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METODIK FÖR 
NATURVÄRDES-
INVENTERING
Naturvärdesinventering är en metod för inventering och 
värdering av skyddsvärda naturmiljöer som har en positiv 
betydelse för den biologiska mångfalden. Syftet har varit att 
identifiera områden med särskilda värden för den biologiska 
mångfalden. Metoden är utarbetad efter samma principer och 
riktlinjer som gäller för naturvårdsverkets, länsstyrelsens och 
Skogsstyrelsens inventeringar av t ex ängs- och hagmarker och 
nyckelbiotoper, och den är anpassad så att resultat från dessa 
inventeringar kan vägas in. 

Naturvärdesinventeringen till detta naturvårdsprogram avser 
endast landmiljöer. Rena vattenmiljöer har inte inventerats 
eller bedömts. Ett urval av vattenmiljöer i kommunen som 
bedöms vara särskilt värdefulla finns dock kortfattat beskrivna 
se sidan 19. Mot bakgrund av vattnets betydelse för biologisk 
mångfald och den stora förlust av våtmarker som skett genom 
tidigare utdikningar bör majoriteten vattenmiljöer förutsättas 
ha påtagligt naturvärde eller högre (se klasser nedan). 

Arbetet inleddes med insamling och genomgång av befintligt 
underlagsmaterial, kontakter med föreningar/organisationer 
och studier av flygbilder. Ett grundläggande dokument i 
arbetet har tidigare naturvårdsplan (Hörby kommun, 2001) 
varit där nästan samtliga tidigare objekt har fältbesökts och 
bedömts. Tidigare inventeringsrapporter, sammanställningar 
och inte minst uppgifter från ArtDatabanken har också 
varit mycket viktiga i arbetet. Till värdefulla underlag hör 
även data från äng- och betesmarksinventeringen (TUVA, 
Jordbruksverket), nyckelbiotopsinventeringen (Skogsstyrelsen) 
samt information från naturskyddsföreningen och andra 
naturvårdskunniga.
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En sak som framkom vid genomgången och insamling 
av uppgifter var att flertalet av de 109 objekten i 
naturvårdsplanen var stora och de flesta kunde delas upp i 
mindre, mer avgränsade objekt. Några nya objekt upptäcktes 
också och bedömdes ha höga värden. Arbetet resulterade efter 
genomgång i nya gränsdragningar och tillägg av nya områden 
att 215 objekt ansågs värdefulla. Flertalet objekt inventerades 
under 2018, 2019 och 2020. Under 2018 inventerades dels alla 
nyupptäckta men även några gamla objekt. De flesta objekten 
med ändrad gränsdragning inventerades 2019. Sommaren 
2020 besöktes ca 30 objekt för en översiktlig dokumentation. 
Samtliga 215 objekt bedömdes ha påtagligt naturvärde eller 
högre, dvs. naturvärdesklass 1–3, och finns presenterade i 
objektsdelen i detta naturvårdsprogram. 

I samband med fältinventeringen har så kallade 
naturvårdsarter eftersökts och noterats. Totalt har ca 2 
700 registreringar gjorts i Artportalen fördelat på närmare 
300 arter varav en övervägande del var naturvårdsarter 
och nästan 100 rödlistade. Med naturvårdsarter avses här 
sådana arter som upptas i Artskyddsförordningen (bland 
fåglar i huvudsak rödlistade och minskande arter), rödlistade 
arter (ArtDatabanken, 2015), signalarter för skyddsvärd 
skog (Nitare 2000) och andra arter som bedöms indikera 
hög biologisk mångfald. De naturvårdsarter som hittats 
vid fältinventeringarna har markerats med en asterisk (*). 
Rödlistade arter presenteras med kategorier (se sidan 10).  I 
vissa fall har även en hög artrikedom för en artgrupp vägts in i 
objektets artvärde. 

Utöver förekomst av naturvårdsarter har även värdefulla 
förutsättningar, strukturer och element som gamla träd, 
multnande ved, markfuktighet, kontinuitet, hävdstatus 
varit viktiga vid bedömningen av ett objekts biotopkvalité 
och naturvärde. I förekommande fall har även biotopers 
sällsynthet i kommunen och hot ingått i bedömningen av 
biotopvärdet för ett objekt. Samtliga objekt som presenteras 
i naturvårdsprogrammet har besökts och flertalet har 
fältinventerats. Själva bedömningen i naturvärdesklasser följer 
i huvudsak Svensk Standard (SS 199000:2014), där objekt 
värderas i tre klasser utifrån artvärde och biotopvärde. 

Det måste också framhållas att trots omfattande 
underökningar och inventeringar är det högst sannolikt att 
det finns ytterligare områden som väntar på att bli upptäckta, 
något som man måste vara införstådd med vid planering och 
annan användning av programmet. För att resultatet enklare 
ska kunna användas i den kommunala planeringen finns 
respektive objekt inlagt i GIS tillsammans med en kortfattad 
information.

Högsta naturvärde - naturvärdesklass 1.  
Störst positiv betydelse för biologisk mångfald.

Högt naturvärde - naturvärdesklass 2.  
Stor positiv betydelse för biologisk mångfald.

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3.  
Påtagligt positiv betydelse för biologisk mångfald.
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Förklaring till objektsbeskrivningar
Objektsnummer: Löpande beteckningar ges stegvis från 
väster till öster, norr till söder. 

Objektsnamn: Huvudsaklig naturtyp och/eller lokalnamn 
anges för att ge en kortfattad beskrivning av objektets 
huvudkaraktär och/eller läge.

Naturvärdesklass: En samlad bedömning av det 
inventerade objektets naturvärdesklass görs utifrån 
utfallet för bedömningsgrunderna art och biotop. De 
anges i en tregradig skala enligt SIS standard där 1 är 
Högsta naturvärde, störst positiv betydelse för biologisk 
mångfald, 2 är Högt naturvärde, stor positiv betydelse för 
biologisk mångfald och 3 är Påtagligt naturvärde, påtagligt 
positiv betydelse för biologisk mångfald. Objekt med 
naturvärdesklass 4, Visst naturvärde har inte tagits med i 
detta program. 

Objektsbeskrivning: Sammanfattande text över objektets 
utmärkande drag och innehåll.

Dominerande naturtyp: Indelning anges enligt svensk 
standard. Skog och träd, Äng och betesmark samt Myr är 
de vanligaste huvudsakliga naturtyperna för landobjekt i 
kommunen. / Biotop: Viktigaste typen av skog, ängs och 
betesmark eller myr som finns inom objektet. 

Biotopkvalitet: Förekomst av värdeelement och strukturer 
som t.ex. förekomst av död ved.

Sällsynthet och hot (Natura 2000): Förekomst av biotop 
som är regionalt sällsynt. Hotade biotoper är sådana där 
utbredningsområdet minskar, den totala arealen minskar 
eller där strukturer eller funktioner som är viktiga för 
biotopen, sannolikt inte kommer finnas kvar på lång 
sikt eller bevarandestatus hos biotopen typiska arter inte 
gynnas. Om den inventerade biotopen utgör en Natura 2000 
naturtyp så ger det vägledning om att den är nationellt eller 
internationellt sällsynt. Naturvårdsverket har utrett vilka 
Natura 2000 naturtyper som är hotade i olika biografiska 

regioner i Sverige, vilket är ett underlag för att bedöma 
om en biotop är hotad. Beteckningen ”9070” betyder 
t.ex. Trädklädd betesmark, ”9080” Lövsumpskog, ”9180” 
Ädellövskog i branter. Kan också ange om biotopen är 
ovanlig i kommunen.

Naturvårdsarter: Med naturvårdsarter avses arter som 
indikerar att ett område har naturvärde eller som i sig 
själv är av särskild betydelse för biologisk mångfald. 
Naturvårdsarter är ett samlingsbegrepp för bland annat 
skyddade arter enligt artskyddsförordningen, rödlistade 
arter, typiska arter (Natura 2000) och signalarter. De 
naturvårdsarter som hittats vid fältinventeringarna har 
markerats med en asterisk (*). Övriga naturvårdskategorier 
som används är, fridlysta art (§), rödlistade arter (NT-CR), 
signalart för skyddsvärd skog (S) och naturvårdsart i övrigt 
(N). 

Artrikedom: Bedömer artrikedomen utifrån artantal eller 
artdiversitet och om objektet är artrikare eller mycket 
artrikare än det omgivande landskapet eller områden av 
samma biotop i regionen eller Sverige.

Områdesskydd: Anger om objektet helt eller 
delvis berörs av något utpekat skydd som Natura 
2000-område, naturreservat, strandskydd eller djur- och 
växtskyddsområde. Informationen har till stor del inhämtats 
från Naturvårdsverkets webbbaserade kartverktyg ”Skyddad 
natur”. / Inventeringar: Avser objekt som förekommer 
i andra databaser som t.ex. ArtData (rödlistade arter), 
Artportalen, Ängs- och betesmarksinventeringen (TUVA)

Önskvärd skötsel: Här anges behov av önskvärd 
skötselinriktning för att gynna befintliga naturvärden och 
biologisk mångfald. Även exempel på ingrepp som kan 
missgynna naturvärdena anges. 
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BERGBRANT VÄSTER OM 
LUDVIGSTORP

En halvcirkelformad bergsbrant som är omgärdad av 
granplanteringar och kalhyggen. Granplanteringen i söder är 
äldre och tämligen öppen med ett tätt fältskikt av kruståtel. I 
bergsbranten växer äldre bokar och det finns gott om torrakor 
och lågor vilket är gynnsamt för enfärgad barksvartbagge 
som tidigare har påträffats i de gamla bokhögstubbarna. 
Det finns rikligt med märken efter hackspett. Inom 
området förekommer det flera naturvärdesarter. Vedsvamp 
förekommer rikligt. Fältskiktet består i huvudsak av kruståtel, 
stenmåra och olika arter av mossa. Berggrunden består 
bl.a. av grönsten. Området ligger i ett annars monotont 
skogsbrukslandskap och ger ett lyft för landskapet.  

Naturvärdesklass: 21.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Rasbrant

BIOTOPKVALITET

Äldre bok, lövlågor med insektshål, torrakor, hålträd, 
blockrik mark, tickor, stenmurar, rösen

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (9130).

NATURVÅRDSARTER

Rosa Lundlav VU, bokkantlav NT, bokvårtlav NT, kornig 
nållav S,

ARTRIKEDOM

---

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat objekt / Objekt med naturvärde, Artdata, 
Riksintresse, Nyckelbiotop

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Granfri utveckling. Undvik ett rationellt skogsbruk. Spara 
gamla träd, Öka förekomst av torrakor och lågor.

1

±

0 400200
Meter
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ALSUMPSKOG VID MISSERÖD

Alskog uppdelad av korsande väg i en nordlig alsumpskog och 
en sydlig allund med småbäckar. Alsumpskogen är högvuxen 
och alarna har många stora sockelbildningar. Träden är överlag 
äldre. Inslag finns av gran och björk. Sparsamt med död ved. 
Allunden är örtrik och arter skogsfräken, kabbleka, harsyra, 
kärrviol, hultbräken, älgört, vitsippa och ormbunkar var 
vanliga. Allunden växer intill en meandrande liten skogsbäck. 
Skogen är gallringspåverkad.

Naturvärdesklass: 22.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Klibbalskog av översilningstyp

BIOTOPKVALITET

Alsocklar, lövlågor, grova björkrotvältor, högstubbar. 
vattensamlingar, källmark, översilning, naturliga 
skogsbäckar

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (9080).

NATURVÅRDSARTER

Missne* S, bäckbräsma* S, skärmstarr* S, rankstarr* S, 
bokvårtlav NT

ARTRIKEDOM

Måttlig

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat / Objekt med naturvärde, sumpskog

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Granfri utveckling. Undvik negativ hydrologisk påverkan 
och körskador.

2

3

±

0 400200
Meter
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MOSSE VID KVESARUM

En måttligt fuktig igenväxande alsumpskog som är 
belägen mitt inne i ett område planterat med gran. Genom 
området rinner en liten bäck. Trädskiktet domineras av al i 
sumpskogen, men även björk och gran förekommer. Sly av 
al, rönn och hallon finns i buskskiktet. I de nordöstra delarna 
finns en blandskog som domineras av gran med inslag av 
bl.a. björk samt en rest av en utdikad mosse där ljung, tuvull, 
ris- och mossvegetation dominerar fältskiktet. Mossen var så 
gott som trädfri fram till 1970-talet men där växer numera 
rikligt med träd, främst tall men även gran och björk. Död ved 
som högstubbar, rotvältor och lågor finns i måttliga mängder. 
Området hyser många skogsfåglar och större hackspett, 
morkulla och nötskrika observerades vid återinventeringen. 

Fältskikt: Veketåg, humleblomster, sjöfräken, skogsbräken, 
kärrtistel, kärrstjärnblomma, stinknäva, blåbär, tuvull, tranbär, 
skogsstjärna  

Naturvärdesklass: 33.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Alsumpskog, mosse,

BIOTOPKVALITET

Alsockel, översilning, grov björk, granhögstubbar, 
björklågor, bäck

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (9080, 91D0).

NATURVÅRDSARTER

-

ARTRIKEDOM

Något artrikare än omgivningarna

2

3

4

±

0 400200
Meter

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat / -

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Undvik rationell skogsskötsel och negativ hydrologisk 
påverkan. Spara död ved.
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KÄRR OCH SUMPSKOG SÖDER OM 
KVESARUM MOSSE

En liten öppen mosse med omgivande svårtillgänglig skog. 
Mossen är relativt opåverkad men viss dikning finns. Några 
odlingsrösen och stenmurar vittnar om att det tidigare 
var mer öppen mark i området. Objektets nordöstra del 
består mestadels av alsumpskog. Objektet har viss betydelse 
för faunan, speciellt för groddjur och klövvilt. Några 
hässlebuketter i nordost visar här åter att det förmodligen var 
mer öppen mark tidigare. I objektets norra delar finns några 
grova spärrgreniga utmarksbokar. Någon har dött och delar 
av trädet har fallit till marken. Inom objektet växer även grov 
gran med en diameter på ca 1 meter. Området nordväst om 
objektet är slutavverkat och består mestadels av uppväxande 
björksly.

Naturvärdesklass: 34.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Myr

BIOTOPKVALITET

Stenmur, rösen, småvatten, fuktsänkor, alsockel, 
översilning, grov högstubbe, grov gammal gran, grov 
gammal bok, grov död ved med mulm, rotvältor, hässle, 
vidkroniga bokar, bokhögstubbe, boklågor, död ved, 
tickor, klen död ved, 

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Ovanlig naturtyp i kommunen. 

NATURVÅRDSARTER

-

ARTRIKEDOM

Något artrikare än omgivningarna

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR 

Fornminne (fornåker) / ArtData 

3

4

±

0 400200
Meter

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Undvik rationell skogsskötsel och negativ hydrologisk 
påverkan. Spara död ved.
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BETESMARK NORR OM 
KVESARUMSSJÖN

En större mestadels öppen betesmark med i stort sett trivial 
flora. I objektets nordöstra del finns en liten enefäladsrest. 
Bl.a. förekommer gökärt, gråfibbla, ärenpris, blodrot och 
rikligt med stenmåra. I den norra delen av enefäladen finns 
en del äldre och grövre björk, bok och gran. Strax söder om 
enefäladen finns ett mindre sankparti. I objektets centrala 
delar växer en hel del grov ek i en sluttning. Längst i väster 
finns ett kuperat parti med uppvuxen bokskog samt några 
solitära bokar i själva betesmarken. I anslutning till bokpartiet 
finns en dämd damm som har karaktären av en större 
översvämning. Stengärdsgårdar i bra skick och fragment av en 
fägata förekommer också.

Naturvärdesklass: 3

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och Betesmark / Trädbärande hagmark, enefälad, 
våtmark, 

BIOTOPKVALITET

Grova träd, stenmurar, vidkroniga ekar och bokar, grova 
solbelysta lövträd, torrträd, rötskadade grova träd med 
mulm.

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (9070)

NATURVÅRDSARTER

Ask* EN

ARTRIKEDOM

 -

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat / ArtData, ängs och betesmark, 
skyddsvärda träd

5.

8

9

6

5

±

0 400200
Meter

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Fortsatt beteshävd
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LÖVSKOGAR VID SJÖBERGASJÖN

Lövskogar och lövblandskogar av varierande karaktär, 
från ask-alskogar i den sydvästra delen via äldre högvuxen 
alsumpskog med socklar längs norrut till Sjöbergasjön 
där lövdominerad blandskog växer på den sänkta södra 
sjöstranden. I de allra nordöstra delarna av objektet mot 
kommungränsen vidtar i huvudsak ganska vidsträckta 
högvuxna och medelåldriga alsumpskogar. I kantzonen till 
alsumpskogen i sydväst växer också mycket avenbok och 
hassel. Många askar står döda som torrträd efter askskottsjuka 
i ask-alskogen. I blandskogen utmed sjöstranden finns mycket 
död ved, särskilt av grov glasbjörk, men även inslag av grov 
bok och asp. Ung gran växer upp i blandskogen och bör 
tas bort.  I anslutning till lövskogarna finns också utbredda 
videsnår och sjömader samt smärre bergbranter. Totalt sett ett 
variationsrikt och värdefullt objekt.

Naturvärdesklass: 26.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Klibbalskog av översilningstyp, bokskog 
av lågörttyp, ask-alskog, lövdominerad blandskog, myr, 
strandskog

BIOTOPKVALITET

Alsockel, alhögstubbe, allåga, grov björkhögstubbe, 
björklåga, grov asplåga, asphögstubbe, asktorrträd, 
asklågor, källmark, videsnår, mader, bäckdal, bergbrant, 
blockbrant,

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (9080, 9130).

NATURVÅRDSARTER

Ask* EN, lind* S, gullpudra* S, bäckbräsma* 
S, skärmstarr* S, mysk-madra S, lönnlav* S 
lundstjärnblomma* S, småvänderot* N, platt fjädermossa* 
S, , gröngöling* NT, §
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ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Strandskydd / -

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Undvik rationellt skogsbruk och negativ hydrologisk 
påverkan i sumpskogarna. Spara död ved. Röj gärna bort 
gran i strandlövskogarna.
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ALSUMPSKOGAR ÖSTER OM 
SJÖBERGASJÖN

Större lövskogsområde i terrängsvackor med medelåldrig 
till äldre alsumpskog, ofta utbildad som alkärr med stora 
sockelbildningar. Inslag finns av björk, som svarar för 
huvuddelen av död ved, såsom högstubbar, rotvältor och 
lågor. Få naturvårdsarter hittades. De södra delarna av 
objektet ingår i betesfålla och är mer enskiktade. I objektet 
inryms också smärre partier med annan skog, som inte har 
några påtagliga naturvärden, som gallrad äldre bokskog och 
planterad granskog.

Naturvärdesklass: 3

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Klibbalkärr, klibbalskog av 
översilningstyp

BIOTOPKVALITET

Alsockel, alhögstubbe, allåga, björkhögstubbar, björklågor, 
björk med bohål, översilning, källmark, damm

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (9080).

NATURVÅRDSARTER

Ask* EN, skärmstarr* S, småvänderot* N

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Strandskydd, delvis / -

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Undvik rationell skogsskötsel och negativ hydrologisk 
påverkan. Spara död ved.

7.

7
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BLANDÄDELLÖVSKOG PÅ 
KVESARUMSSJÖNS VÄSTRA SIDA

Blandädellövskog, klibbalstrandskog och lövsumpskog i ett 
bälte kring sjöns norra och västra sida. I blandädellövskogen 
dominerar bok och ek, med inslag av stort antal andra 
trädslag som klibbal, ask, rönn, avenbok, gran och skogslönn, 
skogsalm, sykomorlönn, asp, exotiska barrträd, vildapel 
och fågelbär. Partier finns med hasselrik ekskog med inslag 
av hagtorn. Grova träd förekommer rikligt, främst på en 
kulle med ansamling av grov vidkronig ek. Skogen är mest 
flerskiktad och olikåldrig samt innehåller en hel del död 
multnande ved i olika former. Skogen är påverkad av tidigare 
avverkningar genom plockhuggning. Klibbalstrandskogen 
är tidvis översvämmad och inrymmer olikåldriga träd. 
Lövsumpskogarna med al och björk är mest unga till 
medelåldriga, också tidvis översvämmade och innehåller 
enbart måttligt med död ved. Rik flora. Vanliga arter i 
fältskiktet var kärrsilja, videört, vitsippa, vårfryle, skogsstjärna, 
gulplister, liljekonvalj, stinksyska, älgört, gul svärdslilja och 
videört. Insektsrikt.

Naturvärdesklass: 2
8.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Blandädellövlund, bokskog av örtrik typ, 
klibbalstrandskog, klibbalskog av översilningstyp

BIOTOPKVALITET

Jätteträd av bok, grova bokar och ekar, döda och levande 
bokhögstubbar, boklågor, solöppna gläntor, tickor på 
träd, knäckt grov rönn, hackspetthål i grov bok, grov 
sälg, ektorrträd, grov rötskadad bok, stenmur, blockrik 
mark, asktorrträd, grov ask och skogslönn, hålekar, grova 
rotvältor, blommande buskar och träd, sjöstrand

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (9130, 9080).
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NATURVÅRDSARTER

Myskmadra* S, lundstjärnblomma* S, buskstjärnblomma* 
S, skogsalm* CR, ask* EN, desmeknopp NT, skalbaggen 
Anitys rubens NT, rosa lundlav VU, guldlockmossa* S

ARTRIKEDOM   Relativt hög

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Strandskydd, Naturvårdsavtal (civilrättsligt avtal) / 
Nyckelbiotop, sumpskog, skyddsvärda träd

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Granfri utveckling. Undvik rationellt skogsbruk. Spara 
död ved och grova träd. Vid behov brunnsröjning kring 
grova ekar.
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LÖVSKOGAR PÅ KVESARUMSSJÖNS 
ÖSTRA SIDA

Lövskogar av skiftande karaktär, vilka ansluter direkt 
till Kvesarumssjöns östra sida. I trädskiktet klibbal, sälg, 
rönn, björk, ask, bok, avenbok och hägg. Vassbälten, 
öppen vattensamling med näckrosor innanför sjöstranden, 
videbuskage och delvis översvämmad albård. Gott om 
högvuxna arter i fältskiktet, som älggräs, bredbladiga gräs, 
starrarter, kråkklöver, bladvass och kabbleka. Olikåldrig och 
relativt flerskiktad skog, men överlag ung till medelåldrig. 
Pelarsal med äldre bokskog och flera grova stammar. 

Förekomst av flera naturvårdarter. Några smärre bryggor och 
liten badplats på sandstrand.

Naturvärdesklass: 39.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP 

Skog och träd / Klibbalstrandskog, sjöstrandsnår

BIOTOPKVALITET 

Lövlågor, björkhögstubbar, grova alar, rötskadade alar 
och videbuskar, sjöstrand, viss alsockelbildning, tidvis 
översvämning

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000) 

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (9080).

NATURVÅRDSARTER 

ask* EN, brun kärrhök* §, boktigerfluga* NT, mindre 
hackspett* NT, §, lundelm S, tandrot S, gråskimlig 
fladdermus §

ARTRIKEDOM 

Relativt hög.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR 

Strandskydd / Sumpskog

8
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ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Granfri utveckling. Undvik ett rationellt skogsbruk.
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EKMILJÖER VID KVESARUMS SLOTT

Ekmiljöer i anslutning till Slottsparken. Förekomst av ett stort 
antal ädellövträd, främst ek, men även skogslönn, lind m.m. 
Många av ekarna är grova och gamla. Flera är ihåliga och 
innehåller mulm. I de mer perifera östra delarna är jätteekarna 
inväxta i uppväxande lövsly, som bör tas bort i etapper, för 
att inte orsaka ljuschocker för ekarna. Värdefull svamp- och 
lavflora. Gynnsam miljö för vedlevande insekter. Ett objekt 
med få motsvarigheter i kommunen.

Naturvärdesklass: 210.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP 

Park och trädgård / Hagmark av ek-lindtyp

BIOTOPKVALITET

Äldre ek, grov ek, jätteträd, mulmträd, gamla grova 
ekstubbar, rötskadade lövträd med håligheter 

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000) 

Sällsynt trädmiljö.

NATURVÅRDSARTER 

Lind* S, oxtungsvamp* NT. Fler rödlistade arter finns 
rapporterade på Artportalen i direkt anslutning till 
objektet.

ARTRIKEDOM 

Mycket artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR 

Inget utpekat / ArtData

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL 

Skötsel av ekmiljöer, som brunnsröjning kring igenväxta 
ekjättar.
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BOKBACKE SYDÖST OM 
FUNDERSEDS FRITIDSBY

Nordvästvänd boksluttning ner mot betesmarker. Bokskogen 
är genomgallrad, gles och relativt homogen. Det finns dock 
viss ålders- och storleksspridning. Förekomst av några 
få gamla biologiskt värdefulla bokar. På en av dessa sågs 
flera naturvårdsarter, och dessa hittades inte på någon 
annan bokstam i objektet. Inslag finns av undertryckta 
klena senvuxna bokar, som kan bli intressanta för epifyter 
i framtiden. Få värdeelement i övrigt, och mycket sparsamt 
med död ved. Förekomst av enstaka stammar av avenbok, 
skogslönn, sykomorlönn och ek. 

Naturvärdesklass: 3

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP 

Skog och träd / Bokskog av örtfattig typ, bokskog av 
örtrik typ

BIOTOPKVALITET 

Gammal bok, senvuxen klen bok, grov bok, brant 
sluttning

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000) 

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (9130).

NATURVÅRDSARTER 

Lunglav* NT, bokvårtlav* NT, rosa lundlav VU, lönnlav* 
S, bokfjädermossa* NT, platt fjädermossa* S, trädporella* 
S, kransrams* S

ARTRIKEDOM 

Artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR 

Inget utpekat / ArtData, objekt med naturvärde

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL 

Undvik rationell skogsskötsel. Spara gamla träd, senvuxna 
stammar och död ved.

11.
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Lunglav



63Antagen 2021-11-29 § 240

ALSUMPSKOGAR NORR OM 
HAGSTAD

Större lövdominerat objekt som innefattar tre olika delobjekt 
med alsumpskog i terrängsvackor. Det rör sig om medelåldrig 
till äldre alsumpskog, ofta utbildade som alkärr med 
sockelbildningar. Inslag finns av främst björk. Död ved, såsom 
högstubbar, rotvältor och lågor, finns i måttliga mängder. Få 
naturvårdsarter hittades. 

Naturvärdesklass: 312-14.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP 

Skog och träd / Klibbalkärr, klibbalskog av 
översilningstyp

BIOTOPKVALITET 

Socklar, alhögstubbar, allågor, björkhögstubbar, 
björklågor, björk med bohål, översilning, källmark, bäck

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000) 

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (9080).

NATURVÅRDSARTER 

Ask* EN, kärrfibbla* S, småvänderot* N, blåmossa* §

ARTRIKEDOM 

Artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat / Objekt med naturvärde (delobjekt 13).

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL 

Undvik rationell skogsskötsel och negativ hydrologisk 
påverkan. Spara död ved.
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BETESMARK VÄSTER OM HAGSTAD

Naturbetesmark med en relativt god hävdstatus. Särskilt 
gäller det den stenbundna marken i norra delen. Frodigare 
och mer näringspåverkad vegetation kan ses på ömse sidor av 
den öppna våtmarken i objektets södra del. Förekomst av ett 
relativt stort antal grova vidkroniga ädellövträd och smärre 
hässlen, särskilt på backar. Floran är måttligt artrik, men 
slåttergubbe har rapporterats i sen tid. Det är dock oklart om 
den finns kvar. Det finns också rösen och murar. 

Naturvärdesklass: 2

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP 

Äng och betesmark / Trädbärande hagmark, enefälad, 
hässle, våtmark

BIOTOPKVALITET 

Välbetad grässvål, stenbunden mark, tuvig mark, diken, 
stenmurar, stenrösen, vidkroniga grova ekar och bokar, 
levande grov bokhögstubbe, gamla grova ekstubbar, sälg, 
apel, hagtorn, fläder, grov hassel

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000) 

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (6230, 9070).

NATURVÅRDSARTER 

Slåttergubbe VU, §, lind* S, ask* EN, gröngöling* NT, §

ARTRIKEDOM 

Artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR & INTRESSE

Inget utpekat / ArtData, äng och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL 

Bibehållen beteshävd. Ingen spridning av konstgödning.

15.
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SLÅTTERÄNG OCH BETESMARK VID 
HAGSTAD

Västvänd sluttning med en smärre nötbetad naturbetesmark 
och en liten slåtteräng i nedre delen. Genom dessa rinner 
en mindre bäck, som omges av nyhamlade askar. Påtagliga 
kulturhistoriska spår, i form av fägata, jordkällare och hamlade 
träd, finns i objektet. Förekomst också av flera naturvårdsarter.

Naturvärdesklass: 316.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP 

Äng och betesmark / Slåttermark, trädbärande hagmark, 
bäck

BIOTOPKVALITET 

Hamlade ädellövträd, vidkroniga ekar, stenbunden 
betesmark 

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000) 

-

NATURVÅRDSARTER 

Ask* EN, månviol NT, violettkantad guldvinge NT

ARTRIKEDOM 

Artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR 

Inget utpekat / ArtData, äng och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL 

Fortsatt hävd av slåtteräng och betesmark. 
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BETESMARKER OCH LÖVSUMP-
SKOGAR VID BASTSLINGAN

Stort mosaiklandskap av betesmarker och lövsumpskogar på 
ömse sidor av Bastslingan mellan Hagstad och Ekastorp. Av 
betesmarker har den nordligaste fållan en god hävdstatus. 
Stora ytor har där en välbetad grässvål och stenbunden 
tuvig mark med lågvuxen vegetation och artrik flora, både 
på torrbackar som i låglänta fuktängar. Grova solitära bokar 
breder där ut sina kronor. Det finns också stora ytor i den 
södra delen som är nötbetad, men där näringspåverkan är 
tydlig på vegetationen. Mellan betesfållorna finns skapade 
våtmarker omgivna av mestadels betad och gles ädellövskog. 
Många torrträd vittnar om en omfattande askdöd.

Alsumpskog, björksumpskog och bäckdråg utbreder sig dels 
öster om Bastslingan, dels i objektets västligaste delar. Det 
rör sig om lövsumpskogar av olika ålder och tidigare skoglig 
påverkan. Sumpskogarna innehåller överlag måttligt med 
död ved, och hög-stubbar och lågor påträffas mest sparsamt. 
Grova ädellövträd och lövträd förekommer också, särskilt 
i brynzoner mellan betesmark och alskog.  Sockelbildning 
förekommer i vissa alskogar. 

Naturvärdesklass: 2

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Klibbalskog av översilningstyp, 
klibbalkärr, björksumpskog, trädbärande hagmark, 
enefälad, våtmark

BIOTOPKVALITET

Välbetad grässvål, stenbunden mark, tuvig mark, diken, 
stenmurar, rösen, alhögstubbar, alsocklar, alrotvältor, 
asktorrträd, björkrotvältor, grova vidkroniga bokar, 
våtmarker, grov hassel, bäckdråg

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (6230, 9070, 9080).
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NATURVÅRDSARTER

Ask* EN, kärrfibbla* S, gullpudra* S, slokstarr* N

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat / ArtData, äng och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen beteshävd i betesmarkerna. Undvik rationell 
skogsskötsel och negativ hydrologisk påverkan i 
sumpskogarna.

Gullpudra
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BETESMARKER OCH LÖVSUMPSKOG 
VID EKASTORP

Ett stort område som i nordväst domineras av trädbärande 
betesmark. De betade markerna i denna del av objektet har 
generellt sett en god hävdstatus. Floran är trivial med växter 
såsom svinrot och blodrot. Objektet är ganska kuperat med en 
markant höjd i västra delen. Här finns gott om kulturhistoriska 
element som breda stenmurar och odlingsrösen. En del 
solitära träd växer också här. 

Den östra delen är mer skogsbetonad med en delvis öppen 
myr i nordöstra delen. På myren växer främst björk men även 
inslag av gran finns. I myrens nordöstra kant finns en ganska 
kupera del med solbelyst brant med sten och grus.  Runt 
myren består trädskiktet till stor del av olikåldrig bok men här 
finns även blötare partier med lövsumpskog. Även denna del 
är ganska kuperad med torrare ryggåsar med främst bok. Det 
har skett en viss avverkning av gran inom ett område i sydost. 
Både sumpskogarna och övrig skog innehåller en hel död 
ved, och högstubbar och lågor påträffas. Grova ädellövträd 
och lövträd förekommer, särskilt i sydvästra spetsen. Här 
förekommer även en hel del tickor.  

Naturvärdesklass: 218.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Myr, Äng och betesmark / Myrmark, trädbärande 
hagmark, öppen betesmark, myr, våtmark och dammar

BIOTOPKVALITET

Bitvis välbetad grässvål, tuvig betesmark, stenmurar, 
rösen, vidkroniga lövträd på betesmarken, torrträd, 
sälg, apel, klibbal, lövlågor, tickor, rotvältor, grov 
bokhögstubbe, björkhögstubbe, torrbackar, småvatten, 
våtmark, dammar, 

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (betesmark 4030).

