg, gullpudra och smörbollar samt äldre uppgifter om slåttergubbe,
ljungögontröst och granspira. Ett flertal vattenfyllda diken löper längs med
betesmarken där alen växer
längsgående. Bokskogen är
påverkad av skogbruk men hyser
ändå höga värden då den har en
olikåldrig karaktär med inslag av
död ved. På de fuktigaste
delarna formar alen en
sumpskog av både yngre och
äldre natur.
Naturvärden:
Områdets växlande karaktär från betesmark till lövskog och torrare till
fuktigare skapar förutsättningar för höga naturvärden. Flera hävdgynnade
arter som är knutna till öppna betesmarker finns troligen inom området.
Buskskiktet är stundtals tätt av framförallt al vilket även bildar alsumpskog i
området. Död ved förekommer på flera ställen och då främst som högstubbar.
Ett flertal arter är knutna till död ved som bland annat insekter och svampar.
Den döda veden utgör även en viktig grund för hålbyggande fåglar som t ex
spillkråka vilken häckar i området.

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av hävdad betesmark med inslag av ädellövskog och
sumpskog.
Betesmarken ska domineras av hävdgynnade, lågvuxna arter, typiska för
betesmark.
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-

-

-

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
betesmarken.
Trädskiktet ska uppvisa en olikåldrig karaktär som möjliggör en naturlig
föryngring.
Området ska innehålla gott om död ved i form av högstubbar, lågor och
grenar.
Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Samtliga ytor som omfattas av betesmark ska varje år hävdas genom bete
från främst nötkreatur.
Betesdriften bör ske så att all vegetation är väl avbetad vid vegetations‐
periodens slut. Även mindre smaklig vegetation ska vara tydligt betespåver‐
kad.
Träd och buskar av igenväxningskaraktär ska regelbundet röjas.
Ingen kultivering, gödsling eller användning av bekämpningsmedel.
Naturvårdsanpassat skogsbruk med inriktning på att skapa en blandad
åldersstruktur och öka andelen död ved i området.
Karta
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O16.

Everöds utmark

Naturtyp

Betesmark

Värdetyp

NKBZ

Klass

1

Areal

37 ha

Nuvarande
status

Natura 2000, Riksintresse för naturvården

Markägare

Privat

Beskrivning:
Gammal utmark på de högsta delarna av Linderödsåsen och en av länets
största kvarvarande enefälader. Ganska kuperad med torra backar och
kärrområden i mellanliggande lågpartier.
Naturvärden:
Många hävdberoende växter som t ex granspira, ögontröst, kärrspira,
slåttergubbe, liten blåklocka, stenmåra och kattfot finns i området. Gränsar
till sumplövskog och hedbokskog med utpräglade zoologiska värden.

-

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av hävdad betesmark.
Betesmarken ska domineras av hävdgynnade, lågvuxna arter, typiska för
betesmark.
Betesmarken ska ha en sådan artsammansättning att en eller flera arter inte
tillåts dominera på bekostnad av mer lågvuxna, konkurrenskänsliga arter.
Träd och buskar av igenväxningskaraktär ska inte förekomma.
Området ska uppvisa en naturlig hydrologi.
Vidare info se bevarandeplan för Natura 2000 – Everöds utmark
Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Samtliga 37 ha betesmark ska varje år hävdas genom bete.
Betesdriften bör ske så att all vegetation är avbetad vid vegetationsperiodens
slut varje år.
Träd och buskar av igenväxningskaraktär bör regelbundet röjas.
Ingen kultivering, gödsling eller användning av bekämpningsmedel bör
förekomma.
Områdets naturliga hydrologi bör inte ändra eller påverkas.
Vidare info se bevarandeplan för Natura 2000 – Everöds utmark.
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Karta
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O17.

Gräsma

Naturtyp

Naturbetesmark, Bokskog, Vattendrag

Värdetyp

NBKL

Klass

2

Areal

24 ha

Nuvarande
status

Riksintresse för naturvården

Markägare

Privat

Beskrivning:
Naturbetesmark och bokskog belägen uppströms Gräsma kvarn i dalgången
kring Söndre å (Mjöån). Äldre kulturlandskap med bl a fuktiga före detta
ängsmarker och åspartier med välutvecklad torrängsflora. Området är öppet
och har endast ett glest buskskikt
med björnbär och hagtorn på sina
ställen. Den välhävdade marken
hyser arter som ängsnycklar,
backsippa och blåmunkar. Den
sydvästra delen utgörs av bokskog
med inslag av ek och ask. Mjöån som
löper längs den östra sidan hyser
rikt biologiskt liv med bl a häckande
forsärla.
Naturvärden:
Välhävdade naturbetesmarker med lång kontinuitet hyser ofta en rik
biologisk mångfald. Området vid Gräsma har flera tecken på detta med
hävdgynnade arter som t ex ängsnycklar och backsippa. Övergångszoner
mellan naturtyper är oftast de artrikaste ytorna i naturen. Betesmarkens
olika element som bokskog, fuktiga före detta ängsmarker och torra åspartier
skapar därför förutsättningar för många olika arter. Mjöån som rinner genom
området har ett högt naturvärde med bland annat en rik bottenfauna, ett
starkt bestånd av havsvandrande öring och ett rikt fågelliv knutet till ån.

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av hävdad betesmark.
Betesmarken 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.
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-

-

-

Träd och buskar av igenväxningskaraktär ska inte förekomma.
Områdets ska uppvisa en naturlig hydrologi.
Mjöån ska uppfylla kraven för God Ytvattenstatus.
Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Samtliga ytor betesmark bör varje år hävdas genom bete från främst
nötkreatur.
Betesdriften bör vara så pass intensiv att all vegetation är väl avbetad vid
vegetationsperiodens slut varje år. Även mindre smaklig vegetation ska vara
tydligt betespåverkad.
Återkommande betesputsning av arter som tistlar och skräppor bör ske.
Ingen kultivering, gödsling eller användning av bekämpningsmedel bör
förekomma.
Områdets naturliga hydrologi bör inte ändras eller påverkas.
Karta
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O18.

Norre Fälad

Naturtyp

Betesmark

Värdetyp

B

Klass

3

Areal

115 ha

Nuvarande
status

Riksintresse för naturvården

Markägare

Bolag

Beskrivning:
Stor sammanhängande betesmark som delvis har kvar ursprunglig
hävdberoende vegetation av kalkfuktängstyp. Delar av området har
påverkats av kvävegödsling och dikning. Området var slåtteräng fram till
början av nittonhundratalet.
Naturvärden:
Områdets höga naturvärden är ett resultat av en obruten hävdtradition som
givit livsrum åt en hävdgynnad flora. Norre fälad har kvar partier med en
ursprunglig vegetation av kalkfuktängstyp med bl a arter som slåtterblomma,
rosettjungfrulin och ängsskallra. Vissa delar har påverkats av dikning och
gödsling vilket bidragit till en minskning av naturvärdena vid dessa partier.

-

-

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av hävdad betesmark.
Vegetationen 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.
Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Samtliga 115 ha betesmark 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. Även mindre smaklig vegetation ska vara tydligt
betespåverkad.
Träd och buskar av igenväxningskaraktär bör regelbundet röjas.
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-

Kultivering, gödsling eller användning av bekämpningsmedel bör inte
förekomma.
Karta
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O19.

Betesmark norr om Tolegården

Naturtyp

Betesmark

Värdetyp

NBK

Klass

3

Areal

38 ha

Nuvarande
status

‐

Markägare

Privata

Beskrivning:
Sandig betesmark med spår av trädesåkrar och husgrunder. Glest träd‐ och
buskskikt av främst alm, al, ask och hagtorn. Gräsheds‐ och torrängsflora med
exempelvis jordtistel, backtimjan, fältsippa, sandnejlika, grådådra och
hedblomster. Genom området slingrar sig även Tolebäcken som här har kvar
mycket av sitt naturliga utseende. Bäcken ger upphov till fuktstråk i de övrigt
torra sandjordarna.
Naturvärden:
Området har ett högt naturvärde med artrika betesmarker. Sandiga
betesmarker hyser ofta en rik biologisk mångfald inom både flora och fauna
och så även vid detta område. De torra förhållandena tillsammans med en
hävdad vegetation ger förutsättningar för växter som fältsippa, sandnejlika
och hedblomster men även insektslivet trivs i de torra och lätta sandjordar‐
na. Tolebäcken är negativt påverkad av omgivande jordbrukslandskap och
har en hög förekomst av närsalter vilket begränsar faunan. De biologiska
värden är dock relativt okända då få undersökningar gjorts, havsöring stiger
sällan i bäcken på grund av lågt vattenstånd och att många lekbottnar blivit
förstörda vid rensning.

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av hävdad betesmark.
Vegetationen 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.
För området typiska arter som backtimjan, fältsippa, sandnejlika och
hedblomster ska förekomma i livskraftiga bestånd.
Området ska uppvisa en naturlig hydrologi.
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-

-

Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Samtliga 38 ha betesmark bör varje år hävdas genom bete från främst
nötkreatur.
Betesdriften bör ske så att all vegetation är väl avbetad vid vegetationssä‐
songens slut varje år. Även mindre smaklig vegetation ska vara tydligt
betespåverkad.
Träd och buskar av igenväxningskaraktär bör regelbundet röjas.
Kultivering, gödsling eller användning av bekämpningsmedel ska inte
förekomma.
Områdets naturliga hydrologi ska inte ändras eller påverkas.
Karta
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O20.

Järnvägsbanken vid Everöd

Naturtyp

Gräsmark

Värdetyp

B

Klass

1

Areal

30 ha

Nuvarande
status

Natura 2000

Markägare

Kommun

Beskrivning:
Området ligger strax norr om Everöd och är ca 2 ha stort. Det utgörs av den
gamla järnvägsbanken där mittytan fungera som cykelväg. Tallskog omgärda
sträckan från norr till söder. Norr om landsvägen är marken påtagligt sandig
och rikt bevuxen med bl a
fältsippa och sandnejlika. Söder
om vägen är vegetationen mer
kvävegynnad och bredbladiga
gräs dominerar. Centralt i
området växer det mycket hassel
och asp. Floran är kalkindike‐
rande med arter som sandnejlika,
ljus solvända och axveronika.
Naturvärden:
Sandiga marker har förutsättningar för en speciell flora och fauna. De
botaniska naturvärdena är mycket höga i området, främst norr om
landsvägen där sandnejlikan växer. Sandnejlikan i Kristianstadsområdet
tillhör en underart som i Europa endast finns i Sverige och på några platser i
Estland och Lettland. Detta gör den till en mycket hotad art och den snäva
utbredningen gör att vi har ett särskilt ansvar för dess existens. Floran har
även fler skyddsvärda arter som tofsäxing, liten sandlilja, grådådra, grusviva,
toppljungfrulin, luktvädd och sandvedel. Inventeringar visar även på en rik
insektsfauna i området.

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av öppna sandiga marker.
För området typiska arter som t ex sandnejlika, fältsippa, axveronika,
grusviva, tofsäxing, liten sandvedel med fler ska finnas i livskraftiga bestånd.
Vidare info se bevarandeplan för Natura 2000 ‐ Lyngby
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-

Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Området bör årligen hävdas genom slåtter alternativ bete.
Återkommande omrörningar för att blottlägga kalkhaltig jord.
Vidare info se bevarandeplan för Natura 2000 ‐ Lyngby
Karta
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O21.

Everödsgården

Naturtyp

Betesmark, Vattendrag

Värdetyp

NB

Klass

3

Areal

20 ha

Nuvarande
status

Vattendraget är riksintresse för naturvården

Markägare

Privata

Beskrivning:
Öppen naturlig fodermark på sluttning i Mjöåns dalgång med värdefull
torrängsvegetation.
Naturvärden:
Betesmarken hyser arter vilka visar på en kontinuerliga hävd genom både
bete och slåtter, t ex backnejlika, bockrot och backtimjan tyder på
betespåverkan, medan ängsskära, höskallra och darrgräs indikerar ett
tidigare slåtterbruk. Mjöån som rinner genom området kantas av lövträd och
har mycket höga naturvärden med bl.a. en rik bottenfauna och ett stort antal
stigande havsöringar varje år.

-

-

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av hävdad betesmark.
Floran 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.
Vattendraget ska klara kraven för God Ytvattenstatus.
Området ska uppvisa en naturlig hydrologi.
Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Samtliga 20 har betesmark bör varje år hävdas genom bete från främst
nötkreatur.
Betesdriften bör ske så att all vegetation är väl avbetad vid vegetationssä‐
songens slut varje år. Även mindre smaklig vegetation ska vara tydligt
betespåverkad.
Träd och buskar av igenväxningskaraktär bör regelbundet röjas.
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-

Kultivering, gödsling eller användning av bekämpningsmedel bör inte
förekomma.
Karta
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O22.

Pulken

Naturtyp

Betesmark, Våtmark, Sumpskog

Värdetyp

NBZK

Klass

1

Areal

102 ha

Nuvarande
status

Naturreservat, Natura 2000, Ramsarområde,
Riksintresse för naturvården

Markägare

Staten, Privat

Beskrivning:
Naturliga fodermarker mellan Graften och Helge ås huvudfåra, till största
delen under högvattennivån och därmed regelbundet översvämmade. De
lägsta partierna håller vatten året om. Fågellivet är rikt med goda betingelser
för rastande och häckande vadare och änder. Värdefull flora av kalk‐
fuktängskaraktär med arter som t ex tätört, vildlin, majviva, ormtunga och
orkideer.
Naturvärden:
Pulken är ett så kallat strandängsområde där betesmarkerna årligen
översvämmas av högvatten. Detta skapar speciella betingelser för växter och
djur. Översvämningarna har en gödslande effekt på markerna och skapar
fuktstråk med en mer våtmarksanpassad flora. Pulken kännetecknas annars
främst av ett rikt fågelliv där t ex flera tusen tranor rastar under sin flytt norr
ut eller den bruna kärrhöken ses spana över marken. Dock har området även
höga floravärden då det är en av de starkaste lokalerna för gullstånds i
kommunen. Gullstånds är en hotad art som växer i våtmarksområden och
nästan uteslutande bara påträffas längs med Helge å inom norden.

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av hävdad betesmark.
Floran 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.
Området ska uppvisa en naturlig hydrologi.
Området ska uppvisa en rik fågelfauna genom både häckande och sträckande
arter.
Vidare info se skötselplan för naturreservatet Pulken.
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-

-

Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Området 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. Även mindre smaklig vegetation ska vara tydligt
betespåverkad.
Områdets naturliga hydrologi bör inte ändras eller påverkas.
Vidar info se skötselplan för naturreservatet Pulken.
Karta
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O23.

Ellebo

Naturtyp

Betesmark

Värdetyp

NBK

Klass

1

Areal

6 ha

Nuvarande
status

Riksintresse för naturvården

Markägare

Privat

Beskrivning:
Öppen betesmark på sandigt
underlag belägen sydost om Gärds
Köpinge. Betesmarken har lång
hävdkontinuitet och består av
ogödslad torrängs‐ och sand‐
stäppsvegetation. Floran hyser flera
hävdgynnade och sällsynta arter
som backtimjan, fältsippa, grusviva,
hedblomster, sandtimotej, tofsäxing,
pukvete och sandnejlika. Området
hävdas av ett fåtal nötkreatur.
Naturvärden:
Ellebo hyser mycket höga naturvärden med flera sällsynta och hotade arter.
Sandstäpp är inom EU en hög prioriterad naturtyp med karaktärsväxter som
t ex tofsäxing, backtimjan, hedblomster och sandnejlika. Naturtypen har torra
förhållanden på kalkrika, näringsfattiga sandjordar med en lågvuxen
vegetation. Områdets höga naturvärden är beroende av en fortsatt beteshävd
för att hålla vegetationen nere till förmån för de hävdgynnade arter.

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av hävdad betesmark.
Vegetationen 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.
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-

-

Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Samtliga 6 ha betesmark 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. Även mindre smaklig vegetation ska vara tydligt
betespåverkad.
Kultivering, gödsling eller användning av bekämpningsmedel bör inte
förekomma.
Återkommande omrörning av marken för att få upp kalkhaltig jord till ytan.
Karta
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O24.

