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Levande skogar
”Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyd‐
das samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmil‐
jövärden och sociala värden värnas.”
‐Riksdagens definition av miljömålet ”Levande skogar”
Skogen är och har varit en av våra viktigaste källor till förnyelsebara
råvaror under en mycket lång tid. Sedan urminnes tider har man an‐
vänt skogen som virkes‐ och bränsleförråd. Även idag har skogen ett
stort ekonomiskt värde för kommersiellt skogbruk men även miljö‐
mässiga värden. Stora delar av Sverige är beklätt med skog men ändå
är det mindre än 5 % som har kvar karaktären av naturskog. I en
skog som får utvecklas fritt blir träden betydligt äldre än de 80‐100
år som de blir där man bedriver skogbruk. En naturlig skog har även
en olikåldrig struktur där många olika djur och växter trivs tillföljd
av de olika livsmiljöer som finns. När träden får dö av högålder istäl‐
let för rationellt skogbruk blir de livsmiljö för en mängd olika växt‐
och djurarter. Vedsvampar och vedinsekter lever av och i själva träet,
medan många mossor och lavar är beroende av den döda veden att
växa på. Förekomsten av död ved är en av de viktigaste skillnaderna
mellan en naturskog och en
modernt brukad skog.
Markanvändningen i det
moderna skogsbruket, lik‐
som luftföroreningar bi‐
drar till minskningen av
den biologiska mångfalden.
Vad gäller luftföroreningar
är det försurande och göds‐
lande medel som ställer till
problem.
Flugsvampen trivs i i lövskog
Kristianstads kommun är rik på värdefulla skogsområden även om
det är odlingsmark som har den övervägande dominansen. Stora de‐
lar av skogmarken är knuten till Linderröd‐ och Nävlingeåsen men
även till kommunens norra delar. Bokskogen dominerar tillsammans
med planterad barrskog av gran och tall. Värdefulla ädellövskogar
växer framförallt i ravinerna på Linderödsåsen, i dessa områden har
det oftast inte gått att föra ett rationellt skogsbruk och därför har de
lämnats utan påverkan. Detta har resulterat i att flera områden har
en lång kontinuitet där olika hotade arter påträffas.
Längs kusten breder artfattiga tallskogar ut sig. Att de är artfattiga
betyder inte att de saknar värde. Den glesa skogen med sina öppna
gläntor har många gånger en värdefull flora och fauna, t ex trivs flera
insekter i de varma och lättgrävda sandjordarna.
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S1.

Myrestads backar

Naturtyp

Barrskog, Ädellövskog Betesmark

Värdetyp

NGB

Klass

3

Areal

207 ha

Nuvarande
status

Delvis naturreservat, delvis Natura 2000, Riksin‐
tresse för naturvård och friluftsliv

Markägare

Privata

Beskrivning:
Området är beläget i kommunens södra delar. Landskapet präglas av
barrplanterad skogsmark med inslag av bland‐ och ädellövsskogar. Partier av
odlingslandskap med hävdade betesmarker.
Naturvärden:
Område med stora geovetenskapliga värden, som består av isälvsavlagringar
i form av utbredda kullar och platåer genomskurna av ett antal djupa
skogsbeklädda raviner. Genom skogsområdena rinner bäckar med stora
naturvärden vilka är biflöden till Julebodaån. Områdets närhet till flera
naturreservat ger det ett extra värde som spridningszon.

-

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Successiv omförning från planterade barrskogar till flerskiktade
ädlelövskogar.
Skogen ska uppvisa olikåldrig karaktär med en naturlig föryngring.
Området ska innehålla gott om död ved i form av högstubbar, lågor och
grenar.
Området ska uppvisa en naturlig hydrologi.
Vidare info se bevarandeplan för naturreservat Björshus.
Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Naturvårdsinriktad skogsskötsel inriktning på att öka andelen ädellövskog i
området.
Ingen grustäktsverksamhet.
Betesmarker bör årligen hävdas genom bete.
Ingen kultivering, gödsling eller användning av bekämpningsmedel.
Områdets hydrologi bör inte påverkas eller ändras.
Vidare info se skötselplan för naturreservat Björshus.
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Karta

92

S2.

Dunderbäcken

Naturtyp

Ädellövskog

Värdetyp

BZN

Klass

1

Areal

27 ha

Nuvarande
status

Naturreservat, Natura 2000, Nyckelbiotop,
Riksintresse för naturvård och friluftsliv

Markägare

Privata, Kommun

Beskrivning:
Område beläget sydöst om Degeberga. Artrik, bokskogsdominerad
ädellövskog genomkorsad av ett fuktstråk som bildar översilningskärr och
rännilar.
Naturvärden:
Högt näringsinnehåll och rörligt, kalkhaltigt markvatten har skapat
förutsättningar för en rad hotade och sällsynta arter, främst mossor,
svampar, snäckor och flugor. Källflödena och bäckfårorna ger en hög
luftfuktighet vilket gett upphov till en intressant lavflora. Växtfloran är för
övrigt rik med arter som lundbräsma, tandrot och den sällsynta orkidéen kal
knipprot.

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av gammal ädellövskog och sumpskog.
Vidare info se skötselplan för naturreservatet Dunderbäcken.

-

Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Större delen av skogen lämnas till fri utveckling.
Områdets hydrologi får inte ändras eller påverkas.
Vidar info se skötselplan för naturreservatet Dunderbäcken.

93

Karta

94

S3.

Glansabovägen

Naturtyp

Barrskog

Värdetyp

NGBRL

Klass

2

Areal

43 ha

Nuvarande
status

Natura 2000, Riksintresse för naturvård, frilufts‐
liv och kustzon.

Markägare

Privata, Bolag, Kommun

Beskrivning:
Kuperat sanddynlandskap
beklätt med tallskog. Den öppna
hedartade tallskogen har inslag
av ek och yngre tallar som bitvis
bildar ett buskskikt. Förutom
tall utgörs floran främst av
mossor och lavar. Bland
växterna finner man t ex ljung,
kruståtel, luktvädd, sandnejlika,
ryl och knärot.
Naturvärden:
Sanddynerna bygger upp ett komplicerat system av backar och kullar.
Flygsanden var förr ett problem när den förut troligtvis naturliga ekskogen
hade avverkats på grund av en ökande befolkning och ett expanderande
jordbruk. Sanden fick då fritt spelrum med vindarna och kustremsan började
därför under början av 1800‐talet planteras med tall i förebyggande syfte,
vilket idag är den tallskog som bland annat finns i området. Därför har inte
bara tallskogarna ett naturvärde utan även ett kulturvärde.
Tallskogarna är artfattiga men ändå rika då denna typ av habitat ofta hyser
en speciell flora och fauna, t ex finns här arter som sandnejlika, knärot och
ryl. Lavar och mossor täcker marken och detta ger skogen en öppen karaktär.
Flera strövstigar löper genom området vilket även vittnar om ett värde för
friluftslivet.
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-

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Hedartad tallskog ska prägla området.
Området ska innehålla död ved i form av högstubbar, lågor och grenar.
Trädskiktet ska ha en blandad åldersstruktur som möjliggör en naturlig
föryngring.
Sällsynta och hotade arter som t ex sandnejlika, knärot och ryl ska
förekomma i livskraftiga bestånd.
Vidare info se bevarandeplan för Natura 2000/Södra Äspet.

Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Området bör undantas från exploatering.
Regelbunden röjning bör genomföras för att hindra igenväxning av tall och
lövsly.
Vidare info se bevarandeplan för Natura 2000/Södra Äspet.
Karta
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S4.

Borråkra

Naturtyp

Ädellövskog, Lövskog

Värdetyp

NBZ

Klass

1

Areal

8 ha

Nuvarande
status

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

Markägare

Staten

Beskrivning:
Området norr om vägen utgörs av en fuktig, näringsrik ädellövskog
innehållande en rad sällsynta kärlväxter och snäckor. Några svagt sluttande
översilningskärr innehåller arter som ramslök, bäckbräsma och skavfräken.
Området sydost om vägen är en torrare hedbokskog med inslag av avenbok
och äldre ekar.

Naturvärden:
Området ingår i naturreservatet Forsakar och har höga naturvärden inom
både flora och fauna. Fuktiga förhållanden gör att flera arter som annars är
undanträngda i dagens landskap återfinns här, t ex den akut hotade
nålsnäckan. Lövskogens inslag av äldre ekar är värdefullt då ett stort antal
arter inom främst insektsfaunan men även lavar är knutna till gamla ekar.

-

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av gammal ädellövskog/lövskog.
Vidare info se bevarandeplan för naturreservatet Forsakar.
Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Naturvårdsinriktad skogskötsel med inriktining på att bevara, utveckla och
återskapa ädellövskogarna.
Vidare info se skötselplan för naturreservatet Forsakar.
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Karta

98

S5.

Herremölla

Naturtyp

Ädellövskog, Blandskog

Värdetyp

ZB

Klass

1

Areal

17 ha

Nuvarande
status

Nyckelbiotop, Biotopskydd

Markägare

Bolag

Beskrivning:
Brant norrliggande, bokskogsklädd sluttning ner mot Segesholmsån.
Naturvärden:
Området är mycket rikt på hotade skogsarter med krav på lång kontinuitet av
ostörda ädellövskogsförhållanden och kalkrika jordar. Av såväl kärlväxter,
lavar och svampar som skalbaggar och andra grupper ryggradslösa djur finns
här åtskilliga exempel på hotade och sällsynta arter t ex stenticka och ca 30
rödlistade skalbaggar. Mellan Herremölla och Trollemölla finns mycket fina
öringbottnar i den relativt opåverkade Segesholmsån.

-

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av gammal ädellövskog.
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.
Områdets naturliga hydrologi ska inte förändras.
Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Naturvårdsinriktad skötsel med mål att bevara, utveckla och återskapa
ädellövskogskaraktär.
Succesiv omförning av barrskog till lövskog.
Områdets naturliga hydrologi bör inte ändras eller påverkas.
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Karta

100

S6.