NATURVÅRDSARTER

Svinrot* N, jordtistel * NT  

ARTRIKEDOM

Måttligt artrikare än omgivningarna

UTPEKADE OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat / Äng- och betesmark, Sumpskog – 
skogsstyrelsen. Riksintresse naturvård

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen och helst utökad beteshävd. Röjning av ung 
björk. Ingen konstgödning bör ske. Spar död ved. Undvik 
rationellt skogsbruk och negativ hydrologisk påverkan på 
och runt myren
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BETESMARKER VID VÄSTANTORP

Smärre betesmarksrest med enefälader och fuktsänkor samt 
trädbärande hagmarker med björk och ek. Generellt sett rör 
det sig om ogödslade marker. En måttlig näringspåverkan på 
vegetationen kan dock ses främst i lägre delar av objektet. 
Väster om vägen är beteshävden svag och igenväxning 
med högt gräs och björksly har tagit fart. Öster om vägen 
är hävden bättre, och har kan ännu ses utbredda ytor med 
lågvuxen ljung med tillhörande vegetation. Alla fynd av 
naturvårdsarter gjordes dock i den igenväxande västra delen. 
Det finns också olika stenstrukturer som rösen och murar. 
Angeläget objekt att bevara i god hävd.

Naturvärdesklass: 2

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Trädbärande hagmark, öppen 
betesmark

BIOTOPKVALITET

Välbetad grässvål, tuvig betesmark, stenmurar, stenrösen, 
vidkroniga björkar, ektorrträd, sälg, apel, klibbal, hagtorn, 
gamla enbuskar, igenväxande fuktäng och högörtäng

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (5130, 6230, 6410, 
6430).

NATURVÅRDSARTER

Slåttergubbe* VU, §, borsttåg* NT

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat / Äng och betesmark

19.
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0 400200
Meter

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen och helst utökad beteshävd av nöt. Röjning av 
ung björk.  Ingen konstgödning bör ske.
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BETESMARKER VID EKASTORP

Stenbundna betesmarker i söder och mer trädtäckt mark i norr 
med tall och björk. På de öppna tuviga delarna växer en örtrik 
flora, som liten blåklocka och ängsvädd. Viss näringspåverkan 
på vegetationen kan dock ses i stora delar av objektet. Inga 
särskilda naturvårdsarter hittades heller bland kärlväxter. 
Inslag finns av solitära träd, ibland grova, som asp, björk, bok, 
klibbal, gran och ek. Talrikast är äldre ganska grov tall. Det 
finns också rösen och murar.

Naturvärdesklass: 320.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Trädbärande hagmark, björkhage, 
öppen betesmark

BIOTOPKVALITET

Välbetad grässvål, stenbunden tuvig betesmark, 
stenmurar, stenrösen, vidkroniga björkar, ektorrträd, sälg, 
apel, klibbal, hagtorn, äldre tall, grov gran

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (6230).

NATURVÅRDSARTER

Inga noterade. 

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat / Äng och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen och helst utökad beteshävd. Röjning av 
uppkommande sly.  Ingen konstgödning bör ske.

20

±

0 400200
Meter
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BÄCKDAL MED ASK-ALSKOG VID 
ENEVÅNGEN

Liten bäckdal med naturlig skogsbäck med omgivande ung till 
medelåldrig alskog med inslag av björk, rönn, ask, gran och 
ek. Äldst alskog finns i de övre delarna av bäcken, där det även 
finns partier med askkärr. På övriga delar längs med bäcken 
dock mest enskiktad ganska lågvuxen alskog på blockrik mark. 
I buskskiktet hassel, hagtorn och hägg. I fältskiktet mest 
vitsippa, skogsviol, hultbräken och kabbleka. Totalt sett stora 
och omfattande ytor av översilade källmarker. Skogen är delvis 
påverkad av gallring och siktgator för jakt finns på ett par 
ställen. Måttlig förekomst av död ved och alsocklar. 

Naturvärdesklass: 2

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Klibbalskog av översilningstyp

BIOTOPKVALITET

Naturlig skogsbäck, källmark, översilning, lövlågor, 
alrotvältor, asktorrträd, askrotvältor, björkhögstubbar 
med lågor, stenbunden mark med block, videsnår, 
fräkenmader, grova lövlågor, stående vatten vid sidan av 
bäcken, stenmur

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (9080).

NATURVÅRDSARTER

Kärrfibbla* S, gulsippa* S, skärmstarr* S, ask* EN, 
gullpudra* S, rankstarr* S, bäckbräsma S, småvänderot* N

ARTRIKEDOM

Måttlig.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat / Nyckelbiotop, objekt med naturvärde, 
sumpskog

21.

21

±

0 400200
Meter

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Undvik rationell skogsskötsel och negativ hydrologisk 
påverkan.
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BONDEMÖLLA

Kvesarumsån delar sig här i två armar som innesluter ett 
sankt parti. Fältskiktet är mycket tätt och högt (1-1,5 m) och 
älggräset har nästan helt tagit över. Sankområdet omges av 
blandlövskog med alm, al, ek, björk och rönn. Inom området 
har forsärla och jungfrusländor noterats. 

Fältskikt: Älgört, kaveldun, rörflen, kärrfibbla, humleblomster, 
sjöfräken, kabbleka, gul svärdslilja.

Naturvärdesklass: 322.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Vattendrag, lövsumpskog, högörtsäng

BIOTOPKVALITET

Döda träd, vattendrag (å), 

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

- 

NATURVÅRDSARTER

Skogsalm* CR, kärrfibbla* S,

ARTRIKEDOM

Medel

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Ingår i utpekat strandskydd / ArtData, Äng och 
betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Ingen. Undvik rationell skogsskötsel, negativ hydrologisk 
påverkan och körskador
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KVESARUMSÅN MED ALSUMPSKOG 
VID BONDEMÖLLA

Bäckdalgång med alskog. Olikåldrig och flerskiktad skog 
med en måttlig förekomst av multnande död lövved. Den 
totala arealen av alskog utmed Kvesarumsån är omfattande. 
Vattendraget bildar att nätverk av åfåror, vilket skapar öar av 
olika storlek. Vattendraget är mest strömmande till forsande. 
Örtrik flora i alsumpskogen kring ån, bland annat med 
imponerande ”hav” av gulsippor, kabblekor och vitsippor. 
Andra arter i fältskiktet var älgört, kabbleka, kåltistel, gul 
svärdslilja och svalört. I buskskiktet kan ses hägg, vinbär 
och getapel. Flitigt besöksmål där många går den spångade 
iordningsställda promenaden utmed vattendraget.

Naturvärdesklass: 2

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Klibbalkärr, klibbalskog av 
översilningstyp

BIOTOPKVALITET

Döda träd, lövlågor, rotvältor, alhögstubbar, äldre 
alar, källmarker, översilning, vattendrag (å), rännilar, 
öbildningar i vattendraget, sockelbildningar

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Sällsynt natur- och skogstyper i kommunen och 
förekomst av Natura 2000-naturtyp (9080).

NATURVÅRDSARTER

Ask* EN, bäckbräsma* S, gulsippa* S, skogsbingel* S, 
skogsalm* CR, skogslind* S, storrams* S, kärrfibbla* S, 
gullpudra* S, rutlungmossa* S, västlig husmossa* S

ARTRIKEDOM

Hög.

23.

23

22

24 ±

0 400200
Meter

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Ingår i utpekat strandskydd. Alsumpskog i den centrala 
delen av objektet är biotopskyddat / Nyckelbiotop, 
sumpskog

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Ingen. Undvik rationell skogsskötsel, negativ hydrologisk 
påverkan och körskador.
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ODLINGSLANDSKAP VID MANN 
(BJÄVRÖD)

Smärre mosaikartat område bestående av öppna gräsmarker, 
fårbetade hagmarker, anlagda våtmarker (fiskdammar), 
lövdungar (björk, ek, gran) och bryn. Gräsmarkerna är 
näringspåverkade och har ingen särskild flora, även om 
det förekommer blommande partier. Solitär sälg, ask och 
slånbuskage förekommer spritt i området. Inslag finns av 
smärre igenväxande högörtängar i fuktiga terrängsvackor. I 
den fårbetade hagmarken växer flera flerstammiga mäktiga 
lindar. Även förekomst av enstaka hasselbuskar, apel, rönn 
och sälg. Anlagda våtmarker ligger längst söderut i objektet 
och tillför värden för bland annat fåglar och trollsländor. 
Kulturhistoriska värden finns med stenmurar och gamla 
odlingsrösen. Välbesökt friluftsområde med angöringsplatser, 
informationstavlor och stigar.

Naturvärdesklass: 324.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Frisk gräsmark, trädbärande 
hagmark, blandlövskog, öppna våtmarker

BIOTOPKVALITET

Betad grässvål, diken, stenmurar, stenrösen, vidkroniga 
grova lövträd, solitär sälg, apel, hagtorn, slånbuskage i 
bryn och solitärt, viden

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

-

NATURVÅRDSARTER

Ask* EN, lind* S, mindre bastardsvärmare NT, duvhök 
NT, §, mindre hackspett NT, §, spillkråka NT, §, 
gröngöling NT, §, buskskvätta NT, §, gulsparv VU, §, 
sävsparv VU, §

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna.

23

24

±

0 400200
Meter

ANSLUTANDE OMRÅDEN

Ansluter direkt till objekt 23 med alsumpskog och 
vattendrag, där det går en anlagd träbro (Fiskestigen), som 
utgår från P-platsen i detta objekt.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Strandskydd / ArtData, äng och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen och helst utökad hävd av gräs- och 
betesmarker. Ingen spridning av konstgödning.
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LÖVSKOGAR SYDVÄST OM SÖDRA 
RÖRUM

Lövskogar av skiftande karaktär i varierande topografiska 
lägen. Äldre bokskog dominerar på höjder, kullar och i 
sluttningar, medan äldre ask-alskog växer i en dalgång, där en 
skogsbäck rinner och översilar mark. Örtrik flora överlag. I 
de östra obetade delarna är förekomsten av död ved relativt 
stor, och många träd är rötskadade och/eller senvuxna. 
Skogen är här olikåldrig och det finns inslag av främst lind, 
avenbok och hassel samt ek. I den betade västra delen är 
skogen mer enskiktad och homogen, men innehåller några 
grova ädellövträd, bland annat en mycket grov ek. Där finns 
också blockbranter som leder upp till en smärre höjd med 
äldre bokskog och död ved. Delar av objektet gränsar till högt 
naturvärde – klass 2.

Naturvärdesklass: 3

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Bokskog av örtfattig typ, ask-alskog

BIOTOPKVALITET

Alsockel, alhögstubbe, allåga, grova bokar, jätteek, 
rötskadade senvuxna bokar, bäckdal, översilning, 
blockbranter, stenmurar, rösen, asktorrträd, asklågor, 
källmark, rötskadad grov avenbok, betad skog

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (9070, 9130).

NATURVÅRDSARTER

Ask* EN, lind* S, gullpudra* S, kärrfibbla* S, skärmstarr* 
S, bokvårtlav* NT, halmspindling* N

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat / Nyckelbiotop, objekt med naturvärde

25.

25

30

±

0 400200
Meter

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Ringbarka träd som konkurrerar med grova ekar i 
betesskogen. Spara död ved. Undvik negativ hydrologisk 
påverkan.
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ÄDELLÖVSKOG PÅ ÅSAR VÄSTER OM 
SÖDRA RÖRUM

Äldre ekhagmark och intill nyligen betad blandädellövskog 
på åsbildningar och höjder. I ekhagmarken växer vidkroniga 
äldre ekar och enstaka lindar. En viss utgallring har skett, av 
grova äldre stubbar att döma. Ingen föryngring förekommer 
och fältskiktet är stadd i igenväxning. På åsen är trädskiktet 
olikåldrigt och utgörs av bok, lind, avenbok och ek. I de 
södra delarna tillkommer asp och sälg. I buskskiktet finns 
enstaka buskar av hassel och hagtorn. Förekomst av lite 
grövre ädellövträd, senvuxna äldre avenbokar och en del lågor. 
Värdefull svampflora såväl i ekhagmarken som på åsarna. 

Naturvärdesklass: 226.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Igenväxt hagmark av lind-ektyp, 
blandädellövlund

BIOTOPKVALITET

Äldre ek, grov ek, gamla grova ekstubbar, stenmurar, 
rösen, rötskadad senvuxen avenbok, lövlågor, betad skog, 
bäck

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av natura 2000-naturtyp (9070).

NATURVÅRDSARTER

Lind* S, blåsippa* S, oxtungsvamp* NT, ekticka* NT, 
lundvaxskivling* NT, orangepudrad klotterlav* NT, 
gröngöling* NT, §

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Strandskydd / ArtData, äng- och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Återupptagen beteshävd med nöt.

26

28 ±

0 400200
Meter

Lundvaxskivling
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BETESMARK VID AHLGRENSTORP

Två smärre sidlänta betes- och hagmarker på långsträckt 
åsbildning i jordbruksbygd. De sammanlänkas via smärre 
lövdungar. Stenbunden mark med mycket en och blommande 
buskar. Även en hel del vidkroniga björkar och ekar. Relativt 
välbetad grässvål och till viss del örtrik, men näringspåverkad 
och inga naturvårdsarter av växter påträffades. Det finns dock 
uppgifter om flera arter av rödlistade fjärilar.

Naturvärdesklass: 3

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Lövhagmark

BIOTOPKVALITET

Vidkroniga björkar, ekar, enar, stenbunden mark, rösen, 
stenmurar, grässvål, sälg, apel

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (9070).

NATURVÅRDSARTER

Ängsmetallvinge NT, violettkantad guldvinge NT, 
bastardsvärmare NT

ARTRIKEDOM

Något artrikare än omgivande mark.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR 

Inget utpekat / -

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Fortsatt bete.

27.

27
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Ängsmetallvinge
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LINDSKOG PÅ ÅS NORDVÄST OM 
SÖDRA RÖRUM

Linddominerad blandädellövskog på långsträckt åsbildning 
i jordbrukslandskap. Olikåldrig men ganska enskiktad skog. 
Förutom lind växer bok, ek, avenbok och skogslönn rikligt. 
Gallring av ek har tidigare skett, av äldre stubbar att döma, 
men ingen rationell skötsel har utförts på senare år. Förekomst 
av bland annat grova bokar och skogslönnar, senvuxna äldre 
avenbokar och en del högstubbar och lågor. Huvuddelen av 
objektet är idag obetat, men de nordligaste delarna ingår i 
nötbetade fållor. Längst i norr ingår smärre torrbackar med 
artrik flora, hagtorn och vidkronig lågväxt ek. I sluttningarna 
väster om åsen finns ytor med blockrik mark bevuxet främst 
av lind. Flera naturvårdsarter av olika organismgrupper 
noterades. Säreget och värdefullt objekt. 

Naturvärdesklass: 228.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Blandädellövlund

BIOTOPKVALITET

Äldre ek, grov ek, gammal grov ekstubbe, grov bok, 
senvuxen rötskadad avenbok, grov gammal skogslönn, 
lindhögstubbe, lindlåga, ekrotvälta, stenmurar, rösen, 
blockrik mark, betad skog

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (9180).

NATURVÅRDSARTER

Lind* S, kransrams* S, oxtungsvamp* NT, lömsk 
flugsvamp* S, bokvårtlav* NT, lönnlav* S, platt 
fjädermossa* S, guldlockmossa* S, gröngöling* NT, §

ARTRIKEDOM

Mycket artrikare än omgivande skogar.

26

27

28

±

0 400200
Meter

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Gränsar till strandskydd / ArtData

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Fortsatt betesdrift i del av objektet.
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BETESLANDSKAP ÖSTER OM SÖDRA 
RÖRUM

Beteslandskap som hävdas av nöt. Objektet utgörs dels av 
öppen frisk gräsmark med trädsolitärer, dels betad ekskog, 
som tidigare gallrats. Fuktig betesmark i lägre liggande terräng. 
Hävdstatus är generellt god. Näringspåverkan på vegetationen 
kan dock ses i hela objektet. Floran är därför bara måttligt 
artrik även om det finns upphöjda små torrbackar med 
liten blåklocka med mera. Av kärlväxterna hittades inga 
särskilda naturvårdsarter, men det finns rapporter i sen tid 
av backsippa. Inslag finns av solitära träd, som ask, björk, 
ek och klibbal. Det finns också olika stenstrukturer som 
rösen och murar. Längst i söder finns en anlagd smärre 
våtmark. Objektet tväras av en smärre och kantas av en större 
luftledning. En väg korsar också objektet.

Naturvärdesklass: 3

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Trädbärande hagmark, fuktäng, 
frisk betad gräsmark, betad ekskog, våtmark

BIOTOPKVALITET

Välbetad grässvål, stenbunden mark, stenmurar, 
stenrösen, vidkroniga ekar, gammal ihålig apel, slån, död 
solitär björk, gamla ekstubbar, grov ask

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (9070).

NATURVÅRDSARTER

Backsippa VU, §, ask* EN, lind* S, gröngöling* NT, §, 
ängsmetallvinge NT

ARTRIKEDOM

Något artrikare än omgivningarna.

29.

31

30

29

±

0 400200
Meter

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR 

Strandskydd / ArtData, äng och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen beteshävd. Spara död ved.  Gynna grova träd. 
Ingen tillförsel av konstgödning bör ske.
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BOKSKOGAR VID HJÄLLEN

Gammal bokskog med lång skoglig kontinuitet. Riklig 
förekomst av död ved, ofta grov. Överhuvudtaget gott om 
värdeelement som gamla bokar, grova bokar, undertryckta 
senvuxna bokar och rötskadade stammar med håligheter och 
ibland mulm. Bokskogen är ett gammalt odlingslandskap, med 
åtskilliga gamla odlingsrösen och stenmurar. Det är ett större 
bokskogsområde med mellanliggande bäckdalar och sänkor, 
som bildar sumpskogar. Hedbokskog med obefintligt fältskikt 
utom på amfibolitbranterna på Hjällen med rikare flora. 
Riklig förekomst av naturvårdsintressanta lavar och mossor, 
särskilt på Hjällen. Där förekommer många exklusiva arter 
och objektet är en topplokal för bokskogslavar i kommunen. 
Troligen finns även intressanta vedlevande insekter och 
svampar. Totalt sett ett mycket värdefullt objekt för biologisk 
mångfald. Låg sentida skoglig påverkan inom objektet, men 
skogen omges av produktionsskogar.

Naturvärdesklass: 230.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Bokskog av fryletyp, klibbalskog av 
översilningstyp, rasbrant

BIOTOPKVALITET

Grova bokar, gamla bokar, senvuxna rötskadade bokar, 
mulmträd bokhögstubbar, boklågor, fnösketickor, 
bäckdråg, översilning, källmark, stenmurar, odlingsrösen, 
blockrik mark, alhögstubbar, allågor, grova askar

25

26

31
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30
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SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (9110).

NATURVÅRDSARTER

Jättesvampmal* NT, savlundlav* EN, stiftklotterlav* NT, 
liten lundlav* NT, rosa lundlav* VU, bokvårtlav* NT, 
bokkantlav* NT, lunglav* NT, gulnål* S, kornig nållav* S, 
platt fjädermossa* S, grov baronmossa* S, sydlig sotticka* 
VU, alm* CR, ask* EN

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivande skog och regionalt viktigt objekt.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERING

Naturreservat (stora delar) / ArtData, nyckelbiotop, 
objekt med naturvärde

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Granfri utveckling.
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FÄLADSMARK OCH BOKSKOG VID 
SÖDRA RÖRUM

Smärre betad enefälad som omges av ädellövskogar. 
Stenbunden mark med mycket en och blommande buskar. 
Även en hel del vidkroniga äldre bokar och ekar. Fältskiktet 
domineras av vitsippa. Äldre ljung på tuvorna. Bokskogen är 
äldre men överlag enskiktad och relativt homogen med lite 
död ved. Ingår i naturreservatet Södra Rörum. 

Naturvärdesklass: 3

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Enefälad

BIOTOPKVALITET

Vidkroniga äldre bokar och ekar, gamla enar, hassel, 
stenbunden mark, betad ogödslad grässvål, blommande 
sälg, fläder, apel, ljungtuvor

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (5130).

NATURVÅRDSARTER

Mindre bastardsvärmare NT, gullviva*, §

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivande mark.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Naturreservat / ArtData, äng och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Fortsatt bete av fäladsmark, i övrigt fri utveckling.
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ALSKOG OCH SMÄRRE SJÖ VID 
SÖDRA RÖRUM

Alsumpskogar, bäckar och alkärr i anslutning till smärre 
sjö. Högvuxen alsumpskog i terrängsvacka med bäckdal i 
den sydöstra delen av objektet. Den övergår i klibbalkärr 
med stora sockelbildningar. Artrik blandädellövskog och 
aldominerad lövskog dominerar skogen öster och norr om 
sjön. Förutom al växer rönn, ask, bok, asp, avenbok och björk 
i trädskiktet medan hassel, hägg och benved förekommer i 
buskskiktet. Artrik flora där följande arter dominerar; svalört, 
älgört, vitsippa, humle-blomster, kabbleka, brännässla, 
gulplister, kärrviol och olika starrarter. En smärre bäck 
ansluter till sjöns östra del. Sjön omges av starr, vide- och 
sälgsnår som sen övergår i lövsumpskog. Totalt sett värdefulla 
skogsmiljöer, med än högre värden i förening med sjön och 
dess närområde.

Naturvärdesklass: 232.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Klibbalskog av översilningstyp, 
klibbalkärr, blandädellövlund, hässlen

BIOTOPKVALITET

Översilad källmark, mossblock, lövlågor, alsocklar, 
rotvältor, bäckdråg, öppen solbelyst göl, vide- och 
sälgsnår, äldre alar

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (9080).

NATURVÅRDSARTER

Skärmstarr* S, kärrfibbla* S, bäckbräsma* S, gulsippa* S, 
gullpudra* S, ask* EN, dvärghäxört* S, västlig husmossa* 
S, kärrbräken* S, skogsbingel* N, mörk lungört* S, 
storrams* S, aklejruta* S, myskmadra* S, blåsippa* 
S, hässleklocka* S, småvänderot* N, smådopping* §, 
blåmossa* §

32

33
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Meter

ARTRIKEDOM

Relativt hög.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat / Nyckelbiotop, sumpskog

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Granfri utveckling. Skogs- och naturtyper som är känsliga 
för hydrologisk påverkan.
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SJÖMOSSAHUS

I objektets östra del finns ett varierande våtmarksområde med 
mossar, kärr och en skogstjärn. Objektet ligger insprängt i ett 
skogsområde som består av både blandskog och granskog. 
Mossarna är bevuxna med björksly och gran och är bitvis 
igenväxta. I kärret finns en vattenspegel i vars kant det växer 
mängder av dystarr och tuvull. Flertalet sländor observerade. 
Mossen med den öppna gölen är den sista resten av den stora 
mossen som har varit utsatt för omfattande torvtäkt. Objektet 
genomkorsas av torvdiken och av det gamla laggkärret finns 
det endast kvar små rester. Andra arter som finns i de våtare 
partierna av området är tranbär, hjortron, rundsileshår, 
vitmossa, rosling och ljung. I de torrare partierna växer det 
blåbär, lingon, kråkbär, skogskovall, harsyra och skogsbräken.  
Objektet består även av högstubbar, en del rika på tickor samt 
en del lågor. Skåneleden går rakt genom objektet. På stigen 
observerads larvgångar av grön sandjägare. 

I nordväst består objektet av ett stycke betesmark med spår av 
det äldre skiftet i form av stengärdsgårdar och odlingsröse i 
fint skick. Betesmarken är väl hävdad och det glesa fältskiktet 
består av bl.a. stenmåra, ärenpris, stor blåklocka samt 
gråfibbla. På betesmarken finns även grova gamla träd av ek, 
ask samt bok.

Naturvärdesklass: 3

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Myr / Mosse, äng och betesmark

BIOTOPKVALITET

Högstubbar och lågor, tickor, småvatten, fuktsänkor, 
diken, naturbetesmark, stenmurar, stenrösen, grova gamla 
träd ek, ask samt bok.

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Ovanlig naturtyp i kommunen
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NATURVÅRDSARTER

Ask* EN, 

ARTRIKEDOM

Måttligt artrikt, flertal sländor

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat / ArtData, ängs- och betesmark, 
Riksintresse för friluftsliv, fornåker

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Granfri utveckling för äldre oskött lövskog med 
värdeelement, undvik rationell skogsskötsel i objektets 
lövskogar och ytterligare hydrologisk negativ påverkan på 
myren. Fortsatt underhåll av skåneleden. Fortsatt bete på 
betesmarkerna.
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larv av Grön sandjägareHål i marken med
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BETESLANDSKAP VID MANNARP

Ett variationsrikt beteslandskap söder och väster om Mannarp. 
Betesmarkerna söder om Mannarp var på 40-talet mer öppna 
men har fått utvecklats fritt och innehåller idag en betad 
olikåldrig ädellövskog med mycket död ved. Markskiktet består 
mestadels av blåbärs- och lingonris. Marken är blockrik med 
omväxlande öppna partier. Gott om stenmurar och rösen och 
en välbevarad fägata finns i den mer öppna enbuskmarken i 
nordost.  Gott om värdefulla värdeelement som ett antal grova 
spärrgreniga lövträd. Bokhögstubbar och boklågor med gott 
om tickor. Det finns även blötare partier med alsumpskog. 
I nordväst är marken mer öppen och har karaktären av en 
fuktigare högörtsäng. Fågellivet är rikt med bl.a. trädpiplärka, 
trädgårdssångare och gärdsmyg. Sammantaget ett värdefullt 
mosaiklandskap med betad lövskog, grova ädellövträd och 
partivis rika kulturlämningar. Skåneleden går genom området.

Naturvärdesklass: 234.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Enefälad, betad skogsmark, 

BIOTOPKVALITET

Vidkroniga äldre bokar och ekar, gamla enar, hassel, 
stenbunden mark, stenmurar, rösen, grova lövhögstubbar 
och lågor, betad ogödslad grässvål, rönn, apel. ljungtuvor

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (delvis 5130, 4030, 
6270).

NATURVÅRDSARTER

Trädpiplärka* §, trädgårdssångare* §, gärdsmyg* §. 

ARTRIKEDOM

Bitvis relativ hög

34
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UTPEKADE OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR 

Inget utpekat / ArtData, ängs och betesmark, Riksintresse 
naturvård & friluftsliv, Fornlämning, fossil åker, 
röjningsrösen 

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Fortsatt bete av fäladsmark och skogsmarken, i övrigt 
fri utveckling. Gynna grova träd. Spar död ved. Undvik 
rationellt skogsbruk. 
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BETESMARKER NORR OM GUNNARP

Betesmarker med mycket varierande hävdstatus och topografi. 
De nötbetade markerna i den södra delen har generellt en svag 
hävdstatus, medan hästbetet i de norra delarna är hårdbetat. 
Näringspåverkan på vegetationen kan ses i hela objektet, och 
tuvtåtelängar breder ut sig i lägre fuktigare partier. Floran 
är därför bara måttligt artrik. Inga särskilda naturvårdsarter 
hittades heller bland kärlväxter, men det finns flera tidigare 
sådana rapporter. Inslag finns av solitära träd, som asp, 
björk, bok, klibbal och tall. Det finns också rösen och murar. 
Dessutom förekommer rikligt med stora gamla enbuskar på 
höjdryggen i söder. Längst i norr finns anlagda våtmarker. 
Naturvärdena kan öka vid insatta skötselåtgärder.

Naturvärdesklass: 3

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Trädbärande hagmark, enefälad, 
björkhage, fuktäng, våtmark

BIOTOPKVALITET

Välbetad grässvål, stenbunden mark, tuvig mark, diken, 
stenmurar, stenrösen, vidkroniga löv- och barrträd, 
torrträd, sälg, apel, hagtorn, fläder

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (6230, 5130, 9070).

NATURVÅRDSARTER

Slåttergubbe VU, §, backsippa VU, §, jordtistel NT

ARTRIKEDOM

Något artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat / ArtData, äng och betesmark

35.
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ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Utökad beteshävd i den södra delen. Röjning av sly. Ingen 
konstgödning bör ske.
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BOKSKOGAR VID GUNNARP

Stort sammanhängande lövskogsområde på smärre kullar 
och i dalgångar. På fast mark dominerar högvuxen äldre 
bokskog. Måttlig täthet av död ved, dock ofta grov. Totalt 
sett gott om grova bokar, rötskadade lövstammar med 
håligheter, högstubbar och lågor. I dalgångarna rinner smärre 
skogsbäckar och översilade bäckdråg på rik mark. Ask, al, 
björk, lind, avenbok, ek och bok växer här i en mångformig 
lövblandskog. Variationsrik och naturskogsartad skog med rik 
flora. Gott om död ved, särskilt av ask. Artrik insektsfauna 
och ett par intressanta vedlevande blomflugor noterades. 
Totalt sett ett värdefullt objekt för biologisk mångfald. 
Tidigare gallringspåverkan och gamla diken, men överlag 
relativt låg sentida skoglig påverkan inom objektet.

Naturvärdesklass: 236.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Bokskog av fryletyp, klibbalskog av 
översilningstyp, skogsbäck

BIOTOPKVALITET

Grova bokar, senvuxna bokar, bokhögstubbar, boklågor, 
fnösketickor, skogsbäck, bäckdråg, översilning, källmark, 
stenmur, odlingsrösen, blockrik mark, alhögstubbar, 
allågor (många blöta), alsocklar, askrotvältor, asktorrträd, 
björklågor
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SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (9110).

NATURVÅRDSARTER

Bokvårtlav* NT, lönnlav* S, platt fjädermossa* S, 
skärmstarr* S, grönvit nattviol* §, gullpudra* S, mörk 
lungört* S, lind* S, rankstarr* S, lundstjärnblomma* 
S, kärrfibbla* S, stor häxört* S, bäckbräsma* S, 
boktigerfluga* NT, ängstigerfluga* N, stenknäck* §

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivande skog och regionalt värdefullt 
objekt.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat / ArtData

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Granfri utveckling.
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BETESMARKER VID ARUP

Öppen betesmark med förekomst av solitära grova vidkroniga 
ekar och bokar. Fläckvis är marken stenbunden. De nötbetade 
markerna har generellt en relativt svag till måttlig hävdstatus 
med knähögt gräs som följd på stora ytor. Näringspåverkan på 
vegetationen kan ses i hela objektet, och floran är bara måttligt 
artrik. Inga särskilda naturvårdsarter hittades heller bland 
kärlväxter. Däremot finns många värdefulla värdeelement, 
särskilt nämnda ekar och bokar samt rösen och murar. Vissa 
röjningsinsatser har skett nyligen inom objektet. I kantzoner 
av betesmarken förekommer uppslag av lövsly, som också bör 
tas bort. 

Naturvärdesklass: 3

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Trädbärande hagmark

BIOTOPKVALITET

Betad mark, djurspillning, fuktsänka, diken, stenmurar, 
stenrösen, stenbunden mark, vidkroniga grova ekar, 
ektorrträd, enstaka hagtorn, apel och enbuskar

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (6270).

NATURVÅRDSARTER

Inga noterade.

ARTRIKEDOM

Något artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat / Äng och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen och helst utökad beteshävd. Röjning av 
lövsly bör fortsätta ske på platser med uppslag. Ingen 
konstgödning bör ske.
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ALSUMPSKOGAR NORR OM 
GUNNARP

Sammanhängande stråk av alsumpskogar och alkärr, ofta längs 
smärre vattendrag, av olika ålder och tidigare skoglig påverkan, 
från medelåldrig till äldre alskog. Varierande inslag av död ved, 
men högstubbar och lågor påträffas mest sparsamt. Grova 
bokar och död ved förekommer fläckvis. Sockelbildning 
förekommer, och några är mycket stora. Inslag finns av anlagd 
våtmark och smärre dypöl. Viss förekomst av naturvårdsarter. 
Alsumpskogen omges ofta av ett rationellt skogsbruk med 
hyggen och granskogar i olika ålder.

Naturvärdesklass: 338.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Klibbalskog av översilningstyp, 
klibbalkärr, vattendrag

BIOTOPKVALITET

Alhögstubbar med bohål, altorrträd, björkrotvältor, 
alsocklar, alrot-vältor, vattendrag, tidvis stillastående 
vatten, grova bokhögstubbar, grova boklågor, våtmark

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (9080).

NATURVÅRDSARTER

Fransfladdermus VU, §, kärrfibbla* S

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat / ArtData

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Undvik rationell skogsskötsel och negativ hydrologisk 
påverkan. Spara gamla träd och död ved.
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BETESMARKER VID GUNNARP

Betesmarker med varierande hävdstatus och topografi. De 
betade markerna i den södra delen har generellt en god 
hävdstatus, medan betet i de mer kuperade norra delarna varit 
mer extensivt på sistone, med knähögt grässkikt som följd. 
Näringspåverkan på vegetationen kan ses i hela objektet, och 
floran är bara måttligt artrik. Inga särskilda naturvårdsarter 
hittades heller bland kärlväxter. Däremot finns många 
värdefulla värdeelement, från grova granar, ekar och bokar 
samt gamla tallar till rösen och murar. Dessutom förekommer 
rikligt med stora hassel- och gamla enbuskar. Apel, sälg och 
asp förekommer mer enstaka men spritt. Naturvärdena kan 
öka om ytterligare skötselåtgärder görs.

Naturvärdesklass: 3

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Trädbärande hagmark, enefälad

BIOTOPKVALITET

Välbetad grässvål, stenbunden mark, tuvig mark, diken, 
stenmurar, stenrösen, vidkroniga grova löv- och barrträd, 
ektorrträd, sälg, apel, äldre hassel, enbuskar

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000) 

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (5130).

NATURVÅRDSARTER

Inga noterade.