Sjögårdsängen

Naturtyp

Våtmarksäng

Värdetyp

BK

Klass

1

Areal

15 ha

Nuvarande
status

Natura 2000, Ramsarområde,
Riksintresse för naturvården

Markägare

Privat

Beskrivning:
Stor, ogödslad slåtteräng invid Helge å, ca 400 m norr om Sjögård, med
mycket lång kontinuitet i hävden och flera hävdberoende arter och former.
Naturvärden:
Området har mycket höga naturvärden. På delar av ängen tränger det fram
kalkrikt grundvatten, vilket ger en artrik flora. Här finns bl a darrgräs,
slåtterblomma, smörboll, tätört, rosettjungfrulin och hela 16 olika starrarter.
Vissa normalt tuvade starrarter har genom lång slåtterpåverkan utvecklat ett
mera mattlikt växtsätt.

-

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av hävdad slåttermark.
Vegetationen ska domineras av hävdgynnade, lågvuxna arter, typiska för
slåttermark.
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 förkomma.
Området ska uppvisa en naturlig hydrologi.
Vidare info se bevarandeplan för Natura 2000 ‐ Prästängen
Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Samtliga 15 ha slåttermark ska årligen hävdas genom slåtter.
Träd och buskar av igenväxningskaraktär bör regelbundet röjas.
Kultivering, gödsling eller användning av bekämpningsmedel bör inte
förekomma.
Områdets naturliga hydrologi bör inte ändras eller påverkas.
Vidare info se bevarandeplan för Natura 2000 ‐ Prästängen
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Karta
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O25.

Ripa sandar

Naturtyp

Betesmark, Åker

Värdetyp

BK

Klass

2

Areal

270 ha

Nuvarande
status

Delvis Ramsarområde och Riksintresse för natur‐
vården

Markägare

Privata

Beskrivning:
Sandiga områden mellan Ripa by och Helge å med betesmarker, trädor och
åkrar.
Naturvärden:
Extensivt bruk med trädor och betesperioder under lång tid har, tillsammans
med det kalkrika sandunderlaget, gett upphov till en speciell och skyddsvärd
flora och fauna. På några centrala ytor finns betad sandhed med inslag av
sandstäpp, innehållande arter som grusviva, hedblomster, tofsäxing,
sandglim och fältmalört. Insektsfaunan innehåller många hotade arter och
området är också hemvist för fältpiplärka.

-

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av ett varierat odlingslandskap med hävdad betesmark,
trädor och åkrar.
Vegetationen 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 arter.
Träd och buskar av igenväxningskaraktär ska inte förekomma.
Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Betesmarken bör varje år hävdas genom bete med i första hand nötkreatur.
Betesdriften bör ske så att all vegetation är väl avbetad vid vegetationssä‐
songens slut varje år.
Träd och buskar av igenväxningskaraktär bör regelbundet röjas.
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-

Kultivering, gödsling eller användning av bekämpningsmedel bör inte
förekomma vid betesmarken.
Karta
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O26.

Lyngsjö gård

Naturtyp

Betesmark, Tallskog

Värdetyp

B

Klass

1

Areal

20 ha

Nuvarande
status

Riksintresse för naturvården

Markägare

Privat

Beskrivning:
Torr, kalkhaltig och sandig betesmark och åkermark i träda med artrik flora.
Inom området finns även en mindre tallskog.
Naturvärden:
Området har höga naturvärden med en mycket skyddsvärd flora. Här
återfinns hotade och missgynnade arter som tofsäxing, sandnejlika och
sandnörel. Lyngsjö är den enda kända växtplatsen för sandnörel i landet och
den riskerar försvinna helt om vegetationen förtätas vid utebliven hävd.
Sandnöreln omfattas av ett eget åtgärdsprogram som är tillgängligt via
Naturvårdsverket. Åtgärdprogrammet skildrar att sandnöreln förr ofta växte
vid sandig åkermark som lagts i träda. Programmet beskriver även att arten
kräver särskilda åtgärder som t ex införande av trädesbruk i betesmarken för
sin fortlevnad. Vidare information se: Åtgärdsprogram för Sandnörel 2009‐
2019, Minuartia viscosa.

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av hävdad betesmark.
Vegetationen 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.
För området typiska arter som sandnörel, tofsäxing och sandnejlika ska
förekomma i livskraftiga bestånd.
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-

Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Samtliga 20 ha betesmark bör varje år hävdas genom bete.
Betesdriften bör ske så att all vegetation är väl avbetad vid vegetations‐
periodens slut varje år.
Igenväxningsvegetation bör regelbundet undanröjas.
Kultivering, gödsling eller användning av bekämpningsmedel bör inte
förekomma.
Karta
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O27.

Nordväst Lyngsjö kyrka

Naturtyp

Betesmark

Värdetyp

BK

Klass

3

Areal

29 ha

Nuvarande
status

Natura 2000, Riksintresse för naturvården

Markägare

Stift

Beskrivning:
Öppna betesmarker på sandiga sluttningar ner mot Vramsån. Partier med
blottade sandlager bryter på sina ställen den annars välhävdade grässvålen.
Centralt i området med närhet till Vramsån blir betesmarken fuktigare och
näringsrikare till följd av årliga översvämningar. Vramsån som är ett
vattendrag med stor biologisk mångfald flyter genom området.
Naturvärden:
Artrika torrängar och sandgräshedar med exempelvis tofsäxing, sandglim,
grusviva, liten sandlilja, sandtimotej, harmynta, fågelarv, grådådra och
solvända. Ett flertal av arterna som ingår i flora vid betesmarken är upptagna
på rödlistan över hotade arter och kommer försvinna vid minskad hävd.
Området har även tänkbara förutsättningar för en rik insektfauna med sina
lätta jordar och välbetade grässvål.

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av hävdad betesmark.
Vegetationen 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.
Området ska uppvisa en naturlig hydrologi.
För området typiska arter som tofsäxing, sandglim, grusviva, liten sandlilja,
sandtimotej, harmynta, fågelarv, grådådra och solvända ska förekomma i
livskraftiga bestånd.
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-

-

Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Betesmarken ska varje år hävdas genom bete från främst nötkreatur.
Betesdriften bör ske så att all vegetation är väl avbetad vid vegetations‐
periodens slut varje år. Även mindre smaklig vegetation ska vara tydligt
betespåverkad.
Igenväxningsvegetation bör regelbundet undanröjas.
Kultivering, gödsling eller användning av bekämpningsmedel bör inte
förekomma.
Karta
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O28.

Sandfält norr om Ekebo

Naturtyp

Betesmark

Värdetyp

NBK

Klass

2

Areal

15 ha

Nuvarande
status

‐

Markägare

Privat

Beskrivning:
Sandig betesmark belägen norr
om Ekebo. Området har en
kuperad och öppen karaktär
med ett fåtal träd av tall och
hagtorn. Marken är påtagligt
sandig och har en värdefull flora
med arter som hedblomster,
sandlilja, backtimjan, ögontröst
och dvärgserradella. Hävdas
genom bete från nötkreatur.
Naturvärden:
Området har med sin sandiga karaktär ett stort naturvärde. Floran hyser
flera värdfulla arter och området är en potentiell växtplats för sandnejlika.
Äldre uppgifter om grådådra finns i området. Torra sandiga marker med sina
lättgrävda jordar hyser ofta även en rik insektsfauna vilka i sin tur blir föda åt
fåglar. Insektsfauna i området är okänd men troligen värdefull.

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av hävdad betesmark.
Vegetationen 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 arter.
Träd och buskar av igenväxningskaraktär ska inte förekomma.
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-

Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Betesmarken ska varje år hävdas genom bete från främst nötkreatur.
Betespåverkan ska vara så pass intensiv att en eller flera arter inte tillåts
dominera på bekostnad av mer lågvuxna arter.
Ingen kultivering, gödsling, konstbevattning eller användning av
bekämpningsmedel ska förekomma.
Karta
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O29.

Väster Tollarp

Naturtyp

Betesmark

Värdetyp

BK

Klass

3

Areal

6 ha

Nuvarande
status

‐

Markägare

Privat

Beskrivning:
Naturbetesmark invid Vramsån, bestående av en enefälad med dungar av
björk. Området domineras av stagg med inslag av lågvuxna örter.
Naturvärden:
Betesmark med hävdgynnad vegetation med arter som bl a darrgräs, ljung,
blåsuga, ängsvädd, hirsstarr och backtimjan. Området har ett stor inslag av
träd och buskar vilket riskera att på sikt ta över och konkurrera ut lågvuxna
arter. Återkommande röjningar är därför av vikt.

-

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av hävdad betesmark med inslag av en och solitära träd.
Vegetationen 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.
Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Betesmarken 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.
Återkommande röjningar av buskar och träd för att återskapa öppenhet.
Kultivering, gödsling eller användning av bekämpningsmede bör inte
förekomma.
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Karta
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O30.

Sågmöllan vid Gringelstad

Naturtyp

Betesmark

Värdetyp

BK

Klass

2

Areal

6 ha

Nuvarande
status

‐

Markägare

Privat

Beskrivning:
Naturbetesmark med lång hävdkontinuitet belägen väster om Gringelstad.
Den sydliga delen är av fuktängskaraktär och under igenväxning av
framförallt alsly, här finns även en dunge med asp. Det förekommer flera
inslag av död ved i området, främst som liggande lågor. Floran är artrik med
vegetation som visar på kalkrik mark, t ex majviva, slåtterblomma och
orkidéer. Den norra delen är
öppen och välhävdad med ett
vattenförande dike, arter som
orkidéer, ögontröst, backtimjan
och höskallra ingår i vegetation‐
en. Äldre uppgifter finns om
rosettjungfrulin, smörbollar,
sumpgentiana, ormtunga och
ängsruta.
Naturvärden:
Hävden tillsammans med en kalkrik mark skapar förutsättningar för en
speciell flora och fauna. Flera sällsynta arter är knutna till dessa biotoper
vilket gör området intressant ur naturvårdsaspekter. Alens spridning i de
sydliga delarna riskerar att förstöra många av naturvärdena och bör därför
regelbundet röjas. Arter som t ex orkidéer och majviva är goda indikatorer på
en kontinuerlig hävd vilka försvinner vid ett minskat betestryck. Den döda
veden i området hyser även den ett naturvärde då död ved är en bristvara i
dagens naturlandskap.

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av hävdad betesmark.
Vegetationen ska domineras av hävdgynnade, lågvuxna arter, typiska för
betesmark.
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-

-

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.
Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Betesmarken 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 bör regelbundet röjas.
Kultivering, gödsling eller användning av bekämpningsmedel bör inte
förekomma.
Karta
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O31.

Erikstorp

Naturtyp

Betesmark, Ädellövskog, Vattendrag

Värdetyp

BK

Klass

1

Areal

34 ha

Nuvarande
status

Naturreservat, Riksintresse för naturvården

Markägare

Privat

Beskrivning:
Ålderdomligt och småskaligt kulturlandskap, huvudsakligen med betade,
torra och friska gräsmarker. Inslag av stenmurar, block, markvägar och
spridda dungar. Mindre kärr och fuktdråg med stora bestånd av majnycklar.
Friggestadsbäcken som är tillflöde till Klintabäcken genomkorsar området.
Stora delar av området är beklätt med blandlövskog och bokskog.
Naturvärden:
Betesmarker med inslag av fuktstråk, kärr och spridda dungar skapar
tillsammans förutsättningar för en rik biologisk mångfald. Förekomsten av
majnycklar vittnar om kalk i marken vilket bidrar till en skyddsvärd flora och
fauna. Bokskogen i södra och västra delen som består nästan uteslutande av
likåldriga individer har möjlighet att uppnå ett högt naturvärde om andelen
död ved ökas och en mer olikåldrig karaktär skapas.

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av hävdad betesmark och gammal ädellövskog.
Vegetationen 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
betemarken.
Ädellövskogen ska innehålla gott om död ved i form av lågor, högstubbar och
grenar.
Ädellövskogen ska ha en olikåldrig struktur som möjliggör en naturlig
föryngring.
Området ska uppvisa en naturlig hydrologi.
Vidare info se skötselplan för Klintabäckens naturreservat.
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-

Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Betesmarken 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 ska regelbundet röjas.
Kultivering, gödsling eller användning av bekämpningsmedel ska inte
förekomma.
Befintliga bestånd av gran bör avverkas och ersättas med ädellöv.
Områdets naturliga hydrologi bör inte ändras eller påverkas.
Vidare info se skötselplan för naturreservatet Klintabäcken.
Karta
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O32.

Väster Skättilljunga

Naturtyp

Betesmark

Värdetyp

BK

Klass

3

Areal

3 ha

Nuvarande
status

‐

Markägare

Privat

Beskrivning:
Hagmark med lång hävdkontinuitet i anslutning till Vramsån. Ek, ask och
lönn växer som solitärer inom området och närmast ån finns en ridå av
klibbal. Senaste åren har svag eller avsaknad hävd bidragit till att området
börjar växa igen med al, älggräs,
hundkex och olika högvuxna gräs.
Genom hagmarken löper flera
mindre dike, trots detta är det
ganska fuktigt med arter som
svärdslilja och smörboll. Området
har under lång tid hyst orkidéer
och trots konkurrens med övrig
vegetation stoltserar ännu st pers
nycklar samt nattviol kvar.
Naturvärden:
Många av naturvärdena har vid denna lokal troligen gått förlorade p.g.a.
avsaknad hävd. Dock hyser lokalen ännu relativt mycket orkidéer där
öppenheten finns bevarad. Även den fridlysta smörbollen växer bitvis rikligt i
området. Restaureringsinsatser är nödvändiga för att bevara och öka
naturvärdena i området. I hagmarken finns flera solitära vidkroniga
ädellövträd av ek, ask och lönn. Dessa har i sig själva ett värde då många arter
är knutna till grova lövträd. Asken är kraftigt minskande och upptagen som
hotad art.

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av hävdad betesmark med inslag av solitära lövträd.
Vegetationen 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 arter.
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-

-

Träd och buskar av igenväxningskaraktär ska inte förekomma.
Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Samtliga 3 ha betesmark 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.
Slåtter av ohävdsarter som älggräs och hundkex tillsammans med röjningar
av lövsly för att återskapa karaktären av öppen betesmark.
Ingen kultivering, gödsling eller användning av bekämpningsmedel ska
förekomma.
Karta
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O33.

Knopparp

Naturtyp

Betesmark, Blandllövskog, Äng, Åker

Värdetyp

KB

Klass

3

Areal

55 ha

Nuvarande
status

Riksintresse för naturvården

Markägare

Privata

Beskrivning:
Området är beläget sydöst om Linderöd och utgörs av odlingslandskap med
en mosaik av hävdgynnade naturtyper och beståndsdelar från småskaligt
jordbruk. Förutom åkertegar och vallar finns betade utmarksrester,
skogsbete och spår av äldre tiders ängsbruk. Flera stengärden och
odlingsrösen som representerar
olika faser av odling finns inom
området. På utmarksresterna
finns flera hävdberoende
växtarter som stagg, slåtter‐
gubbe, svinrot, grönvit nattviol
och jungfrulin. Skogen som
främst består av ek, bok och gran
är omväxlande öppen/sluten.
Naturvärden:
Området är med sin variation av naturtyper värdefullt för den biologiska
mångfalden. Mångfalden av olika livsmiljöer för växter och djur som har
utvecklats av kontinuerlig hävd under flera års tid kan ses som ett levande
fornminne i sig själv. Hävden bidrar till en mer artrik flora och fauna genom
att öka öppenheten och ljustillgången, detta märks då arter som stagg,
slåttergubbe, svinrot med flera påträffas.

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av ett småskaligt odlingslandskap med hävdad
betesmark och blandlövskog.
Vegetationen 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.
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-

-

-

Skogspartierna ska uppvisa en olikåldrig karaktär som möjliggör en naturlig
föryngring.
Området ska innehålla gott om död ved i form av högstubbar, lågor och
grenar.
Området ska uppvisa en naturlig hydrologi.
Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Betesmarken 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. Även mindre smaklig vegetation bör vara tydligt
påverkad av bete.
Träd och buskar av igenväxningskaraktär bör regelbundet röjas.
Ingen kultivering, gödsling eller användning av bekämpningsmedel ska
förekomma vid betesmarken.
Naturvårdsanpassat skogbruk med inriktning på att skapa ett olikåldrigt
bestånd med stor andel död ved.
Karta
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O34.