Hörrödsåsen

Naturtyp

Ädellövskog

Värdetyp

GNBZL

Klass

1

Areal

112 ha

Nuvarande
status

Naturreservat, Natura 2000, Nyckelbiotop, Riksin‐
tresse för naturvård och friluftsliv

Markägare

Staten, Privata

Beskrivning:
Markant rullstensås bevuxen med gammal ädellövskog med goda
förutsättningar för rik fauna och flora. Både norr och söder om åsen finns
gamla alkärr med rikt växt‐ och djurliv. Stora delar av området ingår i
Verkeåns‐ eller Hörrödsåsens naturreservat. Inom området går även en del
av den omtyckta Skåneleden.
Naturvärden:
Området karaktäriseras av näringsrika till näringsfattiga bokskogar med
inslag av lövsumpskog. Partivis förekommer även ekskog och fuktäng.
Områdets generellt fuktiga markförhållanden tillsammans med en rik
förekomst grova träd och död ved har givit förutsättningar för en rik flora,
fauna och funga, t.ex. förekommer flera rödlistade lavar i området som
stiftklotterlav, bokvårtlav och bokkantlav.

-

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av gammal ädellövskog och sumpskog.
Området ska innehålla gott om död ved i form av högstubbar, lågor och
grenar.
Vidare info se skötselplan för naturreservatet Hörrödsåsen samt Verkeån.
Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Naturvårdsinriktad skötsel med mål att bevara, utveckla och återskapa
ädellövskogskaraktär.
Områdets naturliga hydrologi bör inte ändras eller påverkas.
Vidare info se skötselplan för naturreservatet Hörrödsåsen samt Verkeån.
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Karta

102

S7.

Kyllingaröd

Naturtyp

Ädellövskog

Värdetyp

NB

Klass

3

Areal

27 ha

Nuvarande
status

Nyckelbiotop, Riksintresse för friluftsliv

Markägare

Privata

Beskrivning:
Vildvuxen ädellövskog av naturskogskaraktär kring Forsakarsbäcken. Stor
variation bland trädslagen och välutvecklad högörtsvegetation närmast
bäcken.
Naturvärden:
Ädellövskogar utgör bara en bråkdel av skogsarealen i landet men har trots
detta en rik biologisk mångfald. Ett stort antal sällsynta och hotade arter är
knutna till dessa skogar. Detta gör områden som Kyllingaröd mycket
värdefulla för naturvården.

-

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av gammal ädellövskog.
Området ska innehålla gott om död ved i form av högstubbar, lågor och
grenar.
Trädskiktet ska ha en olikåldrig struktur som möjliggör en naturlig
föryngring.
Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Naturvårdsanpassat skogsbruk med inriktning på att säkerhetsställa och öka
andelen död ved samt skapa en olikåldrig struktur.
Kantvegetationen längs bäcken bör bevaras.
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Karta

104

S8.

Bjären

Naturtyp

Bokskog, Betesmark

Värdetyp

NBZ

Klass

3

Areal

221 ha

Nuvarande
status

Delvis naturreservat, Nyckelbiotop, Riksintresse
för naturvård och friluftsliv

Markägare

Privata, Staten, Kommun

Beskrivning:
Område med inslag av vidsträckta bokskogar och öppna betesmarker
belägna på Linderödsåsens nordsluttning. Stora delar av bokskogen har
föryngrats och är idag ganska ung men hyser fortfarande ett rikt djur och
växtliv.
Naturvärden:
Den skogliga kontinuiteten på Linderödsåsen är lång och värdefull och så
även vid Bjären. Bokskogarna i söder ligger direkt inom eller i anslutning till
omgivande naturreservat med mycket höga naturvärden. Områdets centrala
läge gör att det fungerar som en spridningszon mellan naturreservaten
Forsakar och Degeberga backar. Bokskogen norr i området har succesivt
föryngrats men hyser fortfarande ett rikt djur och växtliv knutet till lövskog.
Boken är en av de få lövträd som ensam bildar heltäckande skogar i landet.
Dessa skogar har en relativt artfattig flora pga bokskogens ofta helslutande
krontak. Trots detta har bokskogen ofta höga naturvärden med t ex
intressant lavflora, vedlevande insekter och bobyggande fåglar.

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av bokskog och betesmark.
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.
Betesmarkernas vegetation ska domineras av hävdgynnade, lågvuxna arter,
typiska för betesmark.
Betesmarken ska ha en artsammansättning där inte en eller flera arter tillåts
dominera på bekostnad av mer lågvuxna, konkurrenskänsliga arter.
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-

Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Naturvårdsanpassad skötsel av skogen med inriktning på att öka andelen död
ved och skapa en olikåldrig struktur.
Succesivt borttagande av granplanteringar.
Betesmarkerna bör årligen hävdas genom bete med i första hand nötkreatur.
Ingen kultivering, gödsling eller användning av bekämpningsmedel.
Karta
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S9.

Huarödsåsen

Naturtyp

Ädellövskog, Odlingslandskap

Värdetyp

GBZR

Klass

3

Areal

24 ha

Nuvarande
status

Riksintresse för naturvården

Markägare

Privata

Beskrivning:
Vacker rullstensås bevuxen med äldre ädellövskog och inslag av odlingsland‐
skap.
Naturvärden:
Gamla vidkroniga bokar och ekar tyder på att området utvecklats från en
öppnare hagmark. Avsaknaden av skogliga ingrepp har givit upphov till
olikåldriga bestånd av stort värde för t ex fåglar och insekter. Inom området
såväl som på andra delar av den variationsrika Linderrödsåsen har många
fladdermöss funnit livsrum då närheten till vattenförekomster aldrig är långt
borta.

-

‐

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av gammal ädellövskog.
Området ska innehålla gott om död ved i form av högstubbar, lågor och
grenar.
Området ska ha en blandad åldersstruktur som möjliggör en naturlig
föryngring.
Ingen täktverksamhet i området.
Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Naturvårdsanpassat skogsbruk med inriktning på att bevara, utveckla och
återskapa ädellövskogskaraktär.
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Karta

108

S10.

Borrestad

Naturtyp

Bokskog, Ravin

Värdetyp

NL

Klass

3

Areal

30 ha

Nuvarande
status

Nyckelbiotop, Riksintresse för naturvården

Markägare

Privat

Beskrivning:
Bokskog med mindre raviner
belägen strax väster om
Borrestadgods. Området
innehåller död ved och några
öppnare partier där solljuset
släpps ned i det annars
helslutande krontaket.
Källflöden till Tolebäcken följer
ravinerna som genomkorsar
området.
Naturvärden:
Lövbeklädda raviner som går från torrt till fuktigt är ofta växtplats för många
sällsynta kryptogamer (mossor, svampar och ormbunksväxter). Trädens
skyddande lövverk samt källflödet vid ravinens botten skapar tillsammans
fuktiga förhållande vilket är gynnsamt för många mossor, svampar och lavar.
Den döda veden i området utgör grogrund för flera av dessa men är även
värdefull för faunan då flera insekt‐ och fågelarter är knutna till grova döda
lövträd. Området har även ett visuellt värde för besökaren med sitt
ravinlandskap.

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av bokskogsklädda raviner.
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.
Områdets naturliga hydrologi ska bevaras.
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-

Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Naturvårdsanpassat skogsbruk med inriktning på att bevara, utveckla och
återskapa en naturlig ädellövskog.
Områdets naturliga hydrologi bör inte ändras eller påverkas.
Karta

110

S11.

Stianderödsbäcken

Naturtyp

Bokskog

Värdetyp

NZBL

Klass

2

Areal

16 ha

Nuvarande
status

Nyckelbiotop, Riksintresse för naturvård

Markägare

Privata

Beskrivning:
Delvis djupt nedskuren ädellövskogsklädd bäckravin på Linderödsåsens
nordostsluttning. Bokskogen har lång kontinuitet och hyser flera ovanliga
arter. Inom området förekommer grov död ved i form av både liggande lågor
och högstubbar. I den övre delen
mynnar flera småbäckar från
översilningskärr ovanför ravinen.
Själva bäcken är ett källflöde till
Tolebäcken och följer ravinens
botten genom området. Bäcken är
dåligt undersökt men hyser
förutsättningar för en rik biologisk
mångfald.
Naturvärden:
Området har höga naturvärden där den lövskogsklädda bäckravinen skapar
förutsättningar för flera sällsynta arter. Bland annat förekommer forsärlan
som häckar vid steniga åar och bäckar inom lövskog i anslutning till bäcken.
Grov död ved är en brist i dagens skogslandskap vilket många hotade arter är
knutna till. Områdets påtagliga fuktighet och förekomst av död ved skapar
förutsättningar för en rik biologisk mångfald med bland annat ovanliga
kryptogamer och insekter. Även landskapsupplevelsen vid ravinen har ett
värde.

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av gammal bokskog.
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.
Bäcken ska ha kvar sitt naturliga flöde.
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-

Förekomsten av näringsämnen i vattendraget ska minska.

-

Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Naturvårdsanpassat skötsel med inriktning på att bevara, utveckla och
återskapa ädellövskogskaraktären.
Åtgärder för att minska näringsläckaget till vattendraget.
Områdets naturliga hydrologi bör inte påverkas eller ändras.

-

Karta
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S12.

Åbjär

Naturtyp

Bokskog, Vattendrag

Värdetyp

NBZ

Klass

1

Areal

165 ha

Nuvarande
status

Naturreservat, Natura 2000, Nyckelbiotop,
Riksintresse för naturvården

Markägare

Privata, Staten

Beskrivning:
Ravinområde längs Söndre å (Mjöån), sydväst om Ö. Sönnarslöv. Till största
delen bokskogsbevuxen, men med inslag av andra ädla lövträd och, särskilt
närmast ån klibbal. I de
övre delarna finns ett
antal översilningskärr.
Högstubbar och
liggande döda träd finns
rikligt i vissa partier,
mera sporadiskt i andra.
Värdefull flora beträf‐
fande såväl kärlväxter
som mossor, lavar och
svampar.
Foto: Patrik Olofsson
Naturvärden:
Området har mycket höga naturvärden med ett rikt växt‐ och djurliv. Mjöån
har här sin allra mest värdefulla sträcka med ett flertal missgynnade och
mycket sällsynta arter som t ex öring, tjockskalig målamussla och elritsa.
Floran har ett högt biologiskt värde med arter som strutbräken, kambräken,
skogssvingel, vippärt och stor häxört. Anmärkningsvärt är att hela 13
lavarter på den nationella hotlistan påträffats i området. Även faunan är rik
med t ex goda bestånd av snäckor, intressant skalbaggsfauna samt ett rikt
fågelliv. Längs forssträckorna på åsens sluttningar mellan Gräsma och Ö.
Sönnarslöv påträffas t ex forsärla och strömstare.