ARTRIKEDOM

Något artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat / Äng och betesmark
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ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Utökad beteshävd. Röjning av lövsly och ung gran. Träd 
är redan stämplade för utglesning av trädskiktet. Ingen 
konstgödning bör ske.
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STASS MOSSE

Objektet består av en mosse, där ingen storskalig torvbrytning 
sker längre. Runt mossen, i främst östra och norra delen, finns 
spår av den omfattande torvtäkt som bedrivits här förr. Denna 
f.d. mosse saknar mossekaraktärer och området kan beskrivas 
som en blandskog med mestadels björk i trädskiktet samt tall 
och gran. Död ved av björk förekommer rikligt. Fältskiktet 
domineras nästan helt av blåbärsris, men även björnmossa 
och lingon finns. I de fuktigare partierna, däribland några 
mindre torvgravar, växer missne, vitmossa, topplösa samt 
vattenklöver. I främst söder har området karaktär av laggkärr 
där vide växer tätt. Området i väster är mer ett kärr med 
hedkaraktär där fältskiktet består av stagg, vitag, flaskstarr, 
klockljung, tranbär samt blåtåtel. Det finns gott om spår av 
klövvilt i området och betydelsen för den lokala ekologin är 
stor. Rikt fågelliv med bl.a. trädpiplärka, svartvit flugsnappare, 
lövsångare, gransångare och trana. 

Naturvärdesklass: 340.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Myr, sekundär lövskog, björkmosse

BIOTOPKVALITET

Grov björk, björklågor, björkhögstubbar, tickor, klen död 
ved, småvatten, fuktsänkor, diken, stenmurar, rösen

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Ovanlig naturtyp i kommunen, 

NATURVÅRDSARTER

Svartvit flugsnappare* NT, §, trana §, 

ARTRIKEDOM

Delvis artrikt (fågellivet) och lokalt ett viktigt objekt.
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OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR 

Inget utpekat / ArtData, sumpskog

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Granfri utveckling för lövskog med värdeelement. Undvik 
rationell skogsskötsel i dessa lövskogsområden och 
ytterligare hydrologisk negativ påverkan.
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ÖPPEN MARK ÖSTER OM GUNNARP

Ett kuperat stenbundet objekt uppe på Linderödsåsen i 
anslutning till en mindre gård. Objektet genomkorsas av en 
kraftledningsgata. Den öppna betesmarken har ett fältskikt 
bestående av bl. a blåklocka, blodrot, gråfibbla och ärenpris. 
Objektet har ingen eller ringa kvävepåverkan och betesmarken 
har karaktären av rödvensäng. Kulturhistoriska spår finns i 
form av stengärdsgårdar och odlingsrösen. Finns även en 
fägata i bra skick i nära anslutning till området. Purror och en 
del gamla utmarksträd finns också. I södra delen av objektet 
finns ett parti med uppvuxen bok.

Naturvärdesklass: 3

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Enefälad, fuktäng, högörtäng, 
betad skogsmark, trädklädd betesmark

BIOTOPKVALITET

Stenbunden mark, stenmurar, rösen, blockrik tuvig mark, 
bitvis välbetad grässvål, fuktsänkor, solitära lövträd, grova 
vidkroniga lövträd, enbuskar, grov högvuxen gran, klen 
död ved

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (6270)

NATURVÅRDSARTER  -

ARTRIKEDOM

Tämligen artrikt

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat / Äng- och betesmark, Fornminne 
(fornåker), Riksintresse naturvård

41.
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ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen beteshävd i betesmarkerna, undvik rationell 
skogsskötsel i lövskogspartierna
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ÅS VID ÄLVHEM

En bäckravin som på sluttningssidan består av en ur geologisk 
synpunkt intressant rullstensås med ädellövskog bestående 
av t ex. bok, ek, lind och björk. I botten av ravinen löper 
Kvesarumsån och området finns en anlagd damm. Hassel, ask, 
avenbok, bok och ek förekommer i buskskiktet. Det finns en 
del spärrgreniga grova träd och en mycket riklig förekomst 
av stubbskottsföryngrad lind. Arter som trivs på den kalkrika 
marken är grönvit nattviol, tandrot, kärrfibbla, vänderot 
och hagfibbla. Norr om sluttningen finns en örtrik äng som 
är en gammal inägomark som idag kan betecknas som en 
svagt hävdad betesmark med arter som gråfibbla, gulmåra, 
jungfrulin, tjärblomster, gökärt och åkervädd. Området hyser 
förutom ett rikt fågelliv även ett bra habitat för klövvilt och 
rikligt med jungfrusländor. Området är även intressant för det 
rörliga friluftslivet. Vanliga arter i fältskiktet var svärdslilja, 
humleblomster, hallon, skogsklöver, skogskovall, ärenpris, 
teveronika, blåmunk. På sluttningarna var liljekonvalj och 
skogsbingel vanliga. 

Naturvärdesklass: 242.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Blandädellöv, grusås, igenväxningsmark 

BIOTOPKVALITET

Grova spärrgreniga bokar, död ved, vattendrag (å), tickor 
på högstubbar och träd

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (9110)

NATURVÅRDSARTER

Ask* EN, grönvit nattviol §, kärrfibbla* S, skogslind* S, 
tandrot* S, backsippa S §, skogsbingel S

ARTRIKEDOM

Måttlig

42
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OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Delvis inom strandskyddsområde / ArtData, 
Nyckelbiotop, äng- och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Återinsatt beteshävd, undvik rationell skogsskötsel 
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HÄGGENÄSOMRÅDET

En trädklädd kulle i ett omgivande öppet beteslandskap. 
Kullen har ett nästan parkliknande utseende. I gränsen åt öster 
flyter Kvesarumsån förbi. Kullen hyser ett stort antal stora 
ekar och lindar men även andra lövträd förekommer. De flesta 
ekarna är vitala och saknar skador som gör dem biologiskt 
värdefulla för exempelvis insekter och kryptogamer. Gott om 
hässle. Det verkar inte bedrivits något bete på marken i senare 
tid. Floran är ganska trivial. Ett rikt fågelliv noteras. 

Naturvärdesklass: 3

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Ädellövskog

BIOTOPKVALITET

Gamla ekar, död ved, rönn, apel, rinnande vattendrag (å), 
solbelysta gamla träd, främst ek, rösen

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp -

NATURVÅRDSARTER

Ask* EN.

ARTRIKEDOM

 -

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Ingår i utpekat strandskydd / Riksintresse naturvård & 
friluftsliv

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Undvik rationell skogsskötsel, spar gamla träd och död 
ved.
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FÄLAD VID LUDVIGSBORG

En fäladsmark som i de västra delarna består av delvis 
stenbunden och kuperad hagmark. Trädskiktet består av 
ek, björk, ask, asp och rönn. Buskskiktet består av en, 
björksly, hagtorn, hassel, slån och enstaka fläder. I fältskiktet 
finns t.ex. gökärt, jungfrulin, blåklocka, ängsvädd, blodrot, 
brunört, blåtåtel, luddtåtel, gråfibbla, backtimjan, gulmåra, 
käringtand, ärenpris, borsttåg och humleblomster. På de högst 
belägna delarna finns en torrängsdominerad flora. Hävden 
är god och kvävepåverkan är ringa. Den östra delen består 
av en igenväxande, stenbunden, före detta betad al- och 
björksumpskog med representativt fältskikt. 

Naturvärdesklass: 244.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Trädbärande hagmark, 
igenväxningsmark, torräng

BIOTOPKVALITET

Odlingsrösen, stenmurar, stenbunden mark, 

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (4030, 6270)

NATURVÅRDSARTER -

ARTRIKEDOM  -

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Fornlämning fossil åkermark / ArtData, Ängs- och 
betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Återupptagen beteshävd på igenväxande marker, 
röjning av uppväxande lövsly
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ODLINGSLANDSKAP VID RINGSBORG

Öster och sydost om Ringsborg finns ett odlingslandskap med 
ekhagar, sumpskogar, trädfria betesmarker och våtmarker. 
Det finns gott om ekar, men de flesta är vitala och saknar 
skador och strukturer som gör dem biologiskt värdefulla för 
exempelvis insekter och kryptogamer. En handfull gamla ekar 
med biologiskt intressanta skador och håligheter finns spridda 
i området, ibland inväxta i tätare vegetation. Från ängs- och 
betesmarksinventeringen anges flera naturvårdsintressanta 
växter, bland annat backsippa, svinrot och knägräs. I 
våtmarkerna finns förutsättningar för grodor och salamandrar 
samt andra vattenanknutna djur och växter. Närmast 
Ringsborg finns en nyckelbiotop med ek och gamla lindar.

Naturvärdesklass: 3

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Betesmarker, svämlövskog, 
våtmarker, ädellövskog.

BIOTOPKVALITET

Gamla ekar, gamla björkar, bete, ihåliga ekar.

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Ris- och gräshedar nedanför trädgränsen 4030, fuktängar 
med blåtåtel och starr 6410, trädklädd betesmark 9070.

NATURVÅRDSARTER

Backsippa VU, §, skogslind S, storrams S, svinrot N, 
knägräs N.

ARTRIKEDOM: -

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat / -

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Fortsatt beteshävd, friställning av gamla träd som står 
inväxta.
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EKHAGE VID ENEBACKSVÄGEN

En stenbunden och välhävdad ekhage finns söder om 
Enebacksvägen. Flera av träden är gamla men inte så grova. 
Några av dem har håligheter och skador som är gynnsamma 
för vedlevande arter. Utöver ek finns även hagmarksbjörkar, 
aspar och enbuskar. Norr om vägen finns en igenvuxen 
betesmark där det åtminstone tidigare funnits backsippa.

Naturvärdesklass: 246.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Trädklädd betesmark, svämlövskog, 
sandstrand.

BIOTOPKVALITET

Gamla ekar, gamla björkar, död ved av ek och björk, 
sandblottor, bete, exponerad strand med fuktig sand och 
organiskt material.

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000): -

NATURVÅRDSARTER

Philonthus rubripennis VU, gulsparv VU, bokarv VU, 
Thanatophilus dispar NT, oxtungssvamp NT, ekticka 
NT, mindre hackspett NT, gröngöling NT, spillkråka NT, 
§, större vattensalamander §, skärmstarr S, vattenbi N, 
knägräs N.

ARTRIKEDOM: -

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Fulltofta gård Naturreservat, Fulltofta Natura 2000 
habitatdirektivet (SCI), Fulltofta Ringsjön Natura 2000 
Fågeldirektivet (SPA) / -

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Skötsel enligt skötselplan.
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STRANDSKOG VID FULLTOFTA-
HÄGGENÄSET

Strandskog som sträcker sig utmed Ringsjön från Fulltofta 
upp till Häggenäset. Trädskiktet utgörs i huvudsak av klibbal, 
björk, ask, sälg, ek, asp, rönn och i mindre utsträckning 
skogsalm. I buskskiktet finns bland annat hassel, brakved och 
vide. Det finns gott om död ved, bland annat av alm och ask, 
men också av klibbal och björk. Huvuddelen är klen, men 
det finns även grov död ved av olika slag. Bland ask och ek 
finns även ett antal grova och gamla träd, men huvuddelen av 
träden är klena till måttligt grova. Jordmånen är åtminstone 
fläckvis näringsrik med skogsbingel, gulplister, storrams och 
lundelm (gräs). Kring Häggenäset finns fynd av den mycket 
sällsynta växten gullstånds. På några grova ekar växer grå 
skärelav och ett par av ekarna är ihåliga med förutsättningar 
för hålträdslevande arter. Det finns goda förutsättningar för 
svampar och insekter knuten till död ved. Området har även 
ett värde för fågelfaunan.

Naturvärdesklass: 2

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Svämlövskog, ekskog
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BIOTOPKVALITET

Stor areal, gamla ekar, ihåliga ekar, gamla björkar och 
klibbalar, grova askar, död ved av ek, ask, klibbal, 
skogsalm och björk, näringsrik jordmån.

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Svämlövskog 91E0.

NATURVÅRDSARTER

Skogsalm* CR, ask* EN, gullstånds EN, grå skärelav* S, 
storrams S, myskbock S.

ARTRIKEDOM: -

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Delvis inom Fulltofta gård Naturreservat och delvis inom 
Fulltofta Ringsjön Natura 2000 Fågeldirektivet (SPA), 
Strandskydd / -

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Friställa grova hagmarksträd i övrigt främst utveckling 
genom naturlig dynamik. 



101Antagen 2021-11-29 § 240

NUNNÄS GRAVFÄLT

Säreget gravfält från järnåldern med domarringar, 
skeppssättningar och andra resta stenar. På gravfältet växer 
flera mycket gamla ekar varav ett antal är ihåliga med mulm. 
Jordmånen är sannolikt ganska mager för träden är tillsynes 
senvuxna och krumma. På de gamla trädens bark växer 
sällsynta lavar och i trädens håligheter lever den ovanliga 
läderbaggen tillsammans med andra sällsynta skalbaggar som 
bland annat gulbent kamklobagge och den mycket sällsynta 
klubbhornsbaggen Batrisodes adnexus. Tårticka är en sällsynt 
svamp som också finns på de gamla ekarna. Området betas av 
får.

Naturvärdesklass: 248.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Trädbärande betesmark.

BIOTOPKVALITET

Gamla ekar, ihåliga ekar med mulm, blottad ved, 
beteshävd.

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Trädklädd betesmark 9070.

NATURVÅRDSARTER

Tårticka* EN, Batrisodes adnexus VU, oxtungssvamp* 
NT, läderbagge* NT, §, gulbent kamklobagge NT, grå 
skärelav* S, gulpudrad spiklav S, blankknäppare N, 
rödpalpad rödrock N.

ARTRIKEDOM: -

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat / Malmqvist 2002.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Friställa grova hagmarksträd i övrigt främst utveckling 
genom naturlig dynamik. 
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ODLINGSLANDSKAP NORR OM 
FULLTOFTA KOHAGE

Ett stort och mycket varierat beteslandskap med ekhagar, 
alsumpskogar, betesmarker, kärr och våtmarker, där den stora 
tillgången på äldre ekar ger karaktär åt området. Förutom 
ek finns det också gott om grova hagmarksbjörkar och även 
andra grova lövträd. Åldern på ekarna varierar och majoriteten 
av träden har ännu inte utvecklat de mest viktiga strukturer 
som mycket grov bark, håligheter med mulm, blottad ved 
och annat som är typiskt för mycket gamla träd. Särskilt fina 
och gamla ekbestånd finns dock bland annat strax norr om 
storkhägnet och på backarna i den centrala norra delen av 
området. På de äldsta ekarna växer arter som oxtungssvamp 
och gulpudrad spiklav. Vid en gård några hundra meter VNV 
om Nunnäs finns också flera gamla och ihåliga ekar med bland 
annat läderbagge. I buskskiktet finns hagtorn och hassel, den 
senare ibland gammal och grov med goda förutsättningar för 
vedlevande svampar och insekter. Även flera av de ingående 
alsumpskogarna hyser gott om död ved. I de öppna eller glest 
trädbevuxna betesmarkerna finns en fläckvis artrik flora med 
backsippa, backtimjan, borsttåg och knägräs, men även ytor 
som trivialiserats på grund av igenväxning. Ett litet orkidékärr 
med bland annat majnycklar finns i området liksom en anlagd 
våtmark söder om storkhägnet med ett artrikt fågelliv.

Naturvärdesklass: 1

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Betesmarker, svämlövskog, ekskog, 
våtmarker.

BIOTOPKVALITET

Lång kontinuitet, stor areal, beteshävd, grova och gamla 
ekar, grov ekbark, naken ved, ihåliga träd med mulm, 
solexponering, grova eklågor, grova björkar, lågor och 
högstubbar av björk, klibbal och ask, grov hassel med 
död ved, stenmurar, odlingsrösen, gott om blommande 
buskar, stenbundna betesmarker.

49.
SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Ris- och gräshedar nedanför trädgränsen 4030, fukthedar 
med blåtåtel och starr 6410, artrika silikatgräsmarker 
nedanför trädgränsen 6270, artrika stagg-gräsmarker 
nedanför trädgränsen 6230, trädklädd betesmark 9070, 
svämlövskog 91E0.

NATURVÅRDSARTER

Ask* EN, stare VU, gulsparv VU, §, backsippa* VU, 
brokig barksvartbagge VU, gröngöling NT, §, spillkråka 
NT, §, backtimjan NT, majnycklar NT, §, borsttåg NT, 
oxtungssvamp* NT, ekticka* NT, korallticka* NT, 
blekticka* NT, orangepudrad klotterlav* NT, läderbagge 
NT, §, dvärgbägarlav* NT, gulbent kamklobagge NT, 
kardinalfärgad rödrock NT, grå skärelav* S, rostfläck* S, 
gulpudrad spiklav* S, kornig nållav* S, guldlockmossa* 
S, fällmossa* S, kransrams* S, skärmstarr* S, jungfrulin 
N, knägräs* N, stagg* N, smalknäppare N, rödpalpad 
rödrock N.

ARTRIKEDOM: -

OMRÅDESSKYDD / INVENTERING

Till stora delar inom Fulltofta gård Naturreservat, 
Fulltofta Natura 2000 habitatdirektivet (SCI), Fulltofta 
Ringsjön Natura 2000 Fågeldirektivet (SPA), inom utpekat 
strandskydd / -

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Skötsel enligt skötselplan. Friställ trängda ekar samt 
förbättra hävd.
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FULLTOFTA KOHAGE MED 
OMGIVNINGAR

Ett varierat område som är påtagligt hävdpräglat med en stor 
förekomst av gamla och mycket gamla ihåliga och mulmfyllda 
ekar. Utöver ek finns björk, ask och i fuktiga delar även ask-
klibbalkärr. I buskskiktet finns gott om hagtorn och gammal 
hassel, men även rikligt med hägg i fuktiga delar. Objektet 
omfattar både skog, ohävdade ekhagar och betade ekhagar. 
Några av träden tillhör Skånes grövsta och äldsta med 
Gäddeken, intill vägen genom området, som en av de mer 
kända. De gamla ekarna hyser en mycket artrik fauna och 
kryptogamflora med många ovanliga arter. Hit hör exempelvis 
saffransticka, tårticka, läderbagge, brokig barksvartbagge, 
kardinalfärgad rödrock, rödbrun blekspik och matt 
pricklav. Området har även en rik fågelfauna med gott om 
hålträdlevande arter som hackspettar och stare. Även bland 
kärlväxter finns en del sällsyntheter som skogsveronika och 
bokarv. Ett antal jätteekar av hagmarkstyp står idag invuxna i 
skogsmiljö och behöver friställas. Området har sannolikt ett 
stort värde för fladdermöss. Det finns delar av området som 
inte når upp till högsta klass.

Naturvärdesklass: 150.
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DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Trädklädd betesmark, svämlövskog, 
ekskog.

BIOTOPKVALITET

Lång kontinuitet, grova och gamla ekar, grov bark, naken 
ved, ihåliga träd med mulm, solexponering, grova eklågor, 
grova björkar, lågor och högstubbar av björk, klibbal och 
ask, grov hassel med död ved, stenmurar, odlingsrösen, 
gott om blommande buskar.

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Trädklädd betesmark 9070, svämlövskog 91E0, näringsrik 
ek- eller avenbokskog 9160, 

NATURVÅRDSARTER

Saffransticka CR, §, tårticka* EN, ask* EN, sydlig 
blekspik EN, brokig barksvartbagge VU, skogsveronika 
VU, stare VU, bokarv NT, ekträdlöpare* NT, sexfläckig 
blombock* NT, skeppsvarvsfluga* NT, läderbagge* NT, 
§, gulbent kamklobagge NT, kardinalfärgad rödrock 
NT, rödbrun blekspik NT, matt pricklav* NT, liten 
söderfallslav* NT, dvärgbägarlav* NT, elegant sköldlav 
NT, oxtungssvamp NT, ekticka NT, mindre hackspett 
NT, §, gröngöling NT, §, spillkråka NT, §, skärmstarr* 
S, sotlav* S, guldlockmossa* S, storrams S, gulsippa 
S, blodsopp S, trädporella S, platt fjädermossa S, grå 
skärelav* S, gulpudrad spiklav* S, kornig nållav* S, gulnål* 
S, smalknäppare R, rödpalpad rödrock R.

ARTRIKEDOM: -

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Fulltofta gård Naturreservat, Fulltofta Natura 2000 
habitatdirektivet (SCI), Fulltofta Ringsjön Natura 2000 
Fågeldirektivet (SPA), Delvis strandskydd / -

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Skötsel enligt skötselplan. Friställ trängda ekar!

OxtungssvampGulsippa
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EKHAGE OCH STRANDSKOG VÄSTER 
OM GÄDDÄNGEN

Ekhage och strandskog mellan Ringsjön och Gäddängen, där 
ekhagen till stora delar betas. Hävden är dock ganska svag 
och det finns gott om uppväxande sly. Ekarna är tämligen 
gamla, men flerhundraåriga ekar, sådana som finns i Kohagen 
nordost om detta objekt, saknas här. Flera träd har dock grov 
bark och skador vilket gynnar den biologiska mångfalden. Det 
finns även såväl stående som liggande döda ekar. Förutom ek 
finns även grova solexponerade björkar och grov björkved. I 
buskskiktet finns bland annat hassel och hagtorn. Det finns 
få naturvårdsintressanta kryptogamer på de gamla träden, 
men oxtungssvamp har noterats. Fältskiktet är överlag trivialt 
med undantag av delen sydost om Gäddängen. Där finns 
ängsvegetation med bland annat ängsvädd och knägräs. I 
strandskogen växer främst klibbal, björk och ask tillsammans 
med olika vide. En hel del död ved förekommer. På de 
sandiga stränderna lever den ovanliga kortvingen Philonthus 
rubripennis och asbaggen Thanatophilus dispar. Båda lever 
som rovdjur och den förstnämnda har sin enda aktuella 
förekomst i landet vid Ringsjön. I området, liksom i hela 
Fulltoftatrakten, finns gott om hackspettar.

Naturvärdesklass: 2

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Trädklädd betesmark, svämlövskog, 
sandstrand.
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BIOTOPKVALITET

Gamla ekar, gamla björkar, död ved av ek och björk, 
sandblottor, bete, exponerad strand med fuktig sand och 
organiskt material.

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000): -

NATURVÅRDSARTER

Philonthus rubripennis VU, gulsparv VU, §, bokarv VU, 
Thanatophilus dispar NT, oxtungssvamp NT, ekticka NT, 
mindre hackspett NT, §, gröngöling NT, §, spillkråka NT, 
§, större vattensalamander §, skärmstarr S, vattenbi N, 
knägräs N. 

ARTRIKEDOM: -

OMRÅDESSKYDD / INVENTERING

Fulltofta gård Naturreservat, Fulltofta Natura 2000 
habitatdirektivet (SCI), Fulltofta Ringsjön Natura 2000 
Fågeldirektivet (SPA), Delvis inom strandskydd / -

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Skötsel enligt skötselplan.
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GÄDDÄNGEN

En anlagd cirka 25 hektar stor våtmark med mycket stort 
värde för både häckande och rastande våtmarksfåglar som 
måsar, tärnor och olika simfåglar. I de omgivande vassarna 
och buskagen häckar bland annat vattenrall, sävsparv och olika 
sångare. Bland särskilt intressanta häckfåglar finns svarthalsad 
dopping och årta. Vattennivån sjunker ofta under sommar och 
höst och erbjuder tidvis fina stränder för bland annat rastande 
vadare. Över vattnet och de omgivande markerna jagar gott 
om fladdermöss.

Naturvärdesklass: 252.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Grund sjö / Anlagd våtmark

BIOTOPKVALITET

God solinstrålning, varierande vattendjup, bra läge nära 
stor sjö, förekomst av vattenvegetation.

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000): -

NATURVÅRDSARTER

Arter med säkerställd eller trolig reproduktion: 
Svarthalsad dopping EN, §, årta VU, §, brunand 
VU, §, storspov VU, §, sävsparv VU, §, fisktärna §, 
trana §, törnskata §, brun kärrhök §, nordfladdermus 
§, vattenfladdermus §, större brunfladdermus §, 
trollpipistrell §, dvärgpipistrell §, gråskimlig fladdermus §.

ARTRIKEDOM: -

OMRÅDESSKYDD / INVENTERING

Fulltofta gård Naturreservat, Fulltofta Natura 2000 
habitatdirektivet (SCI), Fulltofta Ringsjön Natura 2000 
Fågeldirektivet (SPA) / -

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Skötsel enligt skötselplan.
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EKHAGE ÖSTER OM GÄDDÄNGEN

Gles ekhage med flera mycket grova ekar varav några med 
håligheter och mulm. Ett par träd är döda och står kvar som 
torrträd. I den östra delen ligger ett par mycket grova eklågor. 
Träden står solexponerat och har mycket goda förutsättningar 
för eklevande arter bland insekter och kryptogamer. På 
den grova barken växer ekspecialister som skuggorangelav, 
gulpudrad spiklav och brun nållav tillsammans med den i 
Skåne mycket ovanliga hjälmbrosklaven. Andra ovanliga 
eklevande arter är oxtungssvamp och skeppsvarvsfluga. I 
buskskiktet finns nypon, fläder och hagtorn vilket bidrar som 
en värdefull pollen- och nektarkälla. Fältskiktet är inte fullt så 
intressant men det finns bland annat sparsamma förekomster 
av jordtistel och stagg.

Naturvärdesklass: 2

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Trädbärande betesmark

BIOTOPKVALITET

Grova och gamla ekar, grov bark, naken ved, ihåliga träd 
med mulm, solexponering, grova eklågor, lång kontinuitet, 
stenmurar, odlingsrösen, gott om blommande buskar.

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Trädklädd betesmark 9070 (delvis).

NATURVÅRDSARTER

Hjälmbrosklav NT, skuggorangelav* NT, dvärgbägarlav* 
NT, oxtungssvamp* NT, skeppsvarvsfluga* NT, jordtistel 
NT, mindre hackspett* NT, gulpudrad spiklav* S, brun 
nållav* S, grå skärelav* S, guldlockmossa* S, stagg N.

ARTRIKEDOM: -

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat / Äng och bete, nyckelbiotoper

53.
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±
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ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Fortsatt och gärna utökad beteshävd samt se till att de 
kommer nya efterträdare till de gamla ekarna.



109Antagen 2021-11-29 § 240

BETESMARKER MELLAN 
BLOSSEHUSEN OCH RINGSJÖN

Omväxlande beteslandskap där stora delar tidigare varit 
odlingsmark. Markerna är huvudsakligen kultiverade. Längre 
beteskontinuitet finns främst längst i sydväst och längst i öster. 
Bland hävdgynnade kärlväxter finns i dessa delar förekomster 
av ljung, gråfibbla, liten blåklocka, backtimjan, revig blodrot, 
stagg och knägräs. I övrigt är floran mer trivial. Betesmarkerna 
är mosaikartade med öppna gräsmarker, betad klibbalskog, 
solitära björkar och ekar, våtmarker samt betade strandängar. 
I de betade skogarna finns bland annat hagtorn och gott om 
död ved som båda utgör goda förutsättningar för vedlevande 
organismer. Både hagtorn och nypon är vanliga i de öppna 
betesmarkerna. Jordmånen är överlag sandig och det finns 
fläckar med blottad sand. Området har även ett värde för 
fågellivet. 

Naturvärdesklass: 3
54.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Fuktäng, gräshed, betesmark

BIOTOPKVALITET

Betesmark med kontinuitet (delvis), betesmark, blottad 
sand, död ved av klibbal, odlingsrösen, stenmurar.

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Ris och gräshedar nedanför trädgränsen 4030, fuktängar 
med blåtåtel eller starr 6410. Dessa förekommer i mindre 
utsträckning.

NATURVÅRDSARTER

Revig blodrot* VU, pilblad* NT, backtimjan* NT, stagg* 
N, knägräs* N. 

ARTRIKEDOM: -

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Strandskydd längs sjön / -

64
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ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Fortsatt beteshävd med prioritering på betesmarkerna 
med lång kontinuitet.
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GROVA EKAR NORR OM HÖRBY 
RINGSJÖSTRAND

Gamla grova ekar och askar på sandig strandnära mark. 
Huvuddelen av dem står i en öppen och hävdad betesmark, 
men ett mindre antal, varav även några grova bokar, 
står i mer skogdominerad mark i sydväst, strax norr om 
sommarstugorna. Träden har grov bark och några av dem är 
ihåliga med mulm. Det finns även lågor av några gamla ekar 
som nyligen fallit. På träden växer flera ovanliga kryptogamer, 
bland annat den starkt hotade arten sydlig blekspik på en 
ask i norr. Det finns goda förutsättningar för en intressant 
insektsfauna knuten till de gamla träden. Värdet är knutet till 
de gamla träden medan fältskiktet har ett begränsat värde.

Naturvärdesklass: 2

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Trädbärande betesmark

BIOTOPKVALITET

Grova, gamla och solexponerade ekar, grova och gamla 
askar, grova bokar, lågor av ek, grov bark, naken ved, 
ihåliga träd med mulm, blottad sand.

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Trädklädd betesmark 9070

NATURVÅRDSARTER

Ask* EN, sydlig blekspik* EN, ekticka* NT, grå skärelav* 
S, gulpudrad spiklav* S, brun nållav* S, gulnål* S, kornig 
nållav* S, guldlockmossa* S, bålgetingkortvinge* N.

ARTRIKEDOM: -

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Ingår i utpekat strandskydd / -

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Friställning av inväxta ädellövträd norr om 
sommarstugorna samt fortsatt beteshävd.
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STRANDSKOG NORR OM 
RINGSJÖSTRAND

Strandskog med al, ask, björk, pil, ek och hägg utmed 
Ringsjön. Fläckvis rena klibbalsbestånd annars blandat. Det 
finns gott om död ved av i första hand al men även en del 
ask. Veden ger förutsättningar för vedlevande arter. På alved 
växer den rödlistade svampen stor sotdyna. Floran på den 
sandiga jordmånen är frodig med vinbär, humle, kirskål, 
blekbalsamin, nejlikrot och älggräs. Värdet är främst knutet till 
den naturliga dynamik som finns i skogen och förekomsten av 
naturvårdsarter.

Naturvärdesklass: 356.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Klibbalskog av översilningstyp

BIOTOPKVALITET

Återkommande översvämning, lågor och högstubbar av 
al, lågor och högstubbar av al, mycket gott om klen ved, 
alsocklar.

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Svämlövskog 91E0

NATURVÅRDSARTER

Ask* EN, lundelm* S

ARTRIKEDOM: -

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Ingår i utpekat strandskydd / -

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Fri utveckling.
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GROVA ÄDELLÖVTRÄD NORR OM 
OSBYHOLM

Varierat lövträdsområde med rikligt av grova ädellövträd av i 
första hand ek. Särskilt grova och högvuxna träd finns i den 
södra delen, där det också finns gott om grova träd av bok, 
ask, lönn och lind. Där finns också ihåliga träd med mulm och 
gott om grov lövträdsved, både liggande och stående. I norra 
delen, som till stora delar betas, är skogen mer igenväxt, bland 
annat med gott om hassel. Här finns också grova ekar. Längst 
i norr finns en liten ekhage med flera gamla ekar. Jordmånen 
är överlag näringsrik och det växer gott om både storrams 
och kransrams, särskilt i söder. Bland arter knutna till gamla 
ekar finns bland annat korallticka och gulpudrad spiklav. På 
avbarkade gamla ekar finns utgångshål av den rödlistade 
skalbaggen skeppsvarvsfluga. Det finns gott om gamla 
ekstubbar i området.

Naturvärdesklass: 2

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Hassellund, ädellövskog, trädbärande 
betesmark.

BIOTOPKVALITET

Grova och gamla ekar, grova och gamla askar, grova och 
gamla lönnar, grova och gamla bokar, lågor av ek, grov 
bark, naken ved, ihåliga träd med mulm, blottad sand, 
beteshävd.

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000) 

Trädklädd betesmark 9070 (delvis)

NATURVÅRDSARTER

Ask* EN, stiftklotterlav* NT, korallticka* NT, ekticka* 
NT, skeppsvarvsfluga* NT, dvärgbägarlav* NT, 
guldlockmossa* S, grå skärelav* S, lundelm* S, tvåfläckig 
smalpraktbagge* N.

57.
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ARTRIKEDOM: -

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Strandskydd i norr / -

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Friställning av inväxta jätteekar, fortsatt och gärna utökat 
bete.
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ÄDELLÖVSKOGAR VID FULLTOFTA 
NATURCENTRUM

Ädellövskogar och hagmarker kring Fulltofta Naturcentrum, 
som är ett besökscentrum för friluftsliv i området. Många 
stigar utgår härifrån till omgivande skogsområden. Inom 
objektet finns flera värdefulla ädellövskogar. Ofta rör det 
sig om grov ädellövskog av bok och ek med förekomst av 
en del grov död ved. Det finns också askkärr, alkärr och 
bäckdalar (Brinkesholmsravinen) med rikare flora. Totalt 
sett är variationen stor i mängden av olika skogsbiotoper. 
Nyckelbiotoperna innehåller många grova gamla bokar och 
en del ekar samt död ved. Askarna håller på att dö av, med 
många torrträd och lågor som följd. Dessa värdekärnor är 
också trädslagsrika, mer olikåldriga och skiktade. Överlag är 
fältskiktet örtrikt. Längst i väster finns en relativt välbetad men 
gödslad stenbunden trädklädd hagmark med ek och hassel. 
Förekomst av flera naturvårdsarter, bland annat av kärlväxter, 
lavar, svampar och inte minst skalbaggar på grova rötskadade 
bokar. Det finns också kulturspår med gamla rösen och fägata.