Norr Bjära

Naturtyp

Betesmark

Värdetyp

BK

Klass

3

Areal

4 ha

Nuvarande
status

‐

Markägare

Privat

Beskrivning:
Liten hagmark med stort inslag av träd som al och björk samt ett fuktstråk i
östra delen. Området har en lång historia som betes‐ och slåttermark.
Området omgärdas av värdefulla ädellövskogar.
Naturvärden:
Örtrikt område med flera hävdgynnade arter som slåttergubbe, slåtterfibbla,
ängskallra, smörbollar, låsbräken och majnycklar. Genom hagmarken rinner
en liten bäck och det finns flera välbevarade stengärden.

-

-

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av hävdad betesmark.
Vegetationen ska domineras av hävdgynnade, lågvuxna arter, typiska för
betesmark.
Artsammansättningen ska vara sådan att en eller flera arter inte dominerar
på bekostnad av mer lågvuxna, konkurrenskänsliga arter.
Träd och buskar av igenväxningskaraktär ska inte förekomma.
Området ska uppvisa en naturlig hydrologi.
Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Samtliga 4 ha betesmark bör varje år hävdas genom bete.
Betesdriften bör ske så att all vegetation är väl avbetad vid vegetations‐
periodens slut varje år. Även mindre smaklig vegetation ska vara tydligt
betespåverkad.
Återkommande röjningar av träd och buskar av igenväxningskaraktär.
Kultivering, gödsling eller användning av bekämpningsmedel ska inte
förekomma.
Områdets naturliga hydrologi ska inte ändras eller påverkas.
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Karta

257

O35.

Boarps hed

Naturtyp

Betesmark

Värdetyp

BK

Klass

1

Areal

35 ha

Nuvarande
status

Naturreservat, Natura 2000,
Riksintresse för naturvården

Markägare

Staten, Privat

Beskrivning:
Den största och bäst bevarade ljungheden på Linderödsåsen sedan stora
arealer vuxit igen eller skogsplanterats under senaste seklet. Buskskikt av en
med inslag av björk, al och gran. I den nordöstra delen går urberget i dagen.

Boarps hed

Foto: Patrik Olofsson

Naturvärden:
Urbergsberggrund och hög nederbörd medverkar till sura och näringsfattiga
marker som gynnar ljung‐ och gräshedsvegetation. I svackor mellan kullarna
i området har små kärr med bl a vitag bildats. Buskskiktet domineras av en,
men uppslag av björk, gran och al skulle snart ta över utan återkommande
röjningar. Förutom ljung förekommer bl.a. stagg, klockljung och borsttåg i
ljunghedspartierna, medan gräshedsdelarna är mera artrika med örter som
slåttergubbe, granspira, blåsuga och ängsvädd.

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
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-

Området ska präglas av hävdad ljunghed.
Vegetationen ska domineras av hävdgynnade, lågvuxna arter, typiska för
betesmark.
Vidare info se skötselplan för naturreservatet Boarps hed.

-

Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Samtliga 35 ha bör varje år hävdas genom bete.
Återkommande lungbränningar och röjning av lövsly.
Vidare info se skötselplan för naturreservatet Boarps hed.

-

Karta
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O36.

Duckarps fälad

Naturtyp

Betesmark

Värdetyp

BK

Klass

3

Areal

9 ha

Nuvarande
status

‐

Markägare

Privat

Beskrivning:
Naturbetesmark med lång
hävdkontinuitet belägen strax
nordväst om Duckarp. Området har
en öppen natur med ett buskskikt av
nästa uteslutande en men även
mindre förekomst av björnbär. Några
dungar av al och ek finns i
betesmarken annars är träden
mindre och ensamväxande. Hävden
är förhållandevis god i hela området.
Vissa delar visar näringspåverkan
troligen på grund av att betesdjuren
periodvis samlas där.
Naturvärden:
Floran har tecken på långvarig hävd med arter som darrgräs, backtimjan,
revfibbla, kattfot och ljung. Äldre uppgifter finns om slåttergubbe, loppstarr
och knägräs i området. En välbetad grässvål är förutsättningen för att
lågvuxna örter ska kunna hävda sig jämte gräset. Därför är välhävdade
marker som Duckarps fälad värdefulla för den biologiska mångfalden. Arter
som t ex darrgräs, backtimjan och kattfot försvinner om hävden i området
upphör. God hävd ger även förutsättningar för en rik insektsfauna tack vare
ökat ljusinsläpp och insekterna blir sedan själva föda för många fåglar knutna
till betesmarker.

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av hävdad betesmark.
Vegetationen ska domineras av hävdgynnade, lågvuxna arter, typiska för
betesmark.
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-

-

-

Artsammansättningen ska vara sådan att en eller flera arter inte tillåts
dominera på bekostnad av mer lågvuxna arter.
Träd och buskar av igenväxningskaraktär ska inte förekomma.
Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Samtliga 9 ha 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. Även mindre smaklig vegetation ska vara tydligt
betespåverkad.
Träd och buskar av igenväxningskaraktär ska regelbundet röjas.
Ingen kultivering, gödsling eller användning av bekämpningsmedel ska
förekomma.
Karta
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O37.

Olarp

Naturtyp

Betesmark

Värdetyp

NBK

Klass

3

Areal

3 ha

Nuvarande
status

Riksintresse för naturvården

Markägare

Privat

Beskrivning:
Naturbetesmarker med lång
kontinuitet belägna nordväst om
Liarum. Östra området har en
fuktängsvegetation med äldre
uppgifter om arter som darrgräs,
ängsstarr, kärrfibbla och
smörbollar. Det är genomgående
blockrikt med ett buskskikt av
björnbär, hagtorn, en och al.
Delar av betesmarken är under igenväxningsfas och speciellt björnbär breder
ut sig. Lövträd förekommer både som solitärer och i mindre dungar med
arter som ek, björk, alm och al.
Västra området har rester av slåtteräng med arter som slåttergubbe och
jungfru marie nycklar vilka vittnar om mager mark. En och lövsly utgör ett
ännu inte förtätat buskskikt tillsammans med al och asp som är på intåg.
Området är under igenväxning.
Naturvärden:
Olarp har ett hög naturvärde på grund av
kontinuiteten i området. Hävden ger
förutsättningar för lågvuxna och
konkurrenskänsliga arter som t ex
darrgräs men även en rik insektfauna.
Resterna av slåtterängsfloran i västra
delen har ett högt natur‐ och kulturvärde,
t ex prunkar den sällsynta slåttergubben
(2014) här i stort antal och kommer
försvinna om området inte hålls öppet
genom hävd.
Pärlemorfjäril på slåttergubbe vid Olarp.
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-

-

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av hävdad betesmark.
Vegetationen 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.
Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Betesmarken bör årligen hävdas genom bete från främst nötkreatur.
Betesdriften bör ske så att all vegetation är väl avbetad vid vegetations‐
periodens slut varje år. Även mindre smaklig vegetation ska vara tydligt
betespåverkad.
Ingen kultivering, gödsling eller användning av bekämpningsmedel bör
förekomma.
Återkommande röjningar av ohävdsarter som björnbär, slån, al, asp och
hagtorn.
Karta
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O38.

Liarum

Naturtyp

Betesmark, Alsumpskog

Värdetyp

BK

Klass

3

Areal

4 ha

Nuvarande
status

Riksintresse för naturvården

Markägare

Privat

Beskrivning:
Betesmark i sluttningen ner mot Lindebäck belägen direkt söder om Liarum.
Området har en öppen men omväxlande karaktär där hävden troligen sker
genom bete av nötkreatur. De sydliga och nordliga delarna är öppen
betesmark medan mittpartiet
har en skogligare natur med t
ex alsumpskog. Vissa delar
översilas av framtryckande
grundvatten vilket sätter sin
prägel på ytan med en mer
fukt‐ och näringsgynnad flora.
Buskskiktet är glest och består
av hassel, hagtorn, rosor,
björnbär och lövsly.
Naturvärden:
Betesmarken är mest uppmärksammad för sin vårflora. Området hyser höga
naturvärden på grund av ett hävdat landskap med omväxlande natur.
Betessvålen är bitvis välhävdad, dock skulle ett intensifierat bete vara
önskvärt. Floran är artrik med arter som exempelvis smörboll, svinrot,
loppstarr, brudborste och flera orkidéer. Alsumpskogen som ligger strax norr
om de centrala delarna är av sockelkaraktär och hyser höga naturvärden.
Många sällsynta arter t ex kryptogamer är knutna till dessa biotoper.
Betesmarken gränsar även till högvuxna ädellövskogar i norr och söder vilket
skapar en värdefull ekoton mellan hag‐ och skogsmark.
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-

-

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av hävdad betesmark med inslag av alsumpskog.
Vegetationen 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.
Trädskiktet ska ha en blandad åldersstruktur som möjliggör en naturlig
föryngring.
Området ska innehålla död ved i form högstubbar, lågor och grenar.
Området ska uppvisa en naturlig hydrologi.
Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Samtliga 4 ha betesmark 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. Även mindre smaklig vegetation ska vara tydligt
betespåverkad.
Träd och buskar av igenväxningskaraktär bör regelbundet röjas.
Ingen kultivering, gödsling eller användning av bekämpningsmedel bör
förekomma.
Karta
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O39.

Tullsåkra

Naturtyp

Betesmark

Värdetyp

BK

Klass

3

Areal

3 ha

Nuvarande
status

‐

Markägare

Privat

Beskrivning:
Ogödslad betesmark belägen norr
om Tollarp. Området har ett rikligt
buskskikt med en, slån, hagtorn,
hassel, björnbär och lövuppslag.
Vegetationen kan beskrivas som
gräshed och friskäng med
hävdgynnade arter som darrgräs,
knägräs, ängsvädd, gullviva och
ljung. En mer skoglig karaktär
återfinns på den västra sidan med
arter som asp, björk och ek.

Naturvärden:
Arter som darrgräs, knägräs, ängvädd, gullviva och ljung visar på ett högt
naturvärde i området. Hävden är dock ojämnt fördelad vid Tullsåkra och ett
ökat betestryck hade varit önskvärt. Buskskiktet i området är värdefullt för
fågellivet men börjar bli i tätaste laget och kommer på sikt att konkurrera ut
den hävdade floran. Därför är en röjning av ohävdsarter som slån, björnbär
och hagtorn viktig för områdets framtida naturvärden samt en utglesning av
den skogsbeklädda delen.

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av välhävdad betesmark.
Vegetationen 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.
Området ska innehålla död ved i form av högstubbar, lågor och grenar.
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-

-

-

Trädskiktet ska ha en blandad åldersstruktur som möjliggör en naturlig
föryngring.
Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Betesmarken 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. Även mindre smaklig vegetation ska vara tydligt
betespåverkad.
Ingen kultivering, gödsling eller användning av bekämpningsmedel ska
förekomma.
Träd och buskar av igenväxningskaraktär bör regelbundet röjas.
Buskskiktet bör glesas ut för att skapa gläntor och gynna lågvuxen flora.
Karta
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O40.

Mosslunda

Naturtyp

Betesmark, Rikkärr

Värdetyp

BKZR

Klass

1

Areal

123 ha

Nuvarande
status

Natura 2000, Riksintresse för naturvården

Markägare

Kommun, Privat

Beskrivning:
Vidsträckta, ogödslade naturliga fodermarker med delvis mycket lång
hävdkontinuitet. Inom området finns lämningar av bosättningar och gravar
från brons‐ och järnålder liksom spår av mer sentida odlingar. Skiftande
markegenskaper, med såväl sand, kalkhaltig morän som torvjord, gör
vegetationen utomordentligt mångfacetterad, med allt från torrängar och
fuktängar till rikkärr. Området är till största delen öppet, men dungar av
björk, tall, asp och al samt buskage av en, hagtorn, rosor och slån finns.
Naturvärden:
Artrikedomen är extremt stor med fynd av ca 350 arter. Av hävdgynnade och
sällsynta växter kan nämnas klasefibbla, majviva, flockarun, kattfot,
rosettjungfrulin, hartmanstarr, ormtunga, tätört, backsippa samt mer än tio
orkidéarter. Mest anmärkningsvärda av dessa är krutbrännare och
göknycklar som här har sina rikaste förekomster i Skåne. Även fungan i
området är rik och flera ängsvampar, t.ex. sepiavaxing. Området har även ett
rikt fågelliv med bland annat gröngöling, mindre och större hackspett,
göktyta med flera.

-

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av hävdad betesmark.
Vegetationen 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.
Busk och trädskiktet ska vara glest och inte ha karaktär en av
igenväxningsvegetation. På det område som kallas Tjörnelyckan kan en något
större mängd buskar tillåtas.
Vidare info se förslag till skötselplan för naturreservat Mosslunda.
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-

-

Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Betesmarken 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. Även mindre smaklig vegetation ska vara tydligt
betespåverkad.
På den tidigare ängsmarken samt vid rikkärret bör slåtter kombineras med
bete.
Träd och buskar av igenväxningskaraktär bör regelbundet undanröjas.
Ingen kultivering, gödsling eller användning av bekämpningsmedel bör
förekomma.
Vidare info se förslag till skötselplan för naturreservat Mosslunda.

Karta
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O41.

Adamsberg

Naturtyp

Betesmark

Värdetyp

BK

Klass

3

Areal

9 ha

Nuvarande
status

‐

Markägare

Privat

Beskrivning:
Området är beläget väster om Mosslunda och har en natur av öppen,
ogödslad betesmark med lång hävdkontinuitet, huvudsakligen med
friskängsvegetation.
Naturvärden:
Betesmarken har arter som tyder på långvarig hävd t ex svinrot, darrgräs,
jordtistel, backtimjan, backsippa och göknycklar. Den artrika floran bidrar till
ett högt naturvärde och ger även förutsättningar för ett rikt insektsliv.

-

-

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av hävdad betesmark.
Vegetationen 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 arter.
Träd och buskar av igenväxningskaraktär ska inte förekomma.
Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Samtliga 9 ha betesmark 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. Även mindre smaklig vegetation ska vara tydligt
betespåverkad.
Träd och buskar av igenväxningskaraktär bör regelbundet undanröjas.
Ingen kultivering, gödsling eller användning av bekämpningsmedel ska
förekomma.
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Karta
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O42.

Träne ängar

Naturtyp

Betesmark

Värdetyp

BK

Klass

3

Areal

3 ha

Nuvarande
status

‐

Markägare

Privat

Beskrivning:
I huvudsak öppen betesmark med några dungar av björk och al.
Naturvärden:
Långvarig hävd utan gödsling har medfört en artrik frisk‐ och fuktängsvege‐
tation med bl a slåttergubbe, darrgräs, slåtterblomma, ängsstarr, jordtistel
och ängsskära.

-

-

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av hävdad betesmark.
Vegetationen 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.
Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Betesmarken 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. Även mindre smaklig vegetation ska vara tydligt
betespåverkad.
Träd och buskar av igenväxningskaraktär bör regelbundet undanröjas.
Kultivering, gödsling eller användning av bekämpningsmedel ska inte
förekomma.
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Karta

273

O43.

Körning

Naturtyp

Betesmark

Värdetyp

BNK

Klass

1

Areal

3 ha

Nuvarande
status

‐

Markägare

Privat

Beskrivning:
Området är beläget sydöst om Venestad gård och omfattar ca 3 ha. Ängen
ligger i direkt anslutning till Körningabäcken och omgärdas av betesmark och
granskog. I centrum av ängen skuggas marken av en björklund. Marken har
en fuktig, tuvig och delvis något
blockig karaktär med hävdgyn‐
nade arter som krissla,
smörbollar, näbbstarr, ängsskära,
grönvit nattviol, ängsnycklar och
majnycklar. Förekomsten av
orkidéer är påtaglig vid lokalen,
speciellt i den norra delen.
Naturvärden:
Floran vittnar om en lång tradition som fodermark. Den rikliga förekomsten
av orkidéer och andra mindre vanliga arter gör området mycket värdefullt.
En fortsatt hävd av området är av största betydelse för att bevara
naturvärdena. Den troliga hävden idag är slåtter och efterbete vilket får se
som gynnsamt. Utöver floran hyser även faunan ett värde. I bäcken som
gränsar till området ses blå jungfruslända och bred trollslända flyga och
buskskvättan som är en karaktärsfågel för denna sorts marker häckar likaså i
området.