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av ädellöv‐ och sumpskog.
Området ska uppvisa en naturlig hydrologi.
Vidare info se skötselplan för naturreservatet Åbjär.
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-

Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Fri utveckling såväl som naturvårdsanpassade åtgärder riktade mot att
bevara och utveckla karaktären av gammal ädellövskog.
Områdets naturliga hydrologi bör inte ändras eller påverkas.
Vidare info se skötselplan för naturreservatet Åbjär.
Karta
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S13.

Maltesholm

Naturtyp

Ädellövskog

Värdetyp

NZBK

Klass

1

Areal

125 ha

Nuvarande
status

Naturreservat, Natura 2000, Riksintresse för na‐
turvården

Markägare

Maltesholm 1:4, 1:5, 21:4

Beskrivning:
Utomordentligt rikt ädellövskogsområde i kuperat landskap, främst äldre
bokskogar med lång kontinuitet och inslag av översilningskärr med ask och
al. Flera små bäckar bidrar till varia‐
tionsrikedomen i sluttningarna.
Naturvärden:
Inom området finns en av landets mest
kompletta ädellövskogsflora samt en
synnerligen rikhaltig fauna. Nämnas bör
att ett 60‐tal arter av mollusker och över
1200 skalbaggsarter (mer än ¼ av
landets arter) påträffats vid Maltesholm.
Den skogliga kontinuiteten kan på vissa
delar följas ända tillbaka till 1600‐talet
och här stod innan landets två största
kända bokar, Adam och Eva. Av bokarna
återstår nu endast en högstubbe av Adam.
Området har en riklig tillgång på död ved
vilket bidrar till den stora biologiska
mångfalden.

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av gammal ädellövskog/bokskog.
Området ska innehålla gott om död ved i form av högstubbar, lågor och
grenar.
Skogen ska uppvisa en olikåldrig karaktär som möjliggör en naturlig
föryngring.
Området ska uppvisa en naturlig hydrologi.
Vidare info se bevarandeplan för naturreservatet Maltesholm.
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-

Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Större delen av skogen bör lämnas till fri utveckling övriga partier
naturvårdsanpassat skogsbruk.
Områdets naturliga hydrologi bör inte ändra eller påverkas.
Vidare info se skötselplan för naturreservatet Maltesholm.
Karta
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S14.

Björkerödsbäcken

Naturtyp

Ädellövskog, Vattendrag

Värdetyp

NBZ

Klass

1

Areal

87 ha

Nuvarande
status

Naturreservat, Natura 2000, Nyckelbiotop
Riksintresse för naturvården

Markägare

Staten, Privata

Beskrivning:
Omväxlande ädellövskogsområde med lång skoglig kontinuitet och med
begränsad påverkan av sentida skogsbruk. De torrare partierna domineras av
bokskog, medan de fuktigare innehåller ask, ek och björk. Sporadiskt
förekommer insprängda granplanteringar. I äldre tider har skogsbete
bedrivits i området. Björkerödsbäcken som är ett biflöde till Vramsån rinner
genom området.
Naturvärden:
Området är uppdelat i två skogsbeklädda delar och ligger inom naturreserva‐
tet Björkerödsbäckens gränser. Växt och djurlivet är mycket rikt med arter
som ramslök, myskmadra, månviol, ekbrunbagge och kolsvart brunbagge.
Området har en lång historia som odlingslandskap men under 1900‐talet
började dock de öppna markerna beskogas och idag är området skogsbeklätt.
Bäcken svämmar ofta över under våren och ut i närliggande skogsområde för
att senare under sommaren ofta torka ut.

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av gammal ädellövskog.
Området ska uppvisa en naturlig hydrologi.
Vidar info se bevarandeplan för naturreservatet Björkerödsbäcken.

-

Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Granskogsplanteringar bör succesivt ersättas med lövskog.
Vidare info se skötselplan för naturreservatet Björkerödsbäcken.
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S15.

Bjära

Naturtyp

Ädellövskog, Betesmark

Värdetyp

BGR

Klass

3

Areal

95 ha

Nuvarande
status

Nyckelbiotop, Landskapsbildsskydd

Markägare

Privata

Beskrivning:
Kuperat ädellövskogsområde på Linderödsåsen, till största delen
bokskogsklätt men inslag av ek, lind, lönn och avenbok. Planterade
barrskogar påträffas insprängt i den nordvästra och sydliga delen. Öppen
betesmark finns i anslutning till gårdsbebyggelsen.
Naturvärden:
Berggrunden som består av lättvittrad diabas har gett upphov till en
utpräglat rik flora med örter som blåsippa, storrams, skogsbingel, gulplister,
hålnunneört med flera. Området gränsar till naturreservatet Bjära i söder och
utgör därför en potentiell spridningszon för reservatets naturvärden.
Betesmarken hyser troligen flera hävdgynnade arter då vanlig backsippa har
påträffats i området.

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av gammal ädellövskog med inslag av hävdad
betesmark.
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.
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.
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-

Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Naturvårdsanpassad skogsskötsel med mål att bevara, utveckla och
återskapa ädellövskogskontinuiteten samt ökan andelen död ved.
Betesmarken bör årligen hävdas genom bete med i första hand nötkreatur.
Ingen kultivering, gödsling eller användning av bekämpningsmedel.
Karta
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S16.

Bjära naturreservat

Naturtyp

Ädellövskog

Värdetyp

BGR

Klass

1

Areal

13 ha

Nuvarande
status

Naturreservat

Markägare

Privata

Beskrivning:
Naturreservatet Bjära är ett ädellövskogsområde beläget på granitberggrund.
Reservatet genomkorsas av diabasgångar, vilka i hög grad präglar floran i
området.

Naturvärden:
Större delen av reservatet utgörs av äldre ädellövskog med inslag av
fuktigare partier med björk och al och ett mindre parti med granskog.
Lundfloran är mycket välutvecklad med förekomst av ett stort antal
näringskrävande örter. I områdets norra del finns en mindre betesmark med
odlingsrösen och hävdgynnade flora samt dungar av ädel‐ och fuktlövskog.

-

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av gammal ädellövskog.
Området ska innehålla gott om död ved i form av högstubbar, lågor och
grenar.
Området ska ha en blandad åldersstruktur som möjliggör en naturlig
föryngring.
Vidare info se skötselplan för naturreservatet Bjära.
Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Naturvårdsanpassad skötsel med inriktning på att bevara, utvecklar och
återskapa ädellövskogskaraktär.
Vidare info se skötselplan för naturreservatet Bjära.
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S17.

Olarp naturreservat - Liarums skogsbete

Naturtyp

Ädellövskog

Värdetyp

NBZG

Klass

1

Areal

143 ha

Nuvarande
status

Naturreservat, Nyckelbiotop, Riksintresse för na‐
turvården

Markägare

Staten, Privata

Beskrivning:
Ädellövskogar med lång kontinuitet och stor artrikedom som till största
delen betats under lång tid. Landskapet är kuperat och beläget på
Linderödsåsens norra sluttning. Bok dominerar trädskiktet i den södra delen
men det finns inslag av framför allt ek men även al, ask, lind, lönn, avenbok,
björk och hassel. I vissa delar finns stort inslag av död ved medan påfallande
många odlingsrösen påträffas i andra delar. Södra delen har även inslag av
öppnare delar med betesmark. Norra delen som främst utgörs av Olarps
naturreservat består fram för allt av ekskog med underväxt av hassel.
Naturvärden:
Ädellövskogar utgör bara en bråkdel av skogsarealen i landet men har ändå
mycket höga naturvärden och så även här. Ett flertal sällsynta arter inom
både flora och fauna är knutna till denna biotop. Sluttningarna har en hög och
jämn fuktighet på grund av att vatten ständigt rör sig i området och bitvis
bildar små bäckar. Detta tillsammans med en naturligt utvecklad skog gör att
flera västliga arter av mossor och lavar trivs här. Gamla ädellövskogar är
även viktiga biotoper för många insekter och fåglar som finner husrum i
trädens bark och håligheter. Även områdets delvis stora inslag av död ved
gör det mycket värdefull för organismer kopplade till just död ved. De sydliga
betesmarkerna utgör en avvikelse från omgärdande skoglandskap och skapar
värdefulla ekotoner i området.

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av gammal ädellövskog.
Området ska innehålla gott om död ved i form av högstubbar, lågor och
grenar.
Trädskiktet ska bestå av olikåldriga individer som möjliggör en naturlig
föryngringsprocess.
Området ska uppvisa en naturlig hydrologi.
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-

-

Betesmarken ska uppvisa en hävdgynnad, lågvuxen flora.
Hävden ska vara så pass intensiv att inte en eller flera arter tillåts dominera
på bekostnad av mer lågvuxna, konkurrenskänsliga arter.
Vidare info se skötselplan för naturreservatet Olarp.
Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Naturvårdsinriktad skogsskötsel med mål att öka förekomsten av död ved.
Områdets naturliga hydrologi bör inte påverkas eller ändras.
Betesmarker bör årligen hävdas genom bete, för och främst från nötkreatur.
Ingen kultivering, gödsling eller användning av bekämpningsmedel bör ske
inom området.
Vidare info se skötselplan för naturreservatet Olarp.
Karta
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S18.