Naturvärdesklass: 258.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Bokskog av lågörttyp, hagmark av ek-
lindtyp, askkärr, klibbalkärr, våtmark

BIOTOPKVALITET

Alsockel, alhögstubbe, allåga, grova bokar och ekar, 
jätteträd, grova högstubbar och lågor, rötskadade grova 
ädellövträd, grov hassel, bäckdal, diken, stenmurar, rösen, 
asktorrträd, asklågor, källmark, hagtorn, rönn

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (9080, 9130).

58

±

0 400200
Meter

NATURVÅRDSARTER

Ask* EN, skogsalm* CR, lind* S, stor häxört* S, 
gullpudra* S, kärrfibbla* S, skärmstarr* S, sårläka* S, 
bäckbräsma* S, dvärgbägarlav* NT, stiftklotterlav* NT, 
guldlockmossa* S, blågrå spindling VU, dystersopp 
NT, liten stinksvamp* S, mindre hackspett NT, §, 
Plectophloeus nubigena NT, större sågsvartbagge NT, 
Erotides cosnardi VU, Synchita variegata NT

ARTRIKEDOM

Mycket artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Natura 2000-område (delvis) / ArtData, nyckelbiotoper, 
objekt med naturvärde

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Fortsatt bete av hagmark. Spara död ved och gynna grova 
träd. 
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VÅTMARKSOMRÅDE VID 
MJÄLASTRÖ

Mosaikartat våtmarksområde med svårgenomträngliga 
videsnår, vasshav, igenväxande högörtängar och lövsumpskog 
i kantzonerna. Centralt finns också en anlagd våtmark 
(viltvatten) med vattenspeglar och talrika öbildningar. 
Värdefullt objekt för häckfåglar och trollsländor. Talrika 
viltstigar och legor vittnar också om ett viltrikt objekt.

Naturvärdesklass: 2

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Småvatten / Våtmark, videsnår, björksumpskog

BIOTOPKVALITET

Öppna vattenytor, öar, videbuskar, ytor med kaveldun, säv 
och vass, diken, björkhögstubbar, lövtorrträd

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (6430, 9080).

NATURVÅRDSARTER

Kungsfiskare* VU, §, sävsparv VU, §, gröngöling NT, §, 
buskskvätta NT, §, hartmanstarr VU

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat / ArtData

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehålla öppna vattenytor i våtmarken. Spara 
uppkommen död ved.

59.
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BETES- OCH LÖVSKOGSLANDSKAP 
VID MJÄLASTRÖ

Variationsrikt betes- och lövskogslandskap. De nötbetade 
markerna är mest igenvuxna med björnbärssnår och unga alar. 
Det finns dock smärre ytor kvar med mer öppen enefälad 
och stenbunden relativt välbetad mark. Vegetationen är 
dock tydligt näringsgynnad och floran ej särdeles artrik. 
I objektet finns också betad medelåldrig alskog, och i 
den nordöstra delen ett skogsobjekt med mycket grova 
ädellövträd, främst gamla bokar. Inga särskilda naturvårdsarter 
noterades. Sammantaget ändå ett värdefullt mosaiklandskap 
av betesmarker, grova ädellövträd och partivis rika 
kulturlämningar.

Naturvärdesklass: 360.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Enefälad, trädbärande hagmark, 
betad alskog, bokskog av örtrik typ

BIOTOPKVALITET

Välbetad grässvål, stenbunden mark, diken, stenmurar, 
rösen, solitära lövträd, grova vidkroniga bokar och ekar, 
grova ektorrträd, enbuskar, grov rötskadad björk, solitär 
apel och hagtorn

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (6230, 9070, 9130).

NATURVÅRDSARTER

Ask* EN

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat / Äng och betesmark
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ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen beteshävd. Röjning av björnbärssnår och 
uppkommande lövsly.
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KÄLLMARK OCH ÄDELLÖVSKOG 
SÖDER OM MJÄLASTRÖ

Örtrik frisk till fuktig blandädellövskog på rik mark samt 
askkärr och bäckdal i svag sluttning. Översilad källmark 
och en kanaliserad bäckfåra är objektets kärnområde med 
många värdelement och en mycket hög artrikedom vad avser 
krävande lundväxter. Så växer gulsippa och skogsbingel rikligt 
täckande stora delar. Vitsippa, svalört, gulplister, skogsstarr, 
dvärgvårlök, skogsbingel är vanliga arter i fältskiktet. 
Blandädellövskogen är skogligt påverkad, men där finns äldre 
ädellövträd och flera värdefulla värdeelement som grova 
lågor och högstubbar av bok. Rik trädslagsblandning med 
förekomst av ask, bok, avenbok, lind, ek, vårtbjörk, klibbal, 
sälg, skogsalm, apel och vårtbjörk. Hassel, benved och hagtorn 
i fältskiktet. Förekomst av rödlistade svampar, lavar och 
kärlväxter. Mycket högt artvärde. Området korsar en smärre 
grusväg som utgör bland annat promenadväg för friluftslivet.

Naturvärdesklass: 2

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Askkärr, blandädellövlund, klibbalkärr

BIOTOPKVALITET

Översilad källmark, grov död lövved, blöta lågor, torrträd, 
mossblock, bäckdråg, bäckdal, dike vid grusväg, grova 
rötskadade bokar, grova asklågor, bok- och björklågor

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Sällsynt skogstyp i kommunen och förekomst av Natura 
2000-naturtyp (9080).

61.
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NATURVÅRDSARTER

Sydlig sotticka* VU, lindskål* S, dvärgbägarlav* NT, 
desmeknopp* NT, skogsbräsma* S, ask* EN, skogsalm* 
CR, lind*, tvåblad* S. §, storrams* S, gulsippa* S, 
myskmadra* S, tandrot* S, ormbär* S, lundstjärnblomma* 
S, kärrfibbla* S, västlig husmossa* S, gullpudra* S, 
bäckbräsma* S, mörk lungört* S, skärmstarr* S, blåsippa* 
S, vätteros* S, strutbräken* S, skogsduva* S, §, nötkråka* 
NT, §, liten brunbagge NT, grönvit nattviol §

ARTRIKEDOM

Mycket hög.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat / Nyckelbiotop

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Granfri utveckling. Undvik rationell skogsskötsel och 
negativ påverkan på hydrologin samt körskador.Gullpudra



117Antagen 2021-11-29 § 240



118 Antagen 2021-11-29 § 240

BOKSKOGAR I FULLTOFTA 
STRÖVOMRÅDE

Variationsrikt större ädellövskogsområde som domineras 
av äldre och tidigare gallrade pelarbokskogar i de centrala 
och norra delarna, medan blandädellövskog, hässlen och 
fuktiga ask-alskogar finns mest i de västra och norra delarna. 
Pelarbokskogen är högvuxen och ganska homogen, ställvis 
med rikliga uppslag av bokföryngring. Bokhögstubbar med 
lågor finns spritt men ganska sparsamt. Talrikt med gamla 
rösen, och fägata. Nyckelbiotoperna innehåller många grova 
gamla bokar och en del grova vidkroniga ekar samt död ved. 
Askarna i fuktskogarna håller på att dö, med många torrträd 
och lågor som följd. Dessa värdekärnor är också artrika i 
trädskiktet, mer olikåldriga och skiktade. Förutom ask ingår 
även lind relativt rikligt medan alm förekommer endast 
sparsamt. Grov hassel förekommer på smärre ytor. Överlag 
kännetecknas skogarna av en örtrik vegetation. Objekt med 
förekomst av ett antal naturvårdsarter, bland annat kärlväxter 
och vedsvampar. De norra delarna med nyckelbiotoper kan 
bedömas ha ett högre naturvärde än genomsnittet i objektet. 
Betydelsefullt strövområde med flera stigsystem.

Naturvärdesklass: 362.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Bokskog av lågörttyp, blandädellövlund, 
ask-alskog, askkärr

BIOTOPKVALITET

Alsockel, alhögstubbe, allåga, grova bokar och ekar, 
jätteträd, rötskadade lövträd, grov hassel, bäckdal, diken, 
stenmurar, rösen, asktorrträd, asklågor, källmark, 

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (9130, 9160).

62
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NATURVÅRDSARTER

Ask* EN, skogsalm* CR, lind* S, stor häxört* S, 
gullpudra* S, kärrfibbla* S, skärmstarr* S, korallticka* NT

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Naturreservat, Natura 2000-område / ArtData, 
nyckelbiotop

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Lämna stora delar av objektet för fri utveckling. Delar av 
objektet kan utredas för småskalig veteranisering, som 
redan utförts i ekskogen västerut.
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FÄLADER VID LANDERÖD

Ett stort och mosaikartat beteslandskap med ekhagar, trädfria 
betesmarker, enefälader, alsumpskogar, små bäckar och 
våtmarker. Stora sammanhängande arealer med beteshävdad 
mark är idag sällsynt och därför särskilt värdefullt. Vissa av 
markerna har lång beteshistorik medan andra har kultiverats 
eller påverkats på annat sätt under senare tid. Huvuddelen av 
markerna hävdas genom bete, men det finns även ohävdade 
delar exempelvis vissa alsumpskogar och ekdominerade skogar 
i de centrala delarna. Det finns gott om äldre lövträd av ek, ask 
och al. Längst i norr finns en svagt hävdad ekhage med flera 
mycket grova ädellövträd med artrik kryptogamflora, men med 
en trivial kärlväxtflora. På de äldsta träden växer rödlistade 
kryptogamer som oxtungssvamp och skuggorangelav. I andra 
betesmarker finns exempelvis jungfrulin, backtimjan, hirsstarr, 
stagg och knägräs. Förekomsterna är dock ofta små och 
glesa. Spår av de sällsynta skalbaggarna skeppsvarvsfluga och 
tvåfläckig smalpraktbagge har också påträffats på gamla ekar. 
En nyckelbiotop finns i nordost.

Naturvärdesklass: 2

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Trädbärande betesmark, 
alsumpskog, kultiverad betesmark, småvatten

BIOTOPKVALITET

Grova och gamla ekar, grov bark, naken ved, ihåliga träd 
med mulm, solexponering, gammal och grov ask, låga av 
ask, klibbalsockel, död ved av klibbal, lång kontinuitet, 
stenmurar, odlingsrösen, stor betesmark.

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Trädklädd betesmark 9070 (delvis).

63.
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NATURVÅRDSARTER

Ask* EN, oxtungssvamp* NT, liten sönderfallslav* 
NT, skuggorangelav* NT, dvärgbägarlav* NT, 
skeppsvarvsfluga* NT, backtimjan NT, gulpudrad 
spiklav* S, rostfläck* S, grå skärelav* S, lönnlav* S, 
kornig nållav* S, jungfrulin N, kransrams* S, storrams* 
S, hirsstarr N, stagg* N, knägräs* N, bålgetingkortvinge* 
N, tvåfläckig smalpraktbagge* N, gulringad vedharkrank 
NT, rödhornad mulmstyltfluga VU, Carphacis striatus VU, 
Thamiaraea hospita NT, skeppsvarvsfluga NT, Triplax 
rufipes NT, silversmygare NT, smådopping* N, §, mindre 
hackspett NT, §

ARTRIKEDOM: -

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Delvis inom strandskydd / Äng och bete, nyckelbiotoper

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Fortsatt och gärna utökad beteshävd samt se till att de 
kommer nya efterträdare till de gamla ekarna.
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GAMLA EKAR VID BLOSSEHUSEN-
LAGNEHUS

Ett trettiotal grova ekar utmed landsvägen och i angränsande 
betesmark samt trädgård. Träden är mycket gamla med 
grov bark, håligheter och mulm. Flera sällsynta arter är 
påträffade på och i de gamla träden. Hit hör exempelvis de 
hålträdlevande skalbaggarna kardinalfärgad rödrock och 
gulbent kamklobagge samt kryptogamerna oxtungssvamp 
och gulpudrad spiklav. Kärlväxtfloran i betesmarken är av mer 
begränsat värde.

Naturvärdesklass: 264.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Trädbärande betesmark, jätteträd

BIOTOPKVALITET

Grova och gamla ekar, grov bark, naken ved, ihåliga träd 
med mulm, solexponering.

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Trädklädd betesmark 9070 (delvis).

NATURVÅRDSARTER

Kardinalfärgad rödrock NT, gulbent kamklobagge 
NT, skalbaggen Aniyus rubens NT, oxtungssvamp* 
NT, ekticka* NT, gulpudrad spiklav* S, grå skärelav* S, 
blankknäppare N, skalbaggen Nemadus colonoides N, 
rödpalpad rödrock N, smalknäppare N.

ARTRIKEDOM: -

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Delvis inom strandskydd / Malmqvist 1999, Malmqvist 
2004.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Skötsel av de gamla träden, fortsatt beteshävd samt se till 
att de kommer nya efterträdare till de gamla ekarna.
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SKÄLÄNGEN OCH SKILJEHUSEKEN

En ädellövskog på kalkrik mark bestående av bl.a. ek, 
lind, avenbok och bok som till en viss del är spärrgreniga 
och bukettväxande. Ett visst inslag av triviallöv som björk 
förekommer. Området är fuktigt till karaktären och fläckvis 
bestående av mindre alsumpskogar. Några bäckar rinner 
igenom området. Det finns gott om högväxta hasselskogar 
i det bitvis täta buskskiktet. Fältskiktet består bl.a. av 
storrams, kransrams, skogbingel, liljekonvalj, skogsnycklar, 
humleblomster, humle m.fl. Ett rikt fågelliv med bl.a. 
gransångare, gärdsmyg och svarthättw förekommer. Dessutom 
finns ekoxe i området. Ett antal stengärdsgårdar ramar in 
området som bl.a. gränsar mot granplanteringar. Förmodligen 
har marken varit gammal hagmark som fått växa igen. I 
nordost finns en liten skog av hassellundskaraktär. En grov, 
döende ek som är lämnad som naturminne finns i östra 
hörnet av området. Eken är minst 250 år gammal och har 
stor betydelse för den lägre faunan även som döende och 
får inte röras. Nedfallna grenar och stamdelar får heller inte 
upparbetas eller på annat sätt förstöras. Den ovanliga sotlaven 
förekommer på trädet.

Naturvärdesklass: 2

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Ädellövskog, klibbalskog av 
översilningstyp, klibbalkärr

BIOTOPKVALITET

Grov gammal ek, rötskadade träd, torrträd, klen död 
ved, högstubbar, rotvältor, lågor, lövsocklar, hässle, 
stillastående vatten,  

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura-2000 naturtyp (9020)

NATURVÅRDSARTER

Lind* S, kransrams S, skogsnycklar* S, § 
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ARTRIKEDOM

Tämligen artrikt (fågelliv)

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Biotopskydd / ArtData, Skyddsvärda träd, nyckelbiotop 
naturminne, nyckelbiotop ädellövskog,

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Undvik rationell skogsskötsel och hydrologisk negativ 
påverkan, friställning av inväxta ädellövträd (ek)
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Skiljehuseken



126 Antagen 2021-11-29 § 240

BETESLANDSKAP VID SLAGTOFTA

Mosaiklandskap av alsumpskogar, betade björk- och ekhagar 
samt enefälader under kraftledning. Rik förekomst av 
vidkroniga grova ekar och bokar. Åtskilliga gamla björkar 
och även en spridd grupp av grova solitära tallar i hagmarken. 
Många blommande buskar av hagtorn och rosor samt väl 
utvecklade solexponerade bryn. Rikligt med enbuskar på 
enefäladen och väl utvecklad tuvad grässvål i betesmarkerna. 
Blomrika marker av backtimjan, rotfibbla och stenmåra. 
I alsumpskogar korsande smärre vattendrag och partier 
med översilade källmark. Gott om hagtorn i alskogarna. 
Förekomst av flera intressanta naturvårdsarter. Förekomst av 
granplanteringar, men bara i smärre ytor inom objektet.

Naturvärdesklass: 266.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Klibbalskog av översilningstyp, 
björk- och ekhagmark, enefälader, vattendrag, källmark

BIOTOPKVALITET

Grov vidkronig bok, ek och tall, gammal vidkronig björk, 
ektorrträd, grova solexponerade björk – och eklågor, 
blomrika bryn med olvon, hagtorn, hassel, enbuskar, 
blomrika välbetade grässvålar, blockrik tuvig mark, 
översilad källmark, blöta lågor, vattendrag, stenmurar, 
rösen

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (9020).

NATURVÅRDSARTER

Ask* EN, alm* CR, kärrfibbla* S, bäckbräsma* S, 
skärmstarr* S, rankstarr* S, humlekortvinge* VU, 
lackticka* N, hagtornsfjäril* N, backsippa VU, § (troligen 
utgången), slåttergubbe VU, § (troligen utgången), 
fiskgjuse* §
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ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat / ArtData, nyckelbiotoper

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen beteshävd. Röjning av igenväxta delar av 
betesmarken.
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HAGMARKER VID SKOGAHUSET-
BODDAHUS

Smärre mosaikområde och topografiskt småbrutet objekt 
bestående av betes- och våtmarker med ingående lövskogar. 
De betade markerna i den sydöstra delen har generellt en 
god hävdstatus. Stora ytor utgörs av välbetad grässvål och 
stenbunden tuvig mark med lågvuxen ljung, stagg och gökärt 
samt till och med enstaka slåttergubbar. Det finns också stora 
ytor i den centrala och norra delen som är igenväxande med 
buskar, björnbär och högt gräs. Lövsly etablerar sig där snabbt 
och gräset samt örnbräken är högvuxet. Få ytor med tydligt 
näringspåverkad vegetation, och då främst i den norra delen. 
Inslag finns av smärre betade fuktängar och högörtängar 
i terrängsvackor. Totalt sett förekommer många solitära 
grova träd av en mängd olika trädslag, främst ek, gran och 
tall. Även förekomst av grova hasselbuskar, apel, rönn och 
sälg. En anlagd våtmark ligger längst söderut i objektet och 
tillför värden för fågellivet och trollsländefaunan. Gott om 
stenmurar och gamla odlingsrösen.

Naturvärdesklass: 2

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Enefälad, trädbärande hagmark, 
betad alskog och aspskog, fuktäng, högörtäng, öppen 
våtmark

BIOTOPKVALITET

Välbetad grässvål, stenbunden mark, tuvig mark, diken, 
stenmurar, stenrösen, vidkroniga grova löv- och barrträd, 
grov eklåga, talltorrträd, sälg, apel, äldre hassel 

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (6230, 6410, 6430, 
9070).

NATURVÅRDSARTER

Slåttergubbe* VU, §
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ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat / Äng och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen och helst utökad beteshävd. Röjning av sly 
och putsning av igenvuxna partier av örnbräken och täta 
utbredda björnbärssnår. Ingen konstgödning.
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MOSSE VID STAVRÖD

Ett varierande område med bitvis stenbunden betesmark. 
Området har ett stort antal välbevarade odlingsrösen 
samt några välbevarade stengärdsgårdar och en fägata. I 
den nordöstra delen finns en gammal torvvandring - ett 
redskap som härstammar från tiden då man bröt torv. I 
den stenbundna delen av betesmarken förekommer bl.a. 
jungfrulin, stenmåra, ärenpris, brunört*, liten blåklocka* och 
gökärt. I betesmarken finns en del solitära björkar samt några 
enstaka bokar. I områdets norra del finns en mosse med 
ett välutvecklat laggkärr med arter som ängsull*, kärrsilja*, 
flaskstarr*, vitmossa*, småsileshår*, ljung, tranbär och 
dystarr. Större delen av mossen är fortfarande öppen men 
björksly börjar växa in. I de torrare delarna av laggkärret har 
snärjmåra, trådtåg och buskviol noterats. Även kärrspindel 
har observerats. Fågelrikt område med bl.a. stenskvätta och 
hackspett. Områdets belägenhet precis intill väg 22 och i en 
annars barrskogsdominerad region gör att det har ett värde för 
landskapsbilden. 

Naturvärdesklass: 268.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Björkmosse

BIOTOPKVALITET

Stenbunden betesmark, rösen, stenmurar, fägata, solitära 
träd, bokhögstubbar, torrakor, död ved

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Ovanlig naturtyp i landskapet och förekomst av Natura 
2000-naturtyp (4030, 6270)

NATURVÅRDSARTER

---

ARTRIKEDOM

Delvis artrikt (fågellivet) och lokalt ett viktigt objekt
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OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Fornlämning, fossil åker / ArtData, Ängs- och betesmark, 

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen beteshävd, undvik rationell skogsskötsel i 
objektets lövskogar och hydrologisk negativ påverkan
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FÄLAD NORR OM STAVRÖD

Liten igenväxande fälad som ligger mellan odlade marker 
i utkanten av gamla Stavröds by uppe på Linderödsåsen. 
Objektet har troligtvis slåttrats tidigare. De betade markerna 
varierar till sin karaktär, från ganska sluten björkhage till helt 
öppen mark. För övrigt finns det en del nypon och några 
frivuxna ekar och björkar. En del ganska grova hässlebuketter 
förekommer. Det lilla området är inringat av stengärdsgårdar 
i sämre skick. Slåtter- och hävdberoende arter som svinrot, 
slåttergubbe och jungfrulin har noterats. Bland övriga arter 
kan nämnas ängskovall, gökärt och gråfibbla. 

Naturvärdesklass: 3

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Igenväxningsmark / Trädbärande betesmark, björkhage, 
hässlebuketter

BIOTOPKVALITET

Delvis välbetad grässvål, stenbunden mark, fuktsänkor, 
diken, stenmurar, rösen, hässlebuketter, 

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (6270).

NATURVÅRDSARTER

Slåttergubbe VU, §, ask* EN, 

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR 

Inget utpekat / Ängs och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen och helts utökad beteshävd. Röjning av 
igenvuxna partier. 
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ODLINGSLANDSKAP VID EKERÖD

Välbetade betesmarker med inslag av bokskog och 
våtmarker i kuperad terräng. Förekomsten av grova 
torrakor är förhållandevis stor. En hel del odlingsrösen 
och stengärdsgårdar i varierande skick förekommer 
inom områdets samt en älvkvarn från forntiden i söder. 
Betesmarken har i norr karaktären av en enefälad med 
enbuskar och björk. Marken har en representativ flora där 
bl.a. blåtåtel*, slåttergubbe, grönvit nattviol, gökärt*, liten 
blåklocka*, borsttåg* och stagg* har noterats. I området 
finns en hel del fuktstråk och en igenväxande mindre mosse 
där mossvegetation, kråkklöver, frossört, vattenklöver, 
strandlysning, älggräs, tuvull och gräsull förekommer. Marken 
är ogödslad. Trädskiktet är glest och innehåller främst ek 
och björk. En hel del gamla och spärrgreniga utmarksbokar 
förekommer. I öst finns en fin äldre bokskog med lite inslag 
av gran som nyligen gallrats och bokföryngring växer fram i 
täta bestånd. En del smårönnar förekommer också. Arterna 
i fältskiktet växer glest och är av trivial sort. En hel del 
våtmarker, bäckar förekommer inom objektet. 

Längst i söder finns det ett mindre område med bokskog i 
varierande ålder samt mindre betesmarker med trivial flora. I 
bokskogen är de största träden i 100-årsåldern. Området har 
utvecklats fritt och i det blyga fältskiktet förekommer bl. a. 
gulplister och ekorrbär. Här har den rödlistade laven kupig 
skrynkellav tidigare noterats. Här finns också en äldre stenlagd 
valvbro och en gammal jordkällare. Området är fågelrikt 
och det observerades mycket rovfågel (glada och ormvråk), 
nötskrika, hackspett, stenskvätta, morkulla samt klövvilt. 
Skåneleden går i anslutning till områdets norra delar vilket 
ökar områdets rekreations- och fritidsvärde. 

Naturvärdesklass: 270.
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Vattenklöver
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DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Björkmosse, blandskog, 
trädbärande hagmark, enefälad, öppna våtmarker

BIOTOPKVALITET

Grova bokar, spärrgreniga bokar, grova torrakor, 
stenmurar, rösen, betad skog, våtmark, mosse, 

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (6270, 5130, 6410)

NATURVÅRDSARTER

Stare VU, hussvala VU, gröngöling NT, sånglärka NT

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningen

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat / Artdata, ängs- och betesmark, objekt med 
naturvärde, 

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen beteshävd i betesmarkerna. Undvik rationell 
skogsskötsel och negativ hydrologisk påverkan på mossen
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ÄDELLÖVSKOG NORR OM EKERÖD

Högvuxen äldre och grov bokskog på långsträckt åsbildning. 
Skogen är påverkad av gallringar, men är ändå relativt 
olikåldrig och ställvis flerskiktad. Inslag finns av ask, ek, 
lind, skogslönn och sykomorlönn. Fältskikt av fryletyp, 
men där finns spridda ytor även av lågört med vitsippa. 
Överlag sparsam förekomst av död ved, men inslag finns av 
rötskadade stammar och några riktigt grova bokhögstubbar 
med tillhörande lågor. Småskalig täktverksamhet har påverkat 
åsen på flera platser, och en väg korsar den västra delen. 
Åsbildningen vetter söderut mot öppna åkrar, och brynen 
är där solbelysta, vilket kan gynna insektslivet. I svacka norr 
om åsen ansluter fuktigare blandlövskog med ställvis mycket 
död ved. Den hasselrika askdominerade bland-lövskogen 
är medelåldrig till äldre och högvuxen. Trots tidigare 
dikningar finns höga värden och mängder med lågor och 
torrträd, främst av ask, men även björk, sälg och rönn. Viss 
översilning förekommer ännu. Floran är dessutom rikare med 
skogsbingel, lungört och lundstjärnblomma. Inslag finns av 
grövre bokar och ekar i de friskare kantzonerna. Sammantaget 
ett värdefullt lövskogsområde vars naturvärden kan bli än 
högre med frånvaro av skogsbruk.

Naturvärdesklass: 2

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Bokskog av fryletyp, askkärr

71.

70
70

71

±

0 400200
Meter

BIOTOPKVALITET

Grova bokar, senvuxna bokar, grova bokhögstubbar, 
boklågor, ektorrträd, eklågor, fnösketickor, asklågor, 
asktorrträd, stenmurar, odlingsrösen

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (9110).

NATURVÅRDSARTER

Ask* EN, lind* S, lundstjärnblomma* S, mörk lungört* S, 
skärmstarr* S, mindre hackspett* NT, §, skogsduva* N, §

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivande skog.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat / ArtData

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Granfri utveckling. Spara död ved och låt skogsdiken växa 
igen.
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KULTURLANDSKAP VID KYLESTORP

Mosaiklandskap av alsumpskogar, alkärr, björkhage samt 
enefälad med öppen stenbunden mark. Alsumpskogen är 
äldre och har lövsocklar. Där förekommer död ved och några 
signalarter för skyddsvärd skog. De betade markerna varierar 
till sin karaktär, från ganska sluten björkhage, via glest hässle 
och mer öppen enefälad till helt exponerade fuktsänkor och 
gammal åker. Generellt välbetad grässvål och stenbunden 
tuvig mark. Tydligt näringspåverkad vegetation och inga 
särskilda hävdgynnade arter noterades, varför naturvärdet inte 
bedöms vara högt.

Naturvärdesklass: 372.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Enbuskmarker, björkhage, hässle, 
klibbalkärr

BIOTOPKVALITET

Vidkronig ek, grov hassel, solexponerade bryn med 
hagtorn, slån och enbuskar, välbetad grässvål, blockrik 
tuvig mark, fuktsänkor, diken, stenmurar, rösen

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (5130, 6230, 9070, 
9080), men med överlag låg bevarandestatus.

NATURVÅRDSARTER

Ask* EN, missne* S, rankstarr* S, vanlig groda* §

ARTRIKEDOM

Något artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat / Äng och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen beteshävd.
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BETESMARKER VID SATSERUP

Beteslandskap norr om Satserup. De betade markerna 
varierar till sin karaktär, från ganska sluten björkhage via 
öppen enefälad till helt exponerade fuktsänkor och gammal 
åker. Generellt välbetad grässvål och stenbunden tuvig 
mark. Tydligt näringspåverkad vegetation i de norra delarna 
och något lägre naturvärde där, men i princip ogödslad 
naturbetesmark i de södra mest värdefulla delarna med rik 
flora och förekomst av flera hävdgynnade arter. Sammantaget 
ett värdefullt objekt.

Naturvärdesklass: 2

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Trädbärande betesmark, enefälad, 
björkhage, klibbalkärr

BIOTOPKVALITET

Välbetad grässvål, torrbackar, stenbunden mark, 
fuktsänkor, blockrik tuvig mark, diken, stenmurar, rösen, 
enebuskar

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (5130, 6230, 9080).

NATURVÅRDSARTER

Slåttergubbe* VU, §, granspira* NT, backtimjan* 
NT, borsttåg* NT, jordtistel* NT, gröngöling* NT, §, 
silversmygare* NT

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat / ArtData, äng och betesmark
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ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen beteshävd. Röjning av igenvuxna partier, 
främst i fuktigare enbuskmarker.
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BETESMARKER SÖDER OM 
KYLEGÅRDEN

Betesmarkslandskap med anslutande vattendrag och 
omgivande alskogar. De betade markerna är generellt sett 
mycket välhävdade. Stora ytor har välbetad grässvål och 
stenbunden tuvig mark med lågvuxen ljung. Tillsammans 
med den lätt kuperade topografin, från små björkkullar 
till fuktsänkor, och de många solitära grova träden är 
det ett mycket naturskönt objekt. Vegetationen i delar av 
betesmarken verkar dock vara näringsgynnad med en trivialare 
flora. Hävden är dock god. Här finns potential att hitta fler 
naturvårdsarter, bland annat av insekter och svampar.

Naturvärdesklass: 274.

DOMINERANDE NATURTYP / BITOP

Äng och betesmark / Enefälad, björkhage, fuktäng, 
högörtäng

BIOTOPKVALITET

Välbetad grässvål, stenbunden mark, tuvig mark, diken, 
stenmurar, rösen, asktorrträd, grova vidkroniga bokar och 
ekar, gammal solitärtall, grova hasselbuskar, enbuskar

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (6230, 6410).

NATURVÅRDSARTER

Borsttåg* NT, ask* EN, skogsalm* CR

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat / ArtData, äng och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen beteshävd. Röjning av lövsly och putsning av 
igenvuxna partier. Ingen konstgödning.
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75

74

±

0 400200
Meter



136 Antagen 2021-11-29 § 240

ALSKOGAR VID KYLE

Äldre alskog utmed vattendrag, tidvis översvämmad.  Låg 
sentida skoglig påverkan på alskogen, men ändå en ganska 
likåldrig och enskiktad skog. Varierande inslag av död ved, 
men högstubbar och lågor påträffas mest sparsamt. Viss 
sockel-bildning förekommer. Örtrik alskog med inslag av 
ask. Ömsom rinnande vattendrag ömsom mera lugnflytande. 
På ett par platser finns kvillar, där fåran delar upp sig med 
öbildningar som följd.

Naturvärdesklass: 3

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Strandalskog, vattendrag

BIOTOPKVALITET

Alhögstubbar, asktorrträd, kvill, blockrikt

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (9080).

NATURVÅRDSARTER

Ask* EN, skogsalm* CR, kärrfibbla* S, gullpudra* S

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat / ArtData, äng och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Inga åtgärder.

75.
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Gullpudra
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SKOGS- OCH VÅTMARKSMOSAIK 
ÖSTER OM STAVRÖD

Större område med lövsumpskog i mosaik med öppna 
våtmarker, några med vattenspeglar, samt avvattnande 
vattendrag av olika bredd. Objektet är variationsrikt 
och inrymmer olikåldrig alsumpskog, björksumpskog, 
blandsumpskog, äldre blandskog, videsnår, starrmader och 
smärre vattenytor. I skogsområdena förekommer död ved 
i måttlig omfattning. Få naturvårdsarter hittades. I objektet 
ingår partier med smärre granplanteringar och gallrad lövskog, 
som inte har några påtagliga naturvärden idag. Objektet 
kan vid fördjupade biologiska inventeringar visa sig ha högt 
naturvärde.

Naturvärdesklass: 376.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Klibbalskog av översilningstyp, öppna 
våtmarker, kärr

BIOTOPKVALITET

Alhögstubbe, allåga, björkhögstubbe, björklåga, björk 
med bohål, grov ekrotvälta,översilning, vattendrag, 
videbuskage, öppen starrmad, högörtäng

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (9080).

NATURVÅRDSARTER

Ask* EN, småvänderot* N, missne* S, rutlungmossa* S

ARTRIKEDOM

Något artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat / Nyckelbiotop

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Undvik rationell skogsskötsel och negativ hydrologisk 
påverkan. Spara död ved.
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BETESLANDSKAP ÖSTER OM 
STAVRÖD

Beteslandskap öster om Stavröd. De betade markerna i den 
södra och sydöstra delen har generellt en god hävdstatus 
och flora, medan den sydvästra och västra delen av objektet 
generellt har sämre hävdstatus. Stora ytor har välbetad grässvål 
och stenbunden tuvig mark med lågvuxen ljung, blandat med 
betesfållor med tydligt näringspåverkad vegetation och som 
då ofta är igenväxande. Fuktigare marker är ofta igenvuxna 
högörtängar. Här har nötbetet inte kunnat hålla högvuxen 
vegetation i schack. Genom de centrala och södra delarna 
av objektet rinner flera vattendrag, delvis i diken, delvis nära 
naturligt. Sammantaget ett betesmarkslandskap med inslag av 
värdefulla naturbetesmarker.