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av hävdad betesmark.
Vegetationen 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.
Området ska uppvisa en naturlig hydrologi.
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-

Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Samtliga 3 ha ska hävdas genom främst slåtter med efterbete och i andra
hand endast bete.
Träd och buskar av igenväxningskaraktär bör regelbundet undanröjas.
Ingen kultivering, gödsling eller användning av bekämpningsmedel bör
förekomma.
Områdets naturliga hydrologi bör inte ändras eller påverkas.
Karta
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O44.

Stavsbacka

Naturtyp

Betesmark

Värdetyp

BK

Klass

3

Areal

3 ha

Nuvarande
status

‐

Markägare

Privat

Beskrivning:
Naturbetesmark utgörande en rest av äldre utmarker. Förutom några dungar
av al och björk finns ett rikligt buskage av en, slån och lövuppslag. Området
omgärdas av skog vid alla sidor förutom i norr där det gränsar till åker. Den
artrika gräshedsvegetationen innehåller arter som ögontröst, brudbröd,
ängsvädd, granspira, jordtistel och slåttergubbe.
Naturvärden:
Området har en värdefull flora med flera hävdgynnade arter, t ex jordtistel,
granspira och slåttergubbe som visar på en långvarig hävd i området.
Området har öppnats upp genom röjning av buskage vilket är till förmån för
såväl floran som faunan. Fortsatt hävd är av största betydelse för att bevara
naturvärdena vid betesmarken.

-

-

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av hävdad betesmark.
Vegetationen 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.
Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Samtliga 3 ha betesmark 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. Även mindre smaklig vegetation ska vara tydligt
betespåverkad.
Träd och buskar av igenväxningskaraktär bör regelbundet röjas.
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-

Ingen kultivering, gödsling eller användning av bekämpningsmedel ska
förekomma.
Karta

277

O45.

Storåkra

Naturtyp

Betesmark

Värdetyp

BK

Klass

3

Areal

3 ha

Nuvarande
status

Riksintresse för naturvården

Markägare

Privat

Beskrivning:
Öppen, ogödslad naturbetesmark med enstaka ek‐ och alar i sluttningen ner
mot Vramsån.
Naturvärden:
Långvarig hävd och varierande fuktighetsförhållanden har bidragit till stor
artrikedom. Flera hävdgynnade och sällsynta arter som backsippa,
sommarfibbla, svinrot, smörbollar, brudbröd, ängsnycklar och vippstarr finns
i området.

-

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av hävdad betesmark.
Vegetationen 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.
Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Betesmarken 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 bör regelbundet undanröjas.
Ingen kultivering, gödsling eller användning av bekämpningsmedel bör
förekomma.

278

Karta

279

O46.

Örmatofta

Naturtyp

Betesmark, Blandlövskog

Värdetyp

BK

Klass

3

Areal

51 ha

Nuvarande
status

‐

Markägare

Privat

Beskrivning:
Ålderdomligt, småskaligt odlingslandskap med omväxlande odlade delar och
naturbetesmarker med lång hävdkontinuitet. I betesmarkerna finns dungar
med björk, tall och al, samt buskskikt med en, hagtorn, rosor och lövuppslag.
Varierande markförhållanden gör att det inom området finns såväl gräshed
som frisk‐ och fuktängar. Artrik vegetation med flera hävdgynnade växter.
Naturvärden:
Mosaiken av mindre naturbetesmarker, odlade partier och skogsdungar ger
området ett högt natur‐ och kulturvärde. Blandningen skapar habitat för
många olika arter inom både flora och fauna. Naturbetesmarker hör till de
artrikaste miljöerna i landet. Här finns flera arter som är anpassade till
näringsfattiga förhållanden med sin resurshushållning och lågvuxenhet, t ex
blåsuga, stagg, slåttergubbe, näbbstarr, ängsstarr, ängsskallra, nattviol och
tätört. Upphörd hävd eller gödsling bidrar till att naturvärdena försvinner.
Området har ett stort inslag av stengärden vilka fungerar som husrum åt djur
och växtplats för många lavar och mossor.

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av hävdade betesmarker med inslag av skogsdungar.
Vegetationen 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.

-

Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Betesmarken bör varje år hävdas genom bete från främst nötkreatur.

-
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-

-

Betesdriften bör ske så att all vegetation är väl avbetad vid vegetations‐
periodens slut varje år. Även mindre smaklig vegetation ska vara tydligt
betespåverkad.
Träd och buskar av igenväxningskaraktär bör regelbundet undanröjas.
Igen kultivering, gödsling eller användning av bekämpningsmedel bör
förekomma.
Karta
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O47.

Prickesten – Vä lyckor

Naturtyp

Betesmark, Ädellövskog

Värdetyp

BKR

Klass

2

Areal

127 ha

Nuvarande
status

‐

Markägare

Privat, Kommun

Beskrivning:
Småskaligt odlingslandskap med en mosaik av åkrar och rester av äldre
utmarker, beteshagar och våtmarker.
Naturvärden:
Fornminnesrikt område med lång hävdkontinuitet. Delar av betesmarkerna
visar liten påverkan av gödsling och hyser värdefull flora med exempelvis
trift, backsippa, gökblomster, bokarv och ängsnycklar. Sluttningen öster om
Skepparslövs skansar rymmer ädellövskog med mycket hassel och en rik
vårflora. Ett populärt rekreations‐ och friluftsområdet för närboende med
flera vandringsstigar.

-

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av hävdad betesmark med inslag av ädellövskog.
Vegetationen 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.
Området ska utgöra en plats för rekreation och friluftsliv för närboende.
Området ska innehålla död ved i form av högstubbar, lågor och grenar.
Trädskiktet ska ha en blandad åldersstruktur som möjliggör en naturlig
föryngring.
Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Betesmarkerna ska årligen hävdas genom bete från nötkreatur.
Betesdriften bör ske så att all vegetation är väl avbetad vid vegetations‐
periodens slut varje år.
Träd och buskar av igenväxningskaraktär bör regelbundet röjas.
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-

Kultivering, gödsling eller användning av bekämpningsmedel ska inte
förekomma.
Naturvårdsanpassat brukande av skogen med inriktning på att skapa ett
olikåldrigt bestånd samt bevara och öka andelen död ved.
Karta
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O48.

Kalvaboda

Naturtyp

Betesmark

Värdetyp

BK

Klass

3

Areal

14 ha

Nuvarande
status

‐

Markägare

Privat

Beskrivning:
Området är beläget väster om Önnestad upp på Nävlingeåsen. Omväxlande
landskap med öppen betesmark, fuktig alskog och lövskogspartier. Björk
utgör det främsta trädslaget
men även ek och vide är vanligt
förekommande. Den södra delen
är fuktigare och här finns en
mindre alskog i anslutning till
betesmarken. Buskskiktet har en
oregelbunden karaktär och är
stundom tätt med arter som
hassel, fläder, hagtorn och
björnbär.
Naturvärden:
Örtrika betesmarker av skiftande natur med både torra och fuktiga avsnitt
som denna är allt mindre vanligt förekommande. De hyser ofta höga
biologiska värden av både flora och fauna. Detta mycket på grund av att det
skapas ett flertal ekotoner mellan det återkommande öppna och slutna.
Hävden är viktig för att bevara denna struktur och ska området inte växa igen
är ökad hävd av största betydelse. Floran är örtrik med arter som vittnar om
tidigare slåtter, t ex loppstarr, ängsskallra, svinrot, småvänderot, kärrfibbla,
jungfru marie nycklar, och darrgräs. Inom betesmarken finns även flera
kulturelement som välbevarade stengärden och odlingsrösen.

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av hävdad betesmark med inslag av lövskog.
Vegetationen 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.
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-

-

-

Träd och buskar av igenväxningskaraktär ska inte förekomma.
Området ska innehålla död ved i form av högstubbar, lågor och grenar.
Trädskiktet ska ha en blandad ålderstruktur som möjliggör en naturlig
föryngring.
Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Samtliga 14 ha bör varje år hävdas genom bete från främst nötkreatur.
Återupptagen eller intensifierad hävd.
Betesdriften bör ske så att all vegetation är väl avbetad vid vegetations‐
periodens slut varje år. Även mindre smaklig vegetation ska vara tydligt
betespåverkad.
Återkommande röjningar av igenväxningsvegetation så som björnbär, slån
och hagtorn.
Igen kultivering, gödsling eller användning av bekämpningsmedel bör
förekomma.
Karta
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O49.

Gökadal

Naturtyp

Betesmark

Värdetyp

BK

Klass

3

Areal

12 ha

Nuvarande
status

‐

Markägare

Privat

Beskrivning:
Äldre utmarker och ängsmarker som nu betas. Lång kontinuitet som
naturliga fodermarker. Dungar av tall, björk och ek samt ett kraftigt
buskskikt med en, slån, rosor och lövuppslag.
Naturvärden:
Artrik fuktängsflora med flera hävdindikerande arter t ex ängsstarr,
loppstarr, slåtterblomma, ängsskallra, svinrot och smörbollar.

-

-

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av hävdad betesmark.
Vegetationen ska domineras av hävdgynnade, lågvuxna arter, typiska för
betesmark.
Artsammansättningen bör 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.
Området ska uppvisa en naturlig hydrologi.
Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Samtliga 12 ha betesmark 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. Även mindre smaklig vegetation ska vara tydligt
betespåverkad.
Träd och buskar av igenväxningskaraktär bör regelbundet undanröjas.
Kultivering, gödsling eller användning av bekämpningsmedel bör inte
förekomma.
Områdets naturliga hydrologi bör inte ändras eller påverkas.
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Karta

287

O50.

Hovby ängar

Naturtyp

Strandäng, Sumpskog

Värdetyp

ZB

Klass

1

Areal

409 ha

Nuvarande
status

Naturreservat, Natura 2000, Ramsarområde,
Riksintresse för naturvården

Markägare

Staten, Kommun, Privat

Beskrivning:
Vidsträckta strandängar med sjökontakt, hävdade med bete och slåtter. En av
de viktigaste vadarbiotoperna kring Hammarsjön med arter som rödspov,
kärrsnäppa och rödbena.
Naturvärden:
Strandängarna har en stor variation av vegetationstyper som tuvtåtelängar,
gräslågstarrängar och högstarrängar samt inslag av mer ovanliga typer som
tuvstarrängar, kalkfuktängar och kalkrikkärr. Ett flertal arter som visar på en
kontinuerlig hävd växer i området såsom slåtterblomma, kärrspira, vildlin,
gökblomster, knutnarv, ävjebrodd, darrgräs, kärrkavle, kärrsälting, nålsäv,
ängsnycklar, kärrknipprot, samt den rödlistade arten honungsblomster.
Strandängarna vid Hovby är viktiga livsmiljöer för många fåglar och här
häckar bl a flera hotade, hävdberoende vadararter och simänder, t ex
rödspov, sydlig kärrsnäppa och årta. I fråga om övrigt djurliv hörs
strandpaddan oregelbundet spela och några rödlistade arter av jordlöpare
har påträffats. Inom området finns även en lokal för ovanliga landsnäckor, bl
a de mycket sällsynta och rödlistade rikkärrsarterna större agatsnäcka
Cochlicopa nitens och kalkkärrgrynsnäcka Vertigo geyeri.

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av hävdade strandängar med inslag av sumpskog och
vassbälten.
Vegetationen ska domineras av hävdgynnade, lågvuxna arter typiska för
bete‐ och slåttermark.
Artsammansättningen ska vara sådan att en eller flera arter inte tillåts
dominera på bekostnad av mer lågvuxna, konkurrenskänsliga arter.
Området ska uppvisa en naturlig hydrologi.
Vidare info se skötselplan för naturreservatet Hovby ängar.
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-

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

289

O51.

Håslövs ängar

Naturtyp

Strandäng

Värdetyp

ZBK

Klass

1

Areal

197 ha

Nuvarande
status

Naturreservat, Natura 2000, Ramsarområde,
Riksintresse för naturvården

Markägare

Staten, Privat

Beskrivning:
Naturliga slåtter‐ och betesmarker med tradition åtminstone sedan
vattenståndet i Hammarsjön sänktes på 1700‐talet och Helge å bröt sig nytt
utlopp.

Foto: Patrik Olofsson
Naturvärden:
Mycket goda biotoper för våtmarksfåglar, i synnerhet vadare och änder.
Kärnområde för populationerna av bl a rödspov, kärrsnäppa i trakten. Floran
är rik och hyser flera hävdgynnade arter som t ex backnejlika, brudbröd,
gökblomster, hirsstarr, höskallra och knappsäv. Håslövs ängar är
naturreservat sedan länge och ett väl frekventerat besöksmål.

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av hävdade strandängar.
Vegetationen ska domineras av hävdgynnade, lågvuxna arter, typiska för
betes‐ och slåttermark.
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-

-

Artsammansättningen ska vara sådan att en eller flera arter inte tillåts
dominera på bekostnad av mer lågvuxna, konkurrenskänsliga arter.
Området ska uppvisa ett rikt fågelliv knutet till hävdade strandängar.
Området ska uppvisa en naturlig hydrologi.
Vidare info se skötselplan för naturreservatet Håslövs ängar.
Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Strandängarna bör varje år hävdas genom bete och slåtter.
Områdets naturliga hydrologi bör inte ändras eller påverkas.
Ingen kultivering, gödsling eller användning av bekämpningsmedel ska
förekomma.
Vidare info se skötselplan för naturreservatet Håslövs ängar.
Karta

291

O52.

Rinkaby skjutfält

Naturtyp

Betesmark, Tallskog

Värdetyp

BZK

Klass

2

Areal

818 ha

Nuvarande
status

Natura 2000

Markägare

Staten

Beskrivning:
Vidsträckta betesmarker och delvis betade tallskogar på sandiga marker
mellan Rinkaby och havet. Vissa delar har varit åkermark innan etableringen
av skjutfältet men stora områden består av ogödslade naturbetesmarker.
Naturvärden:
Vegetationen visar en provkarta på olika typer av gräsmarker med allt från
gräshed med inslag av ljung till örtrik torräng och sandstäpp och öppna
sanddyner. Floran är rik med bl a luddfingerört, grådraba, sandliljor,
tofsäxing, brudbröd, luktvädd, pukvete och rutlåsbräken. I skogsområdena
tillkommer t.ex. linnea och flera pyrolaarter. Fågelfaunan på skjutfältet har bl
a sällsynta arter som trädlärka, fältpiplärka, torn‐ och lärkfalk.

-

-

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av hävdade betesmarker med inslag av gles tallskog.
Vegetationen ska domineras av hävdgynnade, lågvuxna arter, typiska för
betesmark.
Artsammansättningen ska vara sådan att en eller fler arter inte tillåts
dominera på bekostnad av mer lågvuxna, konkurrenskänsliga arter.
Träd och buskar av igenväxningskaraktär ska inte förekomma.
Vidare info se bevarandeplan för Natura 2000 – Rinkaby skjutfält.
Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
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. Även mindre smaklig vegetation ska vara tydligt
betespåverkad
Vidare info se bevarandeplan för Natura 2000 – Rinkaby skjutfält.
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Karta

293

O53.

Rinkaby grustag

Naturtyp

Betesmark, Barrskog

Värdetyp

ZBK

Klass

3

Areal

470 ha

Nuvarande
status

Delvis Natura 2000

Markägare

Staten

Beskrivning:
Genom den tidigare täktverksamheten, som närmade sig grundvattenytan
skapades vad som närmast kan betraktas som kalkfuktäng. Med tiden har
vegetation etablerat sig och en viss igenväxning kommit igång. Kalkgynnade
växter som kärrknipprot, johannesnycklar och krypvide har härigenom fått
goda betingelser. Området används som övningsfält av försvarsmakten.
Naturvärden:
Närvaron av kalk har gett området en speciell flora med arter som är knutna
till dessa förutsättningar t ex kärrknipprot och johannesnycklar som är
sällsynta i dagens landskap. Kontinuerlig hävd är en förutsättning för dessa
arter. Även faunan har ett värde i området med bl a strandpadda.