Råbockarp

Naturtyp

Ädellövskog, Lövsumpskog

Värdetyp

NBG

Klass

1

Areal

84 ha

Nuvarande
status

Naturreservat, Natura 2000, Nyckelbiotop, Riksin‐
tresse för naturvården

Markägare

Staten och privata

Beskrivning:
Området är beläget på Linderödsåsens nordostsluttning ned mot Vramsån.
Ädellövskogar av varierande karaktär, rester av fossilåkermark med en rik
förekomst av odlingsrösen och stenmurar vittnar om ett tidigare mer öppet
landskap. Skogen sluttar mot Vramsån och är mycket varierad med såväl
alkärr som ren bokskog till bokskog med inslag av ek, avenbok, lind, lönn och
alm.
Naturvärden:
Ädellövskogar med en högartrikedom, mycket beroende på de mikrobiolo‐
giska förusättningar som skapas genom att vatten hela tiden rör sig i området
och på sina ställen skapar små bäckar. Framförallt skapar detta förutsätt‐
ningar för lavar, svampar och kärlväxter t ex lunglav, lundvaxing,
skogssvingel och månviol är arter som påträffas i området.

-

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av ädellövskog.
Området ska innehålla gott om död ved i form av högstubbar, lågor och
grenar.
Trädskiktet ska uppvisa en blandad åldersstruktur som möjliggör en naturlig
föryngring.
Områdets naturliga hydrologi ska bevaras.
Vidare info se skötselplan för naturreservat Råbockarp.
Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Succesiv omföring från granplanteringar och kalhyggen till flerskiktad
ädellövskog.
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-

Riktade åtgärder för att skapa en flerskiktad ädellövskog med inslag av grova
träd och en ökad förekomst av död ved.
Den naturliga hydrologin i området bör inte påverkas eller förändras.
Vidare info se skötselplan för naturreservat Råbockarp.
Karta
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S19.

Norr Pårup

Naturtyp

Ädellövskog, Betesmark

Värdetyp

BK

Klass

3

Areal

92 ha

Nuvarande
status

Nyckelbiotop, Riksintresse för naturvården

Markägare

Privata

Beskrivning:
Ädellövskogsområde som till vissa delar fortfarande betas och som visar
tydliga tecken på att tidigare ha haft en öppnare karaktär. Insprängt i
lövskogen förekommer granplanteringar. I den norra delen finns en markant
ås som bildats genom isälvsavlagringar.
Naturvärden:
Stora biologiska värden och ett varierat trädskikt med inslag av död ved. Rik
flora med arter som t ex månviol.

-

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av gammal ädellövskog och hävdad betesmark.
Området ska innehålla gott om död ved i form av högstubbar, lågor och
grenar.
Trädskiktet ska uppvisa en blandad åldersstruktur som möjliggör en naturlig
föryngring.
Succesiv utfasning av granen.
Betesmarken ska uppvisa en hävdgynnad vegetation.
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 regelbundet undanröjas.
Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Naturvårdsanpassad skogsskötsel med mål att öka andelen död ved, skapa en
blandad ålderstruktur och minska granens närvaro.
Fortsatt årlig hävd av betesmarken.
Ingen kultivering, gödsling eller användning av bekämpningsmedel.
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S20.

Slätthult

Naturtyp

Alsumpskog

Värdetyp

BZK

Klass

3

Areal

9 ha

Nuvarande
status

‐

Markägare

Privat

Beskrivning:
Alskog med skogsbete på före detta utmark. Rikligt med hålträd och liggande
död ved förekommer. Örtrik alsumpskog med äldre uppgifter om skärmstarr
och dvärghaxört.
Naturvärden:
Alsumpskogarna har minskat i landskapet tillföljd av all utdikning och många
arter med dem. Dessa habitat är därför viktiga att bevara då många sällsynta
arter är knutna hit. Skogsbete skapar en öppenhet i skogen som annars inte
skulle finnas. Detta ger förutsättningar för höga naturvärden med både
växter och djur. Hålträden är värdefulla framförallt för fåglar men även för
däggdjur och insekter.

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av alsumpskog.
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.
Området bör lämnas till fri utveckling.
Områdets naturliga hydrologi bör inte ändras eller påverkas.

-
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S21.

Ovesholms skog

Naturtyp

Ädellövskog

Värdetyp

BZK

Klass

3

Areal

149 ha

Nuvarande
status

Nyckelbiotop, Biotopskydd

Markägare

Privat

Beskrivning:
Bokskogsdominerad ädellövskog med inslag av ask i den östra delen.
Området har lång skogskontinuitet och hyser flera hotade arter bundna till
ädellövskog. Flera småsjöar med öppen vattenspegel finns inom området.
Naturvärden:
Skogen innehåller bestånd av skiftande ålder och i vissa partier finns
åtskilliga gamla bokar och ekar. Död ved förekommer endast sparsamt på
grund av rationellt skogsbruk. Svamp‐ och lavfloran är särskilt artrika och
intressanta med bland annat ett stort antal storsvampar och bokvårtlav,
bland kärlväxterna finns arter som strävlosta, gulplister, tandrot och sårläka.

-

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av gammal ädellövskog.
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.
Områdets naturliga hydrologi ska bevaras.
Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Naturvårdsanpassat skogbruk med inriktning på att öka andelen död ved och
bevara ädellövskogskontinuiteten.
Områdets naturliga hydrologi bör inte ändras eller påverkas.
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S22.

Bockeboda - Uddarp

Naturtyp

Barrskog, Ädellövskog, Sumpskog

Värdetyp

RBZK

Klass

3

Areal

522 ha

Nuvarande
status

Nyckelbiotop

Markägare

Stiftelse, Privat

Beskrivning:
Välbesökt friluftsområde bestående av skogsområden av skiftande karaktär.
Förutom planterad granskog finns ädellövskog och sumpskogspartier varav
flera är utpekade nyckelbiotoper.
Naturvärden:
I anslutning till Uddarps gård växer bokskogsdominerade ädellövskogar med
inslag av bl a ek och ask samt fristående gamla ekar. Åtskilliga mycket gamla,
grova träd och död ved ger goda betingelser för vedlevande insekter och en
rik svamp‐ och lavflora. Flera skogspartier bedöms som nyckelbiotoper med
mycket höga naturvärden och spelar en viktig roll i bevarandet av den
biologiska mångfalden. Insprängt förekommer granplanteringar som på sikt
bör ersättas med lövskog som är det naturliga tillståndet för växtzonen.
Området är ett välbesökt rekreationsområde och kantas av motionsslingor
och vandringsstigar av varierande längd.

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av ädellövskog med inslag av sumpskogspartier.
Området ska innehålla gott om död ved i form av högstubbar, lågor och
grenar.
Trädskiktet ska uppvisa en blandad åldersstruktur som möjliggör en naturlig
föryngring.
Förutsättningarna för ett rikt friluftsliv ska bevaras.

-

Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Fri utveckling av ädellöv‐ och sumpskogsområden.
Granplanteringar bör på sikt ersättas med lövskog.

-
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S23.

Åsumallet

Naturtyp

Sumpskog

Värdetyp

ZBK

Klass

1

Areal

38 ha

Nuvarande
status

Naturreservat, Natura 2000, Ramsarområde,
Riksintresse för naturvården

Markägare

Kommun

Beskrivning:
Större sammanhängande sumpskogsområde i anslutning till Hammarsjön.
Naturvärden:
Till stora delar alskog som har vuxit upp på tidigare ängsmarker efter
upphörd hävd. Trots att åldern på skogen inte är särskilt hög, finns viss
urskogsprägel genom förekomst av lågor och döda träd, som uppkommit
genom självgallring. Kärr‐ och högörtängsvegetation dominerar fältskiktet.
Rikt djur‐ och växtliv med arter som t ex tvåblad, bäckbräsma, skägglav och
mindre hackspett.

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av gammal sumpskog.
Området ska innehålla gott om död ved i form av högstubbar, lågor och
grenar.
Trädskiktet ska uppvisa en blandad åldersstruktur som möjliggör en naturlig
föryngring.
Områdets naturliga hydrologi ska bevaras.
Vidare info se skötselplan för naturreservatet Åsums ängar.
Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.

-

Området bör lämnas till fri utveckling.
Hydrologin i området bör inte ändras eller påverkas.
Vidare info se skötselplan för naturreservatet Åsums ängar.
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S24.

Ekenabben

Naturtyp

Sumpskog, Lövskog

Värdetyp

ZBK

Klass

2

Areal

20 ha

Nuvarande
status

Ramsarområde, Nyckelbiotop
Riksintresse för naturvården

Markägare

Kommunen

Beskrivning:
Skogbevuxet område med dels al‐ och asksumpskog, dels mindre partier med
olikåldrig ekblandskog. Tidigare markanvändning har innefattat såväl
åkerbruk som slåtter och bete. En liten slåtteryta finns kvar i nordöstra delen.
Vid invallningen av Nosabysjön togs moränlera från Ekenabben, vilket idag
syns som tidvis vattenfyllda sänkor kantade av sumpskog. Under förra
hälften av 1900‐talet fanns här en stor nöjespaviljong och fortfarande syns
lämningar av parkanläggningar.
Naturvärden:
Intressant flora, särskilt kärlväxter och svampar samt rikt fågelliv med bl a
mindre hackspett och gott om olika sångfåglar. Sumpskogspartierna har ett
speciellt värde då de på ett sätt utgör både skog och våtmark vilket bidrar till
en hög artrikedom. De sydöstra delarna har ett bestånd med gamla grova
ekar som givit platsen dess namn. Dessa hyser i sig själv ett högt naturvärde
då flera sällsynta arter är knutna till gamla stora lövträd. Floran är även av
värde i området och här växer t ex den starkt hotade gullstånds som är
knuten till översvämningsmarker.

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av gammal sumpskog och lövskog.
De gamla ekarna i den östra delen ska kvarstå och fortsätta utvecklas som
solitärträd.
Området ska innehålla gott om död ved i form av högstubbar, lågor och
grenar.
Trädskiktet ska uppvisa en blandad åldersstruktur som möjliggör en naturlig
föryngring.
Områdets naturliga hydrologi ska bevaras.
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-

Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Skogsområdet bör lämnas till fri utveckling bortsett från röjningsarbete av
utmärkta vandringsleder.
Områdets naturliga hydrologi bör inte ändras eller påverkas.
Karta
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S25.