Naturvärdesklass: 2

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Enefälad, klibbalskog av 
översilningstyp

BIOTOPKVALITET

Välbetad grässvål, stenbunden mark, tuvig mark, 
högörtäng, dike, stenmur, röse, solitär sälg, grov ask, 
asktorrträd, enbuske, vattendrag

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (6230, 9080).

NATURVÅRDSARTER

Slåttergubbe* VU, §, jordtistel* NT, ask* EN, kärrfibbla* 
S, småvände-rot* N

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat / ArtData, äng och betesmark

77.
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ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen och helst utökad beteshävd. Röjning av sly 
och putsning av igenvuxna partier. Återupptagen hävd på 
igenväxande delar. Ingen spridning av konstgödsel.
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BETESMARKER NORR OM ÄSPINGE

Nötbetade gamla fäladsmarker, delvis välhävdade, delvis 
stadda i igenväxning med uppväxande al och björk. Ogödslade 
naturbetesmarker med enbuskar, finns främst på smärre 
höjdsträckningar. Inom objektet finns enstaka äldre alsolitärer, 
grova lindar och döda högstubbar. På välbetad frisk gräsmark 
med ljungtuvor är floran speciellt örtrik. Slåttergubbe och 
borsttåg förekommer där i stora populationer. Även fågel- 
och fjärilsfaunan är artrik och värdefull. Våtmarkssänkorna 
domineras av högörtvegetation som älggräs.

Naturvärdesklass: 278.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Enbuskmark, trädbärande 
betesmark 

BIOTOPKVALITET

Välbetad ogödslad grässvål, torrbackar, fuktsänkor, 
stenbunden mark, blockrik tuvig mark, diken, stenmurar, 
enebuskar, rötskadade lövträd

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000) 

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (6230).

NATURVÅRDSARTER

Slåttergubbe* VU, §, borsttåg* NT, jordtistel* NT, 
darrgräs* N, lind* S, gulsparv* VU, §, gröngöling* NT, §, 
silversmygare* NT

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat / ArtData, äng och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Helst utökad beteshävd av nöt. Röjning av uppväxande al 
och björk.
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Jordtistel
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SATSERUPS HALL

En äldre bokskog med ett litet inslag av ek. I objektet finns 
en drumlinliknande urbergsknalle med en brant mot sydöst. 
Objektet är rikt på torrakor och vedsvamp. Lågor och 
högstubbar förekommer relativt rikligt. Inom objektet har flera 
ovanliga och rödlistade lavar observerats; lunglav, bokvårtlav, 
stiftklotterlav och objektet är välinventerat när det gäller lavar, 
mossor och insekter. Objektet är betydelsefullt för fåglar och 
insekter, bohål av hackspett observerades. I buskskiktet finns 
självföryngrad bok och en del rönn. Fältskiktet består av bl.a. 
kransrams, skogsstjärna, ängskovall, ekorrbär, örnbräken, 
skogsbräken, majbräken, trådtåg, liljekonvalj och skogsbingel. 
En del stengärdsgårdar i bra till mindre bra skick. I objektets 
västligaste del finns en renoverad brydestuga.

Naturvärdesklass: 1

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Ädellövskog i branter

BIOTOPKVALITET

Gammal bok, grov bok, blommande träd, brant sluttning, 
rasbrant, block, död ved, torrträd, torrakor, rötskadade 
spruckna träd, klen död ved, tickor, lågor, 

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (9130)

NATURVÅRDSARTER

Platt fjädermossa S, 

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Biotopskydd, nyckelbiotop / ArtData, skogligt 
biotopskydd, nyckelbiotop berghäll

79.

79
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ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Undvik rationell skogsskötsel, friställ och spara gamla 
träd, spara död ved



141Antagen 2021-11-29 § 240

AL- OCH BLANDÄDELLÖVSKOG VID 
LJUNGSTORP

Sammansatt område bestående av alsumpskogar, alkärr och 
fragment av artrik allund samt olikåldrig och flerskiktad 
blandädellövskog vid vattendrag. Alskogarna har olika ålder, 
från yngre till äldre. Inslag finns av björk, bok, lind, ek, ask, 
gran. I buskskiktet växer hägg, hassel, hagtorn och benved. 
I fältskiktet dominerar arter som älgört, gulplister, kärrviol, 
kabbleka, liljekonvalj, vitsippa, kirskål och bunkestarr. 
Förekomst av ytor med stora sockelbildningar och periodvis 
stillastående vatten. Vattendraget bildar öar, som ger upphov 
till så kallade kvillar. Varierande mängd död ved, men överlag 
sparsam. I området finns yngre granplanteringar och även ett 
öppet nyupptaget hygge.

Naturvärdesklass: 280.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Klibbalskog av översilningstyp, 
klibbalkärr, blandädellövlund

BIOTOPKVALITET

Alsocklar, översilning, mossblock, bäckdråg, bäck, 
rotvältor, lågor, blockrik bäck, döda stående askar, grova 
alar, stenmur

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (9080).

NATURVÅRDSARTER

Rankstarr* S, kärrfibbla* S, myskmadra* S, grönvit 
nattviol* §, aklejruta* S, ask* EN, lind* S, blåsippa* 
S, storrams* S, gulsippa* S, kransrams* S, ormbär* S, 
desmeknopp* NT, bäckbräsma* S, hässleklocka* S, 
småvänderot* N, rutlungmossa* S

ARTRIKEDOM

Ställvis hög, för övrigt måttlig.
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OMRÅDESSKYDD / INVENTERING

Ingår i utpekat strandskydd. Delar är biotopskyddade (2 
delobjekt) / Nyckelbiotop, sumpskog

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Granfri utveckling. Känsliga skogsmiljöer för hydrologisk 
påverkan och körskador.
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HAGMARK NORDOST OM SATSERUP

Välhävdade betesmarker i ett kuperat landskap med 
stengärdsgårdar i bra skick. En viss kvävepåverkan märks 
och floran är trivial. Bland annat noterades gråfibbla, 
brunört och liten blåklocka Även dessa förekommer dock 
sparsamt. Buskskiktet består framför allt av en som växer vid 
stengärdena. I objektet finns en mindre, välbetad och torrare 
alsumpskog med medeltätt trädskikt av företrädesvis al, men 
även med inslag av björk. I fältskiktet förekommer bl. a. 
kärrtistel, blodrot, veketåg och mossvegetation. I övrigt finns 
det en hel del grova ekar samt en anlagd damm som ytterligare 
berikar landskapets värden.  

Naturvärdesklass: 3

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Alsumpskog, trädbärande 
betesmark 

BIOTOPKVALITET

Stenmurar, stenbunden mark, blockrik tuvig mark, 
fuktsänkor, våtmark, alsumpskog, död ved, eksolitär 

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (4030) 

NATURVÅRDSARTER

 -

ARTRIKEDOM

Måttlig

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR 

Inget utpekat / Ängs- och betesmark, fossil åker

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Helst utökad beteshävd, spar död ved
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SATSERUPS MOSSE

Satserups mosse är belägen på Linderödsåsen ca 160 m.ö.h. 
och ligger i en långsträckt sänka som består av jordbruksmark. 
Sänkan består i övrigt av skogsmark och granen är särskilt 
framträdande. Mossen har varit utsatt för torvtäkt i flera 
olika omgångar, vilket har lett till att den ursprungliga 
tuv- och höljevegetationen i princip är försvunnen. I stället 
dominerar risvegetation med blåbär, odon, kråkbär, lingon, 
klockljung, ljung, tuvull, tuvsäv och lavar. Detta beror på 
att dräneringsdikena fortfarande har sådan kapacitet att 
mosseplanet får torrare betingelser. En kraftig invandring 
av träd har skett på mosseplanet, framför allt av björk men 
även tall och gran förekommer. I djupa torvgravar har 
lösbottenvegetation kommit in och ockuperat stora ytor. 
Laggkärr saknas nästan helt. Resterna av mossen är dock 
värdefull för den lokala faunan och det har noterats orre 
på senare tid. Vid återinventeringen noterades blågull samt 
brakved. 

Naturvärdesklass: 382.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Myr / Björkmosse, sekundär lövskog, blandskog

BIOTOPKVALITET

Björkhögstubbar, björklågor, torrakor, tickor, död ved, 
småvatten, 

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Ovanlig naturtyp i kommunen 

NATURVÅRDSARTER

 --

ARTRIKEDOM

-- 
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OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekta / -

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Undvik rationell skogsskötsel i objektets lövområden och 
ytterligare hydrologisk negativ påverkan på myren. Lägg 
igen diken.
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HAGMARK NORR OM RÅSET

Objektet delas av en väg i två mindre områden med 
betesmarker och två mindre alsumpmarker. Objektet ligger 
i en relativt flack och småbruten bygd som har en lång 
kontinuitet i hävden. Ingen synlig kvävepåverkan finns. 
Väster om vägen är mer öppen och det finns relativt rikligt 
med smörboll, slåttergubbe och även orkidé, stenmåra och 
ärenpris i området. I sumpmarken finns bl. a gökblomster. 
I den västra delen finns även ett parti lite grövre, äldre ekar. 
I sumpmarkerna har alsly etablerat sig. Stengärdsgårdar 
och odlingsrösen förekommer. Väster om vägen har mer 
karaktären av betad skog. Men även här finns öppna partier. 
Stora ytor i omgivningen domineras av skog.

Naturvärdesklass: 3

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och Betesmark / Trädbärande hagmark, betad 
lövskog

BIOTOPKVALITET

Tuvig blockrik mark, vidkronig ek, solitär apel och 
hagtorn, sumpmark, stenmurar, rösen, död ved, klen död 
ved, torrakor, tickor, enbuskar, 

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (4030, 6410, 9070)

NATURVÅRDSARTER

Smörbollar*S, slåttergubbe VU, 

ARTRIKEDOM

Artrikare är omgivningarna

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat / ArtData, Ängs- och betesmark

83.
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ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Fortsatt och helst utökad beteshävd, undvik 
konstgödning, undvik negativ hydrologisk påverkan på de 
blöta partierna, undvik rationellt skogsbruk
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Smörbollar
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HAGMARKER SYDÖST OM RÅSET

En igenväxande enefälad som ligger i en relativt flack och 
småbruten bygd. Stora ytor i omgivningen domineras av 
gallrad skog och röjd då trädskiktet var glest. Marken i 
skogspartiet är friskt – fuktigt och fältskiktet består av bl.a. 
älggräs, kärrtistel, hallon, veketåg och knapptåg. Objektet 
har fläckvis kvarvarande rester av den ursprungliga floran. 
Arter som noterades vid återinventering var prästkrage, 
gökblomster, stagg, stenmåra, gåsört, nysört, luddtåtel, 
blåtåtel och ärenpris. Objektet var tidigare bara delvis 
stängslat och bara lite av den öppna hagen var hävdad, resten 
var igenväxande. Vid återinventeringen var större delen 
av området stängslat och fårbete hade bedrivits. Bland de 
centralt belägna täta enbestånden var betingelserna torrare där 
ljung, lingon, blåbär, kråkbär och odon förekom. I busk- och 
trädskiktet förekommer förutom en, även rönn, ben- och 
brakved, björk, al, enstaka granar, ekar och tallar. I de östra 
delarna förekommer ett par, för området, grova ekar. En bäck 
rinner genom området som bitvis är försumpad. Trädskiktet 
vid bäcken domineras av al. Stengärden och odlingsrösen 
finns. En mindre del av den öppna hagen har tidigare varit 
åker och området är något kvävepåverkat. 

Naturvärdesklass: 384.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Igenväxningsmark, enefälad

BIOTOPKVALITET

Stenbunden ogödslad grässvål, högörtängar, bäck, 
stenmurar, rösen, enbuskar, klen död ved, rönn, damm, 
grova ekar

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (6410)

NATURVÅRDSARTER

Slåttergubbe VU §, borsttåg NT,
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ARTRIKEDOM

Något artrikare än omgivningarna

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat / ArtData, Ängs- och betesmark, objekt 
med naturvärde

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Återupptagen hävd på igenväxande enbuskmarker och 
röjning av uppväxande lövsly. 
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BOKSKOG VID TIMAN

Gammal högvuxen bokskog med lång skoglig kontinuitet. 
Riklig förekomst av död ved, ofta grov. Överhuvudtaget 
gott om värdeelement som grova gamla bokar, undertryckta 
senvuxna bokar och rötskadade stammar med håligheter och 
ibland mulm. Relativt liten bokskog men variationsartad, 
från mer enskiktade partier med stora gläntor till flerskiktad 
mer sluten bokskog. Hedbokskog med obefintligt fältskikt. I 
den norra delen korsar ett översilat bäckstråk, som kantas av 
gammal klibbal, även den med innehåll av död ved. Sparsam 
men spridd förekomst även av björk, ek och rönn i skogen, 
liksom enstaka granar. Gott om jättesvampmal, som är knuten 
till fnöskticka, och flera rödlistade lavar på rötskadade gamla 
bokar. Troligen finns även specialiserade vedlevande insekter 
och svampar. Totalt sett ett värdefullt objekt för biologisk 
mångfald. Låg sentida skoglig påverkan inom objektet, men 
skogen omges av ett rationellt skogsbruk, och kalhyggen 
ansluter på tre sidor. Tidigare ett domänreservat, numera 
skyddat som naturreservat.

Naturvärdesklass: 2

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Bokskog av fryletyp, klibbalskog av 
översilningstyp

BIOTOPKVALITET

Grova bokar, gamla bokar, senvuxna bokar, 
bokhögstubbar, boklågor, fnösketickor, bäckdråg, 
översilning, källmark, stenmur, blockrik mark, 
alhögstubbar, allågor, alsocklar

85.
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SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av hotad Natura 2000-naturtyp (9110).

NATURVÅRDSARTER

Jättesvampmal* NT, rosa lundlav* VU, bokvårtlav* NT, 
bokkantlav* NT, orangepudrad klotterlav* NT, gulnål* 
S, kornig nållav* S, platt fjädermossa* S, skärmstarr* S, 
gullpudra* S

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivande skog och lokalt viktigt objekt.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Naturreservat, Natura 2000-område / ArtData, 
nyckelbiotop

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Granfri utveckling.
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HULTA MOSSE

Skogsbevuxet stort och svårtillgängligt mossområde omgivet 
främst av skogsmarker av olika slag. Mossen är kraftigt 
påverkad av tidigare dikningar och torvtäkter, som indelade 
området i parceller. Det finns därför inget helt ostört öppet 
mosseplan på myren. Odon, klockljung och kråkris är vanliga 
ris på kvarvarande mossepartier mellan torvgravar. I den 
gamla torvtäktens sänkor finns stillastående vattensamlingar, 
ofta med vattenklöver eller starr. Översilade dråg och 
fuktsänkor med intressantare flora förekommer i de norra 
och västra delarna av objektet. Varierande skogsmiljöer i 
området, men lövskogar dominerar. Längs med den södra 
delen av mossområdet finns ett bälte med äldre bokdominerad 
ädellövskog, med inslag av avenbok, ek, björk, rönn, ask och 
hassel. Denna skog är mest gallrad, men det finns partier med 
äldre oskött bokskog med död ved. 

Naturvärdesklass: 386.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Myr / Björkmosse, sekundär lövskog, blandskog, bokskog 
av örtfattig typ

BIOTOPKVALITET

Grov björk, björkhögstubbar, björklågor, videsnår, sälg, 
asktorrträd, bokhögstubbar, boklågor, tickor, klen död 
ved, småvatten, fuktsänkor, diken, stenmurar

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Ovanlig naturtyp i kommunen.

NATURVÅRDSARTER

Ask* EN, revlummer* §, blåmossa* §, bäckbräsma* S, 
lind* S, tofsvipa* §, matt rörbock NT

ARTRIKEDOM

Ej artrikare än omgivande landskap.
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OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat / ArtData

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Granfri utveckling för äldre oskött lövskog med 
värdeelement. Undvik rationell skogsskötsel i objektets 
lövskogar och ytterligare hydrologisk negativ påverkan på 
myren.
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BETESMARKER VID HULTA

Lätt kuperat beteslandskap vid Hulta öster om Svenskköps 
mosse. De nötbetade markerna är såväl ogödslade och 
välbetade som igenvuxna med tydlig näringspåverkan. 
Det finaste partiet finns i den nordvästra delen, med en 
stenbunden tuvig enbuskmark och artrik flora. Det finns dock 
ytor där betet varit svagt och som är igenvuxna med högt gräs. 
I terrängsvackor finns betade fukt- och högörtsängar med en 
riklig förekomst av fjärilar. Spritt finns solitära blommande 
buskar och vidkroniga äldre lövträd av olika trädslag. Inom 
objektet ingår några gödslade gräsmarker med trivial flora 
samt ett par hyggen. Kulturhistoriskt rikt landskap med 
fägator, stenmurar och rösen. Sammantaget ett värdefullt 
mosaiklandskap.

Naturvärdesklass: 3

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Enefälad, betad lövskog

BIOTOPKVALITET

Välbetad grässvål, stenbunden mark, fuktäng, högörtäng, 
blockrik tuvig mark, diken, stenmurar, rösen, solitära 
lövträd, grova vidkroniga lövträd (oxel, rönn), hagtorn, 
grov en, våtmark, alhögstubbe, alsockel, dammar
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SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (6230, 6410, 6430).

NATURVÅRDSARTER

Borsttåg* NT, ask* EN, gröngöling* NT, §

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat / ArtData, äng och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen beteshävd. Utglesning av igenvuxna partier 
med enbuskar.

Borsttåg
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NORRESKOG

En mosaikartad fäladsmark med bok- och björkbackar med 
inslag av gran, tall och al. I objektets nordöstra hörn finns ett 
öppet mosseplan med ljung och kråkbär. Mossen är påverkad 
av tidigare dikning och torvtäckt. Söder om mossen har det 
skett en del slutavverkning av gran. Mycket klen död ved 
täcker marken här. Fäladsmarken omges av fuktiga partier 
med kärrtistel och veketåg. Fältskiktet domineras av arter 
som borsttåg, blåklocka, knägräs och ärenpris. Enbuskar 
förekommer rikligt. Estetiskt tilltalande småvatten, ett ganska 
nyanlagt. Ett dike går genom objektet. Gott om torrakor i 
objektet och ett par skadade bokhögstubbar med mulm och 
bohål.  Det finns goda förutsättningar för ett rikt insektsliv, 
främst trollslända men även viktigt ornitologiskt objekt. Gott 
om spår från klövvilt. 

Naturvärdesklass: 388.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark, myr / Trädbärande betesmark, 
björkhagmark, mosse

BIOTOPKVALITET

Blockrik tuvig mark, betad mark, stenmurar, lövtorrträd, 
bokhögstubbar, spärrgrenig bok, rönn, tickor, klen död 
ved, dammar och småvatten, fuktsänkor, gungfly, mjuka 
mattor,

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Ovanlig naturtyp i kommunen

NATURVÅRDSARTER

Trana* §, trädgårdssångare §, svartvit flugsnappare* §, 
grönvit nattviol* N, §

ARTRIKEDOM

Delvis artrikt (fågellivet) och ett lokalt viktigt objekt
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OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat / Ängs och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen beteshävd, undvik rationell skogsskötsel och 
en negativ hydrologisk påverkan. 
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SVENSKÖPS KYRKORUIN OCH 
BETESMARKER

Ett mycket blockrikt och kuperat betes- och odlingslandskap 
som är intressant ur kulturhistorisk synpunkt. Här finns en 
gammal välbevarad kyrkoruin från 1200-talet som troligen var 
en stavkyrka. En jordkällare och en brydestuga förekommer 
också. Betesmarkerna är omgärdade av stengärdsgårdar i 
mycket fint skick och marken innehåller en del odlingsrösen. I 
sänkorna förekommer det en del fuktstråk. Några fuktstråken 
är igenväxande med bl.a. sly och älggräs. Fältskiktet är relativt 
trivialt med tydlig antydan om kvävepåverkan. Arter som 
brunört och stånds förekommer. I de södra delarna var det 
något artrikare med arter som bl. a. ärenpris, stenmåra, ljung, 
gråfibbla, mjukdån, blodrot, åkervädd*, åkerviol* och liten 
blåklocka. På åkervädd sågs bredbrämad bastardsvärmare. 
Det förekommer nästan inget buskskikt med undantag från 
de fuktigare partier där sly har börjat växa fram. Trädskiktet 
består av gammal apel, körsbär, bok, asp, lind, björk, rönn 
och en hel del ek. Grova ekar förekommer i mindre bestånd 
framför allt i de norra delarna av området och bör bevaras. 
I öst finns nu en liten granplantering som inte förekom vid 
förra inventeringstillfället. Precis norr om denna förekommer 
det ett bestånd av ek som bör frihuggas. 

Naturvärdesklass: 2

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Igenväxningsmark, trädbärande 
betesmark,  

BIOTOPKVALITET

Stenmurar, rösen, fuktsänkor, blockmark, torrbackar, 
grova ekar, apel, rönn, fläder

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (4030, 6270, 6410)

NATURVÅRDSARTER

Bredbrämad bastardsvärmare* NT, lind* S, blodrot* S
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ARTRIKEDOM

Något artrikare än omgivningarna

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Fornminne / ArtData, ängs- och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Utökad beteshävd, röjning av sly och frihuggning av ekar
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SKOGS- OCH BETESLANDSKAP VID 
SOLBERGA

Mosaikartat och variationsrikt landskap med äldre bokskog, 
alsumpskog, trädklädda betesmarker och dammar. Bokskogen 
är äldre, grovvuxen och naturskogsartad, dvs. olikåldrig, 
flerskiktad och med en hel del grov död ved. Bland annat 
är det gott om högstubbar och lågor med fnöskticka. Inslag 
finns av andra trädslag som björk, ek, klibbal, gran och rönn. 
Strukturen och mängden av värdeelement är tilltalande, men 
arter som visar på skoglig kontinuitet saknas. I den södra 
delen finns en översilad örtrik men gallrad alsumpskog. Där 
växer harsyra, vitsippa, kabbleka, brännässla. Stråk av översilad 
klibbalskog med bäckdråg och blockrika partier finns mellan 
bokskogen och den trädklädda betesmarken i den norra delen 
av objektet. Betesmarken är igenväxande med enbuskar och 
måttligt näringspåverkad. Vidkroniga solexponerade björkar, 
bokar och ekar växer i betesmarken.

Naturvärdesklass: 390.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Bokskog av fryletyp, klibbalskog av 
översilningstyp, trädklädd betesmark

BIOTOPKVALITET

Grova bokhögstubbar, boklågor, fnösktickor på bokar, 
grov högvuxen gran, vattensamlingar i svackor, grova 
bokar med hackspetthål, bäckdråg med al, vidkroniga 
solexponerade björkar, stenmur, dammar

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (9070, 9110).

NATURVÅRDSARTER

Bäckbräsma* S, rankstarr* S, tandrot* S, gullpudra* VU, 
småvänderot* N, gröngöling* NT, §, gulsparv* VU, §, 
porellor S, gulsippa S

ARTRIKEDOM

Generellt sett relativt låg till måttlig.
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OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat / Objekt med naturvärde, sumpskog, ängs- 
och bete

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Granfri utveckling i skogsmiljöerna. Restaurering 
och återinförande av bete önskvärt i den trädklädda 
igenväxande betesmarken.
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SUMPMARK VID MAABÄCKEN

Längs gränsen mot Kristianstad kommun meandrar sig 
Maabäcken genom ett ursprungligt område. Bäcken har 
mycket höga naturvärden med bl.a. öring. I den centrala 
delen av objektet finns en större alsumpskog med inslag 
av grovstammig ask. Här delar bäcken upp sig i ett stort 
kvilleområde. I sumpskogen har bestånd av bl.a. kabbleka och 
enstaka exemplar av S:t pers nycklar och smörboll noterats. 
De två senare bekräftades inte vid återinventeringen, däremot 
gökblomster, kärrfibbla, vänderot, flenört och humleblomster 
förekom. Älggräs förekommer rikligt.  Den södra delen av 
sumpmarken har tidigare varit öppen och betad och här har 
bestånd av gul svärdslilja noterats. Längst ner i sydväst är 
betingelserna torrare. Här förekommer fem till tio grövre 
ekar och bl.a. humleblomster, svinrot, ängsbräsma, jungfrulin 
och knägräs noterades vid original inventeringen. Vid 
återinventeringen var det fortfarande öppet i de södra delarna 
men dålig hävd hade resulterat i ett 1,5 m högt fältskikt 
dominerat av älggräs och hundkex. Objektet som helhet har 
lång kontinuitet och är mycket varierat.

Naturvärdesklass: 2

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Klibbalkärr

BIOTOPKVALITET

Vattendrag, alsumpskog, grövre ekar, torrakor, liggande 
död ved, rotvältor, tidvis stillastående vatten, 

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (9080)

NATURVÅRDSARTER  - 

ARTRIKEDOM  -

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR 

Strandskydd / Ängs- och betesmark

91.
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ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Röjning av uppväxande sly och återupptaget bete. Undvik 
rationell skogsskötsel och negativ hydrologisk påverkan. 
Spar gamla träd och död ved.
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HAGMARK SÖDER OM MAA

En rest av det ålderdomliga och småbrutna odlingslandskapet. 
Inom det mosaikartade området finns enefälader, hagmarker, 
en utmarksbok med en grov och fragmenterad grenlåga, 
björk- och bokhagar och mindre sumpmarker med öppna 
vattenspeglar vid fuktig väderlek. Inom området har bl.a. 
Jungfru Marie nycklar, grönvit nattviol, gökärt, jungfrulin, 
krypfloka och backtimjan noterats. Vid återinventering 
noterads slåttergubbe, blodrot, gråfibbla, ärenpris, 
gökblomster och rotfibbla. Utöver tidigare nämnda träd växer 
här även ek, al och någon enstaka tall. Objektet genomkorsas 
av ett flertal välbevarade stengärdsgårdar och det förekommer 
odlingsrösen. I den östliga gränsen rinner en bäck. Vissa 
tendenser till igenväxning finns, framförallt i anslutning till 
bäcken men också inom några enbestånd. Objektet hyser ett 
rikt fågelliv. 

Naturvärdesklass: 292.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Fuktäng, enefälad, trädbärande 
hagmark, högörtäng, öppet vatten,  

BIOTOPKVALITET

Bitvis välbetad grässvål, stenbunden mark, tuvig mark, 
vattendrag (bäck), stenmurar, rösen, utmarksbok 

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (4030, 5130)

NATURVÅRDSARTER

Slåttergubbe* VU, §, krypfloka EN, §, backtimjan NT

ARTRIKEDOM

Något artrikare än omgivningen

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat / ArtData, ängs- och betesmark
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ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen och helst utökad beteshävd. Röjning av sly och 
putsning av igenväxande partier med björnbärssnår
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FÄLAD NORDOST OM SVENSKÖP

Ett äldre mosaikartat odlingslandskap med värdefulla 
betesmarker och tydliga kulturhistoriska spår i form av 
välbevarade stengärdsgårdar, troligen både från tiden före 
och efter skiftet, skålgropar och odlingsrösen. Objektet ligger 
i sluttningen av en sydvästlig-nordostlig sprickdal, alldeles 
norr om Vrånge mosse på Linderödsåsen. Omgivande höjder 
täcks av skog där gran dominerar. Flera vegetationstyper 
förekommer, bl.a. hedartad vegetation och alsumpskog. 
Objektet har en lång kontinuitet som betesmark men är i 
akut behov av restaurering. I fältskiktet har tidigare noterats 
kattfot, jungfrulin, ögontröst, Jungfru Marie nycklar och liten 
blåklocka. Vid återinventeringen noterades kärrsilja, kärrfibbla, 
slåttergubbe, darrgräs, gökblomster, ärenpris, kabbeleka, 
blåsstarr, grönvit nattviol, svärdslilja och humleblomster. I 
alsumpskogen tenderar älggräs och brännässlor att dominera. 
På den mer hedartade marken förekom bl. a. lingon, ljung, 
blodrot, ärenpris och slåttergubbe. Enstaka träd och grupper 
med al, asp, björk, rönn, pil och en förekommer. Vissa 
enebestånd håller på att växa igen med framför allt björksly. 
Efter restaurering och fortgående lämplig skötsel har objektet 
potential att nå högsta naturvärde. Området fortsätter in i 
Kristianstads kommun.

Naturvärdesklass: 2

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Enefälad, alsumpskog 
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BIOTOPKVALITET

Grova björkhögstubbar, stenbunden tuvig mark, 
stenmurar, rösen, hög förekomst av lågor och rotvältor, 
fuktdråg, dike, rönn 

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp --

NATURVÅRDSARTER

Slåttergubbe* VU, §, darrgräs* S, grönvit nattviol* §, 
blodrot* S, borsttåg NT, stagg S, 

ARTRIKEDOM

Måttligt hög

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat / ArtData, Ängs- och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Utökad beteshävd, buskröjning och naturvårdsbränning, 
Stora och omedelbara behov.
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ÄDELLÖVTRÄD PÅ SVENSKÖPS 
KYRKOGÅRD

Kyrkogård med vårdträd som växer i kantzonen av hela 
kyrkogården. Det rör sig främst om lågvuxna hamlade äldre 
lindar, men några skogslönnar finns också. Totalt sett finns en 
hel del stammar med rötskador och håligheter. Få träd med en 
artrik epifytflora.

Naturvärdesklass: 394.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Park och trädgård / Kyrkogård med vårdträd

BIOTOPKVALITET

Rötskadade träd, stamhåligheter, gamla träd, grova träd, 
hamlade träd, torrträd

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Regionalt ovanlig naturtyp.

NATURVÅRDSARTER

Guldlockmossa* S, stare VU, §

ARTRIKEDOM

Låg till måttlig.
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OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat / Skyddsvärda träd.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Fortsatt hamling. Sörj för återväxt av lind. Nertagna träd 
kan läggas i faunadepå i solexponerat läge.
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VRÅNGE MOSSE

Vrånge mosse är belägen på Linderödsåsens platå ca 175 
meter över havet. Mosseplanet är öppet och av hedkaraktär, 
med tuvor och höljor och har ett skogsbevuxet laggkärr. 
Mossen är en koncentrisk mosse med 5 m djupa lager av 
låghumifierad vitmossetorv. Ett antal äldre torvtäkter samt 
några öppna vattenspeglar finns i området. Rester av tidigare 
verksamhet finns fortfarande kvar i form av räls och motorer. 
Som de flesta mossmarker är den styckad i många små remsor 
och äldre ortofoto avslöjar att det bedrivits verksamhet på de 
flesta av dessa. Mosseplanet är dock till stor del intakt. Mossen 
har stor betydelse för områdets hydrologi och klimat och 
täktverksamheten har inte påverkat dessa faktorer. Mossen har 
representativ flora med vitmossa, ljung, tuvull, vitag, kråkbär, 
renlav, tranbär och sileshår. Laggkärret har varit utsatt för 
dikning så att det har fått torrare betingelser, vilket har gynnat 
träd som björk, rönn och tall. En del inslag av död ved och 
vedsvampar förekommer här. Fältskiktet består av odon, 
lummer, kransrams, ekorrbär, kruståtel, skogsbräken och 
ljung. Vid vattenspeglarna växer missne. Faunan utgörs bl.a. 
av klövvilt, groddjur och ödlor. Även tranor noteras. Mossen 
ligger på vattendelaren för Linderödsåsen och avvattnas 
av små bäckar både mot söder och norr och anses ha en 
betydande reglerande effekt på avrinningen i området. Mossen 
angränsar i norr till Kristianstads kommun.

Naturvärdesklass: 295.

Söder om mossen finns betesmarker med kulturhistorisk 
prägel i form av stengärdsgårdar i varierande skick, äldre 
stenlämningar och hasselpurror. Betesmarkernas östra 
delar har fäladskaraktär och de västra delarna har mer 
hagmarkskaraktär. Det förekommer en del lågor och äldre 
gallringsrester bevuxna med vedsvampar. Kvävepåverkan 
är ringa och området är välbetat. Arter som liten blåklocka, 
gökärt, stagg, blåtåtel och jordtistel förekommer i fältskiktet. 
Det finns även ett mindre område med några grova 
bukettformiga bokar med tickor. Lite död ved finns också. 
Fältskiktet är väldigt glest med arter som stensöta, kruståtel 
och harsyra.

I nordost finns det en del alsumpskog. Inom objektet 
förekommer det en del granplanteringar. 
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Svavelticka
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DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Myr / Mosse, björkmosse, sekundär lövskog, betad mark

BIOTOPKVALITET

Bäckdråg i laggen, öppen mosse, öppna vattenspeglar, 
gungfly, mjukmattor, döda björkar, lövved, 
björkhögstubbar, björklågor, klen död ved, vidkroniga 
bokar, tickor, småvatten, fuktsänkor, diken, alsumpskog, 
socklar, stenmurar, rösen, stenbunden mark, fägata, 
hässlebuketter.

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Ovanlig naturtyp i kommunen och förekomst av Natura 
2000-naturtyp (91D0, 6230)

NATURVÅRDSARTER

Jordtistel NT, Göktyta* §, trana* §, gök* §, skogsduva* §, 

ARTRIKEDOM

Delvis artrikt. 

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Gränsar till biosfärområde Kristianstads vattenrike / 
ArtData, Ängs- och betesmark, sumpskog

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Undvik rationell skogsskötsel och negativ hydrologisk 
påverkan. 
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ALSUMPSKOG VID SKÅNINGSBODA

Högvuxen alsumpskog med sockelbildningar och inslag av 
alkärr med stillastående vatten i terrängsvackor kring kullar 
med medelåldrig till äldre bokskog. I trädskiktet även björk, 
rönn, oxel, gran, bok och hägg. Alsumpskogen är örtrik med 
arter som kärrviol, svalting, svalört, älgört, kabbleka. Förekom 
av stora ytor med översilad källmark, som bildar rännilar och 
smärre bäckar. Nyupptagna hyggen gränsar till alsumpskogen 
västerut.