-

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av hävdad betesmark.
Vegetationen 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.
Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Området 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 bör regelbundet röjas.
Återkommande omrörning av marken för att få upp kalkrik jord till ytan.
Kultivering, gödsling eller användning av bekämpningsmedel ska inte
förekomma.
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Karta

295

O54.

Isternäset och Blackan

Naturtyp

Strandäng, Sumpskog, Vattendrag

Värdetyp

ZBKR

Klass

1

Areal

265 ha

Nuvarande
status

Naturreservat, Natura 2000, Ramsarområde,
Riksintresse för naturvården

Markägare

Kommun

Beskrivning:
Betade strandängar vid Helge å, strax nedströms Araslövssjön. Sydöstra
delen utgörs av ohävdad översvämningsmark som sträcker sig längs ån ned
till bron över E22. Över området, från staden, förbi Lillöhus och vidare till
Lillö går en väl frekventerad vandringsled och cykelstig. I den östra delen
ligger Naturum som är en populär samlingspunkt för Vattenrikets besökare.
Naturvärden:
Årliga översvämningar
och lång kontinuitet i
hävden har här skapat
en mycket värdefull
naturmiljö – ett
kärnområde för
fågelfaunan i Nedre
Helgeåns våtmarks‐
område. Speciellt för
vadare som rödspov,
kärrsnäppa, rödbena
och tofsvipa samt änder som skedand och årta är området av största vikt.
Botaniskt anmärkningsvärda arter i området är gullstånds, krypfloka och
rödlånke, vilka påträffades här redan av Linné under hans skånska resa 1749.
Gullstånds har här sitt kärnområde i Vattenriket och därmed hela Norden
vilket bara det ger området ett högt naturvärde. Området med sin närhet till
stadskärnan utgör ett viktigt rekreationsområde för staden och dess
besökare där Naturum blir en naturlig startpunkt.
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-

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av hävdade strandängar med inslag av sumpskog och
vassbälten.
Vegetationen 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.
Området ska uppvisa en naturlig hydrologi.
Vidare info se skötselplan för naturreservaten Isternäset och Årummet.
Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Strandängarna bör varje år hävdas genom bete.
Områdets naturliga hydrologi bör inte ändras eller påverkas.
Ingen kultivering, gödsling eller användning av bekämpningsmedel bör
förekomma.
Vidare info se skötselplan för naturreservaten Isternäset och Årummet.
Karta

297

O55.

Näsby fält

Naturtyp

Betesmark, Strandäng, Ädellövskog, Sumpskog

Värdetyp

BRKZ

Klass

1

Areal

489 ha

Nuvarande
status

Naturreservat, Natura 2000, Ramsarområde,
Riksintresse för naturvården

Markägare

Kommun

Beskrivning:
Tidigare militärt övningsfält
med stora värden för
naturvård och rekreation i
direkt anslutning till
högskolan i Kristianstad och
själva staden. Området har
en omväxlande natur med
strandskogar, ädellövskog,
sjöstränder, vassområden,
strandängar och hagmarker.
Naturvärden:
Här finns flera olika naturtyper, torrängar, slåtterängar, fuktängar och betade
stränder vid Helge å och Araslövssjön samt rika ädellövskogar på N. och S.
Lingenäset. Av växtarter från torr och frisk gräsmark kan nämnas ängsskära,
luden johannesört, vildlin, samt landets enda kända naturaliserade lokaler
för kritsuga och fin tofsäxing. Ädellövskogarna på Norra och Södra
Lingenäsens kalkrika moränlera visar en provkarta av de allra rikaste
vegetationstyperna med dominans av skogsbingel, gulplister och ramslök på
olika partier. Vårfloran är utomordentligt praktfull med arter som blå‐ och
gulsippa, St Pers nycklar, vätteros, hålnunneört, lund‐ och underviol, vårärt
och ramslök. Området har även ett rikt fågelliv och här jagar t ex rovfåglar
som havsörn, kungsörn, fjällvråk, tornfalk men det finns även en mångfald av
vadare, tättingar och hackspettar.
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-

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av hävdade betesmarker och ädellövskogar med inslag
av sumpskog.
Vegetationen 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.
Området ska innehålla död ved i form av högstubbar, lågor och grenar.
Trädskiktet ska ha en blandad åldersstruktur som möjliggör en naturlig
föryngring.
Vidare info se skötselplan för naturreservatet Näsby fält.
Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Betesmarken 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.
Naturvårdsanpassat brukande av skogen med målsättning att skapa en
olikåldrig karaktär och bevara ökan andelen död ved.
Vidare info se skötselplan för naturreservatet Näsbyfält.
Karta

299

O56.

Åby ängar

Naturtyp

Strandäng

Värdetyp

ZBK

Klass

1

Areal

126 ha

Nuvarande
status

Naturreservat, Natura 2000, Ramsarområde,
Riksintresse för naturvården

Markägare

Staten

Beskrivning:
Vidsträckta, betade strandängar nordväst om Araslövssjön. Lång kontinuitet i
hävden. Sedan 1990‐talet har omfattande restaurering genom röjning av
videbuskage och slaghackning av starrområden utförts. Härigenom har
förutsättningar skapats för en rik fauna av våtmarksfåglar. Inom området
finns tre trädklädda moränkullar varav en är Tärnö. Området ingår i det
internationella våtmarksområdet kring nedre Helge å.
Naturvärden:
De betade strandängarna är värdefulla rast‐ och häckplatser för fågellivet och
ett flertal sällsynta och hotade arter är knuta till denna biotop. Enkelbecka‐
sin, gulärla, havsörn och brun kärrhök är exempel några av de arter som
häckar eller födosöker i området. En fortsatt hävd är viktig för att bevara och
utveckla de höga naturvärdena vid Åby ängar.

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av hävdade strandängar.
Vegetationen 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.
Området ska uppvisa en rik fågelfauna med arter knutna till hävdade
strandängar.
Området ska uppvisa en naturlig hydrologi.
Vidare info se skötselplan för naturreservatet Åby ängar.

-

Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Strandängarna bör årligen hävdas genom bete från främst nötkreatur.

-
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-

Betesdriften bör ske så att all vegetation är väl avbetad vid vegetations‐
periodens slut varje år.
Ingen kultivering, gödsling eller användning av bekämpningsmedel ska
förekomma.
Områdets naturliga hydrologi bör inte ändra eller påverkas.
Vidare info se skötselplan för naturreservatet Åby ängar.
Karta

301

O57.

Vinne ängar

Naturtyp

Betesmark, Vattendrag, Damm

Värdetyp

Z

Klass

3

Areal

90 ha

Nuvarande
status

Riksintresse för naturvården

Markägare

Privat

Beskrivning:
Stora betade fuktängar kring Vinne å som översvämmas under vår och vinter.
Träd‐ och buskskiktet är sparsamt och förekommer främst utmed stengärden
och längs ån. I den sydöstra delen finns en öppen vattenspegel i form av en
damm.
Naturvärden:
Under höst och vinter rastar många gäss i anslutning till ängarna och under
häckningstid hyser de åtskilliga våtmarksfåglar som t ex årta, skedand,
storspov och strandskata. Dammen i det sydöstra hörnet av området används
regelbundet av fågellivet.

-

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av hävdad betesmark.
Vegetationen 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.
Området ska uppvisa en naturlig hydrologi.
Området ska uppvisa ett rikt fågelliv knutet till betesmark och våtmark.
Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Samtliga 90 ha betesmark bör varje år hävdas genom främst bete från
nötkreatur.
Betesdriften bör ske så att all vegetation är väl avbetad vid vegetations‐
periodens slut varje år.
Träd och buskar av igenväxningskaraktär bör regelbundet röjas.
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-

Kultivering, gödsling eller användning av bekämpningsmedel ska inte
förekomma.
Kvarhållande av vatten på den invallade marken till häckningssäsongen är
över.
Områdets naturliga hydrologi bör inte ändras eller påverkas.
Karta
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O58.

Hallabacken

Naturtyp

Betesmark, Lövskog

Värdetyp

GB

Klass

3

Areal

3 ha

Nuvarande
status

Riksintresse för naturvården

Markägare

Privat

Beskrivning:
Geologisk nyckellokal och studieobjekt som utgörs av en uppstickande
urbergsknalle på kritaslätten. Området består till stora delar av trädbevuxen
betesmark.
Naturvärden:
Här finns en stor mängd så kallade jättegrytor i varierande storlekar. Spridda
träd och buskar växer mellan hällar och öppna gräsytor. I området växer
bland annat backsippa som är en hävdgynnad art. Hallabacken har även ett
stort värde som åkerholme i ett annars väldigt brukat landskap.

-

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Områdets geologiska värden ska kvarstå som värdefulla studieobjekt.
Området ska präglas av hävdad betesmark med inslag av lövskog.
Vegetationen 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.
Trädskiktet ska ha en blandad åldersstruktur och innehålla död ved i form av
högstubbar, lågor och grenar.
Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Samtliga 3 ha bör varje år hävdas genom bete från främst nötkreatur eller
slåtter.
Betesdriften bör ske så att all vegetation är väl avbetad vid vegetations‐
periodens slut varje år.
Återkommande röjning av träd‐ och buskskikt för att skapa en hedartad
lövskog.
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Karta

305

O59.

Ängagården

Naturtyp

Betesmark

Värdetyp

BK

Klass

2

Areal

9 ha

Nuvarande
status

Grov ek upptagen som nyckelbiotop

Markägare

Privat

Beskrivning:
Blockrik betesmark strax nordost om Färlöv med lång hävdkontinuitet.
Floran består av torrängs‐ och friskängsvegetation med betesindikerande
arter som jordtistel, backtimjan, backsippa, kattfot och ljung. Betesmarken
har en öppen natur med ett
sparsamt buskskikt av främst
nyponros, hagtorn och en.
Sporadiskt förekommer även slån
och björnbär. Gående genom
området är det omöjligt att inte
lägga märke till de gamla
vidkroniga ekarna som ståtligt
breder ut sig. Utöver dessa finns
det en del mindre ekar och även
inslag av björk.
Naturvärden:
Områdets goda hävd och långa kontinuitet har bidragit till höga naturvärden
med flera hävdgynnade arter som t ex jordtistel, backtimjan och backsippa.
Det är viktigt att hävden består och ingen näring tillförs för att naturvärdena
ska kvarstå. Gamla grova lövträd är livsmiljö för en mängd olika arter
insekter, lavar, mossor och svampar. Vid Ängagården finns det två gamla
vidkroniga ekar som i sig själva hyser ett högt naturvärde då träd av denna
natur är allt mer sällsynta i landskapet.

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av hävdad betesmark.
Vegetationen 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.
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-

-

Träd och buskar av igenväxningskaraktär ska inte förkomma.

Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Samtliga 9 ha betesmark 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 bör regelbundet undanröjas.
De gamla ekarna bör hållas fria från igenväxning och fortsätta utvecklas som
solitärer.
Ljungen bör med jämna mellanrum brännas för att inte växa sig buskig.
Kultivering, gödsling eller användning av bekämpningsmedel ska inte
förekomma.
Karta
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O60.

Hamiltonhill

Naturtyp

Betesmark, Lövskog

Värdetyp

BK

Klass

3

Areal

22 ha

Nuvarande
status

‐

Markägare

Privat

Beskrivning:
Området är beläget nordväst om Färlöv strax bredvid den gamla herrgården
Hamiltonhill. Det är en blockrik utmarksrest i ett något kuperat landskap.
Buskskiktet är kraftigt utvecklat
med arter som slån, björnbär,
hagtorn, rosor och olika lövuppslag.
Dock hyser betesmarken någon
öppen yta t ex i sydväst där en röjd
fuktäng finns med hävdgynnade
arter som jordtistel och darrgräs.
För övrigt har området ett tydligt
inslag av träd med partier av betad
lövskog.
Naturvärden:
Betade utmarksrester som har en långkontinuitet hyser ofta en rik biologisk
mångfald. Naturvärdena vid Hamiltonhill är ännu av betydelse men området
är i en igenväxningsfas och har ett kraftigt utvecklat buskskikt. Den rika
förekomsten av t ex slån och björnbär kommer på sikt att konkurrera ut mer
lågvuxna örter och därmed bidra till en minskad artrikedom i området. Det är
därför viktigt att regelbundna röjningar av buskage med bortforsling görs i
området. Fuktängen hyser fortfarande betesgynnade arter som darrgräs
samt jordtistel och har äldre uppgifter om kattfot, slåtterblomma, backtimjan
och kärrsälting.

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av hävdad betesmark.
Vegetationen 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.

308

-

-

-

Träd och buskar av igenväxningskaraktär ska inte förekomma.
Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Samtliga 22 ha betesmark bör varje år hävdas genom bete från främst
nötkreatur.
Betesdriften bör ske så att all vegetation är väl nedbetad vid vegetations‐
periodens slut varje år. Även mindre smaklig vegetation ska vara tydligt
betespåverkad.
Återkommande röjningar av ohävdsarter som björnbär, slån och hagtorn.
Karta

309

O61.

Fjälkinge backe

Naturtyp

Betesmark, Barr‐ och lövskog

Värdetyp

GBR

Klass

1

Areal

240 ha

Nuvarande
status

Naturreservat, Riksintresse för naturvården

Markägare

Kommun, Privat

Beskrivning:
Blockrik urbergshöjd som markant höjer sig över den omgivande
kritaslätten. Huvuddelen utgörs av blockrika betesmarker med lång
kontinuitet, rik flora och insektsfauna. Delar av betesmarken är påverkade av
gödsling. På toppen har skog etablerat sig mellan hällarna, bestående mest av
tall men också björk, ek och bok.
Naturvärden:
Området är ett populärt
utflyktsmål med utsikt
över slätten, Ivösjöbyg‐
den och Hanöbukten.
Geologiskt studieobjekt
med äldre vittringsfor‐
mer, spår av vinderosion
och högsta kustlinjens
läge. Sluttningarna kring
urbergstoppen utgörs av
torra och öppna
betesmarker med en rik
flora och insektfauna.

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av hävdad betesmark.
Vegetationen 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.
Vidare info se skötselplan för naturreservatet Fjälkinge backe.

310

-

-

Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Betesmarken 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. Även mindre smaklig vegetation ska vara tydligt
betespåverkad.
Vidare info se skötselplan för naturreservatet Fjälkinge backe.
Karta

311

O62.

Kjugekull

Naturtyp

Betesmark, Barr‐ och lövskog, Rikkärr

Värdetyp

GBRK

Klass

1

Areal

217 ha

Nuvarande
status

Delvis Natura 2000, Riksintresse för naturvård
och friluftsliv

Markägare

Staten, Privat

Beskrivning:
Urbergsrest mellan
Ivösjön och
Oppmannasjön.
Kuperad och
storblockig terräng,
dels skogbevuxen,
dels med betesmar‐
ker med lång
hävdkontinuitet.
Naturvärden:
Berget var tidigare en öppen utmark, vilket kan ses på de spridda, vidkroniga
ekar och bokar som finns i området. De flesta kvarvarande betesmarkerna är
blockrika och relativt torra, men i nordost, ner mot Ivösjön finns även
fuktigare partier med en flora som tyder på kalkpåverkan. Således finns i
området såväl ljunghedar, gräshedar, torrängar och rikkärr. Odlings‐
landskapet har en småskalig och ålderdomlig prägel, tack vare förekomsten
av ett stort antal stenmurar som delar upp utmarken. Fornminnesrikt
område och en intressant geologisk lokal. Friluftslivet är påtagligt och
området utgör en viktig rekreationslokal för närboende.

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av hävdad betesmark med inslag av löv‐ och barrskog.
Vegetationen 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.
Skogbeklädda delar ska ha en olikåldrig sammansättning som möjliggör en
naturlig föryngring.

312

-

-

-

Området ska innehålla gott om död ved i form av högstubbar, lågor och
grenar.
Rikkärret skall hållas öppet och skötas med slåtter.
Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Betesmarken 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. Även mindre smaklig vegetation ska vara tydligt
betespåverkad.
Träd och buskar av igenväxningskaraktär bör regelbundet röjas.
Kultivering, gödsling eller användning av bekämpningsmedel ska inte
förekomma.
Naturvårdsanpassat brukande av skogen med inriktning på att skapa en
olikåldrig karaktär samt bevara och öka andelen död ved.
Rikkärret bör årligen slåttras.
Karta

313

O63.