Ivöklack

Naturtyp

Bokskog, Rikkärr

Värdetyp

GBZ

Klass

1

Areal

219 ha

Nuvarande
status

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

Markägare

Staten, Privat

Beskrivning:
Naturskogsliknande bokskogsområde på den branta, blockiga nordostslutt‐
ning av Ivö klack, blandskog med tall och bok på toppen och ett gammalt
kaolin‐ och kalkbrott med en del uppslag av björk. I det gamla brottet finns
ett extremrikkärr med arter som källtuffmossa och kärrknipprot.
Naturvärden:
Bokskogen är grov och har lång skoglig kontinuitet, förekomst av lågor och
högstubbar samt en lång rad hotade och sällsynta arter, såväl bland
kärlväxter som svampar, lavar, mossor, snäckor och insekter. Artrikedomen
påverkas positivt av kalkhaltigt grundvatten som tränger fram på vissa
ställen, särskilt nedanför Litorinavallen.
Området hyser ett femtiotal rödlistade arter varav flera är kalkgynnade.
Bland annat finns här ett 30‐tal svampar t.ex. grönticka som endast
förekommer på 14 platser i Sverige. Även lav‐ och mossfloran är artrik och
inte mindre än sex arter av spolsnäckor förekommer i området. Området har
även ett stort geologiskt värde pga det mycket rika fossilinnehållet i kalken.
Här finns lämningar från delar av kritaperioden för ca 70 milj år sedan, bl a
sjöborrar, bläckfiskar, hajar, sköldpaddor och svanödlor.

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av gammal bokskog.
Området ska innehålla gott om död ved i form av högstubbar, lågor och
grenar.
Trädskiktet ska uppvisa en olikåldrig karaktär som möjliggör en naturlig
föryngring.
Fossilförekomsterna ska bevaras.
Vidare info se bevarandeplan för Natura 2000 – Ivö klack
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-

Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Fri utveckling eller naturvårdsanpassat skogbruk av delar som inte omfattas
av Natura 2000.
Fossilsamlande i större omfattning bör ej tillåtas.
Vidare info se bevarandeplan för Natura 2000 – Ivö klack.
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S26.

Ugnsmunnarna

Naturtyp

Lövskog

Värdetyp

GB

Klass

2

Areal

8 ha

Nuvarande
status

Nyckelbiotop,
Riksintresse för naturvård och friluftliv

Markägare

Staten och privat

Beskrivning:
Område beläget på Ivöns västra sida. Geologiskt intressanta grottbildningar
som eroderats ut av Littorinahavet samt skaldjursbankar med riklig
förekomst av fossil. Området är till stora delar beklätt med bokskog.
Naturvärden:
Marken är kalkrik vilket tillsammans med lång kontinuitet av bok har
bidragit till att området har höga mykologiska värden, med en lång rad
naturvårdsintressanta arter. Geologiska lämningar av värde för studier och
forskning.

Stor stinkbrosking Gymnopus brassicolens Foto: Tony Svensson
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-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
De geologiska värdena av fossil och grottor ska bevaras.
Området ska präglas av gammal lövskog.
De mykologiska värdena i området ska kvarstå.

-

Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Inga ingrepp på fossilförekomsterna i området.
Lövskogen bör lämnas till fri utveckling.
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S27.

Balsberget

Naturtyp

Ädellövskog, Barrskog, Blandskog

Värdetyp

GZBR

Klass

1

Areal

286 ha

Nuvarande
status

Naturreservat, Natura 2000, Nyckelbiotop
Riksintresse för naturvården

Markägare

Privat

Beskrivning:
Markant urbergshöjd väster om Råbelövssjön med stora bokskogar, delvis
med naturskogskvaliteter, och goda förutsättningar för rörligt friluftsliv.
Området gränsar i öster till Råbelövssjön.
Naturvärden:
På sluttningen i anknytning till området finns en av Skånes största grottor,
bildad genom att vatten löst ut kritkalkstenen som överlagrar urberget på
sina ställen. Grottan är en viktig övervintringsplats för en artrik och
skyddsvärd fladdermusfauna och hålls därför stängd under vinterhalvåret för
att undvika störningar. Sluttningen ner mot sjön hyser en rik flora med bland
annat storrams, tvåblad och stora mängder blåsippor. Tack vare näringstill‐
gången och förekomsten av äldre träd och död ved finns här ett flertal
ovanliga arter av både lavar och svampar. Vad gäller svampar är området ett
av Skånes artrikaste och av nationell betydelse. Området hyser även ett rikt
fågelliv med arter som t ex spillkråka, mindre hackspett, gröngöling och
skogsduva.

Kejsarspindling vid Balsberget

Foto: Tony Svensson
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-

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av gammal ädellövskog.
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.
Vidare info se skötselplan för naturreservatet Balsberget.
Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Naturvårdsanpassat skogsbruk med målsättning att bevara och utveckla
ädellövskog.
Vidare info se skötselplan för naturreservatet Balsberget.
Karta
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S28.

Torsebro krutbruk

Naturtyp

Ädellövskog, Vattendrag

Värdetyp

ZBKR

Klass

2

Areal

35 ha

Nuvarande
status

Natura 2000, Nyckelbiotop,
Riksintresse för naturvården

Markägare

Privata

Beskrivning:
Området kring Torsebro krutbruk och herrgård präglas dels av ädellövskog
med främst bok och ek, dels av en värdefull forssträcka i Helge å.
Naturvärden:
Herrgårdsparken och omgivande skogars gamla, grova träd samt döda ved
hyser en mängd skyddsvärda lavar och insekter, främst knutna till ekar. Även
djurlivet är rikt i området och bland annat fladdermöss finner husrum i de
gamla träden. Forssträckan, som numera har rinnande vatten hela året, har
betydelse bland annat för vandrande och lekande laxfiskar, forsärla och
strömstare, vilka är beroende av strömmande vattendrag.

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av gammal ädellövskog.
Området ska innehålla gott om död ved i form av både högstubbar, lågor och
grenar.
Trädskiktet ska uppvisa en blandad åldersstruktur som möjliggör en naturlig
föryngring.
Områdets naturliga hydrologi ska bevaras.
Vidare info se bevarandeplan för Natura 2000 – Torsebroparken.

-

Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Områdets naturliga hydrologi bör inte ändras eller påverkas.
Vidare info se bevarandeplan för Natura 2000 – Torsebroparken.

-
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S29.

Vångaberget

Naturtyp

Bokskog, Blandlövskog

Värdetyp

BK

Klass

3

Areal

745 ha

Nuvarande
status

Nyckelbiotop, Riksintresse för naturvård och fri‐
luftsliv

Markägare

‐

Beskrivning:
Vångaberget är till stor del klätt med bokskog, särskilt i den branta
nordostsluttningen finns partier med äldre, naturskogslika bestånd
innehållande en hel del död ved. Härigenom skapas förutsättningar för rik
och varierad flora och fauna.
Naturvärden:
Områdets otillgänglighet har skapat en ostörd skogskontinuitet speciellt vid
den östra sluttningen mot Ivösjön. På grund av detta har skogen naturskogs‐
liknande förhållanden som olikåldrigt trädskikt och en hög andel död ved.
Dessa egenskaper är en brist i dagens skogslandskap och flera missgynnade
arter inom både flora och fauna är knutna till denna sorts biotop. Flera
hålbyggande fåglar är beroende av tillgången på död ved och många svampar,
mossor och lavar är även knutna till detta.

-

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av gammal bokskog och blandlövskog.
Området ska innehålla gott om död ved i form av högstubbar, lågor och
grenar.
Trädskiktet ska uppvisa en blandad åldersstruktur som möjliggör en naturlig
föryngring.
Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Naturvårdsanpassat skogsbruk med inriktning på att bevara den skogliga
kontinuiteten och öka andelen död ved.
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S30.

Kastagropen

Naturtyp

Bokskog, Vattendrag

Värdetyp

GB

Klass

3

Areal

24 ha

Nuvarande
status

Nyckelbiotop, Riksintresse för friluftslivet

Markägare

Privat

Beskrivning:
Markerad sprickdal, belägen ca 4 km norr om Vånga, bevuxen med äldre
bokskog. Genom den djupa ravinen flyter en mindre bäck och området
avgränsas av granplanteringar runt om.
Naturvärden:
Området har både geologiskt och biologiskt höga värden. Lövbeklädda
raviner med fuktig natur är ofta växtplats för många sällsynta kryptogamer
(mossor, svampar och ormbunksväxter). Trädens skyddande lövverk samt
källflödet vid ravinens botten skapar tillsammans fuktiga förhållande vilket
är idealiskt för t ex mossor. Den döda veden i området utgör grogrund för
flera av dessa men är även värdefull för faunan då flera insekt‐ och fågelarter
är knutna till grova döda lövträd.

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av gammal bokskog.
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.
Områdets naturliga hydrologi ska bevaras.

-

Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Bokskogsområdet bör lämnas till fri utveckling.
Granplanteringar inom avgränsningen bör successivt ersättas med bokskog.
Områdets hydrologi ska inte ändras eller påverkas.

-
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S31.

Ekbestånd vid Arkelstorp

Naturtyp

Ädellövskog

Värdetyp

NB

Klass

3

Areal

4 ha

Nuvarande
status

‐

Markägare

Privat

Beskrivning:
Ekdominerad ädellövskog i sluttningszon med rik örtflora. Området gränsar i
norr till en damm.
Naturvärden:
Ädellövskogar hör bara till en bråkdel av landets skogsareal men hyser trots
detta en stor biologisk mångfald. Ett flertal skyddsvärda och hotade arter är
knutna till just denna biotop. Ädellövskogen vid Arkelstorp består
övervägande av ek vilket har ett högt naturvärde då ett stort antal arter inom
både flora och fauna lever på eller i dess närhet.

-

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av gammal ädellövskog med ek som dominerande
trädslaget.
Området ska innehålla gott om död ved i form av högstubbar, lågor och
grenar.
Trädskiktet ska uppvisa en blandad åldersstruktur som möjliggör en naturlig
föryngring.
Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Naturvårdsanpassat skogsbruk med inriktning på att bevara den skogliga
kontinuiteten och öka andelen död ved.
Ev frihuggning av ekar för att minska belastning från övrig vegetation.
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S32.