Naturvärdesklass: 296.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Klibbalskog av översilningstyp, 
klibbalkärr, bokskog av fryletyp

BIOTOPKVALITET

Alsocklar, mossblock, stillastående vatten, blöta allågor, 
översilad källmark, bäckdråg, rännilar, småbäckar, 
bokhögstubbar, grov bok med fnöskticka

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (9080, 9110).

NATURVÅRDSARTER

Gullpudra* S, bäckbräsma* S, skärmstarr* S, rankstarr* S, 
alsidenmossa* N, scharlakansvårskål S

ARTRIKEDOM

Måttlig

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Biotopskydd för en del av alsumpskogen, Strandskydd i 
söder / Nyckelbiotop, sumpskog

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Granfri utveckling. Undvik hydrologisk påverkan och 
körskador.
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BETESMARK VID BRUNSTORP

En mindre betesmark precis intill väg E22. Buskskiktet är 
bitvis tätt och uppträder fläckvis, p.g.a. att kreaturen tidigare 
varit tjudrade. Buskskiktet består av nypon och hagtorn. I 
sydväst finns en äldre stendeponering som hyser ett tätare 
trädskikt av bl.a. lind, avenbok, hassel och en äldre apel 
i en annars öppen betesmark. Här finns även resterna av 
en husgrund (”skomakarens”). I betesmarken finns en 
gammal och knotig al och en flerstammig ask. Strax utanför 
betesmarkens inhägnad och intill E22 växer stora ekar som 
bör beaktas samt bevaras. Floran är representativ med bl.a. 
jordtistel, orkidéer och humleblomster. Tidigare observerades 
även gullviva. Inom objektet förekommer de rödlistade 
lavarna matt pricklav, flikig sköldlav och grå skärelav. Gulärla, 
stenskvätta samt sånglärka observerades och är representativa 
för landskapet. Utöver naturtypen är området även viktigt 
med avseende på landskapsbilden eftersom den omges av 
konventionellt jordbruk samt E22. 

Naturvärdesklass: 2

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Träbärande betesmark, 

BIOTOPKVALITET

Stenmur, röse, stenbunden mark, hässle, apel, solitära 
lövträd

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp -

NATURVÅRDSARTER

Jordtistel* NT, sånglärka* NT, ask* EN, orkidé §, matt 
pricklav NT

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna
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OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat / Ängs- och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen beteshävd, röjning av buskskikt
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BOKSKOGAR OCH BETESMARKER 
VID SEXTORP

Skogs- och beteslandskap kring Sextorp slott. Högvuxna 
bokskogar dominerar, men alsumpskogar och alkärr utgör 
också betydande arealer. Det rör sig om mest enskiktade 
likåldriga lövskogar, som mer eller mindre är påverkade 
av skogsbruk. En bäckravin i den östra delen är bland de 
mest intressanta delobjekten. Där förekommer en hel del 
grov död ved, bäck och källmark tillsammans med inslag 
av andra trädslag, naturvårdsarter och solöppna gläntor. 
Igenväxande enefälader växer i mosaik med alsumpskogar i 
objektets södra del. Här förekommer rikligt med enbuskar, 
torrbackar och buskrika bryn, även stora ytor av ljungtuvor 
med fjärilsrik fauna. I objektet ingår också delar med yngre 
produktionsbokskog, vilka har lågt naturvärde. Naturvärdet 
varierar således betydligt inom objektet, från högt naturvärde 
– klass 2 i ett par skogsobjekt till lågt naturvärde i den skötta 
unga bokskogen. Totalt sett ändå ett värdefullt objekt med 
varierande naturtyper och en mångfald av naturvårdsarter. 
Särskilt månviol har här en stor och utbredd population.

Naturvärdesklass: 398.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Bokskog av lågört- och högörttyp, 
klibbalskog av översilningstyp, klibbalkärr, igenväxande 
enbuskmarker

BIOTOPKVALITET

Asklågor, asktorrträd, almlågor, almtorrträd, grova bokar 
och ekar (även jätteträd), döende askar och ekar, källmark, 
översilning, blomrika bryn med slån, björnbär, grova 
enbuskar och hasselbuketter, blomrika men igenväxande 
grässvålar, flera delobjekt ansluter delvis till dammar eller 
vattendrag,  

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (5130, 9080, 9130).
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NATURVÅRDSARTER

Ask* EN, alm* CR, lind* S, månviol* NT, kransrams* 
S, bäckbräsma* S, strutbräken* S, gullpudra* S, 
lundstjärnblomma* S, rävsvansmossa* S, jordtistel NT, 
revig blodrot VU, gulsparv* VU, §, silversmygare* NT, 
brandticka* NT

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat / ArtData, nyckelbiotoper

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Återuppta beteshävden på ännu öppna men igenväxande 
enefälader. Spara grov död ved, rötskadade och grova träd 
samt gamla träd i lövskogarna.
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NORRTOU FÄLAD

Småbrutet odlingslandskap med fina betesmarker 
och enefälader med kulturhistoriska spår i form av 
stengärdsgårdar, lyckor, fägator och odlingsrösen i bra 
skick. Trädskiktet består av bl. a. enstaka grova ekar och 
sälgar. Vissa delar av objektet är fuktiga där det tidigare har 
noterats bl.a. stjärnstarr, medan det i de torrare delarna har 
noterats ärenpris, liten blåklocka, nysört och käringtand. Vid 
återinventeringen noterades gökblomster, ängsull, kärrtistel, 
veketåg, frossört, kabbleka och blodrot. Nattviol observerades 
bland enbeståndet i väst. I objektets nordöstra del finns ett 
litet och tätt albestånd. Tecken på kvävepåverkan förekommer 
i öst. Buskskiktet består av en, fläder, slån och nypon som 
på vissa platser tenderar att ta över. En del konformiga enar 
förekommer. I den nordöstra delen av objektet växer också 
ett tätt bestånd av yngre granar som bör tas bort. I den 
nordvästra delen förekommer ett granskogsparti med äldre 
och grövre granar som är ett trevligt och värdefullt inslag i 
detta heterogena område. Trots att objektet är relativt litet 
är fågelfaunan rik, inom objektet har noterats häckande 
törnskata, steglits och stenskvätta. 

Naturvärdesklass: 2

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Enefälad

BIOTOPKVALITET

Stenbunden tuvig mark, grov ek, fuktdråg, stenmurar, 
rösen, fägata, torrakor, död ved, blommande buskar och 
träd som fläder, slån, nypon, oxel och körsbär

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

 -

NATURVÅRDSARTER

Gökblomster* S, nattviol* §, jordtistel NT, blodrot* S
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ARTRIKEDOM

Måttligt

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat / Ängs- och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållet bete, buskröjning och avverkning av ung gran
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NattviolAkleja
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ASKEBACKEN OCH LYBY 
STUBBSKOTTSÄNG

Variationsrik natur med artrika betesmarker, slåtterängar, 
våtmark och ädellövskogar i nordvänd sluttning. Kärnområdet 
är reservatet Askebacken, men anslutande mark utanför 
reservatet har liknande naturtyper och endast något lägre 
naturvärde. Välhävdade askhagmarker med fin vårflora, rikligt 
med hålnunneört. Välutvecklad struktur av ängsmarken med 
många hamlade lövträd av olika trädslag. Hagtornsbuskar 
växer spritt. Ädellövskogen, dominerad av ask, innehåller en 
exceptionellt stor mängd död ved, som följd av trädsjukdomar. 
Mängden av liggande grov död ved är så stor att området 
är mycket svårframkomligt. Även alm, ek, lind och asp 
kan nämnas från området, som korsas av ett par smärre 
bäckar. Mycket rik flora, där ramslök stundtals täcker stora 
ytor liksom gulsippa. Tandrot, vätteros, skogsbingel är 
också vanliga, medan månviol och mörk lungört var mer 
sparsamma. Svampen prakttagging växer på död almved. 
Här finns potential att hitta mer vedlevande svampar under 
hösten. Artrik fågelfauna med häckande röd glada, ormvråk 
och stare, särskilt i den översilade alsumpskogen i objektets 
östligaste del. I östra delen av objektet finns en långsträckt 
enkelradig dubbelsidig gammal skogslönnallé. Totalt omfattar 
den ca 100 trädstammar. Många träd är grova, rötskadade 
och med håligheter, ofta med fågelbon eller mulm. Enstaka 
träd har savstråk. Artrik epifytflora, där allélav, kyrkogårdslav 
och guldlockmossa är exempel på arter som är vanliga. 
Naturvårdsarter av lavar och mossor påträffades. Sannolikt 
kan rödlistade vedinsekter hittas i håligheterna. Totalt sett 
ett mycket värdefullt naturområde med få motsvarigheter i 
kommunen.

Naturvärdesklass: 1100.

100

101 ±

0 400200
Meter



167Antagen 2021-11-29 § 240

DOMINERANDE NATURTYP / BITOP

Skog och träd / Askskog, askhagmark, stubbskottsäng, 
klibbalskog av översilningstyp, allé

BIOTOPKVALITET

Asklågor, asktorrträd, almlågor, almtorrträd, grova 
askar, grova ekar, hamlade lövträd, betessvål, stenmurar, 
källmark, översilning, fuktsänkor, Grova lönnar, 
rötskadade träd med håligheter och mulm, tickor, 
savstråk, fågelbon i stamsprickor, gamla träd, döda träd

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Ovanliga naturtyper i landskapet. Förekomst av Natura 
2000-naturtyper (6510 m.fl.).

NATURVÅRDSARTER

Ask* EN, alm* CR, lind* S, gullpudra* S, gulsippa* S, 
blåsippa* S, mörk lungört* S, tandrot* S, prakttagging* 
VU, stare* VU, §, vätteros* S, hålnunneört* NT, månviol* 
NT, platt fjädermossa* S, trubbfjädermossa* S, liten 
baronmossa* S, trädporella* S, guldlockmossa* S, 
almskruvmossa* EN, sydlig blekspik VU, grynig rosettlav* 
NT, lönnlav* S, silverlav* N, kärrnäva* EN, ängsskära* 
NT m.fl.

ARTRIKEDOM

Mycket artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Naturreservat (stora delar) / ArtData

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Fortsatt hävd av gräsmarker och stubbskottsäng. 
Ädellövskogen lämnas för fri utveckling.
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HÖRBYÅNS DALGÅNG VÄSTER OM 
HÖRBY

Hörbyån slingrar sig fram genom ett öppet odlingslandskap. 
Närmast ån växer främst äldre blandädellövskog och alskog 
samt både igenväxande gräs- och hagmarker. Luckigt 
olikåldrigt trädskikt, som domineras av ask och klibbal. Rikliga 
inslag finns främst av ek, kastanj, hägg och hassel. Tämligen 
rikligt med död ved i form av döda torrträd, högstubbar, lågor 
och rotvältor. Partier finns med äldre alar och askar på öar 
i ån. Strömsträckor varvas med lugnare partier. Ån har fina 
bottnar, och öring noterades. På södersidan finns avsnitt med 
rasbranter och översilade källmarker. Tyvärr rikligt med den 
invasiva växten jätteloka utmed vattendraget. Objektet korsas 
av högspänningsledningar och E22:an innan ån rinner ut i 
Östra Ringsjön. Totalt sett ett värdefullt naturvärdesobjekt.

Naturvärdesklass: 2

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Askskog, igenväxt betesmark av ask/
almtyp, klibbalskog av översilningstyp

BIOTOPKVALITET

Asklågor, asktorrträd, almlågor, almtorrträd, grova 
askar, källmark, översilning, blomrika bryn med olvon, 
hagtorn, hassel, stenmur, ansluter till vattendrag, blöta 
lågor, strömmande partier, grus och sand på åbottnen, 
skogsklädda öar i ån, luckigt trädskikt, rasbranter, 
mossblock

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Ovanlig naturtyp i kommunen. 

NATURVÅRDSARTER

Ask* EN, alm* CR, lind* S, kärrfibbla* S, bäckbräsma* 
S, platt fjädermossa* S, trubbfjädermossa* S, lönnlav* S, 
öring* N

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna.

101.

103

106

100
104

102

101

57
55

54

56

6363

±

0 400200
Meter

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Ingår i utpekat strandskydd / -

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Återupptagen beteshävd av de gräs- och hagmarker som 
är igenväxande. Ädellövskog och alskog kring ån lämnas 
för fri utveckling. Bekämpning av jätteloka är aktuellt.
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HÖRBY FÄLAD OCH VÅTMARK

Betade enefälader och björkhagar med förekomst av flera 
andra biotoper bildar ett mosaikområde av olika miljöer. 
Överlag stenbunden ljungmark på flack mark, men även 
på långsträckt åsbildning. Mycket en, blommande buskar 
och träd. Även förekomst av ett par vidkroniga grova 
ekar. Blomrika gräs- och ljungmarker med mycket fibblor 
dominerar fältskiktet. Frisk och något näringsgynnad flora, 
men intrycket är ändå ogödslade marker. Troligen finns 
intressanta ängssvampar. Värdefullt fågelliv i våtmarken med 
skrattmåskoloni. Området korsas av väg. Den östra sidan av 
objektet är det mest värdefulla och har de högsta värdena. 
Tätortsnära område och mycket värdefullt för friluftslivet. 
Flera stigar går genom objektet.

Naturvärdesklass: 1102.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Enefälad, betad björkhage, fågelsjö

BIOTOPKVALITET

Vidkroniga grova ekar, grova aspar, stenbunden mark, 
betad ogödslad grässvål, blommande sälg, fläder, 
apel, rosor, hagtorn, slånbuskage, brynmiljöer, rösen, 
stenmurar, kortvuxna ljungtuvor, liten sjö, vattendrag, 
högörtsäng, fuktsänkor, åsbildningar

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (6230, 6270, 6410).

NATURVÅRDSARTER

Backsippa* VU, §, jordtistel* NT, backtimjan* NT, 
slåttergubbe VU, §, bäckbräsma S, alleägglav* EN, 
skrattmåskoloni* N, §, rapphöna NT, §, sävsparv* VU, 
gulsparv VU, §, §,brudbröd* N, darrgräs* N

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivande mark.
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OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Naturreservat / ArtData, äng och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Fortsatt bete.
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ÄDELLÖVTRÄD PÅ HÖRBY 
KYRKOGÅRD

Stor kyrkogård i sluttningar och på höjder. Kyrkogården är 
varierad och har olika karaktär på olika platser. Totalt sett 
finns en hel del hamlade lindar, dock ej särdeles grova, och en 
del äldre och grövre vidkronig ek. Bok, ask och hästkastanj 
kan också nämnas. Enstaka träd har håligheter, rötskador och 
savstråk. Artfattig epifytflora, men troligen mer värdefullt för 
vedlevande insekter.

Naturvärdesklass: 3

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Park och trädgård / Kyrkogård med vårdträd

BIOTOPKVALITET

Hamlade träd, grova träd, grov skorpbark, vidkroniga 
ekar, hålträd med mulm, savande träd

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Sällsynt naturtyp i kommunen.

NATURVÅRDSARTER

Ask* EN, lind* S, stare* VU, §, gröngöling* NT, §, 
gulsippa S, korallticka NT

ARTRIKEDOM

Låg till måttlig.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat / ArtData, skyddsvärda träd.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Vård av hamlade träd. Beskär skadade träd för att behålla 
dem så länge som möjligt. Lägg gärna avsågade grenar 
som solexponerade faunadepåer.
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ÄDELLÖVSKOG VID 
ÄNGAKILSMOSSEN

Område med ädellövskog och igenväxande ännu öppna gräs- 
och hagmarker. Ett par dammar ingår i områdets norra del. 
Ädellövskogen, dominerad av ask, innehåller en stor mängd 
död ved, som följd av trädsjukdomar. Mängden av liggande 
död ved är så stor att området är ställvis svårframkomligt. 
Även alm, ek och asp kan nämnas från området, som korsas 
av ett par smärre bäckar. Rik mulljord med heltäckande 
fältskikt av ramslök. Trädskiktet är överlag medelåldrigt men 
till viss del ändå olikåldrigt och flerskiktat. En stor mängd av 
ännu levande grova askar finns spritt i objektet. Grov hassel 
växer på stora ytor, och nederst i sluttningarna högvuxen 
klibbalskog. Artrik fågelfauna. Totalt sett ett värdefullt 
naturområde som bör få ändamålsenlig skötsel och skydd.

Naturvärdesklass: 2104.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Askskog, igenväxt betesmark av ask/
almtyp, klibbalskog av översilningstyp, hässle

BIOTOPKVALITET

Asklågor, asktorrträd, almlågor, almtorrträd, grova askar, 
grova ekar, källmark, översilning, fuktsänkor, blomrika 
bryn med olvon, hagtorn, grov hassel, stenmur

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Ovanlig naturtyp i kommunen. 

NATURVÅRDSARTER

Ask* EN, alm* CR, blåsippa* S, ramslök* S, kärrfibbla* 
S, bäckbräsma* S, skärmstarr* S, platt fjädermossa* S, 
trubbfjädermossa* S, lönnlav* S

ARTRIKEDOM

Mycket artrikare än omgivningarna.
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OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat / Nyckelbiotoper

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Återupptagen beteshävd av igenväxande gräs- och 
hagmarker. Ädellövskogen lämnas för fri utveckling.
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LYBY MOSSE

Sumpskogs- och skogbevuxet mossområde omgivet av 
helåkersbygd. Mossen är kraftigt påverkad av tidigare 
dikningar och torvtäkter. Varierande skogsmiljöer i området, 
men fuktig-blöt björkskog dominerar. Inslag finns av videsnår 
och unga- medelåldriga granplanteringar, som sköts rationellt. 
Naturvärdet är högst i östra och västra delen, där det finns 
stora ytor med lövskog som fått sköta sig själv i decennier. 
Dessa partier är svårframkomliga på grund av täta videsnår, 
vass, död lövved, diken och vattensamlingar. Här finns rikligt 
med död ved, och inslag av rikare flora med enstaka alm och 
ask. Även gott om asp, sälg och hägg samt enstaka spridda 
hagtorn och hassel. Skogens slutenhet och skiktning är där 
mer naturskogsartad. De centrala delarna är överlag fattigare, 
med ljung, blåbär och blåtåtel i fältskiktet, och är mer skogligt 
skötta. Gott om blåmossa och ställvis revlummer i artfattigare 
björksumpskogar/ mossepartier. Fågelrikt område med bland 
annat röd glada samt ormvråk.

Naturvärdesklass: 3

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Sekundär lövskog, klibbalskog av 
översilningstyp, björkmosse

BIOTOPKVALITET

Grov björk, björkhögstubbar, björklågor, alsocklar, 
alhögstubbar, videsnår, blommande sälg, asplågor, tickor, 
klen död ved, småvatten, översilning, fuktsänkor

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Ovanlig naturtyp i landskapet.

NATURVÅRDSARTER

Ask* EN, alm* CR, revlummer* §, blåmossa* §, 
gullpudra* S, gulsippa* S, lundstjärnblomma* S
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ARTRIKEDOM

Delvis artrikt (fågellivet) och lokalt ett viktigt objekt.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat / ArtData, sumpskog

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Granfri utveckling för lövskog med värdeelement. Undvik 
rationell skogsskötsel i dessa lövområden och ytterligare 
hydrologisk negativ påverkan.

Gullpudra
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HÖRBYÅN INOM HÖRBY TÄTORT

Natur i tätortsmiljö. Åns karaktär är varierad med snabbare 
strömmar, mindre forsar och mer lugnflytande höljor. Bitvis 
fina bottnar och öring noteras. Variationen borgar för stor 
artrikedom av djur och växter som lever i eller intill vattnet. 
Träden längs ån domineras av 10-15 arter lövträd, mestadels 
al, samt enstaka granar. Buskarna består av bl.a. hassel, slån, 
syren och sälg. Långa sträckor längs ån har tämligen trivial 
högörtflora med inslag av kulturväxter. Strandpromenaden går 
delvis genom rena parkområden. Bitvis är ån kanaliserad med 
stensatt strandkant. En äldre valvbro av sten ligger centralt i 
objektet. I centrala delen finns en ö, mellan huvudfåran och 
kvarndammen, med avverkade träd som ligger som faunadepå. 
Tidigare vandringshinder uppströms kvarndammen har 
tagits bort. I anslutning till kvarndammen finns rester från 
kvarnverksamhet. I sydost finns en park där man via en bro 
kan vandra på en skogsstig längs med ån. I detta skogsparti 
finns bl. a. ask, värdefulla ekar och rikligt med död ved. 
Buskskiktet består av framför allt rönn, lönn och hassel. 
Längre söderut finns en tämligen brant ravin med tre dammar 
som ligger inom Naturreservatet Råby Hällor. Vid dammarna 
noterades vitkindad gås och rikligt med trollsländor. Vid 
återinventeringen noterades den sällsynt naturaliserade 
morgonstjärnan vid sidan av en stig vid dammarna i söder. 
Vidare observerades även forsärla. Objektet har ett stort 
värde för friluftslivet. På vissa platser inom objektet växer den 
invasiva växten jätteloka.

Naturvärdesklass: 3106.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Park och trädgård / Vattendrag, 

BIOTOPKVALITET

Lövträdlågor, dammar, död ved, grus och sand på 
åbottnen, luckigt trädskikt, trädklädda öar i ån,
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SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Ovanlig naturtyp i kommunen

NATURVÅRDSARTER

Ask* EN, forsärla* §

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Naturreservat / - 

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Beskugga ej beskuggade område, Ädellövskog och alträd 
längs ån lämnas för fri utveckling med undantag för 
bekämpning av jätteloka. Undvik negativ hydrologisk 
påverkan
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RÅBY HÄLLOR

Bäckravin söder om tätorten Hörby som söderut delar upp sig 
i två dalgångar omgivna av öppna jordbruksmarker. Objektet 
omfattar ett betat skogs- och hagmarkslandskap i mosaik 
med öppna frodiga gräsmarker. Närmast ån växer äldre till 
gammal blandädellövskog. Rik förekomst av vidkroniga grova 
ekar, döda och döende träd. Partier med grova hasselbuskar i 
sluttningarna. Även en hel del grova askar. I övrigt bok, alm, 
björk, fågelbär m.m. Många blommande buskar av hagtorn 
och rosor samt väl utvecklade solexponerade bryn. Blomrika 
sluttningar av rotfibbla i den västra dalgången. Nederst 
i dalgångarna fuktigare alskog, bland annat på översilad 
källmark med tuvor. Stor ansamling av naturvårdsarter från 
olika organismgrupper. Vattendraget ökar objektets värde 
än mer. Det finns såväl strömsträckor som lugnare partier 
med mycket fina grusbottnar. Totalt sett ett mycket värdefullt 
naturvärdesobjekt.

Naturvärdesklass: 1107.
106

107

±

0 400200
Meter

Skogslysing

Sotnätfjäril

Violettkantad Guldvinge
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DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Askskog, klibbalskog av översilningstyp, 
ekhagmark, hässle, vattendrag, källmark, fuktäng

BIOTOPKVALITET

Asklågor, asktorrträd, almlågor, almtorrträd, grova ask 
och ek, savande grova döende ekar, källmark, översilning, 
blomrika bryn med olvon, hagtorn, hassel, blomrika 
grässvålar, exponerad jord, ansluter till vattendrag, blöta 
lågor, strömmande partier, grus och sand på åbottnen, 
skogsklädda öar i ån, mossblock

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Ovanliga naturtyper i kommunen. Förekomst av Natura 
2000-naturtyper (9070, 9080 m.fl.).

NATURVÅRDSARTER

Ask* EN, alm* CR, kärrfibbla* S, bäckbräsma* S, 
ängsnycklar §, lönnlav* S, skogslysing* NT, sotnätfjäril* 
NT, violettkantad guldvinge NT, desmeknopp* NT, 
bokarv* VU, jordtistel* NT, brudbröd* S, majviva NT, 
ängsskära NT, ormbär S, gulsparv* VU, §, stare* VU, §, 
forsärla* N, §, mindre hackspett NT, §, åkerkoppmossa 
NT, forsmossa NT, trådkällmossa S, slät rutlungmossa S, 
trubbfjädermossa* S m.m.

ARTRIKEDOM

Mycket artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Naturreservat, ingår utpekat strandskydd / ArtData, 
nyckelbiotoper

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen beteshävd

Majviva

Jordtistel
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HÖRBYÅNS DALGÅNG ÖSTER OM 
HÖRBY

Bäckdalgång med omgivande äldre blandädellövskog 
partivis blandat med äldre alskog. Längre bort från ån mer 
medelåldrig homogen och enskiktad alsumpskog. Längs 
med vattendraget olikåldrigt trädskikt, som domineras av ask 
och klibbal. Rikliga inslag finns av ek, hästkastanj och hägg. 
Även inslag av alm och lind. Tämligen rikligt med död ved i 
form av döda torrträd, högstubbar, lågor och rotvältor. Även 
grova blöta ädellövlågor och partier med trädklädda öar i ån. 
Strömsträckor varvas med lugnare partier. Mycket fina bottnar 
och vattendragssträckor, och vattenmyrlejonslända noterades. 
Totalt sett ett värdefullt naturvärdesobjekt. Tyvärr rikligt med 
den invasiva växten jätteloka i hela objektet.

Naturvärdesklass: 2108.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Ask/alskog, klibbalskog av 
översilningstyp, hässle, vattendrag

BIOTOPKVALITET

Asklågor, asktorrträd, almlågor, almtorrträd, grova askar, 
källmark, översilning, stenmur, ansluter till vattendrag, 
blöta lågor, strömmande partier, grus och sand på 
åbottnen, skogsklädda öar i ån, luckigt trädskikt

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Ovanlig naturtyp i kommunen. Förekomst av Natura 
2000-naturtyp (9080).

NATURVÅRDSARTER

Ask* EN, alm* CR, lind* S, kärrfibbla* S, bäckbräsma* 
S, trubbfjäder-mossa* S, vattenmyrlejonslända* NT, 
rutlungmossa* S, aklejruta* S

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna.
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OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Strandskydd längs med ån / -

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Återupptagen beteshävd av igenväxande gräs- och 
hagmarker. Ädellövskog och alskog kring ån lämnas för fri 
utveckling med undantag för bekämpning av jätteloka.

Vattenmyrlejonslända
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LÖVLANDSKAP ÖSTER OM HÖRBY

Landskap öster om Hörby som varierar mellan lövskogar, 
igenväxningsmarker och betesmarker (hjorthägn). Värdefullast 
är partier med alsumpskogar och bäckar med omgivande 
översilningsmark. Där finns naturvärdesarter knutna till denna 
miljö. Även igenväxningsmarker med mycket slån, fläder 
och hagtorn samt solexponerade brynmiljöer är värdefulla. 
Dessutom finns ek-hasselskog med förekomst av kransrams 
längst i öster. Partier av lövskogen är dock ung och tät utan 
nämnvärda naturvärden. Närmast tätorten är lövskogen 
nyligen gallrad. Tyvärr finns rikligt med jätteloka i objektet. 
Tätortsnära skogsområde.

Naturvärdesklass: 3

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Klibbalskog av översilningstyp, hasselrik 
ekskog, igenväxningsmarker, vattendrag

BIOTOPKVALITET

Vidkroniga medelåldriga ekar, björklåga, solexponerad 
grov björkhögstubbe, ektorrträd, buskar och bryn, hassel, 
översilning, stenmur, bäck 

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (9080).

NATURVÅRDSARTER

Kransrams* S, kärrfibbla* S, bäckbräsma* S

ARTRIKEDOM

Inte artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat / -
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ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Återupptagen beteshävd av igenväxande gräs- och 
hagmarker. Ädellövskog och alskog kring ån lämnas för fri 
utveckling med undantag för bekämpning av jätteloka.



181Antagen 2021-11-29 § 240

LÖVSKOG VID EBBAMÖLLA

Smärre blandlövskog i sluttning och svacka kring stensatt 
smärre vattendrag. Artrikt busk- och trädskikt med bok, ask, 
ek, lind, klibbal, björk, avenbok och rönn. Ställvis rikligt med 
hassel, hägg, benved och skogstry. Markfuktigheten varierar 
från fuktig till frisk. Överlag relativt gott om död ved, mest 
som lågor, vindfällen och torrträd av ask, alm, ek, al och 
lind. Olikåldrig och flerskiktad skog, men inga gamla träd. 
Rik örtflora med ormbär, lungört och vårärt kan ses på flera 
platser. Ett ovanligt objekt i dagens skogslandskap.

Naturvärdesklass: 2110.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Blandlövskog, vattendrag

BIOTOPKVALITET

Asklågor, asktorrträd, almlågor, almtorrträd, ektorrträd, 
alhögstubbe, björklågor

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Ovanlig naturtyp i kommunen. 

NATURVÅRDSARTER

Ask* EN, alm* CR, lind* S, kärrfibbla* S, mörk lungört* 
S, vårärt* S, ormbär* S, aklejruta* S, rutlungmossa* S

ARTRIKEDOM

Mycket artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Ingår i utpekat strandskydd / Nyckelbiotop

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Fri utveckling.
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BETESMARKER OCH ALSUMP-
SKOGAR SÖDER OM STAVRÖD-
ÄSPINGE

Betes- och lövskogslandskap vid Stavröd-Äspinge. De 
betade markerna varierar till sin hävdstatus och flora. Stora 
ytor utgörs av välbetad grässvål och stenbunden tuvig 
mark, men det finns också stora ytor som är igenvuxna med 
älggräs, kärrtistel, veketåg och tuvtåtel. Det verkar som om 
beteshävden minskat på senare år. Vegetationen är tydligt 
näringspåverkad i de norra delarna, men i princip ogödslad 
på delar av den södra öppna stenbundna betesmarken. 
Alsumpskogar växer mellan betesmarkerna och är överlag 
högvuxna, medelåldriga och täta. Viss sockelbildning 
förekommer. I fuktigare partier nära bäck växer också alm och 
ask, men också stora mängder av den invasiva växten jätteloka. 
Sammansatt objekt med varierande karaktär, men totalt sett 
många rödlistade arter.

Naturvärdesklass: 2

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Trädbärande betesmark, enefälad, 
björkhage, klibbalskog av översilningstyp, vattendrag

BIOTOPKVALITET

Välbetad grässvål, torrbackar, stenbunden mark, 
fuktsänkor, blockrik tuvig mark, diken, stenmurar, rösen, 
enebuskar, slånbuskage, solitära grova granar, rötskadade 
sälgar, bäck

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (6230, 6270, 9070, 
9080).

NATURVÅRDSARTER

Slåttergubbe* VU, borsttåg* NT, jordtistel* NT, 
gröngöling* NT, §, silversmygare* NT

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna.
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OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Ingår i utpekat strandskydd / ArtData, äng och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen och helst utökad beteshävd. Röjning och 
putsning av igenvuxna partier, främst i fuktigare stråk. 
Bekämpning av jätteloka.
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BETESMARK VID EBBAMÖLLA 

Ett varierande objekt i ett småbrutet område som erbjuder 
många naturtyper och en hel del kulturhistoria. De betade 
markerna varierar till sin hävdstatus och flora. Inom objektet 
finns såväl blöta som torrare partier. De kulturhistoriska 
spåren består bl.a. av en mängd stengärdsgårdar, utmarksträd 
samt hässlebuketter. Buskar av en, hagtorn och slån 
förekommer också. Flertalet av förekommande ekar är 
rapporterade som skyddsvärt träd. 

Naturvärdesklass: 2112.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Trädbärande betesmark, 

BIOTOPKVALITET

Torrbackar, fuktsänkor, solbelyst småvatten, tuvig mark, 
diken, stenmurar, husgrund, torrträd, grov död ved, klen 
död ved, fläder, apel. solitära lövträd, 

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (6410)

NATURVÅRDSARTER

Borsttåg NT, gulsparv* VU, §

ARTRIKEDOM

Viss artrikedom

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR 

Inget utpekat / ArtData, Ängs och betesmark, riksintresse 
(naturvård)

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen och helst utökad beteshävd. Röjning och 
putsning av igenväxande partier. Undvik konstgödning. 
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BETESMARKER OCH RIKKÄRR VID 
KVARNBERGA-ÄSPINGE

Stort betes- och lövskogslandskap vid Kvarnberga upp mot 
Äspinge. De betade markerna varierar till sin hävdstatus och 
flora. Stora ytor består av välbetad grässvål och stenbunden 
tuvig mark, men det finns också delar som är igenvuxna 
med älggräs, veketåg, kärrtistel och tuvtåtel. En omfattande 
gallring har nyligen utförts i ekhagmarken, så att många av 
de äldsta ekarna tagits bort och trädskiktet glesats ut. Tydligt 
näringspåverkad vegetation finns i stora delar av objektet, 
men det finns också fläckvis ogödslade partier på öppen 
stenbunden betesmark. På sådana markytor finns en värdefull 
hävdgynnad flora. Mest värdefullt inom objektet är dock ett 
rikkärr i en terrängsvacka (Södergårdskärret). Såväl vegetation 
som flora håller där högsta naturvärde. Där finns också 
mängder med insekter och en skyddsvärd snäcka. Totalt sett 
ett objekt med varierande karaktär och naturvärden, med 
förekomst av en rad naturvårdsarter.