Lövhall

Naturtyp

Betesmark, Urberg

Värdetyp

BG

Klass

2

Areal

2,5 ha

Nuvarande
status

Riksintresse för naturvården

Markägare

Privat

Beskrivning:
Betad urbergshöjd omgiven av kalkrika torrängar med flera hotade arter och
långhävdkontinuitet. Området som är beläget nordost om Österslöv har även
ett geologiskt värde genom hällar med isräfflor och sk jättegrytor.
Urbergshöjden ligger centralt i
området och betesmarken är
belägen runt om denna.
Betesmarken har en mindre
förekomst av träd men ett kraftigt
buskskikt av främst hagtorn,
hassel, rosor och slån. Inslag av
död ved finns i form av någon
högstubbe. Området avgränsas av
granskog, åker och betesmark.
Naturvärden:
Lövhall är känt för förekomsten av den sällsynta fältnockan, men även flera
hävdgynnade arter finns i områdets torrängar, bl a backsippa, gullviva,
brudbröd, fältvädd och så gott som alla skånska arter av fetknopp.
Beteshävden i området är relativt svag och för att bibehålla värdena bör
betestrycket öka samt återkommande röjningar av slån, hagtorn och ros ske.
Död ved som är av värde för bland annat vedlevande insekter och fåglar
förekommer vid lokalen.

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av hävdad betesmark.
Vegetationen 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.

314

-

-

Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Samtliga 2, 5 ha betesmark 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. Även mindre smaklig vegetation ska vara tydligt
betespåverkad.
Träd och buskar av igenväxningskaraktär bör regelbundet undanröjas.
Karta

315

O64.

Knektagården

Naturtyp

Betesmark

Värdetyp

BK

Klass

3

Areal

9 ha

Nuvarande
status

‐

Markägare

Bolag

Beskrivning:
Enefälad med lång hävdkontinuitet. Trädskiktet är mycket glest och utgörs av
enstaka björkar. Buskskiktet består nästan uteslutande av en, hagtorn och
nypon. Fältskiktet kan beskrivas
som torr‐ och friskängar. Här
finns slåtterindikerande arter
som darrgräs, ängsstarr,
klasefibbla och svinrot samt
arter som tyder på långvarigt
bete bl a kattfot, jordtistel,
knägräs, backsippa och
backtimjan.
Naturvärden:
En dominerar buskskiktet och ger området sin prägel. Enarna står
förhållandevis glest men börjar i den södra delen breda ut sig. En längre tids
hävd har bidragit till en tät och artrik grässvål med flera hävdgynnade arter.
Utöver den ovan nämnda floran tyder fjärilsfynd på en rik insektsfauna i
området, bl a påträffas bredbrämad bastadsvärmare och rödfransad
björnspinnare. Betesmarken ger även med sina spridda träd och buskar bra
förutsättningar för en rik fågelfauna.

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av hävdad betesmark med inslag av enbuskar.
Vegetationen 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.

316

-

-

Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Betesmarken 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. Även mindre smaklig vegetation ska vara tydligt
betespåverkad.
Träd och buskar av igenväxningskaraktär bör regelbundet röjas.
Ingen kultivering, gödsling eller användning av bekämpningsmedel bör
förekomma.
Karta

317

O65.

Lindkulla

Naturtyp

Betesmark, Eutrof damm

Värdetyp

BK

Klass

3

Areal

58 ha

Nuvarande
status

‐

Markägare

Bolaga

Beskrivning:
Hagmark nordost om Torsebro med en del ek, bok, avenbok, ask, lönn och
björk i trädskiktet. I det bitvis kraftigt utvecklade buskskiktet finns hassel,
hagtorn, rosor, slån och olvon. Norra delen inkluderar även öppen
vattenspegel i form av eutrofa dammar och centralt ligger en åker som delar
upp hagmarken i två delområden.
Naturvärden:
Artrik torr‐ och friskängsvegetation med många hävdgynnade arter, t.ex.
stagg, darrgräs, brudbröd, jungfrulin, klasefibbla, svinrot, kattfot och
ängsskära.

-

-

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av hävdad betesmark.
Vegetationen 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.
Området ska uppvisa en naturlig hydrologi.
Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Återupptagen hävd i området genom bete.
Betesmarken 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. Även mindre smaklig vegetation ska vara tydligt
betespåverkad.
Träd och buskar av igenväxningskaraktär bör regelbundet undanröjas.

318

-

Kultivering, gödsling eller användning av bekämpningsmedel ska inte
förekomma.
Områdets naturliga hydrologi bör inte ändras eller påverkas.
Karta

319

O66.

Lyckås

Naturtyp

Slåtteräng

Värdetyp

BK

Klass

2

Areal

1 ha

Nuvarande
status

‐

Markägare

Privat

Beskrivning:
Nordost om Oppmanna ligger en öppen slåtteräng med artrik och
hävdberoende flora. Slåttermarken omgärdas av skogsmark med både löv
och barr. Vegetationen har karaktär av kalkfuktäng med en del slåtterindike‐
rande arter som darrgräs, knagglestarr, ängstarr, loppstarr, kärrfibbla,
smörbollar, slåtterblomma och luddfingerört.
Naturvärden:
Närvaron av kalk i marken ger förutsättningar för en speciell flora. Flera
hotade arter i landet är knutna till just dessa marker. Naturvärdena vid
Lyckås slåtteräng är höga med flera kalk‐ och hävdgynnadearter, t ex är
luddfingerört en hotad art som har minskat i takt med att naturbetesmarker‐
na blivit färre.

-

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av hävdad slåttermark.
Vegetationen ska domineras av hävdgynnade, lågvuxna arter, typiska för
slåttermark.
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.
Området ska uppvisa en naturlig hydrologi.
Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Slåttermarken bör varje år hävdas genom slåtter.
Träd och buskar av igenväxningskaraktär bör regelbundet undanröjas.
Ingen kultivering, gödsling eller användning av bekämpningsmedel ska
förekomma.
Områdets naturliga hydrologi bör inte ändras eller påverkas.

320

Karta

321

O67.

Skvalpaviken, Skärsnäs

Naturtyp

Betesmark

Värdetyp

BK

Klass

2

Areal

10 ha

Nuvarande
status

Riksintresse för naturvård och friluftsliv

Markägare

Privat

Beskrivning:
Välbevarad naturbetesmark med hävdberoende flora på sydsluttningen ner
mot Immeln.
Naturvärden:
Flera olika vegetationstyper, från torr moränbacke till kärr med framsipp‐
rande grundvatten, gör området mycket artrikt. Här finns bl.a. slåttergubbe,
kattfot, sommarfibbla, backtimjan, darrgräs, höskallra och granspira.

-

-

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av välhävdad 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.
Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Samtliga 10 ha 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. Även mindre smaklig vegetation ska vara tydligt
betespåverkad
Träd och buskar av igenväxningskaraktär bör regelbundet undanröjas.

322

Karta

323

O68.

Sönnarslövs kritbrott

Naturtyp

Betesmark

Värdetyp

GBL

Klass

2

Areal

26 ha

Nuvarande
status

‐

Markägare

Privat

Beskrivning:
Naturskönt område på ca 26 ha beläget bredvid Östra Sönnarslövs
idrottsplats. Det gamla kritbrottet bjuder med sin backiga karaktär
besökaren på en landskapsupplevelse ut över det vanliga med höga
naturvärden och geologisk kulturhistoria. Området avgränsas av gräsbe‐
klädda branter med blottlagt urberg, barr‐ och lövskog. Större vide växer
sporadiskt längs med branterna men även på den öppna betesmarken.
Buskskiktet är i övrigt sparsamt med lite hagtorn på sina ställen. Inslag av
grov död ved finns i området i
form av stående träd. Floran är
kalkpräglad med arter som
jordtistel, backtimjan,
darrgräs, gullviva, småborre
och kattfot. Området hävdas av
nötkreatur men påverkas
troligen även av en riklig
förekomst av betande vilt.
Naturvärden:
Områdets skiftande karaktär gör att det finns ett inslag av olika biotoper med
skilda egenskaper som t ex torrt till fuktigt, solbelyst till skuggigt. Denna
kalkrika och växlande miljö tillsammans med bete ger goda förutsättningar
för en artrik flora och fauna. Här trivs arter som t ex jordtistel, backtimjan
och darrgräs. Områdets egenskaper med solbelysta sluttningar gör även att
insektslivet troligen är rikt. Sånglärkan vilken är rödlistad förkommer i
området och även ett större inslag av dovhjort frodas här. Brytningen av
kalksten i området är påtaglig och geologiska värden med blottat urberg
finns vid den östra delen.

324

-

-

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av hävdad betesmark.
Vegetationen 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.
Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Samtliga 26 ha betesmark 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. Även mindre smaklig vegetation ska vara tydligt
betespåverkad.
Träd och buskar av igenväxningskaraktär bör regelbundet röjas.
Ingen kultivering, gödsling eller användning av bekämpningsmedel bör
förekomma.
Karta

325

O69.

Ljungen

Naturtyp

Betesmark

Värdetyp

BK

Klass

3

Areal

17 ha

Nuvarande
status

‐

Markägare

Privat

Beskrivning:
Området ligger strax utanför Nöbbelöv och omfattar ca 17 ha. Betesmarken
har en tydligt öppen karaktär och saknar helt buskskikt. Stenmurar av
varierande storlek bryter av den annars heltäckande grässvålen på flera
ställen. Enstaka björkar och
vide växer som solitärer längs
stenmurarna. Den lågvuxna
floran är tydligt betespåverkad
och hyser flera hävdgynnade
arter, även om några delar är
något kvävepåverkade.
Naturvärden:
Välhävdade naturbetesmarker har ofta en stor artrikedom inom både flora
och fauna. Med bete missgynnas de arter som är sämre ”hushållare” och
annars skulle ta över. Arter som darrgräs, svinrot och jordtistel är beroende
av hävd och visar på en värdefull flora i området. Öppenheten är inte bara
betydelsefull för växtligheten utan även för djurlivet. Stenskvättan som kan
skådas i området är en karaktärsfågel för stenbärande betesmarker. Den är
beroende av en välbetad grässvål där den jagar insekter från upphöjda
platser som block och stengärden. Gamla solbelysta stenmurar hyser ofta
flera mer eller mindre vanliga lavar och utgör även bo och övervintringsplats
för smådjur.

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av hävdad betesmark.
Vegetationen 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.

326

-

-

Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Samtliga 17 ha betesmark 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. Även mindre smaklig vegetation ska vara tydligt
betespåverkad.
Ingen kultivering, gödsling eller användning av bekämpningsmedel bör
förekomma.
Karta

327

O70.

Väster Skogsäng

Naturtyp

Betesmark, Lövskog

Värdetyp

BKZ

Klass

3

Areal

31 ha

Nuvarande
status

Delvis Nyckelbiotop

Markägare

Nöbbelöv 12:3, 18:16 2, 29:1

Beskrivning:
Området är beläget väster om Nöbbelöv och består främst av betesmark men
även lövskog. De centrala delarna av området är välhävdade genom
nötkreatur medan andra partier är under en igenväxningsfas. Arter som al,
björk och björnbär står emellanåt tätt. Inom betesmarken finns flera solitära
träd, främst ek, asp o någon björk. Flera hasselbuskar breder ut sig i den
västra delen men också längs
stengärdena som löper genom
området. Grässvålen är tät och
i de något fuktigare partierna
har sumpviol påträffats. Den
norra delen av området utgörs
av lövskog främst bestående
av al, ek och björk. Buskskiktet
är bitvis mycket tätt av bland
annat al, brakved, benved och
hassel.
Naturvärden:
Områdets ännu ganska öppna natur med en välhävdad grässvål ger goda
förutsättningar för en rik flora och fauna. Den sällsynta sumpviolen
förkommer vid fuktigare partier och utgör i sig själv ett naturvärde.
Områdets igenväxning av al och björnbär är dock ett hot mot naturvärdena
och bör glesas ut. Död ved är av stort betydelse i naturen och vid Väster
Skogsäng finns inslag av högstubbar i form av döda askar. Mindre hackspett
och gröngöling har noterats i området.
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-

-

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av hävdad betesmark.
Vegetationen 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.
Området ska innehålla död ved i form av högstubbar, lågor och grenar.
Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Betesmarken 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. Även mindre smaklig vegetation ska vara tydligt
betespåverkad.
Kultivering, gödsling eller användning av bekämpningsmedel bör inte
förekomma.
Återkommande utglesningar av ohävdsarter som al, björnbär, slån och
hagtorn för skapa öppen betesmark.
Karta
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O71.

Yngsjö

Naturtyp

Betesmark, Sumpskog, Vattendrag

Värdetyp

BRZ

Klass

2

Areal

132 ha

Nuvarande
status

Ramsarområde, Ån är Natura 2000,
Riksintresse för naturvård och friluftsliv

Markägare

Privat, Bolag

Beskrivning:
Översvämningsmarker intill Helge åns allra nedersta lopp. Området
innefattar betesmarker, alsumpskog och vassbälten.
Naturvärden:
Området har framförallt ett högt värde för fågellivet, framförallt vadare och
änder knutna till hävdade strandängar och våtmarker. I nordväst växer den
fridlysta pipstäkra som är en sällsynt art. Norra delen utgörs av alsumpskog
och längre söderut på östra sidan om ån finns botaniskt intressanta
sandmarker med borsttåtelhed. Inom området växer även den nästan för
Kristianstad i landet unika växten gullstånds. Helge å som genom sina
översvämningar sätter sin prägel på området har ett högt naturvärde med
bland annat en ovanligt artrik fiskfauna. Området används flitigt för
rekreation och friluftsliv av närboende.

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av hävdad betesmark med inslag av alsumpskog.
Vegetationen 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
betesmarken.
Alsumpskogsen ska uppvisa en olikåldrig karaktär och innehålla gott om död
ved i form av högstubbar, lågor och grenar.
Området ska uppvisa en naturlig hydrologi.
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-

-

Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Betesmarken 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. Även mindre smaklig vegetation ska vara tydligt
betespåverkad.
Träd och buskar av igenväxningskaraktär bör regelbundet undanröjas.
Alsumpskogen bör lämnas till fri utveckling.
Områdets naturliga hydrologi bör inte ändras eller påverkas.
Karta
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O72.

Höghult

Naturtyp

Betesmark

Värdetyp

B

Klass

3

Areal

7 ha

Nuvarande
status

‐

Markägare

Privat

Beskrivning:
Ogödslad betesmark med artrik flora bestående av bl.a. slåttergubbe,
granspira, revfibbla, darrgräs och jungfrulin.
Naturvärden:
Området har framförallt botaniska värden där en kontinuerlig hävd har
gynnat lågvuxna, konkurrenskänsliga arter.

-

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av hävdad betesmark.
Vegetationen 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.
Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Samtliga 7 ha betesmark 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 bör regelbundet undanröjas.
Ingen kultivering, gödsling eller användning av bekämpningsmedel bör
förekomma.
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Karta

333

O73.

Björkhäll

Naturtyp

Extremrikkärr

Värdetyp

BK

Klass

1

Areal

4 ha

Nuvarande
status

Naturreservat, Ramsarområde, Natura 2000, Riks‐
intresse för naturvården

Markägare

Staten

Beskrivning:
Rikkärr i anslutning till Hovby ängar med lång kontinuitet som naturlig
fodermark. Hävdas numera genom bete, men hyser många arter som
indikerar tidigare slåtter t ex gökblomster, slåtterblomma, tätört, och
höskallra. I ängen finns också orkideer som ängsnycklar, kärrknipprot och
honungsblomster. Översvämmas vid högvatten.
Naturvärden:
Betesmarken hyser en skyddsvärd flora med flera sällsynta arter knutna till
denna biotop. Närvaron av kalk ger förutsättningar för en speciell flora och
fauna med arter som t ex honungsblomster, ängsnycklar och kärrknipprot.
Kontinuerlig hävd är en förutsättning för att bevara de höga naturvärdena
vid området. Fågellivet är rikt i området och Björkhäll tillsammans med
Hovby ängar utgör en viktig rast‐ och häckningsplats för ett många arter.