Älleköpinge

Naturtyp

Tallskog, Gräsmark

Värdetyp

BZ

Klass

2

Areal

119 ha

Nuvarande
status

‐

Markägare

Privata

Beskrivning:
Sandiga marker som till stor del är beklädda med gles tallskog. Vid öppna
ytor finner man sandstäppsflora med flera skyddsvärda arter. Genom
området löper ”Ripa flygfält” vilket delar upp tallskogen i två områden.
Naturvärden:
Området norr om vägen vid Älleköpingegård hyser fin sandstäppsflora och
även i den södra delen finns partier med sandstäppsvegetation. Arter som
förekommer är bl.a. backtimjan, tofsäxing, sandglim och sandnejlika.
Sandstäpp är en mycket hotad naturtyp som minskat kraftigt och numera
endast täcker små splittrade områden. ”Ripa flygfält” som löper genom
området har en artfattig men värdefull sandflora med arter som fältsippa,
backsippa, hedblomster, sandnejlika och pukvete. De största värdena finner
man i de östra och norra delarna av delområdet. Tallskogen hyser en mer
trivial vegetation med inslag av värdefullare partier t ex nordvästra hörnet
vid gröna hög.

-

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av gles tallskog och öppna ytor med sandstäppsvegetat‐
ion.
Tallskogen ska innehålla gott om död ved i form av högstubbar, lågor och
grenar.
Områdets öppnare ytor ska hävdas genom bete.
Betesmarken ska ha en sådan artsammansättning att en eller ett fåtal arter
inte tillåts dominera på bekostnad av mer lågvuxna, konkurrenskänsliga
arter.
För området typiska arter som backtimjan, tofsäxing, sandglim och
sandnejlika ska förekomma i livskraftiga bestånd.
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-

Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Naturvårdsanpassat skogsbruk med mål att bevara den skogliga
kontinuiteten av gles tallskog och hindra igenväxning med tall.
Ytor med sandstäppsvegetation ska årligen hävdas genom bete.
Återkommande omrörning av markskiktet för att få upp kalkrik jord.
Ingen kultivering, gödsling eller användning av bekämpningsmedel ska
förekomma.
Karta
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S33.

Torseke skog

Naturtyp

Ädellövskog

Värdetyp

BZ

Klass

3

Areal

52 ha

Nuvarande
status

Nyckelbiotop, Biotopskydd

Markägare

Privata

Beskrivning:
Lundartad ädellövskog med rik vårflora bl.a. med underviol och St. Pers
nycklar. Lunden har tidigare varit betad och trädskiktet har spår av den
tidigare hävden.
Naturvärden:
Området har en rik vårflora med flera skyddsvärda arter. Ädellövskogar har
generellt ett högt naturvärde och ett stort antal mer eller mindre sällsynta
arter är knutna till denna biotop.

-

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av gammal ädellövskog av lundkaraktär.
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.
Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Naturvårdsanpassat skogsbruk med inriktning på att öka andelen död ved,
skapa ett olikåldrigt bestånd samt få fram lundkaraktären.
Återupptagen hävd genom bete i området.
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S34.

Forsakar

Naturtyp

Lövskog, Vattendrag

Värdetyp

NZLR

Klass

1

Areal

11 ha

Nuvarande
status

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

Markägare

Staten, Förening

Beskrivning:
Djupt nedskuren bäckravin med Skånes högsta vattenfall omgivet av äldre
bokskog med lång kontinuitet och god tillgång på död ved. Längs med bäcken
blandas bokskogen med al, ask och alm. Framspringande källor ger upphov
till en fuktig miljö som gagnar många djur och växter. Ormbunkar och
mossor kantar de blockrika
sluttningarna för att vid botten
blandas med t ex gulpudra och sippor.
Naturvärden:
Området har mycket höga
naturvärden framförallt som en
värdefull lokal för ryggradslösa djur.
Ett exempel är bokskogslöpare som
upptäcktes här 1942 och var då den
enda lokalen i landet, därefter har den
även påträffats vid Stenshuvud. Den
snäva utbredningen gör den hotad
och sårbar för förändringar. Forsakar
har också en värdefull funga med bl a
flera olika korallfingersvampar. Även
fågellivet är rikt i området med arter
som forsärla, strömstare, kungsfis‐
kare och flertalet sångare. Forsakar är
en av få lokaler i Skåne där
strömstaren häckar.

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av gammal bokskog.
Området ska uppvisa en naturlig hydrologi.
Vidare info se skötselplan för naturreservatet Forsakar med Lillaforsskogen.
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-

Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Området bör lämnas till fri utveckling.
Områdets hydrologi ska inte ändras eller påverkas.
Vidare info se skötselplan för naturreservatet Forsakar med Lillaforsskogen.
Karta

158

S35.

Klintabäcken

Naturtyp

Bokskog, Vattendrag

Värdetyp

BZR

Klass

1

Areal

109 ha

Nuvarande
status

Naturreservat, Natura 2000, Nyckelbiotop,
Riksintresse för naturvården

Markägare

Staten, Privata

Beskrivning:
Bokskogsområde kring bäckravin med delvis blockrik terräng och förekomst
av högstubbar och liggande stammar. Närmast Klintabäcken finns inslag av
ask, lönn, lind, avenbok och alm i trädskiktet. Genom området löper flera
flitigt använda strövstigar.
Naturvärden:
Bäcken hyser rik bottenfauna och både forsärla och mindre hackspett häckar
i området. Näringsrik mark med krävande flora som exempelvis månviol,
trolldruva och aklejruta samt rik fauna av marklevande organismer, särskilt
snäckor. Bokskogen har en
lång kontinuitet med flera
gamla träd och detta
tillsammans med död ved
gynnar områdets värdefulla
insektfauna. Ett exempel är
röd ögonknäppare som finns
i området vilken är
beroende av död liggande
bokved i fuktiga miljöer för
sin överlevnad.
Foto: Patrik Olofsson

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av gammal bokskog.
Området ska uppvisa en naturlig hydrologi.
Vattendraget ska uppfylla kraven för God Ytvattenstatus.
Vidare info se skötselplan för naturreservatet Klintabäcken.
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-

Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Områdets hydrologi ska inte ändras eller påverkas.
Ingrepp i vattendraget som kanalisering, invallning eller rensning bör ej
förekomma.
På de sträckor där en beskuggande trädridå finns bör denna bevaras.
Död ved tillåts finnas kvar alternativt tillförs vattendraget.
Vidare info se skötselplan för naturreservatet Klintabäcken.
Karta

160

S36.

Friseboda

Naturtyp

Barrskog, Dynlandskap, Strand

Värdetyp

NGBZR

Klass

1

Areal

308 ha

Nuvarande
status

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

Markägare

Stiftelse

Beskrivning:
Storslaget, och för länet unikt sanddynlandskap, delvis med öppna dyner,
delvis skogklätt, innehållande sällsynta naturtyper och intressant flora och
fauna. I den västra, flackare delen finns inslag av lövskog medan övriga
skogklädda delar domineras av tall. Strandzonen påverkas ständigt av aktiva
strandprocesser.
Naturvärden:
Speciellt värde knyts till förekomsten av nordliga arter av lavar som här har
sina sydligaste lokaler. Norr om Segeholmsån är lavarna nästan heltäckande
och skapar tillsammans med knotiga tallar ett nästan sagolikt intryck.
Området är även en gynnsam biotop för många insektsarter och fåglar, t ex
lärkfalk, fältpiplärka och nattskärra. Det kustnära läget och oregelbundna
landskapet gör det till ett viktigt område förfågellivet under höst‐ och
vårsträcket.

-

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av glesbevuxna tallskogar på sanddynlandskap.
Området ska innehålla död ved i form av grenar, rakor och lågor.
Området ska innehålla öppna sanddyner.
Vidare info se skötselplan för naturreservatet Friseboda.
Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Regelbunden röjning bör genomföras för att hindra igenväxning med tall i de
strandnära områdena.
Gläntor med blottad sand ska vid behov återskapas.
Vidare info se skötselplan för naturreservatet Friseboda.
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Karta

162

S37.

Gropahålet

Naturtyp

Tallskog, Sanddynlandskap

Värdetyp

GBNZR

Klass

1

Areal

136 ha

Nuvarande
status

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

Markägare

Staten, Kommun, Privata

Beskrivning:
Kustdynlandskap i anslutning till Helgeåns utlopp, vilken bröt igenom
dynerna 1775, med benägen hjälp av bönder i trakten. Komplicerat
sanddynsystem, numera till stor del bundet genom plantering med tall och
bergtall. Vegetationen är artfattig och utgörs främst av lavar och mossor vilka
dominerar markvegetationen över stora ytor.
Naturvärden:
Öppna områden, särskilt kring åmynningen men även gläntor längre in från
kusten, hyser en rik och värdefull torrängsflora med bl a fältsippa,
sandnejlika, luktvädd, axveronika och backtimjan. Fågellivet i tallskogen är
knappt med karaktärsarter som spillkråka, rödstjärt och tofsmes. Vid de
öppna och sandigare delarna kan man påträffa trädlärka och fältpiplärka. De
centrala delarna ingår i Gropahålets naturreservat och har mycket höga
naturvärden med arter som sandstarr, kruståtel, flockfibbla, blåklocka,
ängskovall, grönpyrola, björkpyrola och ryl. Området har ett stort värde för
rekreation och friluftsliv då flertalet stigar leder genom tallskogen och
sanddynerna.

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av gles tallskog i sanddynlandskap.
Området ska innehålla död ved i form av högstubbar, lågor och grenar.
Trädskiktet ska vara av en blandad åldersstruktur som möjliggör en naturlig
föryngring.
Gläntor med sandblottor ska förekomma inom området.
Vidare info se bevarandeplan för naturreservatet Gropahålet.
Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
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-

Skogen ska regelbundet röjas för att hindra igenväxning och skapa öppna
gläntor.
Vidare info se skötselmål för naturreservatet Gropahålet.
Karta

164

S38.