Naturvärdesklass: 2

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Trädbärande betesmark, rikkärr, 
björkhage, klibbalskog av översilnings-typ, sekundär 
lövskog

BIOTOPKVALITET

Välbetad grässvål, torrbackar, stenbunden mark, grova 
utmarksbokar, lövlågor, rikkärr, blockrik tuvig mark, 
diken, stenmurar, rösen, enebuskar, rötskadade sälgar

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (6230, 7230, 9070, 
9080).
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NATURVÅRDSARTER

Slåttergubbe* VU, §, borsttåg* NT, jordtistel* NT, mindre 
hackspett* NT, §, gröngöling* NT, §, majviva* NT, 
ängsstarr* NT, slåtterblomma* N, vildlin* N, ängsnycklar* 
§, kärrknipprot* §, loppstarr VU, kalkkärrgrynsnäcka NT, 
§

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna, framför allt rikkärret.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Strandskydd längs med ån / ArtData, äng och betesmark, 
nyckelbiotop

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen och helst utökad beteshävd. Röjning och 
putsning av igenvuxna partier, främst i fuktigare stråk. 
Grova ekgrenar från gallringen samlas ihop i högar till 
faunadepåer. Rikkärret ägnas särskild uppmärksamhet. 
Uppväxande albuskar röjs bort.

Slåtterblomma
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ÄDELLÖVSKOGAR SÖDER OM 
ÄSPINGE

Mosaik av betade och obetade blandädellövskogar omgivna 
av öppna betesmarker med trädsolitärer. Artrikt trädskikt 
med bok, ask, ek, lind, klibbal, björk, avenbok och rönn. 
Ställvis rikligt med hassel. Markfuktigheten varierar från 
fuktig till frisk. På fuktiga partier dominerar ask och klibbal. 
Skogen är mestadels skogsbetad av nöt, och är då glesare än 
normal produktionsskog. Överlag relativt gott om död ved, 
mest som lågor, vindfällen och torrträd av ask, alm och lind. 
Tidigare gallringspåverkan kan ses här och var i objektet. 
Vissa delar av ädellövskogen betas inte. Där är lundfloran 
som mest utvecklad. Rik örtflora med blåsippa, lungört och 
vårärt kan ses på flera platser. Även förekomst av ett flertal 
rödlistade arter. Ett ovanligt objekt i dagens skogslandskap. 
Sammantaget ett värdefullt naturvärdesobjekt.

Naturvärdesklass: 2114.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Blandädellövlund, klibbalskog av 
översilningstyp, ädellövhagmark, hässle

BIOTOPKVALITET

Asklågor, asktorrträd, almlågor, almtorrträd, grov 
ask, bok, lind och ek, savande ek, grov bokhögstubbe, 
lindrotvältor, blomrika bryn, hässle, betade grässvålar, 
stenmurar, glest trädskikt, artrikt trädskikt

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Ovanlig naturtyp i dagens skogslandskap. Förekomst av 
Natura 2000-naturtyp (9020, 9070).

NATURVÅRDSARTER

Ask* EN, alm* CR, lind* S, kärrfibbla* S, grönvit 
nattviol* §, trubb-fjädermossa* S, desmeknopp NT, 
mörk lungört* S, vårärt* S, ormbär* S, blåsipppa* S, 
skärmstarr* S, hässleklocka S, tvåblad S, §, skogsduva* S, 
korallticka NT
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ARTRIKEDOM

Mycket artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Biotopskydd (merparten) / ArtData, nyckelbiotoper

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen beteshävd.
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BETESMARKER VID KVARNBERGA 

Ett varierande och småbrutet objekt som erbjuder många 
naturtyper och en hel del kulturhistoria. Området öster om 
Kvarnberga, utgörs till stor del av hag- och enefäladsmarker 
samt en del ädellövskog. De kulturhistoriska spåren består bl.a. 
av en mängd stengärdsgårdar, odlingsrösen och en husgrund. 
Inom objektet finns betad lövskog med ekar samt mer öppna 
betesmarker med trädsolitärer. Det har skett en hel del 
utgallring i de centrala torrare, lätt kuperade delarna. Här finns 
gott om död ved. Ställvis rikligt med hassel. Kvävepåverkan är 
ringa och hävden är god till måttlig. Ett blötare område med 
små björk finns i objektets nordvästra hörn.

Naturvärdesklass: 2

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Enefälad, trädbärande hagmark, 
öppen betesmark, 

BIOTOPKVALITET

Bitvis välbetad grässvål, stenbunden tuvig mark, 
torrbackar, stenmurar, rösen, husgrund, ektorrträd, 
eklågor, apel, blommande träd, död grov ved, hässle, 
enebuskar, solitära lövträd, grova vidkroniga lövträd, 
fuktsänkor, 

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (4030, 9070)

NATURVÅRDSARTER

Jordtistel* NT, borsttåg NT, darrgräs N, skogsduva* S, §, 
kärrfibbla* S, ängsbräsma* S, trädgårdssångare* §, 

ARTRIKEDOM

Ganska påtaglig

115.

115

±

0 400200
Meter

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat / ArtData, Ängs- och betesmark, 
naturvärde, riksintresse (naturvård)

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen och helst utökad beteshävd. Ingen 
konstgödning bör ske. Undvik rationell skogsskötsel. 
Fortsatta röjningsinsatser behövs. 
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BETESMARK VID ROSENTORP

Ett mosaikartat landskap med mycket ädellövskog och 
ängs- och hagmarker som ligger i ett stråk av öppen mark 
längs vägen till Svensköp uppe på Linderödsåsen. Objektet 
är främst intressant ur kulturell och landskapsmässig 
synvinkel. Norr om vägen mellan Äspinge och Svensköp 
finns en del betesmarker där mycket örter tidigare noterats. 
Markanvändningen tycks ha förändrats och de flesta av de 
stenbundna öppna markerna visar tecken på kvävepåverkan 
och innehöll få biologiska värden. En mark var upptrampad av 
nötkreatur och där förekom knappast någon växtlighet alls, en 
var odlad med vall och några var otillräckligt hävdade. I detta 
objekt finns däremot många kulturhistoriska spår i form av 
t.ex. en brydestuga från 1857, odlingsrösen, gravar och gamla 
fägator. Hägnet mellan ut- och inmark är välbevarat. I nordost 
finns en alsumpskog med al och ask. Floran består där av arter 
som frossört, kärrfibbla, hallon, älggräs, kabbleka, kåltistel och 
kärrsilja. I objektet har det tidigare noterats en kalkfuktäng 
med bl.a. majviva och svinrot men denna identifierades inte 
vid återinventeringen. I anslutning till alsumpskogen finns 
skogspartier där man tydligt kan se spår av en f.d. enefälad 
och grova och spärrgreniga utmarksekar. I de nordligaste 
delarna av objektet förekommer en något kvävepåverkad men 
väl hävdad betesmark med grova exemplar av bok och ek. 
Fältskiktet består av bl. a. liten blå klocka, blodrot, gökärt och 
kråkvicker. Här förekommer stengärdsgårdar och fägator i bra 
skick. Söder om denna betesmark finns ett lövskogsparti som 
starkt gallrats. I väster finns en ädellövskog med bok och ek 
som tidigare varit betad. Här förekom vid återinventeringen 
bitvis ett tätt buskskikt. I kanten av objektet rinner en bäck. 
Objektet har ett rikt fågelliv.

Naturvärdesklass: 2116.
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DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Trädbärande hagmark, öppen 
betesmark, alsumpskog, igenväxande enefälad

BIOTOPKVALITET

Stenbunden betesmark, stenmurar, rösen, fägator, grova 
spärrgreniga ekar, hässle, död ved, enefälad, solitära 
lövträd, vattendrag (bäck), björksocklar, alsocklar, 
asktorrträd, lövlågor, vedsvamp, tickor

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (6270, 9070, 9080)

NATURVÅRDSARTER

Jordtistel NT, ask* EN, kärrfibbla* S

ARTRIKEDOM

Rikt fågelliv

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat / ArtData, Ängs- och betesmark, 
nyckelbiotop, ingår i riksintresse naturvård

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen och helst utökad beteshävd. Röjning av sly och 
putsning av igenväxande partier.



190 Antagen 2021-11-29 § 240

BENARPS HALL OCH BENARPS BY

Objektet är främst intressant ur kulturell och landskapsmässig 
synvinkel, men det är även en geologisk intressant lokal 
med en urbergsdrumlin. Ängsslåtter har tidigare bedrivits 
på vissa marker i objektet. I sydväst finns en ädellövskog på 
kalkrik mark med framförallt bok, avenbok, björk och stora 
hasselsnår. De södra delarna av denna skog var mer sumpig 
och mer igenväxt än de norra delarna. Där större bestånd 
av grov bok förekom var buskskiktet obefintligt. Fältskiktet 
är trivialt med skogsbingel, hässleklocka, hallon, ekorrbär, 
strandlysing, ormbär, gulplister, kransrams, hultbräken 
och harsyra. En del stenmurar och odlingsrösen finns. 
Öster om skogspartiet finns en igenväxande enefälad med 
många fuktiga partier. En del enstaka ekar växer också här. 
Nordost om Bostället (söder om vägen till Killhult) finns 
en ädellövskog med bok, ek och lönn. Buskskiktet består 
mest av sly av hallon, lönn och rönn. I fältskiktet har tidigare 
noterats bergdunört, lungört, hässleklocka, murgröna och 
bergslok. Delar av skogsparti har gallrats och består framför 
allt bokföryngring.  Väster om detta område finns det en del 
äldre bokar och mycket lönn och arter som stinknäva och 
skogssallat förekommer.

Naturvärdesklass: 3117.
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I östra delen av objektet ligger Benarps gamla by i en vacker 
omgivning, med flera ruiner av gamla husgrunder och minst 
2 gamla brunnar och en allé av lönn. En del spärrgreniga ekar 
förekommer, bl. a. i ek-, björk- och aspbeståndet i nordöst. 
Floran är trivial och kvävegynnad. Betesmarken som vid 
tidigare inventering var välbetad visar tecken på igenväxning. 
Konsekvensen är ett högt fältskikt dominerat av få arter. 
Brännässlor, kärrtistel, älggräs och hundäxing förekommer 
rikligt. Några gamla äpple- och plommonträd visar 
markens forna bruk. Den gamla bydammen översvämmar 
betesmarkerna på vårarna. Dammen dikades ut för länge 
sedan, men grävdes upp igen för drygt 15 år sedan. I och vid 
dammen förekommer bl. a. bredkaveldun, veketåg, gäddnate, 
blåsstarr och vattenpilört. Det noterades rikligt med fjärilar 
och en mängd sländor har noterats vid denna och andra 
dammar i objektet. Andra arter som noterades vid var bl.a. 
kråkvicker samt några enstaka exemplar av brunört och 
johannesört.
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DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Blandädellövskog, igenväxande enefälad, 

BIOTOPKVALITET

Grov bok, stenmurar, rösen, våtmarker, spärrgreniga ekar, 
hässle, död ved, lönnallé, blommande träd och buskar,  

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (9180)

NATURVÅRDSARTER

 -

ARTRIKEDOM

Måttlig

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR 

Inget utpekat / ArtData, Ängs- och betesmark, 
nyckelbiotop, naturvärde, ingår i riksintresse naturvård

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Granfri utveckling, vid behov röjning kring grova ekar 
och på enefälad, återupptagen beteshävd, undvik rationellt 
skogsbruk
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BETESLANDSKAP VÄSTER OM 
KÖINGE

Beteslandskap med varierande hävdstatus och 
näringspåverkan. De centrala delarna är minst påverkade 
och har betats med nöt intill nyligen. Där finns en blomrik 
stenbunden mark med naturvårdsarter av växter och mycket 
fjärilar. Övrig mark är mer eller mindre näringsgynnad och 
mer högvuxen med gräs även betade fållor. I terrängsvackor 
finns betade fuktängar med artrik flora och riklig förekomst 
av fjärilar. Spritt finns äldre lövträd av olika trädslag. Inom 
objektet ingår också ytor med ung björkskog, som verkar 
omvandlas till betesmark. Värdefullt om hela objektet kan 
hävdas mer optimalt.

Naturvärdesklass: 2118.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Enefälad, fuktäng

BIOTOPKVALITET

Grässvål, stenbunden mark, fuktsänkor, blockrik tuvig 
mark, diken, stenmurar, rösen, solitära lövträd, enbuskar, 
damm

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (6230, 6410).

NATURVÅRDSARTER

Slåttergubbe* VU, §, borsttåg* NT, krypfloka* EN, §, 
jordtistel* NT, ask* EN, granspira NT, ängsnattviol NT, 
§, gröngöling* NT, §, silversmygare* NT, ängsmetallvinge 
NT

ARTRIKEDOM

Mycket artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR

Inget utpekat / ArtData, äng och betesmark
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ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen beteshävd. Utglesning av igenvuxna partier 
med enbuskar.
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BETESMARKER OCH 
ALSUMPSKOGAR VID HÄRRÖD

Mosaiklandskap av öppna stenbundna enefälader med 
ljung och medelåldriga mest betade alsumpskogar. I 
terrängsvackor finns fuktigare mark bevuxen mest av högört. 
Betesmarken varierar stort i djurslag (nöt, häst, får), hävd och 
näringspåverkan. Den är mestadels välhävdad och ogödslad, 
men det finns också stora ytor som både är sämre hävdade 
och med tydlig näringspåverkan. Igenväxta fållor ses på flera 
platser inom objektet. Fläckvis är dock floran artrik. Det finns 
även naturvårdsintressanta fåglar, och troligen även fjärilar och 
svampar. Sammantaget ett värdefullt objekt.

Naturvärdesklass: 2

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Enefälad, klibbalskog av 
översilningstyp, ask-alskog

BIOTOPKVALITET

Alsockel, alhögstubbe, allåga, grova solitära ihåliga 
alar, stenbunden välbetad grässvål, högörtängar, diken, 
stenmurar, rösen, enbuskar, asktorrträd, asklågor, hagtorn, 
rönn, damm

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (6230, 6430, 9080).

NATURVÅRDSARTER

Slåttergubbe* VU, §, jordtistel* NT, ask* EN, alm* 
CR, lind* S, gullpudra* S, kransrams* S, kärrfibbla* 
S, skärmstarr* S, gröngöling* NT, §, gulsparv* VU, §, 
törnskata* §

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat / ArtData, äng och betesmark

119.
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ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Fortsatt bete, främst med nöt. Återupptagen hävd av 
fållor med igenväxande enbuskmarker och av uppväxande 
lövsly.
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UTMARKSBOKAR VID BENARP

Ett område med grova och spärrgreniga utmarksbokar, varav 
de äldsta är över 200 år gamla, i ett olikåldrigt bokbestånd med 
en del enstaka ekar. Området är relativt rikt på död ved med 
en hel del tickor och vedsvampar vilket i sin tur gynnar bl. a 
insekter. Lågor och torrakor förekommer relativt rikligt. En 
del av träden är också rika på både mossor och lavar. Det finns 
en del odlingsrösen och stengärdsgårdar i gott skick, samt 
spår av stenbearbetning. I sydvästra delen av objektet finns en 
mindre alsumpskog. Området norr och nordväst om objektet 
är slutavverkat. 

Naturvärdesklass: 2120.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Bokskog av örtfattig typ, klibbalskog av 
översilningstyp

BIOTOPKVALITET

Jätteträd av bok, grova bokar, grov rötskadad bok, 
boklågor, torrakor, solöppna gläntor, brant sluttning, 
tickor på träd, stenmurar, rösen, blockrik mark, 
sumpskog, socklar

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (9130, 9080)

NATURVÅRDSARTER

Bör inventeras

ARTRIKEDOM

 -

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat objekt / Nyckelbiotop (skogsstyrelsen)
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0 400200
Meter

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Undvik rationell skogsskötsel. Undvik negativ hydrologisk 
påverkan i sumpskogen.
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ODLINGSLANDSKAP VID TIMAN

Ett stort och varierat kulturlandskap med enefälader, 
hagmarker, enstaka alsumpskogar och bokskogar, som ligger 
i ett flackt landskap uppe på Linderödsåsen alldeles norr 
om Viss mosse. I området finns många stengärdsgårdar 
och ett antal odlingsrösen i bra skick. Hässlebuketter och 
utmarksbokar förekommer också. Marken har troligtvis varit 
inägomark. Några små tegar i närheten av gården i norr var 
planterade med gran.  I de norra delarna finns en mycket 
blockrik och välbetad liten hagmark med ett par grova ekar, 
grov gran, några hässlebuketter och små betade bokplantor. 
Här finns även bokskog i varierande ålder. 

I söder dominerar enefälader, bitvis med viss kvävepåverkan, 
framför allt i de öppnare partierna. Fäladerna är välbetade 
med tuvig vegetation och med mindre fuktstråk insprängda. 
Stora delar av trädskiktet höll på att avverkas vid 
inventeringstillfället. Viss hänsyn togs till de kvarvarande 
utmarksbokarna som nu fick en mer framträdande roll. 
Efter flera decenniers igenväxning skulle marken enligt 
uppgift återföras till betesmark. Längs ett dike som går i öst-
västlig riktning har träden avverkats på båda sidor. En- och 
hasselbuskar finns i buskskiktet. I fältskiktet hittar man en 
representativ flora med bl.a. slåttergubbe, knägräs, stagg och 
borsttåg. En betad al- och björksumpskog finns i anslutning 
till enefäladerna. En del av alarna växer på sockel. Fältskiktet 
är representativt. 

Naturvärdesklass: 2121.
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DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Betesmarker, svämlövskog, 

BIOTOPKVALITET

Beteshävd, grova gamla lövträd, spärrgreniga gamla 
bokar, stora gamla fruktträd, grov död ved, stenmurar, 
rösen, diken, sumpmark, stenbunden tuvig betesmark.

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (5130, 6430)

NATURVÅRDSARTER

Slåttergubbe VU, borsttåg NT, knägräs N, stagg N, 

ARTRIKEDOM

Delvis artrikt

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat / ArtData, ängs och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen beteshävd på betesmarkerna, undvik rationell 
skogsskötsel i bokskogarna, bekämpning av parkslide som 
förekommer längs grusvägen i norr, låt diket som rinner 
öst-västlig riktning i södra delen åter beskuggas. 
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SUMPSKOG VÄSTER OM VISS MOSSE

Hydrologiskt störda rester av Viss mosse som är belägen på 
Linderödsåsens platå ca 170 möh. Själva mossen är för tillfället 
utsatt för omfattande täktverksamhet och hela mosseplanet 
är ödelagt. Objektet är mosaikartat med torrare partier, med 
ett fältskikt där ljung är dominerande men även klockljung 
förekommer och blötare partier (de gamla torvgravarna) 
med mossvegetation. De många små vattenspeglarna bidrar 
i hög grad till objektets naturvärden, inte minst för amfibier. 
Varierande skogsmiljöer i objektet. Björk har vandrat in 
och objektet är bitvis att betrakta som olikåldrig björkskog. 
Laggkärr saknas i stort sett helt då dikningar i kantområdena 
varit särskilt omfattande. En del död ved förekommer, mest 
av klenare dimension och i fältskiktet förekommer mest 
blåbär, lingon och ljung. Norra delen består till största delen 
av blandad sumpskog. En del partier domineras helt av björk 
och andra av till exempel gran. I buskskiktet förekommer 
stundvis täta bestånd av rönn. Objektet är intressant ur 
zoologisk synvinkel, då det är rikt på fågel, insekter (bl.a. 
sländor) och klövvilt. Sjungande tranor kan höras från mossen 
och klagande korpar från skogen. Objektet gränsar i öster 
mot torvtäkten. Området avvattnas mot väster via två mindre 
bäckar, som är biflöden till Hörbyån.

Naturvärdesklass: 3122.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Sekundär lövskog, björkmosse, 

BIOTOPKVALITET

Grov björk, björkhögstubbar, björklågor, klen död ved, 
tickor, småvatten, fuktsänkor

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Ovanlig naturtyp i kommunen

NATURVÅRDSARTER

- 
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ARTRIKEDOM

Delvis artrikt (fågellivet & sländor) och lokalt ett viktigt 
objekt

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat / ArtData, fornminne, 
våtmarksinventeringen, sumpskog

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Undvik rationell skogsskötsel i dessa lövområden och 
ytterligare hydrologisk negativ påverkan
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MOSAIKLANDSKAP AV LÖVSKOG 
OCH BETESMARK VID TIMAN

Större mosaikartat landskap bestående av alskogar och öppna 
men glest trädklädda betesmarker. Alsumpskogar och alkärr 
utgör främst av äldre alskog med inslag av bok, ek, björk och 
gran. Det finns ofta en hel del död multnande ved i olika 
former. Mellan alskogarna rinner smärre bäckar eller rännilar. 
Partier med stillastående vatten finns om våren. De trädklädda 
betesmarkerna har i huvudsak en låg näringspåverkan och 
hävdgynnad flora är artrik med bland annat förekomst av 
slåttergubbe. Enbuskar och hagtorn finns i buskskiktet.

Naturvärdesklass: 2

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Klibbalskog av översilningstyp, 
klibbalkärr, trädbärande hagmarker

BIOTOPKVALITET

Alsocklar, periodvis stillastående vatten, högstubbar, 
lågor, torrträd, rotvältor, ogödslad grässvål, blockrik mark, 
vidkroniga solexponerade lövträd

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (9070, 9080).

NATURVÅRDSARTER

Gullpudra* S, kärrfibbla* S, grönvit nattviol* §, 
skärmstarr* S, rank-starr* S, slåttergubbe* VU, §, 
borsttåg* NT, ängsmetallvinge* NT, gröngöling* NT, §, 
gulsparv* VU, §, bokvårtlav NT

ARTRIKEDOM

Måttligt till relativt hög.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Sex av alsumpskogarna är biotopskyddade / 
Nyckelbiotoper, sumpskogar, ängs- och bete

123.
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ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bete med helst nötkreatur på nuvarande betesmarker. 
Undvik rationellt skogsbruk och en negativ hydrologisk 
påverkan.
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SUMPSKOG NORR OM VISS MOSSE

En hydrologiskt starkt störd rest av Viss mosse, som är 
belägen på Linderödsåsens platå ca 170 meter över havet. 
Objektet är mosaikartat med torrare partier med ett fältskikt 
där ljung och klockljung är dominerande och blötare partier 
med mossevegetation. Även tuvull förekommer. Laggkärr 
saknas. Björk och tall växer på mossen och objektet är bitvis 
under igenväxning. De norra delarna av objektet är att betrakta 
som sumpskog, dominerad framför allt av björk, men även 
partier med gran, asp, bok och rönn förekommer. I nordost 
förekommer till exempel ett mindre bestånd (<1 ha) av grövre 
bok och asp som omges av ett tätt bestånd av föryngrad rönn 
som buskskikt. Väster om detta bestånd finns en gammal rest 
av en husgrund som är i dåligt skick. I fältskiktet förekommer 
bl. a. blåbär, lingon, tranbär, odon och skogskovall. Andra 
arter som noterades i skogspartierna var kärrsilja, kransrams 
och tibast. En hel del död ved förekommer men mest av 
klenare dimension. Området är rikt på fågel och klövvilt vilket 
gör det intressant ur zoologisk synvinkel. Området har också 
ett rekreations- och fritidsvärde då skåneleden (Etapp 12, 
Timan - Rebbetuaröd) slingrar sig genom de norra delarna 
av objektet. I söder gränsar objektet mot torvtäkten. Mossen 
avvattnas mot väster via två mindre bäckar, som är biflöden till 
Hörbyån.

Naturvärdesklass: 3124.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Björkmosse

BIOTOPKVALITET

Grov björk, grov tall, grov bok, grov asp, rönn, död ved, 
klen död ved, tickor, torrhögstubbar, vattendrag (bäck), 
småvatten, fuktsänkor, gyngfly, blöt ved, blommande träd 
och buskar, 

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Ovanlig naturtyp i kommunen 
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NATURVÅRDSARTER

Klockljung* S, kransrams* S, tibast* S, tuvull* S, skogsalm 
CR, 

ARTRIKEDOM

Delvis artrikt (fågelliv) och lokalt viktigt objekt

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat / ArtData

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Undvik rationell skogsskötsel i dessa lövområden och 
ytterligare hydrologisk negativ påverkan
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BETESMARK VID ÄLMHULT

Hästbetad gammal och variationsrik betesmark, delvis 
välhävdad, delvis stadd i igenväxning med uppväxande lövsly. 
Stora arealer med ogödslad naturbetes-mark dominerar 
med gamla enar i buskskiktet. I fältskiktet dominerar 
ljungtuvor och blåtåtel. Inom objektet finns också många 
äldre tallsolitärer. Rik trädslagsblandning sammantaget 
inom objektet. På välbetad frisk gräsmark med ljungtuvor 
under korsande ledning är floran speciellt örtrik. Borsttåg 
förekommer i en stor population och troligen finns fler 
intressanta växter. Förekomst av värdefull fågelfauna. 

Naturvärdesklass: 2

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Enbuskmark, trädbärande 
betesmark, björkhage, fuktmark med blåtåtel och ljung

BIOTOPKVALITET

Välbetad ogödslad grässvål, fuktsänkor med blåtåtel, 
stenbunden mark, blockrik tuvig mark, diken, stenmurar, 
gamla enebuskar, rötskadade lövträd, gamla solitärtallar, 
björk- och sälglågor, grov bok och ek

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (5130).

NATURVÅRDSARTER

Borsttåg* NT, knägräs* N, gröngöling* NT, §, fiskgjuse* 
§, gulsparv VU, §

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat / Äng och betesmark
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ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Helst utökad beteshävd av häst eller nöt. Röjning av 
uppväxande löv har påbörjats, men behöver göras mer.
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BETESMARKER VID SKOGSDALA

Nötbetad gammal fäladsmark, delvis välhävdad, delvis stadd 
i igenväxning med uppväxande albuskar och björnbär. Stora 
arealer med ogödslade naturbetesmarker dominerade av 
enbuskar och stagg med ljungtuvor. Inom objektet finns 
också många äldre, grova och vidkroniga boksolitärer. Rik 
trädslagsblandning som helhet i objektet. På välbetad frisk 
gräsmark med ljungtuvor under korsande ledning är floran 
speciellt örtrik. Naturvårdsarter som slåttergubbe och borsttåg 
förekommer där i stora populationer. Våtmarkssänkorna 
domineras av högörtvegetation som älggräs, veketåg, 
fackelblomster och kärrtistel.

Naturvärdesklass: 2126.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Enbuskmark, trädbärande 
betesmark 

BIOTOPKVALITET

Välbetad ogödslad grässvål, torrbackar, fuktsänkor, 
stenbunden mark, blockrik tuvig mark, diken, stenmurar, 
enebuskar, rötskadade lövträd, grova boksolitärer, solitär 
apel och sälg

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (6230, 6430, 9070).

NATURVÅRDSARTER

Slåttergubbe* VU, §, borsttåg* NT, silversmygare* NT

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat / Äng och betesmark
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ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Helst utökad beteshävd av nöt. Röjning av uppväxande 
löv och björnbär.
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ALSUMPSKOG VID SKÅNINGSBODA

Alsumpskog vid gränsmur mot Kristianstads kommun. 
Ett smärre vattendrag rinner tidvis genom sumpskogen. 
Medelåldrig klibbal dominerar, men inslag finns främst av 
björk, gran och rönn. Överlag enskiktad skog, men viss 
åldersvariation finns, dock inga gamla träd. Sparsam förekomst 
av död ved. Viss sockelbildning indikerar viss trädkontinuitet. 
Ingen särskild flora, utan älggört dominerar eftertryckligt.

Naturvärdesklass: 3

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Klibbalskog av översilningstyp, 
vattendrag

BIOTOPKVALITET

Al med bohål, alsocklar, alhögstubbe, allågor, björklågor, 
stenmur, bäckar

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (9080).

NATURVÅRDSARTER

Inga noterade. 

ARTRIKEDOM

Ungefär lika artfattigt som i omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat / -

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Fri utveckling.
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ALSKOGAR VID KRISTINETORP

Sammanhängande nätverk av alkärr och lövsumpskogar 
omgivna av granskog. Äldre alskog dominerar trädskiktet 
i kärren, men inslag finns av trädslag som till exempel 
björk, rönn och gran. Hägg dominerar ofta i buskskiktet, 
där sådant finns. I fältskiktet märks bland annat vitsippa, 
kabbleka, kärrviol, mannagräs och älggräs. Stora alsocklar och 
stillastående vatten karaktäriserar flertalet kärr. Bäckdråg och 
smärre bäckar länkar samman delobjekten. Död ved i form 
av högstubbar, lågor och torrträd finns i alla delar av objektet, 
men i olika mängd. Förekomst av flera naturvårdsarter.

Naturvärdesklass: 2128.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Klibbalkärr

BIOTOPKVALITET

Grova alsocklar, rotvältor, lågor, stillastående 
vattensamlingar, mossblock, bäckdråg, tickor på al och 
björk, torrträd, hackspetthål

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (9080).

NATURVÅRDSARTER

Rankstarr* S, kärrfibbla* S, bäckbräsma* S, gullpudra* S, 
lopplummer* §, alsidenmossa* N

ARTRIKEDOM

Relativt hög.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Biotopskydd av tre alsumpskogar / Nyckelbiotoper, 
sumpskogar
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ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Granfri utveckling. Sumpskogarna är känsliga miljöer 
för hydrologisk påverkan, markskador i samband med 
avverkning och direktexponering vid hyggeskanter.
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ALSKOGAR VID HARPHULT

Objekt med en koncentration av alsumpskog, ofta relativt 
högvuxna äldre alskogar med översilningsmark och bäckdråg, 
men också mer lågvuxna alkärr med stora sockelbildningar 
och stillastående vatten. I trädskiktet finns även bok, 
björk, rönn, ask, gran och ek. En grovvuxen bokskog med 
högstubbar, lågor och torrträd ingår också i objektet. Totalt 
sett förekomst av en hel del död ved i olika former. Artrik 
kärlväxtflora, och delar av alskogen kan karaktäriseras som 
allund. I fältskiktet dominerar arter som vitsippa, älgört, 
harsyra, hultbräken, ormbunkar, kabbleka och svalört.

Naturvärdesklass: 2

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Klibbalskog av översilningstyp, 
klibbalkärr, bokskog av ristyp

BIOTOPKVALITET

Rotvältor, torrträd, bäck- och källdråg, översilning, 
källmark, alsocklar, örtrik mark, block, rännilar, levande 
grov högstubbe, bokhögstubbar, grova boklågor, hamlade 
bokar, rikligt med tickor på träd

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (9080, 9110).

NATURVÅRDSARTER

Sydlig sotticka* VU, kärrfibbla* S, skärmstarr* S, 
gulsippa* S, ask* EN, gullpudra* S, bäckbräsma* S, 
rankstarr* S, gulnål* S, stjärtmes* §, blåmossa §

ARTRIKEDOM

Relativt hög.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Tre av sumpskogarna är biotopskyddade / 
Nyckelbiotoper, objekt med naturvärde, sumpskogar
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ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Granfri utveckling. Undvik hydrologisk påverkan och 
körskador. Lämna skyddszoner vid avverkning intill 
sumpskog.
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BRÅÅN VID ÅKARP

Längs gränsen mot Eslövs kommun meandrar Bråån genom 
ett ursprungligt område. Inom området finns det gott om 
översvämningszoner och kontinuiteten är lång. Troligtvis har 
området slåttrats med efterbete. Gamla meanderslingor (s.k. 
korvsjöar) och mindre våtmarker finns längs hela sträckan. 
Trädskiktet består till största delen av olikåldrig al, men en 
del ek förekommer också varav några grova spärrgreniga. 
Även grov lind noteras. Floran är förvånansvärt trivial, trots 
att området är kalkrikt och bitvis tuvigt. Inom hela området 
förekommer en hel del humleblomster och ängsbräsma. 
Intressantast är de östra delarna där det växer bl.a. svinrot, 
darrgräs, blodrot, stenmåra och gökärt. Noteras tecken på 
stödutfodring. Själva ån hyser stora naturvärden med sina 
grusbottnar och tjockskalig målarmussla noteras. Området 
är en fin fågellokal och fungerar som spridningskorridor. 
Naturområden är ovanliga i helåkersbygden vilket 
ytterligare förstärker naturvärdet. En intressant detalj är att 
stengärdsgårdarna på norra sidan av ån följer meandringen 
- gissningsvis är detta den gamla häradsgränsen (innan 
rätningen) mellan Frosta och Färs härad.

Naturvärdesklass: 3130.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Trädbärande betesmark, vattendrag

BIOTOPKVALITET

Naturligt vattendrag, strömmande partier, viss översilning, 
grus och sand på åbotten, lövlågor, grov död ved, 
klen död ved, blöt ved, hagtorn, apel, hässlebuketter, 
blommande träd och buskar, hålträd, stenmurar, 
husgrund,

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Ovanlig naturtyp i kommunen. Förekomst av Natura 
2000-naturtyp (6270)
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NATURVÅRDSARTER

Ask* EN, tjockskalig målarmussla* EN, §, gök* §, 
härmsångare* §

ARTRIKEDOM -

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Ingår i utpekat strandskydd, Biotopskyddsområde, 
nationellt särskilt värdefullt vatten / ArtData, Ängs- och 
betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen och helts utökad beteshävd av igenväxande gräs- 
och hagmarker, håll området rent från plast, träden längs 
ån lämnas för fri utveckling, undvik negativ hydrologisk 
påverkan framförallt slamflykt från uppströms liggande 
områden
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BETESMARKER VID HÖRBY 
RADIOSTATION

Öppen mest fuktig betesmark med inslag av solitära 
träd, ofta vidkroniga ekar, eller ansamlingar av yngre till 
medelåldriga vidkroniga ekar. Mängder av enestubbar i stora 
delar av objektet vittnar om en tidigare tätvuxen enefälad. 
Nu dominerar öppna fuktängar med högre vegetation och 
stenbunden tuvig mark. Kärrtistel är en av de dominerande 
högvuxna arterna i fältskiktet. Det finns även inslag av 
övriga strukturer som smärre grusvägar, stenmurar, diken 
och dammar. Förekomst av en rad naturvårdarter av fåglar, 
kärlväxter och fjärilar. Särskilt stora är populationerna av 
borsttåg och jordtistel. I anslutning till grusvägarna, som 
ingår i objektets kantzoner, finns en imponerande prunkande 
artflora av blåeld, rödklöver, gul lusern, getväppling med flera, 
som drar till sig mycket insekter. Sammantaget ett värdefullt 
objekt som kan utveckla än mer värden för hävdgynnade arter 
när effekterna från avverkningen av enbuskar ebbat ut och 
beteshävden fortsatt.