-

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av hävdad betesmark.
Vegetationen 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.
Området ska uppvisa en naturlig hydrologi.
Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Betesmarken 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 bör regelbundet undanröjas.
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-

Ingen kultivering, gödsling eller användning av bekämpningsmedel bör
förekomma.
Områdets naturliga hydrologi bör inte ändras eller påverkas.
Karta

335

O74.

Åsums ängar

Naturtyp

Strandäng, Sumpskog, Vassbälte

Värdetyp

ZBK

Klass

1

Areal

275 ha

Nuvarande
status

Naturreservat, Natura 2000, Ramsarområde,
Riksintresse för naturvården

Markägare

Staten, Kommun, Privat

Beskrivning:
Strandängar vid
Hammarsjön med
mycket lång tradition
som slåtter‐ och
betesmarker. Del av
området hävdas genom
slåtter, medan resten
betas. Efter en
igenväxningsperiod har
ängarna restaurerats
och har börjat återfå sin
dragningskraft på
vadare och änder.
Naturvärden:
Hävdade strandängar är mycket artrika och produktiva miljöer. De är ofta
värdefulla fågellokaler, inte minst vid vår‐ och höstflyttning. Strandängarnas
kortvuxna gräsvål blir då en viktig rastplats för vadare, änder och gäss.
Mellan strandängen och vattnet finns den blå bården som bildas när
betesdjuren fortsätter ut i vattnet och betar av vass. Detta område drar till sig
våtmarksfåglar då det är rikt på mat för både ungar och vuxna individer.
Åsum ängar är inget undantag när det gäller artrikedom och här ses flera
skyddsvärda arter som t ex storspov, enkelbeckasin, gulärla och rödspov.

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av hävdade strandängar med inslag sumpskog.
Vegetationen 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.
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-

-

Träd och buskar av igenväxningskaraktär ska inte förekomma.
Vidare info se skötselplan för naturreservatet Åsums ängar och Åsumallet.
Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
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.
Vidare info se skötselplan för naturreservatet Åsums ängar och Åsumallet.
Karta

337

O75.

Rinkaby ängar

Naturtyp

Strandäng

Värdetyp

ZBK

Klass

1

Areal

179 ha

Nuvarande
status

Naturreservat, Natura 2000, Ramsarområde,
Riksintresse för naturvården

Markägare

Staten, Privat

Beskrivning:
Stort strandängsområde längs östra sidan av Hammarsjön, i direkt anslutning
till Rinkaby gamla radby. Ängarna har lång tradition som naturliga slåtter‐
och betesmarker. Vissa sjönära delar har röjts upp under senare år för att
återskapa sjökontakten och förbättra ängarnas lämplighet som fågelbiotop.
Vid den norra delen finns en öppen vattenspegel (Åladammen) med
omgivande vassar och betesmark.
Naturvärden:
Området har framförallt ett värde för fågellivet knutet till hävdade
strandängar. De hävdade ängarna ger husrum åt bland annat vadare, änder
och gäss, t ex den missgynnade rödspoven. Rödspoven är en kräsen fågel som
vill ha öppna och hävdade strandängar vilka årligen översvämmas för att
häcka.

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av hävdade strandängar.
Vegetationen 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.
Området ska uppvisa en naturlig hydrologi.
Vidare info se skötselplan för naturreservatet Rinkaby och Horna ängar.

-

Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Strandängarna bör varje år hävdas genom bete från främst nötkreatur.

-
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-

-

Betesdriften bör ske så att all vegetation är väl avbetad vid vegetations‐
periodens slut varje år. Även mindre smaklig vegetation ska vara tydligt
betespåverkad.
Områdets naturliga hydrologi bör inte ändras eller påverkas.
Vidare info se skötselplan för naturreservatet Rinkaby och Horna ängar.
Karta
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O76.

Nyehusen

Naturtyp

Sandmark, Sanddyner

Värdetyp

ZBK

Klass

3

Areal

27 ha

Nuvarande
status

Riksintresse för naturvård, friluftsliv och kust

Markägare

Privat, Kommun

Beskrivning:
Delvis flackt, delvis småkuperat sandområde med intressant vegetation. Lav‐
och mossdominerade partier växlar med örtrika marker med t ex
sandnejlika, hedblomster och backtimjan. Sporadiskt förekommer tall‐ och
lövskogsdungar. I norra delen finns betydande sanddyner innan sandstran‐
den bryter av mot havet.
Naturvärden:
Kalkhaltiga, sandiga marker hyser ofta en speciell flora och Nyehusen är inget
undantag och här blommar t ex sandnejlika, purpurknipprot, hedblomster
och fältsippa. Området har även en intressant fauna och funga med flera mer
eller mindre sällsynta arter som t.ex. myrlejonslända, rovstekel, kop‐
parspindling och ärtröksvamp. Inom området finns även den starkt hotade
fältpiplärkan och den sårbara sandödlan. Norra delen används flitigt för
rekreation och friluftsliv, framförallt under sommaren.

-

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av öppna sandiga marker.
Sandblottor ska förekomma inom området.
Träd och buskar av igenväxningskaraktär ska inte förekomma.
För området typiska arter som sandnejlika, purpurknipprot, hedblomster,
fältpiplärka och sandödla ska finna i livskraftiga bestånd.
Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Träd och buskar av igenväxningskaraktär bör regelbundet undanröjas.
Återkommande omrörningar av markskiktet för att få upp kalkhaltig jord till
förmån för floran.
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Karta

341

O77.

Trolle – Ljungby mosse

Naturtyp

Betesmark, Sumpskog, Damm

Värdetyp

BR

Klass

3

Areal

85 ha

Nuvarande
status

‐

Markägare

Privat

Beskrivning:
Området är beläget norr om Vanneberga och omfattar ca 77 ha. I den södra
delen finner man välhävdad naturbetesmark med lång kontinuitet.
Betesmarken innehåller flera fuktigare partier där björken skuggar marken
och bladvass blir ett avvikande inslag i den för övrigt välbetade grässvålen.
Bortsett från betesmarken omfattas den största delen av området av
björkskog med varierande täthet och inslag av gläntor. Denna del är väl
inhägnad och används troligen som hjorthägn. Hägnet har överlag en fuktig
karaktär med rester av en gammal mosse men är under igenväxning och
utgörs idag av sumpskog med björk som främsta arten. Buskskiktet är
sparsamt medan gräs och nässlor frodas tillföljd av en svag hävd. I den
sydliga delen ligger en mindre damm med öppen vattenspegel.
Naturvärden:
Floran vid Trolle – Ljungby har förutom hävdgynnade även kalkindikerande
arter som majviva och lökgamander. Björkskogen som utgör den största
delen av området är växlingsvis öppen/sluten. Vid de ljusare partierna reser
sig gräs tillsammans med bladvass. Inslag av död ved är tämligen vanligt,
främst björk. Den döda veden ger förutsättningar för en rad arter som
insekter, fåglar, svampar och mossor. Markens skiftande natur mellan torrt
och fuktigt bidrar även till detta. Området ligger insprängt i ett modernt
odlingslandskap och utgör därför en värdefull del för den biologiska
mångfalden.

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av hävdad betesmark och sumpskog.
Vegetationen på betesmarken 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.
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-

-

-

Området ska innehålla gott om död ved i form av högstubbar, lågor och
grenar.
Trädskiktet ska ha en blandad åldersstruktur som möjliggör en naturlig
föryngring.
Området ska uppvisa en naturlig hydrologi.
Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Betesmarken 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. Även mindre smaklig vegetation ska vara tydligt
betespåverkad.
Naturvårdsanpassat brukande av skogen med inriktning på att skapa en
olikåldrig karaktär med gott om död ved.
Områdets naturliga hydrologi bör inte ändras eller påverkas.
Karta
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O78.

Horna sandar

Naturtyp

Betesmark

Värdetyp

NZBK

Klass

1

Areal

52 ha

Nuvarande
status

Naturreservat

Markägare

Kommun

Beskrivning:
Betesmark med fin sandflora.
Framträdande arter är
hedblomster och backtimjan.
Sandstäpp förekommer
fläckvis i området samt öppna
sandblottor. Nordöstra delen
utgörs av gles tallskog som är
del i ett större sammanhäng‐
ande barrskogs‐område med
höga naturvärden.

Foto: Patrik Olofsson

Naturvärden:
Området hyser en hävd‐ samt sandpräglad flora med arter som hedblomster,
sandnejlika, sandtimotej, tofsäxing och backtimjan. Floran är artrik och har
flera skyddsvärda arter dock finner man de främsta naturvärdena inom
faunan. Lokalen är klassisk för dynglevande skalbaggar och hör till de
artrikaste i Skåne med arter som ribbdyngbagge och hårdyngbagge. Även
fungan är skyddsvärd i området med flera sällsynta buksvampar som
fältjordstjärna, blomsjordstjärna, stjälkröksvamp m.fl.

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av hävdade betesmarker.
Vegetationen 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.
Vidare info se skötselplan för naturreservatet Horna sandar.
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-

Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
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.
Träd och buskar av igenväxningskaraktär bör regelbundet undanröjas.
Återkommande omrörningar av marklagret för att få upp kalkrik jord till
ytan.
Vidare info se skötselplan för naturreservatet Horna Sandar.
Karta
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O79.

Horna grushåla

Naturtyp

Sandmark, Gräsmark, Damm

Värdetyp

ZBK

Klass

1

Areal

13 ha

Nuvarande
status

Naturreservat

Markägare

Staten

Beskrivning:
Området som är beläget strax väster om Åhus har en varierande natur med
inslag av gräsmark, videbuskage, sandblottor, jordhögar och mindre dammar.
Trädskiktet är sparsamt medan buskskiktet är omväxlande tätt och glest av
vide. Området utgörs av en nedlagd grustäkt och flera element som t ex
branter och jordhögar är skapade vid avvecklingen av täkten.
Naturvärden:
Området har mycket höga naturvärden inom både flora och fauna. De sandiga
markerna är belägna på kalkberggrund vilket ger förutsättningar för en
speciell flora. I de kvarlämnade jord‐ och sandhögarna finns ett rikt växtliv
med störningsgynnade arter som stillfrö, hampsenap, blåeld och sandvita.
Floran gynnar insektsfaunan i området och de sandiga jordarna är boplats för
bin och andra marklevande insekter som t ex blåeldsvivel och grå
puckelmätare. Den kuperade terrängen är även häckningsplats för
backsvalan som gräver sitt bo i branta slänter.

-

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av öppna sandiga marker med inslag av videbuskage.
Området ska innehålla sandblottor i solexponerade lägen.
Området ska uppvisa en stor rikedom på örter som producerar nektar och
pollen.
Vidare info se skötselplan för naturreservatet Horna grushåla.
Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Vårbränning alternativt slåtter av partier med hög gräsvegetation eller rik
ansamling av gräsförna.
Återkommande markstörning vid behov för att skapa sandblottor och gynna
yngre vegetation.
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-

Röjning/uppryckning av vedartad vegetation vid behov för att bevara
öppenheten med solexponerade ytor.
Vidare info se skötselplan för naturreservatet Horna grushåla.
Karta
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O80.

Sånnarna

Naturtyp

Betesmark, Damm

Värdetyp

ZBK

Klass

1

Areal

28 ha

Nuvarande
status

Naturreservat

Markägare

Kommun

Beskrivning:
Sånnarna är ett resultat av det vandrande åkerbruket som fanns ända fram
till mitten av 1900‐talet. Det speciella bruket har gett förutsättningar för en
ovanlig flora och fauna. Området
har en öppen karaktär och
saknar i princip helt buskskikt
bortsett från videbuskage i den
norra delen, sandblottor
förekommer med jämna
mellanrum. Norra delen utgörs
även av en damm som
uppkommit efter en nedlagd
grustäkt.
Foto: Patrik Olofsson
Naturvärden:
Området hyser höga naturvärden och under sommaren blommar de magra
markerna rikligt med arter som hedblomster, blåmunkar, bergsyra och gul
fetknopp. På partier med lite högre näringstillgång ser man t ex blåeld,
oxtunga, sandvita och pukvete. Förutom floran är området hemvist för den
starkt hotade strandpaddan (stinkpadda) vilken precis som många groddjur
är missgynnad i dagens landskap. Strandpaddan är knuten till solbelysta,
varma områden som under delar av året håller en vattenspegel. Många av
dessa biotoper har mer eller mindre försvunnit till följd av igenväxning och
uppodling. De sandiga och lättgrävda jordarna är även en värdefull lokal för
marklevande insekter som bin och steklar.

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av hävdade betes‐ och slåttermarker.
Vegetationen ska domineras av hävdgynnade, lågvuxna arter, typiska för
betesmark.
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-

-

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.
Området ska innehålla partier med blottad sand.
Vidare info se skötselplan för naturreservatet Sånnarna.
Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Området bör årligen hävdas genom bete.
Betesdriften bör vara sådan att vegetationen är väl avbetad vid
vegetationsperiodens slut varje år.
Träd och buskar av igenväxningskaraktär bör regelbunden undanröjas.
Ingen kultivering, gödsling eller användning av bekämpningsmedel ska
förekomma.
Vidare info se skötselplan för naturreservatet Sånnarna.
Karta

349

O81.

Vä fängelset

Naturtyp

Betesmark, Tallskog

Värdetyp

NBK

Klass

2

Areal

94 ha

Nuvarande
status

‐

Markägare

Kommun

Beskrivning:
Artrika gräs‐ och betesmarker till stor del belägna väster om fängelset vid Vä.
Betesmarkerna har en öppen karaktär med buskbeklädda höjdryggar med
främst hagtorn och björk. Runt om dessa växer mycket backsippa och
mandelblom. Flera stengärden finns inom och längs med området av vilka
merparten är solbelysta. Strax söder om fängelset finns ohävdade
gräsmarker av torrängsnatur och sydöstra delen utgörs av tallskog med
inslag av gläntor.
Naturvärden:
Den artrika naturbetesmarken hyser främst botaniska värden. Runt om
höjdryggarna finns de högsta naturvärdena, rikligt med backsippa och
mandelblom samt trift, pukvete, knippfryle, gråfibbla, knölsmörblomma. De
sandiga markerna runt fängelset har ett rikt insektsliv med bland annat arter
som stortapetserarbi, väddsandbi och mindre blåvinge. Många av
insektsarterna knutna till sandiga marker är beroende av kontinuerlig
störning som skapar blottlagd sand. Området har ett rikt fågelliv med arter
typiska för betesmarker som gulsparv, törnsångare, stenskvätta och stare.
Den missgynnade sånglärkan häckar i området och bland rovfåglarna kan
ormvråk och tornfalk nämnas. Flera partier hotas av igenväxning från
framförallt tall.

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av hävdade betesmarker med inslag av gles tallskog.
Vegetationen 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.
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-

-

Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
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. Även mindre smaklig vegetation ska vara tydligt
betespåverkad.
Gräsbevuxna partier som inte betas bör hävdas genom slåtter alternativt
naturvårdsbränning.
Återkommande omrörning av marklagren vid behov för att skapa
sandblottor.
Ingen kultivering gödsling eller användning av bekämpningsmedel ska
förekomma.
Karta

351

O82.

Vä Tingsgården

Naturtyp

Betesmark, Gräsmark, Sumpskog, Vattendrag

Värdetyp

NBZ

Klass

3

Areal

7 ha

Nuvarande
status

‐

Markägare

Kommun

Beskrivning:
Området är beläget strax väster om Vä och omfattar ca 7 ha. Ytan kan
beskrivas som tre delar, alkärr, betad torräng och sandig gräsmark. Den östra
delen närmast vägen var tidigare grustäkt och utgörs av ohävdad gräsmark
av sandig karaktär med solbelysta sandsluttningar, några enstaka tallar och
björkar. Längre ned mot Mansdalabäcken som löper genom hela området blir
det en mer kvävegynnad flora. Här trängs brännässlor, kirskål med en
trädridå av al. Den södra och sydvästra delen av området hyser alkärr med
sockelkaraktär. Det återfinns också en liten ”damm” i söder intill bäcken.
Området har inslag av död ved i form av både lågor och högstubbar. Västra
regionen hyser de högsta naturvärdena med hävdad torräng och alkärr. Biten
närmast vägen är dock ohävdad
och gräsbevuxen med inslag av
friväxande tall och ek. Det
hävdade området är öppet med en
talldunge där träden är gamla och
grova. Stora delar av betesmarken
sluttar ned mot bäcken och
alkärret. Floran här är tydligt
betespåverkad med en tät
grässvål.
Naturvärden:
Området har en växlande natur vilket skapar goda förutsättningar för
mångfalden av arter. De sandiga sluttningarna ligger i söderläge och är en bra
biotop för många insekter. Alkärr har en speciell natur och är mycket
näringsrika, detta är goda egenskaper för en artrik flora och fauna.
Betesmarken har hävdgynnade arter som backsippa och mandelblom. Den
växlande karaktären området har goda förutsättningar för ett rikt fågelliv.
Arter som ängspiplärka, större hackspett, törnsångare, bofink med fler
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återfinns här. På den betade marken finns även kulturvärden i form av en
domarring.