Äspet

Naturtyp

Tallskog, Blandlövskog, Våtmark, Strand

Värdetyp

NZBR

Klass

1

Areal

218 ha

Nuvarande
status

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

Markägare

Kommun

Beskrivning:
Äspet är beläget strax söder om Åhus hamn. Terrängen har en omväxlande
karaktär med kustsanddyner, blandskog, vassområden och en vidsträckt
sandstrand. I nordöstra hörnet finns en grund lagun. Delar av området
hävdas genom bete och är en välbesökt fågellokal medan största delen utgörs
av tall‐ och blandlövskog på sandiga jordar.
Naturvärden:
Området som idag är naturreservat har höga naturvärden och omfattar
kronoskogen som är ett välbesökt rekreationsområde samt hävdade
betesmarker med anknytning till stranden. Den grunda lagunen med
omgivande betesmark och vassruggar lockar årligen många häckande och
rastande fåglar som t ex skärfläcka, småtärna, brun kärrhök, havsörn, vigg m
fl. Under sensommaren och tidig höst sträcker ett flertal fågelarter förbi och
det är möjligt att se upp mot 20 vadararter under en dag. Även floran har ett
värde i området med arter som t ex hedblomster och blåmunkar.

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Västra delen ska präglas av tall‐ och blandlövskog medan östra delen ska
präglas av hävdat strandlandskap.
Området ska innehålla gott om död ved i form av högstubbar, lågor och
grenar.
Vegetationen i betesmarken ska domineras av hävdgynnade, lågvuxna arter.
Områdets stora betydelse för häckande och rastande fåglar ska kvarstå.
Vidare info se bevarandeplan för naturreservatet Äspet.
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-

Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Naturvårdsanpassat brukande av skogen med inriktning på att bevara den
skogliga kontinuiteten och bevara samt öka andelen död ved.
Fortsatt hävd av de östliga delarna för att gynna floran och fågellivet.
Vidare info se skötselplan för naturreservatet Äspet.
Karta

166

S39.

Horna fure

Naturtyp

Barrskog, Sandhed

Värdetyp

NBR

Klass

1

Areal

164 ha

Nuvarande
status

‐

Markägare

Kommun, Privat

Beskrivning:
Gran‐ och tallskog på kalkhaltig sand. Skogen är förhållandevis gles med
öppna gläntor. I norr finns en öppen sandig gräsmark med värdefull flora.
Den kalkhaltiga sanden ger förutsättningar för en intressant flora och flera
hotade arter påträffas i området.
Naturvärden:
Området hyser mycket höga naturvärden och har flera sällsynta, missgyn‐
nade arter. Floran i området innefattar b la arter som t ex ryl, knärot, pyrola,
skogsfräken, skogsknipprot, tofsäxing, sandtimotej, sandnejlika och
alvarveronika. Några arter är knutna till de öppnare ytorna i området medan
andra som t ex ryl trivs under tallens skuggande toppar. Området är även ett
välbesökt rekreationsområde för närboende.

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av glesvuxen tallskog på sandiga marker.
Området ska innehålla gott om död ved i form av högstubbar, lågor och
grenar.
Trädskiktet ska ha en blandad åldersstruktur som möjliggör naturlig
föryngring.
Gläntor med sandblottor ska förekomma inom området.
Norra delen med öppen gräsmark bör årligen hävdas genom bete.
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.
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-

Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Naturvårdsanpassat nyttjande av skogen med inriktning på att öka andelen
död ved samt bevara den glesa skogsstrukturen.
Gläntor med blottad sand ska vid behov återskapas.
Områdets norra del 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.
Karta

168

S40.

Hallarna, Arkelstorp

Naturtyp

Bokskog, Sjö

Värdetyp

BZR

Klass

3

Areal

25 ha

Nuvarande
status

Nyckelbiotop

Markägare

Privata

Beskrivning:
På Hallabjärets blockrika ost‐ och sydsluttningar finns ett bokskogsområde
med lång skoglig kontinuitet och stora biologiska värden. I vissa partier finns
rikligt med död ved. Norra delen hyser även en mindre sjö.
Naturvärden:
Sluttningsskogar har ofta höga naturvärden tillföljd av att det har varit svårt
att bedriva ett rationellt skogsbruk vilket gjort att kontinuiteten bevarats.
Bokskogen vid hallarna har en hedartad karaktär och innehåller bitvis gott
om död ved. Den döda veden ger förutsättningar för både flora och fauna
med t ex olika hackspettsarter och lavar.

-

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av bokskog.
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.
Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Succesiv omförning av barrskogsplanteringar till ädellövskog.
Naturvårdsanpassat nyttjande med inrikting på att bevara och utvecklar
karkaktären av olikåldrig ädellövskog.
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Karta

170

S41.

Lerjevallen

Naturtyp

Barrskog, Lövskog

Värdetyp

RZB

Klass

3

Areal

53 ha

Nuvarande
status

Riksintresse för friluftsliv

Markägare

Kommun

Beskrivning:
Skogsbeklätt område i norra delen av kommunen med anknytning till
Lerjesjön. Den kuperade terrängen är framförallt beklädd med planterad
granskog men även partier med ädellövskog och sumpskog förekommer.
Naturvärden:
Området har under en lång tid fungerat som ett rekreationsområde för
kommuninvånare med omnejd. Flera stigar löper genom området och även
skåneleden tar sin bana förbi landskapet. Den populära trakten bjuder
förutom motionsspår även badmöjligheter, lägerplatser och stugor till
besökaren.

-

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av barr och lövskog.
Trädskiktet ska ha en blandad åldersstruktur som möjliggör en naturlig
föryngring.
Området ska innehålla gott om död ved i form av högstubbar, lågor och
grenar.
Områdets värde för rekreation och friluftsliv ska bevaras.
Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Området bör lämnas för fri utveckling bortsett från återkommande röjning av
vandringsleder.
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Karta

172

S42.

Tollarp - Västra Vram

Naturtyp

Ädellövskog, Barrskog, Gräsmark

Värdetyp

NB

Klass

3

Areal

13 ha

Nuvarande
Markägare

Delvis Natura 2000
Kommun

Beskrivning:
Området är beläget strax söder om Tollarp by. Terrängen är tämligen
kuperad men även flackare partier förekommer. Åfåran utgör en stor del av
området vilken kantas av trädridåer och strandskogar, övriga delar omfattar
sandiga åkersträdor och
skogområden på torr mark.
Flera av träden är gamla och
grova. Skogen har en
oregelbunden täthet med både
ljusare och mörkare delar.
Västra delen har en mer öppen
karaktär med sandig gräsmark.
Död ved förekommer i området
framförallt som liggande lågor.
Naturvärden:
Vramsån tillsammans med trädridåer, strandskogar, grov ekar och askar
samt små delar av sandhed och torräng vid åkerträdorna har ett mycket högt
naturvärde. Här återfinns flera signalarter som vittnar om höga naturvärden
inom både flora och fauna. Delar av strandskogarna innehåller rikligt med
död ved och även värdefulla grova träd eller hålträd. Delar av strandskogarna
översvämmas årligen vilket skapar speciella hydrologiska förhållanden för
växter och djur. Vid de torraste markerna påträffas vid inventering 2013 flera
fjärilsarter varav två var rödlistade, allmän metallvingesvärmare och
åkerväddsantenmal.

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av strandskogar, trädridåer och sandiga gräsmarker.
Området ska innehålla gott om död ved i form av högstubbar, lågor och
grenar.
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-

-

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.
Områdets naturliga hydrologi bör inte påverkas eller ändras.
Fragmentering av vattendraget bör inte förekomma så som dämmen och
andra vandringshinder.
Grova träd av framförallt ek och ask bör vid behov frihuggas och gynnas
framför yngre individer av t ex björk och tall.
Där en skuggande trädridå finns längs ån bör denna bevaras.
Karta

174

S43.

Åsums fure

Naturtyp

Barrskog, Betesmark

Värdetyp

BZK

Klass

1

Areal

510 ha

Nuvarande
status

‐

Markägare

Kommun, Staten

Beskrivning:
Barrskogsdominerat område med inslag av gläntor och betesmark beläget
vid Norra Åsum. Den sandiga betesmarken är främst knuten till de sydliga
delarna och har inslag av talldungar och sandblottor. Barrskogen är annars
den mest framträdande naturen i området och insprängt finns gokartbana,
och ett föredetta regemente. Området har en historia med militärverksamhet
sedan 1946. Då flyttades Wendes artilleriregemente från centrala
Kristianstad ut till Norra Åsum och var sedan aktivt till 1994.
Naturvärden:
Området har partivis mycket höga naturvärden främst knutna till de sandiga
betesmarkerna men även till barrskogen. Ett stort antal sällsynta och sårbara
arter inom både flora och fauna har påträffats. Området har framförallt ett
mycket rikt insektsliv med ett stort antal arter bundna till sandiga markerna
som t ex stortapetserarbi, väddsandbi, fibblesandbi och månhornsbagge.
Inom floran finns arter som vanlig backsippa, åkerkulla, liten jordstjärna och
stjälkröksvamp.

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av gles barrskog och 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 vid
betesmarken.
Skogspartierna ska ha en blandad åldersstruktur och innehålla gott om död
ved i form av högstubbar, lågor och grenar.
Gläntor med sandblottor ska förekomma inom området.
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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.
Gläntor och sandblottor bör vid behov återskapas.
Karta

176

S44.

Norra Björket

Naturtyp

Blandlövskog, Granskog, Ädellövskog

Värdetyp

NR

Klass

3

Areal

32 ha

Nuvarande
status

‐

Markägare

Kommun

Beskrivning:
Björket är ursprungligen en del av den
gamla Nosaby sjön som torrlades under
mitten av 1800‐talet för att vinna
odlingsmark. Efter torrläggningen nyttjades
de flesta ytorna för slåtter och senare även
för bete. Allt eftersom staden växte har delar
dikats ut och bebyggts. Björket är ett
lövskogsdominerat område med inslag av
barrträd, vanliga arter är rönn, björk,
tysklönn och gran. Flera av träden är
planterade men även naturlig föryngring har
till stor del bidragit till områdets struktur.
Området har partier med inslag av
sumplövskog samt insprängda delar av
ädellövskog. Buskskiktet är förhållandevis
tätt och består till främsta delen av fläder
men även olvon, hagtorn och benved. Inom
området finns flera öppna diken samt en
hundrastplats.
Naturvärden:
Björket är ett kulturpåverkat område som inte funnits utan människans
ingrepp i landskapet. Området saknar en längre skoglig kontinuitet men det
finns ändå naturvärden kopplade till skogen. Björkets största värde är dock
rekreation för närboende. Naturvärdena är främst knutna till fuktigare
partier och grövre träd. Björkets främsta trädslag är rönn vilket sällan
uppnår en högre ålder än 50‐60år. Av denna anledning är andelen grova
lövträd begränsad i området men ett flertal grova björkar påträffas. Björk är
en pionjärart som med tiden konkurreras ut andra arter. Trots områdets
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karakteristiska namn hade naturvärdena gynnats av att naturen får utvecklas
mot ädellöv‐ och sumpskogs miljöer. Björket utnyttjas frekvent av t ex
närboende och skolor. Ett flertal gång‐ och cykelvägar leder kors och tvärs
genom området och det finns även inslag av spontant uppkomna stigar. Den
höga nyttjande frekvensen märks tydligt t ex genom den låga förekomsten av
död ved i området, och vissa partier upplevs till och med som ”städade”. Ett
flertal arter inom både flora och fauna är knutna till död ved och en
målsättning borde vara på sikt öka andelen död ved i området och på så vis
stärka den biologiska mångfalden.

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av gammal blandlövskog, sumpskog och ädellövskog.
Trädskiktet ska ha en olikåldrig karaktär som möjliggör en naturlig
föryngring.
Området ska innehålla gott om död ved i form av högstubbar, lågor och
grenar.
Området ska beaktas och utvecklas som ett värdefullt grönstråk med
inriktning på rekreation och biologisk mångfald.
Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.

-

Naturvårdsanpassad skötsel med inriktning på att öka andelen död ved och
ädellövskog.
Frihuggning av ek och andra ädla lövträd.
Återkommande åtgärder som missgynnar invasiva arter som t ex tysklönn.
Säkerhetsställa möjligheten till rekreation genom t ex gång‐ och cykelvägar.
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Karta

179

S45.

Södra Björket

Naturtyp

Blandlövskog, Lövsumpskog, Ädellövskog

Värdetyp

NR

Klass

3

Areal

70 ha

Nuvarande
status

‐

Markägare

Kommun

Beskrivning:
Björket är ursprungligen en del av den gamla Nosaby sjön som torrlades
under mitten av 1800‐talet för att vinna odlingsmark. Efter torrläggningen
nyttjades de flesta ytorna för slåtter och senare även för bete samt åker.
Södra björket utgörs främst av björk‐ och blandlövskog med inslag av
barrträd. Buskskiktet är bitvis tätt med arter som fläder och hagtorn.
Områdets låga läge i förhållande till havet gör att det under delar av året är
en fuktig karaktär med sumpskogs lika förhållanden. Inom området finns
även några gräsbevuxna ytor utan trädskikt bl a i norr och söder. Östra delen
har inslag av betesmark i form av björkbevuxen hagmark samt öppen
betesmark som hävdas genom hästbete. Genom området löper flera gång‐
och cykelvägar som frekvent används av närboende.
Naturvärden:
Björket är ett kulturpåverkat område som inte funnits utan människans
ingrepp i landskapet. Området saknar en längre skoglig kontinuitet men det
finns ändå naturvärden kopplade till skogen. Områdets förhållandevis fuktiga
natur skapar förutsättningar för en speciell flora, fauna och funga ofta knuten
till död ved. Området har ett förhållandevis lågt inslag av död ved, främst
förekommer högstubbar av björk men även ask. De skogsbevuxna partierna
domineras av blandlövskog med inslag av ädellöv tillsammans med planterad
björkskog. Inom området finns även värdefulla alsumskogar där träden har
sockelkaraktär. Under 2014 genomförs en gallring av området med
inriktning på att värna om friluftslivet i området. Södra björkets största värde
är dock som rekreationsområde för närboende. Området används frekvent
för såväl motion, vila som ridning och ett flertal gång‐ och cykelstigar löper
genom området. Områdets gång‐ och cykelvägar samt dess läge gör även att
det kopplar samman Kristianstad med Hammarslund på ett naturligt sätt.
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-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av gammal lövskog med inslag sumplövskog.
Trädskiktet ska uppvisa en olikåldrig karaktär som möjliggör en naturlig
föryngring.
Området ska innehålla gott om död ved i form av lågor, högstubbar och
grenar.
Östra delarna ska ha inslag av välhävdad betesmark.
Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.

-

-

Naturvårdsinriktad skötsel av skogen med målsättning att skapa ett
olikåldrigt bestånd med gott om död ved i form av högstubbar, lågor och
grenar.
Betesmarker bör årligen hävdas genom bete.
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.
Karta
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S46.

Brinkhagen - Möllerödsnäs

Naturtyp

Ädellövskog, Lövsumpskog

Värdetyp

NBR

Klass

1

Areal

52 ha

Nuvarande
status

Naturreservat, Nyckelbiotop, Riksintresse för fri‐
luftslivet

Markägare

Privat

Beskrivning:
Området är beläget längs Oppmannasjöns norra strand. Ädellövskogar med
långkontinuitet bestående av främst bok med ett påtagligt inslag av ask. Flera
av träden är upp till 140 år gamla och ungefär en femtedel av trädbeståndet
har en ålder på uppemot 100 år vilket sätter sin prägel på området.
Naturvärden:
Brinkhagen – Möllerödsnäs är en av norra Europas rikaste marksvamploka‐
ler med ett 70‐tal rödlistade arter och flera nyckelarter. Här är t.ex. en av
växtplatserna för den rara svampen violgubbe. Delar av området har en
tämligen god tillgång på död och döende ved vilket skapar goda förutsätt‐
ningar för sällsynta insekter. Vidare ger kalkförekomster i marken
förutsättningar för en stor artriketdom och här finns arter som tandrot,
myskmadra och blåsippa.

-

-

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av ädellövskog med inslag av gläntor och luckor.
Området ska innehålla gott om död ved i form av högstubbar, lågor och
grenar.
Trädskiktet ska vara av en blandad åldersstruktur som möjliggör naturlig
föryngring.
Vidare info se skötselplan för naturreservatet Brinkhagen – Möllerödsnäs.
Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Naturvårdsanpassad skötsel med inriktning på att bevara, utveckla och
restaurera skogen struktur vad det gäller ålder, artsammasättning och
förekomsten av dödved.
Eventuella främmande arter av träd och buskar bör tas bort i området.
Vidare info se skötselplan för naturreservatet Brinkhagen – Möllerödsnäs.
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S47.

Bökenäset – Tjuvahallarna

Naturtyp

Ädellövskog, Lövsumpskog, Barrskog

Värdetyp

NBR

Klass

2

Areal

149 ha

Nuvarande
status

Nyckelbiotop, Riksintresse för naturvården och
friluftslivet,

Markägare

Privat

Beskrivning:
Området är beläget längs Oppmannasjöns norra strand. Ädellövskogarna
präglas av bok med inslag av produktionsskog. I området finns flera
fornlämningar i form av odlingselement och gravar från slutet på stenåldern
till mitten av järnåldern. Fornlämningarna vittnar om ett förhistoriskt öppet
odlingslandskap.
Naturvärden:
Området har en rik funga med många sällsynta arter, bl a finns här en hög
artrikedom av lökspindlingar. Ädellövskogar är en brist i dagens skogsland‐
skap och utgör endast bråkdel av den totala skogsarealen. Trots detta hyser
de en stor artrikedom och många hotade arter är knutna till just denna
biotop.

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Området ska präglas av ädellövskog med inslag av gläntor och luckor.
Området ska innehålla gott om död ved i form av högstubbar, lågor och
grenar.
Trädskiktet ska vara av en blandad åldersstruktur som möjliggör naturlig
föryngring.
Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.

-

Naturvårdsanpassat skogsbruk med inriktning på att skapa ett olikåldrigt
bestånd och öka andelen död ved.
Succesiv omformning av barrskogsområden till flerskiktad ädellövskog.
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S48.

Flötö

Naturtyp

Blandlövskog

Värdetyp

BZR

Klass

1

Areal

118 ha

Nuvarande
status

Natura 2000, Riksintresse för naturvård och fri‐
luftsliv

Markägare

Staten

Beskrivning:
Flötö är en långstäckt halvö, belägen i sydvästra hörnet av Ivö. Ön som omges
av Ivösjön har en snårig blandskogsvegetation med mycket ask men även
stort inslag av alm och vårtbjörk. Området har en hög förekomst av död ved
och rikedomen av signalarter är stor.
Naturvärden:
Området har inte någon längre skoglig kontinuitet men har ändå pekats ut
som nyckelbiotop då förekomsten av död ved är påtaglig. Detta är i mångt
och mycket ett resultat av alm‐ och askskottsjukan. Inte mindre än 22
signalarter vittnar om höga naturvärden i området och där utöver finns även
andra intressanta arter. Även Ivösjön som utgör en stor del av området hyser
höga värden som bl a en av Skånes artrikaste sjöar beträffande fisk.

-

-

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus:
Landarealen ska bestå av flerskitad naturskog.
Skogen ska uppvisa en olikåldrig karaktär med rikt innehåll av död ved.
Gamla träd ska förekomma i stor mängd.
Gran ska inte alls eller endast förekomma som enstaka individer.
Främmande arter ska inte introducerasel förekomma/främmande arter ska
inte tillåtas öka i antal eller utbredning.
Områdets ska uppvisa en naturlig hydrologi.
Vidare info se förslag till skötselplan för naturreservatet Flötö.
Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas bör följande
skötselåtgärder vidtas.
Framtida förekomst av främmade, invasiva arter bekämpas vid behov såväl
på land som i vatten.
För övrigt fri utveckling.
Vidare info se skötselplan för naturreservatet Flötö.
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