-

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av hävdade betesmarker och sumpskog.
Vegetationen 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.
Sumpskogen ska ha en blandad åldersstruktur och innehålla gott om död ved
i form av högstubbar, lågor och grenar.
Området ska uppvisa en naturlig hydrologi.
Sandblottor ska förekomma inom området.
Områdets topografi ska bevaras.
Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Området 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 bör regelbundet röjas.
Sumpskogen bör lämnas för fri utveckling.
Områdets naturliga hydrologi bör inte ändras eller påverkas.
Karta

353

O83.

Hörröd

Naturtyp

Betesmark

Värdetyp

ZBK

Klass

3

Areal

2 ha

Nuvarande
status

Riksintresse för friluftsliv

Markägare

Privat

Beskrivning:
Betad fuktäng som domineras av sjöfräken och en hel del orkideer. Ängen
saknar helt busk‐ och trädskikt bortsett från lövträdsridåerna vid gränsen för
betesmarken.
Naturvärden:
Områdets fuktiga karaktär tillsammans med kontinuerlig hävd har skapat en
värdefull flora med bland annat flera orkideér. Tidigare har området troligen
hävdats genom slåtter men används nu som betesmark och en fortsatt hävd
är viktigt för att orkidéfloran ska kvarstå.

-

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av hävdad betesmark.
Vegetationen 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.
Området ska uppvisa en naturlig hydrologi.
Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Området bör varje år hävdas genom bete alternativt slåtter.
Betesdriften bör ske så att all vegetation är väl avbetad vid vegetations‐
periodens slut varje år.
Träd och buskar av igenväxningskaraktär bör regelbundet undanröjas.
Områdets naturliga hydrologi ska inte ändras eller påverka.
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Karta

355

O84.

Everöds flygplats

Naturtyp

Betesmark, Tallskog

Värdetyp

NBZ

Klass

2

Areal

276 ha

Nuvarande
status

‐

Markägare

Kommun, Privat

Beskrivning:
Området är beläget runt om Everöds flygplats. Sandiga betesmarker med
sandblottor och glesa tallskogar präglar flora och fauna som bitvis är mycket
rik. Stora delar av området är avstängt för allmänheten pga närheten till
flygplatsen men slås eller betas årligen.
Naturvärden:
De sandiga och lättgrävda jordarna är hemvist för många värdefulla arter.
Floran vid betesmarkerna hyser t ex arter som sandnejlika, tofsäxing,
luktvädd, hedblomster och strandtrift. Sandnejlikan är en växt med snävt
utbredningsområde och förekommer nästan bara i Sverige inom Europa. De
sandiga markerna har även en rik insektsfauna med t ex bi, fjärilar,
skalbaggar, steklar knutna till denna biotop.

-

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av hävdade betesmarker och glesa tallskogar.
Vegetationen 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.
För området typiska arter som sandnejlika, tofsäxing och luktvädd ska
förekomma i livskraftiga bestånd.
Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Området bör varje år hävdas genom bete el slåtter.
Betesdriften bör ske så att all vegetation är väl avbetad vid vegetations‐
periodens slut varje år.
Träd och buskar av igenväxningskaraktär bör regelbundet röjas.
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-

Återkommande omrörning vid behov av markskiktet för att skapa
sandblottor.
Ingen kultivering, gödsling eller användning av bekämpningsmedel ska
förekomma.
Karta

357

O85.

Hörlyckan och Hallavången

Naturtyp

Betesmark, Lövskog, Damm

Värdetyp

ZBK

Klass

3

Areal

22 ha

Nuvarande
status

‐

Markägare

Privat

Beskrivning:
Område belägna vid Olseröd vilka utgörs av betesmark och lövskog. Inom
områdena förekommer det vattenfyllda dammar.
Naturvärden:
Skyddsvärd fauna med arter som långbensgroda och lövgroda. Långbensgro‐
dan är precis som lövgrodan beroende av grunda vattenförekomster intill
lövbevuxen betesmark. Omfattande utdikningar och granplanteringar har
minskat deras förutsättningar märkbart, vilket gör lokaler som Hörlyckan
och Hallavången viktiga för deras fortlevnad.

-

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Områdena ska präglas av betesmark och lövskog.
Områdena ska uppvisa en naturlig hydrologi.
Vegetationen ska bestå 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 (björnbär, slån, hagtorn) ska inte
förekomma.
För området typiska arter som långbensgroda och lövgroda ska förekomma i
livskraftiga bestånd.
Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Betesmarken bör varje år hävdas genom bete från främst nötkreatur.
Träd och buskar av igenväxningskaraktär bör regelbundet röjas. En del
mindre lövbuskage bör lämnas som biotop för lövgroda vid Hallavången.
Lövskogen bör lämnas för fri utveckling.
Områdenas naturliga hydrologi bör inte ändra eller påverkas.
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Karta

359

O86.

Sjöberga

Naturtyp

Betesmark

Värdetyp

ZB

Klass

3

Areal

3 ha

Nuvarande
status

Riksintresse för naturvården och friluftsliv

Markägare

Kommun

Beskrivning:
Gammal äppelodling belägen på
östra sidan av Oppmannasjön
söder om Arkelstorp. Området har
kvar sin struktur av äppelodling
med gamla träd stående i raka led
med gläntor emellan. Terrängen är
svagt kuperad och sluttar ned mot
sjön. Den nordvästra är mer
öppen och har endast något
enstaka träd.
Naturvärden:
Området med sina gamla äppelträd och ljusa karaktär har en värdefull
småkrypsfauna med flera skyddsvärda arter. Äppelträden utgör även
levnadsmiljö för den sällsynta apeltickan. Området hävdas genom bete vilket
bidrar till naturvärdena. Södra delen har flera fina ekar och askar till vilka
flera arter är knutna.

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av hävdad betesmark med stort inslag av träd.
Vegetationen ska domineras av hävdgynnad, lågvuxna arter typiska för
betesmark.
Träd och buskar av igenväxningskaraktär ska inte förekomma.
Området ska innehålla död ved i form av högstubbar, lågor och grenar.
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.
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-

Området bör varje år hävdas genom bete eller slåtter.
Träd och buskar av igenväxningskaraktär bör regelbundet röjas.
Områdets karaktär av gammal äppelodling bör bevaras.
Karta
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O87.

Ängagårdarna

Naturtyp

Betesmark, Lövskog

Värdetyp

BZK

Klass

3

Areal

18 ha

Nuvarande
status

‐

Markägare

Privat

Beskrivning:
Området är beläget strax öster om Olseröd och består av öppna betesmarker
med insprängda lövskogspartier.
Naturvärden:
Området har med sin omväxlande struktur från hävdade betesmarker till
lövskog en rik flora och fauna. Bland annat växer t ex backsippa här som är
en hävdgynnad art och flera fågelarter knutna till odlingslandskapet återfinns
i området.

-

-

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av hävdad betesmark med inslag av lövskog.
Vegetationen 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.
Området ska innehålla död ved i form av högstubbar, lågor och grenar.
Trädskiktet ska ha en blandad ålderstruktur som möjliggör en naturlig
föryngring.
Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Området 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. Även mindre smaklig vegetation ska vara tydligt
betespåverkad.
Träd och buskar av igenväxningskaraktär bör regelbundet undanröjas.
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Karta

363

O88.

Sanddala

Naturtyp

Betesmark

Värdetyp

NBK

Klass

3

Areal

39 ha

Nuvarande
status

‐

Markägare

Privat

Beskrivning:
Öppna, svagt kuperade betesmarker på sandigt
underlag belägna väster om Everöd. Partier med
blottade sandlager bryter på sina ställen den i
övrigt hävdade gräsmarken. Området gränsar i
norr och öster till planterade tallskogar och i syd
och väster till odlingsmark. Betesmarken har ett
mycket sparsamt träd‐ och buskskikt som i princip
endast återfinns i ytterkanterna.
Naturvärden:
Området har en lång kontinuitet som hävdad mark.
Östra delen har artrika torrängar med t ex liten
sandlilja och trift som är bra indikatorer på
ogödslade förhållanden och lång hävd. I den norra delen prunkar backsippan
med sin närvaro vilket även den är en bra indikatorart för naturbetesmarker.
Utspritt har det sandiga underlaget blottlagts och de lättgrävda jordarna
utgör en bra biotop för många insekter som är knutna till sandiga marker.

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av hävdade betesmarker med sandblottor.
Vegetationen 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.
För området typiska arter som liten sandlilja, trift och backsippa ska
förekomma i livskraftiga bestånd.
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-

-

Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Betesmarken 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. Även mindre smaklig vegetation bör vara
betespåverkad.
Tillskottsfodring bör endast ske vid in‐ och utstallning för att undvika
gödslande effekt.
Igenväxningsvegetation bör regelbundet undanröjas.
Kultivering, gödsling eller användning av bekämpningsmedel bör inte
förekomma.

Karta
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O89.

Lillehem

Naturtyp

Betesmark, Ädellövskog, Sumpskog, Rikkärr

Värdetyp

NBLK

Klass

1

Areal

77 ha

Nuvarande
status

Naturreservat, Riksintresse för naturvård och fri‐
luftsliv

Markägare

Stiftelse

Beskrivning:
Det kuperade området är beläget i kommunens södra delar. Landskapet
präglas av hävdade betesmarker med inslag av ädellövskogar och
lövsumpskogar längs med Julebodaån som flyter genom området. Inom
området finns även ett rikkärr som är en av Skånes viktigtaste molusklokaler.
Området är en kuperad ljunghed med mycket en samt inslag av borsttåtel‐
hed, kalkfuktäng och extremrikkärr. Delar av området har tidigare brukats
som äng och de branta sydsluttningarna i söder mot Julebodaån har en rik
torrängsvegetation. I kalkfuktängens och rikkärrets flora finner man bl a
majviva, småvänderot, tätört och orkidéer, medan sandlilja, hedblomster,
backsippa, mandelblomma m fl återfinns i hedvegetationen. Väl utvecklade
alsumpskogar kantar ån.
Naturvärden:
Naturbetesmark med flera olika vegetationstyper och skyddsvärd flora.
Områdets höga flora värden är ett resultat av långvarig hävd och en fortsatt
skötsel är en nödvändighet för att bibehålla naturvärdena. Kalkfukt‐
ängen/rikkärret har mycket höga naturvärden med flera sällsynta arter.
Grusförekomsten vid Äskebjär i form av isälvssediment hyser höga
geomorfologiska värden. Äskebjär ligger insprängt mellan område med höga
naturvärden och bildar tillsammas med dessa en hotspot för hotade arter.

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska generellt präglas av hävdad betesmark.
Vegetationen ska domineras av hävdgynnade, lågvuxna arter, typiska för
betesmark.
Hävden ska vara så pass intensiv att en eller flera arter inte tillåts dominera
på bekostnad av mer lågvuxna, konkurrenskänslig arter.
Träd och buskar av igenväxningskaraktär ska inte förekomma.
Vidare info se skötselplan för naturreservatet Lillehem
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-

Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Området bör årligen hävdas genom bete från främst nötkreatur.
Vid betessäsongens slut bör samtlig vegetation vara väl nedbetad.
Återkommande bränningar av ljung.
Träd och buskar av igenväxningskaraktär bör röjas regelbundet.
Ingen kultivering, gödsling eller användning av bekämpningsmedel.
Vidare info se skötselplan för naturreservatet Lillehem
Karta
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O90.

Möllegården

Naturtyp

Betesmark, Sumpskog, Vattendrag

Värdetyp

NBZKR

Klass

1

Areal

38 ha

Nuvarande
status

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

Markägare

Staten, privat och samfällt

Beskrivning:
Området som ligger i kommunens sydliga delar karaktäriseras av öppna
torra betesmarker samt Julebodanån med närliggande sumpskogar. Området
har till stora delar behållit sin prägel av öppna betesmarker ända sedan
1800‐talet, dock har vissa partier odlats upp under kortare perioder och även
tallplanteringar skett till följd av ett allt mindre hävdat landskap.
Naturvärden:
Möllegårdens naturvärden är främst kopplade till de torra betesmarkerna
med inslag av sandstäpp, de artrika låglandsgräsmarkerna, den slingrande
Julebodanån och sumpskogarna. Många hotade arter återfinns i detta
landskap och området bildar tillsammans med kringliggande områden en
mycket värdefull hotspot för hotade arter.

-

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av hävdad betesmark.
Vegetationen 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.
Skogsbeväxta partier ska innehålla död ved i form av högstubbar, lågor och
grenar.
Områdets naturliga hydrologi ska inte påverkas.
För mer info se skötselplan för naturreservatet Möllegården.
Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Området bör årligen hävdas genom bete från nöt eller häst och/eller slåtter
samt bränning.
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Områdets naturliga hydrologi bör inte ändras eller påverkas.
För mer info se skötselplan för naturreservatet Möllegården
Karta
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O91.

Ebbaröd

Naturtyp

Betesmark, Rikkärr, Ädellövskog

Värdetyp

NBKL

Klass

2

Areal

9 ha

Nuvarande
status

‐

Markägare

Privat

Beskrivning:
Området är beläget strax öster om Gaddaröd. Här finner man ett småskaligt
odlingslandskap av varierande karaktär. Stora delar av området utgörs av
gamla trädklädda
betesmarker för att sedan
övergå i värdefulla
ädellövskogar med ek, bok
och andra ädla lövträd.
Centralt i området finns även
ett rikkärrsparti med
omgivande kalkfukt‐ och
högörtängar med en praktfull
flora.
Naturvärden:
Områdets variation och småskalighet har ett högt värde i sig själv då det
bidrar till många olika livsmiljöer för växter, djur och svampar. Ädellövsko‐
garna har inslag av såväl ren bokskog som blandskog där många av träden
uppnått aktningsvärd ålder. Betesmarken är
välhävdad med såväl torrare som fuktigare
stråk, sporadiskt påträffas nektarbärande
träd, stenmurar, hasselbuskage och
smådungar i betesmarken. Rikkärret som
ligger centralt i området har ett högt värde
med många värdefulla arter som majnycklar,
st pers nycklar, majviva, tätört, brun
skorpionmossa och smörboll.
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Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Området ska präglas av hävdad betesmark.
Betesmarken ska domineras av hävdgynnade, lågvuxna arter, typiska för
betesmark och rikkärr.
Betesmarken ska ha en sådan artsammansättning att en eller ett fåtal arter
inte tillåts dominera på bekostnad av mer lågvuxna, konkurrenskänsliga
arter.
Träd och buskar av igenväxningskaraktär ska inte förekomma.
Trädskiktet ska ha en blandad åldersstruktur som möjliggör en
naturligföryngring och en rik tillgång på död ved i form av lågor, grenar och
högstubbar.
Skötselåtgärder/skötselmål:
Samtliga partier betesmark bör varje år hävdas genom bete från i första hand
nötkreatur.
Betesdriften för ske så att all vegetation är avbetad vid vegetations‐
periodensslut. Även mindre smaklig vegetation ska vara tydlig betespåver‐
kad.
Träd och buskar av igenväxningskaraktär bör röjas regelbundet.
Kultivering, gödsling eller användning av bekämpningsmedel bör inte
förekomma.
Naturvårdsanpassat skogsbruk med inriktning på att bevara den skogliga
kontinuiteten och öka andelen död ved i området.
Rikkärret bör varje år hävdas genom bete eller slåtter.
Rikkärret bör återkommande röjas från igenväxningsvegetation som al.
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