Naturvärdesklass: 2

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Friska gräsmarker, fuktängar

BIOTOPKVALITET

Öppen betesmark, blockrik tuvig mark, vidkronig ek, 
damm, dike, stenmur, röse

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (6270, 6410).

NATURVÅRDSARTER

Ask* EN, jordtistel* NT, borsttåg* NT, jungfrulin* 
N, sotnätfjäril* NT, ängsmetallvinge* NT, tornfalk §, 
gulsparv* VU, ängspiplärka* NT, buskskvätta NT* §, 
stenskvätta* §

131.
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ARTRIKEDOM

Mycket artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat / ArtData, äng- och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen beteshävd. 
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BETESMARKER VID ÖSTRA 
SALLERUP

Mosaikartat objekt med öppna betade hagmarker eller 
ekhagmarker och mer slutna lövskogar, främst klibbalskog. 
Betesmarkerna är näringspåverkade och överlag relativt 
artfattiga, men några naturvårdsarter påträffades. Ett rinnande 
vattendrag korsar objektet och bidrar med variation och 
ytterligare naturvärde. Sammantaget ett värdefullt objekt som 
kan utvecklas än mer för hävdgynnade arter.

Naturvärdesklass: 2132.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Friska gräsmarker, fuktängar, 
enefälad, klibbalskog av översilningstyp, blandädellövskog, 
bäck

BIOTOPKVALITET

Öppen betesmark, blockrik tuvig mark, vidkronig 
grov ek, grov lind, savande ek, grov hassel och fläder, 
damm, stenmur, röse, asktorrträd, blommande buskar, 
enbuskmarker

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (6270, 9080, 9070).

NATURVÅRDSARTER

Ask* EN, jordtistel* NT, borsttåg* NT, mindre 
bastardsvärmare* NT, lind* S, tjockskalig målarmussla 
EN, § i vattendraget

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Ingår i utpekat strandskydd / ArtData, äng- och 
betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen beteshävd. 
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Borsttåg
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ÄDELLÖVSKOG VID GRANKARP

Objekt sammansatt av tre olika skogsmiljöer: På ömse sidor av 
en skogsbäck växer en grov bokdominerad blandädellövskog. 
Rikliga inslag finns av främst avenbok, men även alm, ask, 
och skogslönn förekommer. Olikåldrig och flerskiktad 
skogsmiljö. Längst söderut finns en gammal betad bokskog/
ädellövhagmark med mycket gamla grova bokar, ofta 
rötskadade och med håligheter och mulm. Emellan dessa 
två nyckelbiotoper finns en gles betad askhagmark, med 
blommande buskar och inslag av andra trädslag. Förekomst 
av naturvårdsarter av växter både i mullrik lövskog som i 
översilad källmark. Sammantaget utgör dessa tre skogstyper ett 
värdefullt skogsobjekt i en annars skogsfattig bygd.

Naturvärdesklass: 2

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Blandädellövlund, askkärr, 
hagmarksbokskog, vattendrag

BIOTOPKVALITET

Grova bokar varav flera jätteträd, rötskadade träd med 
mulm, grova högstubbar och lågor, rinnande vatten 
(bäck), källmark, översilning, stenmur

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av hotad Natura 2000-naturtyp (9070).

NATURVÅRDSARTER

Bokvårtlav NT, vårärt* S, mörk lungört* S, ask* EN, 
skogsalm* CR, gullpudra* S, kärrfibbla* S, skärmstarr* S

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivande skog och lokalt ett viktigt objekt.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Ingår i utpekat strandskydd / ArtData, nyckelbiotop
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ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållet bete av hävdad mark (askkärret och 
bokhagmarken). Fri utveckling för ädellövskogen kring 
bäcken.
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ÄDELLÖVSKOG VID HUGGELSEKE

En örtrik ädellövskog på kalkrik mark. Trädskiktet består av 
äldre och grova avenbokar med inslag av ask, bok, lind, lönn 
och ek. I buskskiktet finns bl.a. hassel, hägg och benved. I 
det täta fältskiktet förekommer bl.a. skogsnycklar, storrams, 
kransrams, blåsippa, lundbräken, ängsfräken, kärrfibbla, 
ekorrbär och humleblomster. Svampen trollsmör förekommer 
också. Området i väster är av torrare karaktär och består av 
yngre träd samt att fältskiktet är betydligt magrare. Dock finns 
goda förutsättningar för att detta mindre område ska få bra 
naturvärde och bör skyddas från avverkning.

Naturvärdesklass: 2134.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Bokskog av lågörttyp, lövsumpskog

BIOTOPKVALITET

Grova bokar, torrträd, grov ek, stenmurar, rösen, 
rötskadad senvuxen avenbok, grova lågor, död småved, 
tickor och trädsvampar, blockrik betesmark, spärrgrenig 
bok, rönn 

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (9130, 9080)

NATURVÅRDSARTER

Storrams S, skogsnycklar* S §, ask* EN, 

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna, 

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Nyckelbiotop (skogsstyrelsen) / ArtData, objekt med 
naturvärde
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ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Granfri utveckling, undvik rationellt skogsbruk, spar död 
ved och gynna grova träd

Trollsmör
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BETESMARK ÖSTER OM 
HALLABACKEN

En rest av ett äldre odlingslandskap med ekhagar, enefälad, 
välbevarade stengärdsgårdar och en hel del odlingsrösen, 
fägator och purror. I enefäladen noteras bl.a. arterna liten 
blåklocka, gråfibbla, ärenpris, blodrot och gökärt. Viss 
näringspåverkan finns. Delar av fäladen är nyligen planterade 
med gran och hävden var till synes otillräcklig vid besöket. 
Arealen betesmark kommer således minska i framtiden. På 
vissa partier växer björksly fram. Ett alskogsparti förekommer 
också centralt i enefäladen. I den södra delen växer flera 
grova och värdefulla ekar (ca 10 st.). Det är bl. a. i anslutning 
till dessa som gran planterats. Ekhagarna består i övrigt av 
stora och solitära träd som både har vida och smala kronor. 
Fältskiktet är trivialt. En kraftig låga och en torraka av ek 
finns, och viss självföryngring av ek förekommer. Inom 
objektet finns även en mindre bok- och askskog med inslag 
av ek, i buskskiktet finns hassel och ask. Fältskiktet består till 
största delen av liljekonvalj, harsyra och vitsippa. I nordost 
finns ett skogsparti med värdefulla exemplar av bl.a. ek men 
som annars har ett väldigt tätt framväxande buskskikt. 

Naturvärdesklass: 3

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP 

Äng och betesmark / Trädbärande hagmark, våtmark, 

BIOTOPKVALITET

Stenmurar, stenrösen, solitära träd, grova ekar, vidkroniga 
ekar, vidkroniga bokar, apel, rönn, gamla ekstubbar, 
torrträd, hässle, igenväxande enefälad

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (6270, 6230, 6410)

NATURVÅRDSARTER

Ask* EN, 
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ARTRIKEDOM

 -

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat / ArtData, ängs- och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen och helst utökad beteshävd, spara död 
ved, gynna och frihugg grova träd, ingen tillförsel 
av konstgödning bör ske, röjning av sly, röjning och 
borttagning av gran
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HAGMARKER OCH BETAD LÖVSKOG 
VID BOALT

Igenväxande betesmarker, trädbärande hagmarker, betad 
skog och blandlövskog runt om ett fält med en betesvall 
med omgivande öppna jordbruksmarker. Betesmarkerna 
är mestadels igenväxande med högt gräs och lövsly, medan 
hagmarkerna har något bättre hävdstatus. Vidkronig äldre ek 
dominerar som solitärträd, särskilt eftersom förekommande 
ask håller på att dö. I den betade skogen har ett yngre 
trädskikt av främst björk vuxit upp mellan de tidigare solitära 
ekarna. Förutom ask finns inslag av lind, asp och gran. Även 
hassel, hagtorn och apel kan påträffas lokalt rikligt. Artfattigt 
fältskikt överlag. Förekomst av diken och en större bäck. Vid 
en bättre hävd kan objektets naturvärde troligen öka till högt.

Naturvärdesklass: 3136.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Trädbärande hagmark, betad 
lövskog

BIOTOPKVALITET

Vidkronig ek, hassel, solitär apel och hagtorn, diken, bäck, 
stenmurar, rösen, enbuskar, grov rötskadad bok

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (9070).

NATURVÅRDSARTER

Ask* EN, lind* S, kransrams* S, skärmstarr* S, lärkfalk*, §

ARTRIKEDOM

Något artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat /Äng och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Fortsatt och helst utökat nötbete. Röjning av igenväxande 
betesmarker och av uppväxande lövsly.

136

137

137

±

0 400200
Meter
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ÄDELLÖVSKOG VID HÄRRÖD

Variationsrikt lövskogsområde med äldre grov och 
gallrad bokskog i söder, medan blandädellövskog, 
igenväxningsmarker, hässlen och alkärr dominerar i den norra 
delen. Inflikat i norr finns en skjutbana med röjda siktgator. 
Vattendrag rinner genom objektet, även sommartid, och är ett 
tillhåll för klövvilt. Den norra delen är trädslagsrik, olikåldrig 
och flerskiktad. Där finns också en hel del död ved i både 
stående träd och liggande. I terrängsvackor finns alkärr med 
stora alsocklar. Gott om grova ädellövträd och grov hassel. 
Örtrikt fältskikt. Även om södra delen är gallrad finns en hel 
del död bokved och även viss olikåldrighet och skiktning. 
Förekomst av flera naturvårdsarter. 

Naturvärdesklass: 2

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Bokskog av lågörttyp, igenväxande 
ekhagmark, hässle, klibbalkärr 

BIOTOPKVALITET

Alsockel, alhögstubbe, hålträd, allåga, grova bokar 
och ekar, rötskadade lövträd, grov hassel, bäckdråg, 
högörtängar, bäckar, diken, stenmurar, rösen, asktorrträd, 
asklågor, hagtorn, rönn

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (9020, 9130, 9080).

NATURVÅRDSARTER

Ask* EN, gullpudra* S, kärrfibbla* S, skärmstarr* S, 
desmeknopp NT

ARTRIKEDOM

Mycket artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat / ArtData, nyckelbiotop

137.

136

136

138137

119 ±

0 400200
Meter

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Undvik rationellt skogsbruk. Spara grova träd och död 
ved.
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MOSAIK BETESMARKER OCH 
ALSUMPSKOGAR VID FRÄNNARP

Mosaiklandskap av öppna stenbundna enefälader och ganska 
lågvuxna alsumpskogar av varierande ålder. Betesmarken 
är mestadels välhävdad och ogödslad, men det finns ytor 
som både är sämre hävdade och som tydligt indikerar 
näringspåverkan. Totalt sett en artrik flora, med framför allt en 
mycket stor population av den rödlistade växten slåttergubbe. 
Även förekomst av en artrik svampflora på betesmarken. Ett 
värdefullt objekt.

Naturvärdesklass: 2
138.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Enefälad, klibbalkärr, klibbalskog av 
översilningstyp, vattendrag

BIOTOPKVALITET

Alsockel, alhögstubbe, allåga, stenbunden välbetad 
grässvål, diken, bäck, stenmurar, rösen, enbuskar, grov 
rötskadad bok

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (6230, 9080).

NATURVÅRDSARTER

Slåttergubbe* VU, §, borsttåg* NT, gullpudra* S, 
kransrams* S, bäckbräsma* S, gröngöling* NT, §

ARTRIKEDOM

Mycket artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat / ArtData, äng och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Fortsatt nötbete. Successiv röjning av igenväxande 
enbuskmarker och av uppväxande lövsly.

136

138

146

122

137

119

±

0 400200
Meter

Slåttergubbe
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IGENVÄXANDE BETESMARKER NORR 
OM BESSINGE

Öppna stenbundna och ofta tuviga enefälader. Samtliga 
fållor inom objektet är igenväxande med högt gräs (tuvtåtel, 
veketåg), även de som betas. I fuktsänkor växer också 
högvuxen vegetation av älgört. Ogödslade betesmarker finns 
främst i den nordvästra delen, som ännu hyser en värdefull 
hävdgynnad kärlväxtflora. Floran är i en så kallad ”älsklig fas”, 
och stora ytor blommar nu med ängsvädd och ljung. Denna 
vegetation kommer dock snart att försvinna. Här behövs 
betydande restaureringsinsatser om dessa naturbetesmarker 
ska kunna bibehållas. Om så görs kan naturvärdet höjas till 
högt.

Naturvärdesklass: 3

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Enefälad, björkhage

BIOTOPKVALITET

Stenbunden ogödslad grässvål, högörtängar, diken, 
stenmurar, rösen, enbuskar, asktorrträd, hagtorn, rönn, 
damm

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (6230, 6430).

NATURVÅRDSARTER

Slåttergubbe* VU, §, jordtistel* NT, ask* EN, borsttåg* 
NT, granspira NT

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat / ArtData, äng och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Fortsatt bete med nöt. Återupptagen hävd på igenväxande 
enbuskmarker och röjning av uppväxande lövsly.

139.

140
139

141

±

0 400200
Meter

Granspira
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BETESMARKER OCH RIKKÄRR VID 
FRÄNNARP

Beteslandskap söder om Frännarp. De södra delarna betas 
av häst och ligger vid en anlagd våtmark. Enbuskmarker 
och stenbundna välbetade tuviga gräsmarker dominerar där. 
Floran är artrik och det finns många dagfjärilar. De nötbetade 
markerna i norra delen är mer variabla, och inrymmer inte 
bara stenbundna marker utan också olika fuktmarker och 
rentav en kalkfuktäng/rikkärr samt betad ung-medelåldrig 
ekskog. Gräsmarkerna är mest ogödslade och välbetade, 
men det finns också partier med viss näringspåverkan på 
vegetationen. I en gammal husbehovstäkt för grus växer 
rikligt med den rödlistade våtmarksväxten rödlånke. Totalt sett 
många naturvårdsarter och flera olika fina hävdade miljöer. 
Sammantaget ett mycket värdefullt mosaiklandskap vars 
naturvärde i stora delar gränsar till det högsta – klass 1.

Naturvärdesklass: 2140.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Enefälad, fuktängar, rikkärr, betad 
ekskog

BIOTOPKVALITET

Välbetad grässvål, stenbunden mark, kalkfuktäng/rikkärr, 
blockrik tuvig mark, diken, stenmurar, rösen, solitära 
lövträd, grova enbuskar, våtmarker 

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (6230, 6410, 7230).

NATURVÅRDSARTER

Rödlånke* NT, borsttåg* NT, backtimjan* NT, jordtistel* 
NT, ängsnycklar* §, darrgräs* N, granspira NT, törnskata* 
§, gröngöling* NT, §, silversmygare NT, violettkantad 
guldvinge NT

ARTRIKEDOM

Mycket artrikare än omgivningarna.

136

144

140

139

143

141

±

0 400200
Meter

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat / ArtData, äng och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen beteshävd. Ingen konstgödning. Röjning av 
uppväxande björksly i norra delen, främst för att bibehålla 
kalkfuktängens/rikkärrets öppna karaktär.
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ODLINGSLANDSKAPET KÖINGE-
HÄRRÖD-BESSINGE

Mosaikartat betesmarksområde bestående av öppna 
gräsmarker, nötbetade hagmarker, lövdungar, (björk, ek, 
bok). Området i öster vittnar om det tidigare har röjts kraftigt 
och ser mer ut som ett välbetat hygge. Här växer gott om 
fingerborgsblommor. Marken överlag stenbunden, blockrik 
och viss tuvighet. Många stubbar från tidigare avverkning, 
någon lite högre med mycket grov bark, håligheter med mulm 
och blottad ved. Örtrikt fältskikt. Även om södra delen är 
gallrad finns en hel del död bokved och även viss olikåldrighet 
och skiktning. 

Naturvärdesklass: 2

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Frisk gräsmark, trädbärande 
hagmark 

BIOTOPKVALITET

Beteshävd, stenbunden tuvig mark, blockrikt, grov död 
ved, stubbar med mulm, solexponering, grova björkar, 
trädbärande betesmark, fuktäng, hålträd, solitära träd, 
stenmurar, rösen, hagtorn, rönn

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (6410, 6270).

NATURVÅRDSARTER  - 

ARTRIKEDOM

Något artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat / ArtData, Ängs- och betesmark, 
Riksintresse naturvård,

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Fortsatt beteshävd. Spara grova träd och död ved.

141.
140

141

±

0 400200
Meter
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BETESLANDSKAP VID KÖLLERÖD

Kuperat beteslandskap vid Kölleröd. De nötbetade markerna 
är mest ogödslade och välbetade med en stenbunden 
tuvig enbuskmark och artrik flora. Det finns dock ytor där 
betet varit svagt och som är igenvuxna med högt gräs. I 
terrängsvackor finns betade fuktängar med artrik flora och 
riklig förekomst av fjärilar. I objektet finns också ridåer av 
alar vid gamla diken. Spritt finns solitära blommande buskar 
och vidkroniga äldre lövträd av olika trädslag, särskilt av 
bok. Inom objektet ingår några gödslade gräsmarker med 
trivial flora samt ett par hyggen. Omväxlande med de öppna 
betesmarkerna växer ädellövskog (bok, ek) och triviallövskog 
(al, björk, asp), som ingår i betesområden. Kulturhistoriskt rikt 
landskap med fägator, stenmurar, gammal torpruin och rösen. 
Sammantaget ett mycket värdefullt mosaiklandskap.

Naturvärdesklass: 2142.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Enefälad, fuktäng, betad lövskog

BIOTOPKVALITET

Välbetad grässvål, stenbunden mark, fuktsänkor, blockrik 
tuvig mark, diken, stenmurar, rösen, solitära lövträd, 
grova vidkroniga lövträd (oxel, rönn), hagtorn, enbuskar, 
våtmark, alhögstubbe, alsockel, dammar

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (6230, 6410).

NATURVÅRDSARTER

Stor sotdyna* NT, borsttåg* NT, backtimjan* NT, 
jordtistel* NT, ask* EN, gullpudra* S, stenskvätta* § 

ARTRIKEDOM

Mycket artrikare än omgivningarna.

142

±

0 400200
Meter

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat / ArtData, äng och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen beteshävd. Utglesning av igenvuxna partier 
med enbuskar.
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FATTIGKÄRR SÖDER OM SIAHULT

Objektet består av ett fattigkärr där det bl. a växer kärrsilja, 
kärrspira, topplösa, kråkklöver, tuvull, spikblad och hirsstarr. 
Rikligt med trollsländor. I omgivningarna runt kärret finns 
gamla utmarksbokar och enefälader som delvis är igenväxta 
och här noterades grönvit nattviol. I kanten av kärret har vide 
och björksly börjat etablera sig. På laga skifteskartan över 
Bessinge by från 1839 har de fuktiga områdena på utmarken 
färglagts på samma sätt som ängarna på inägorna, vilket 
kan betyda att de blöta partierna på utmarken har slåttrats. 
Objektet går under lokalnamn ”Rammen”. 

Naturvärdesklass: 3

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Myr / Fattigkärr, vattensamlingar 

BIOTOPKVALITET

Grov död ved, småvatten, klen död ved, stenmurar, 
fuktsänkor, gungfly, mjukmattor, 

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp: (7140)

NATURVÅRDSARTER:

Kärrspira* N, grönvit nattviol* N, §, 

ARTRIKEDOM: -

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat / Ingår i riksintresse naturvård, Ingår i 
ängs- och betesmarksinventeringen som restaurerbar. 

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Röjning av uppväxande sly i kanterna, undvik negativ 
hydrologisk påverkan

143.

144

140

143

±

0 400200
Meter

Förgätmigej



221Antagen 2021-11-29 § 240

BETESMARKER VID GUDDASTAD

Beteslandskap med varierande hävdstatus, näringspåverkan 
och naturvärde. De sydvästra delarna är minst 
näringspåverkade och har betats med nöt intill nyligen. 
Där finns blomrik (liten blåklocka, röllika, fibblor, ljung, 
johannesört) stenbunden mark också med naturvårdsarter av 
växter och mycket fjärilar. Övrig mark är intensivt hästbetad, 
med överlag näringsgynnad vegetation och artfattig flora utom 
längst i norr. I terrängsvackor finns betade fuktängar med 
artrik flora och riklig förekomst av fjärilar. I objektet finns 
också ridåer av alar vid gamla diken. Spritt finns äldre lövträd 
av olika trädslag. Inom objektet ingår också ytor på hyggen, 
välbetade men artfattiga. Några gödslade gräsmarker med 
trivial flora samt ett par hyggen. Nyrensat dike i norra delen.

Naturvärdesklass: 2144.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Enefälad, fuktäng, högörtäng

BIOTOPKVALITET

Välbetad grässvål, stenbunden mark, fuktsänkor, blockrik 
tuvig mark, diken, stenmurar, rösen, solitära lövträd, grova 
vidkroniga lövträd, enbuskar 

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (6230, 6410).

NATURVÅRDSARTER

Slåttergubbe* VU, §, borsttåg* NT, backtimjan* NT, ask* 
EN

ARTRIKEDOM

Mycket artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat / ArtData, äng och betesmark

144

143 ±

0 400200
Meter

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen beteshävd. Utglesning av igenvuxna partier 
med enbuskar.

Backtimjan



222 Antagen 2021-11-29 § 240

HAGMARK NORR OM 
HÖNSAMOSSEN

En stenbunden hagmark med representativ flora. En fägata 
leder till objektet och centralt i objektet finns ett fuktstråk. 
En kanaliserad bäck utgör nordgränsen. Arter som bl. a. 
stenmåra, gökblomster, gulvial, kråkklöver, gåsört, ärenpris, 
tuvtåtel, kabbleka, röllika och blodrot förekommer. Marken 
visar tecken på viss näringspåverkan och en hel del älggräs 
förekommer. I södra delen av objektet finns en bokbacke med 
några grova och bukettformiga exemplar av värde. I öster 
har betesmarken mer karaktären av enefälad. Dock har några 
enar tagits bort och partiet är mest öppet idag. Objektet är 
omgärdat av stengärdsgårdar och spår av en husgrund finns 
också inom objektet. Väldigt fågelrikt. 

Naturvärdesklass: 3

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Enefälad, fuktäng

BIOTOPKVALITET

Stenmurar, husgrund, vattendrag (bäck), grova bokar, 
spärrgreniga bokar, död ved, grov bokhögstubbe, tickor, 
apel, 

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (5130)

NATURVÅRDSARTER

Stenmåra* S, gökblomster* S, kråkklöver* S, 

ARTRIKEDOM

Fågel- och insektsrikt 

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR 

Inget utpekat / ArtData, Ängs- och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Utökad beteshävd, ingen konstgödning, spara död ved. 

145.

146

122

145

±

0 400200
Meter
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LÖVSUMPSKOGAR MELLAN 
BÖNHULT OCH FRÄNNARP

Lövsumpskogar mellan Bönhult och Frännarp av olika 
dominerande trädslag, ålder och skoglig påverkan. Mest 
intressant är förekomsten av äldre alsumpskog med stora 
alsocklar och en låg sentida skoglig påverkan. I alsumpskogen 
finns både värdefulla värdeelement och naturvårdsarter. 
Naturvärdet gränsar där till högt. Björksumpskogen är 
fattigare på främst naturvårdsarter, men innehåller en hel del 
död ved, särskilt på björkmossen. Däremellan finns öppna 
men igenväxande våtmarker, som nu är blomrika högörtängar, 
men som växer igen med sälg, pil, björk och al. Smärre 
granplanteringar med lågt naturvärde ingår också i objektet 
Totalt sett ett varierat sump- och våtmarksobjekt.

Naturvärdesklass: 3
146.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Björkmosse, klibbalkärr, klibbalskog av 
översilningstyp, våtmark

BIOTOPKVALITET

Alsockel, alhögstubbe, allåga, björkhögstubbe, björklåga, 
högörtängar, diken, stenmurar, rösen

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (6430, 9080).

NATURVÅRDSARTER

Dvärghäxört* S, gullpudra* S, revlummer* §, stor 
sotdyna* NT, alsidenmossa* N, blåmossa* §, 
plattnosbagge NT

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Biotopskydd (delvis) / ArtData, äng och betesmark, 
nyckelbiotop

138

146

147 152

151

145

±

0 400200
Meter

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Fri utveckling. Spara död ved och gamla träd.

Stor sotdyna
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BETESLANDSKAP NORR OM 
ORMASTORP

Ett större beteslandskap vid Ormastorp. Stenbundna 
välbetade tuviga gräsmarker med lågvuxen ljung dominerar. 
På ogödslade ytor finns en artrik flora och många dagfjärilar. 
De nötbetade markerna inrymmer också flera tuviga 
fuktängar och högörtängar. Det finns dock partier med viss 
näringspåverkan på vegetationen, och där är blomrikedomen 
lägre. Solitära träd växer spritt i objektet. Särskilt ett flertal 
grova rötskadade sälgar kan nämnas. På en kulle i den norra 
delen växer gammal grov högvuxen bokskog med många 
värdeelement, bland annat grov död ved. I terrängsvacka norr 
därom finns klibbalskog och alkärr. Många naturvårdsarter av 
olika organismer har påträffats, särskilt av kärlväxter, fåglar 
och dagfjärilar. Sammantaget ett värdefullt mosaiklandskap av 
betesmarker, fuktängar, solitära lövträd, klibbalskog och grov 
betad bokskog. 

Naturvärdesklass: 2

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Enefälad, betad bokskog, 
klibbalkärr, klibbalskog av översilningstyp

BIOTOPKVALITET

Välbetad grässvål, stenbunden mark, fuktängar, 
högörtängar, blockrik tuvig mark, diken, stenmurar, rösen, 
solitära grova lövträd, våtmarker, grova bokar, hålträd, 
rötskadade bokar, grova bokhögstubbar och lågor, 
alsocklar, alhögstubbar, björklågor

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (6230, 6270, 6410, 
6430, 9070, 9080).

NATURVÅRDSARTER

Borsttåg* NT, jordtistel* NT, gröngöling* NT, §, 
buskskvätta* NT, §, gulsparv* VU, §, törnskata* §, 
silversmygare NT, violettkantad guldvinge NT, sotnätfjäril 
NT, ängsmetallvinge NT
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ARTRIKEDOM

Mycket artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Biotopskydd (delvis) / ArtData, äng och betesmark, 
nyckelbiotop

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen beteshävd. Ingen konstgödning. Röjning av 
uppväxande sly. 
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FÄLAD VID ÅKESLUND

En stenbunden fäladsmark i ett småbrutet odlingslandskap 
med en representativ flora. Stor population av slåttergubbe 
och Jungfru Marie nycklar. För övrigt består fältskiktet 
bl. a av borsttåg, grönvit nattviol, svinrot, ängsskallra, 
knägräs, darrgräs och blåtåtel. I öster är arttätheten som 
störst, minskande västerut. Objektet består av solitära 
enar och enstaka granar. Den södra delen av objektet är av 
sumpmarkskaraktär. Objektet har förmodligen varit gammal 
inägomark. Vidare är området en viktig biotop för fjärilar och 
andra insekter.

Naturvärdesklass: 2148.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Enefälad, torräng, friska marker, 
fuktängar, källmarker

BIOTOPKVALITET

Blomrik högörtsäng, enefälad, diken, fuktsänkor, 
torrbackar, torrträd, blockrik tuvig mark, stenmurar,

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (6410, 6230, 5130)

NATURVÅRDSARTER

Jungfru Marie nycklar* §, slåttergubbe* VU §, darrgräs* 
N, Grönvit nattviol* §

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat / Ängs- och betesmark, ArtData, ingår i 
Riksintresse naturvård
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ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Beteshävd, röjning av igenväxande partier, undvik 
konstgödning
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ODLINGSLANDSKAP VID BYLYCKE

Ett kuperat kulturlandskap bestående av bitvis blockrika 
betesmarker omgärdade av gamla välbevarade stengärdsgårdar. 
Betesmarken har stora öppna ytor med några enstaka björkar 
och ekar. I de norra betesmarkerna förekommer fuktstråk. 
Fältskiktet är trivialt och marken är näringspåverkad. Arter 
som till exempel kärrtistel, veketåg, kärrdunört, tuvtåtel, 
lomme, toppdån och mjukdån förekommer i de mer fuktigare 
partierna. I övrigt förekommer även liten blåklocka, gråfibbla, 
brunört, gatkamomill, teveronika och fältveronika. Ett dike 
förekommer centralt i objektet där bl. a. kaveldun, älggräs och 
mjölkört växer. I nordost och i angränsning till torvtäkten 
förekommer en björk- och gransumpskog som till sist övergår 
till mosse. I fältskiktet här växer bl. a. blåbär. I objektet finns 
ett parti där man tidigare brutit torv som idag delvis är en 
öppen vattenspegel. I angränsning till betesmarken i väst 
finns en mindre bokskog med tämligen grova exemplar. 
Denna bokskog omges av bokföryngring som i sin tur omges 
av nästintill avverkningsmogen granskogsplantering. Vid 
stengärdsgårdarna förekommer individer av bl.a. bok, hassel, 
ek och björk varav vissa är särskilt värdefulla. 

En gammal torparruin finns i nordost längst med vägen. I 
öster finns en bokskog med nästan obefintligt fältskikt. Dock 
växer här kruståtel och blåbär. Objektet är rikt på klövvilt, 
fåglar och spår av räv noterades vid återinventeringen. 

Naturvärdesklass: 3149.
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DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Trädbärande hagmark, 
blandlövskog, öppna våtmarker

BIOTOPKVALITET

Diken, småvatten, stenmurar, stenrösen, husgrund och 
raserad jordkällare av sten, stenbunden mark, grov bok, 
hässle, boklågor, bokhögstubbe, tickor, spärrgrenig bok, 

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)  -

NATURVÅRDSARTER

Mjukdån* NT, 

ARTRIKEDOM

Måttligt

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat / ArtData, Ängs- och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen och helst utökad hävd av gräs- och 
betesmarker. Ingen spridning av konstgödning, röjning av 
sly
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ALSUMPSKOG NORR OM BÖNHULT

I huvudsak alsumpskogar på relativt plan mark. Medelåldrig 
till äldre högvuxen alskog med inslag av björk, rönn, ek och 
bok. I fältskiktet arter som älgört och strandklo. Det finns 
partier med stillastående vatten och viss sockelbildning. 
Enskiktad och överlag likåldrig alskog. Sparsamt med död ved 
överlag. 

Naturvärdesklass: 3150.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Klibbalskog av översilningstyp, 
klibbalkärr

BIOTOPKVALITET

Lövsocklar, klen död ved, stillastående vatten, 
alhögstubbar, grov ek, rötskadade träd, torrträd, grova 
bokar, björkhögstubbar, boklågor, bokhögstubbar

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (9080).

NATURVÅRDSARTER

Rankstarr* S, kärrfibbla* S, dvärghäxört* S, kransrams* S, 
småvänderot* N

ARTRIKEDOM

Måttlig

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Biotopskydd (en mindre del) / Nyckelbiotoper, 
sumpskogar, skyddsvärda träd

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Undvik rationell skogsskötsel och hydrologisk negativ 
påverkan. Fortsatt bete av hagmarken.
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Kärrfibbla
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ALSUMPSKOG OCH EKHAGMARK 
VÄSTER OM BÖNHULT

I huvudsak alsumpskogar på relativt flack mark. Äldre 
högvuxen alskog och partier med stillastående vatten och viss 
sockelbildning. Inslag av björk, rönn, ek, bok och sälg. Mycket 
älgört i fältskiktet. Sparsamt med död ved överlag. Nära 
gården finns en betad ekhagmark med grova vidkroniga ekar 
och tallar. 

Naturvärdesklass: 2

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Klibbalskog av översilningstyp, 
klibbalkärr, ekhagmark

BIOTOPKVALITET

Lövsocklar, klen död ved, stillastående vatten, 
alhögstubbar, grova ekar, grässvål, rötskadade träd, 
torrträd, grova bokar, björkhögstubbar, boklågor, 
bokhögstubbar

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (9070, 9080).

NATURVÅRDSARTER

Rankstarr* S, kärrfibbla* S, småvänderot* N

ARTRIKEDOM

Måttlig

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat / Ängs- och bete, sumpskog, skyddsvärda 
träd

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Undvik rationell skogsskötsel och hydrologisk negativ 
påverkan. Fortsatt bete av hagmarken.
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ALSKOGAR SÖDER OM BÖNHULT

I den södra delen av objektet växer en högvuxen äldre 
alsumpskog med stora sockelbildningar. Skogen är där relativt 
enskiktad och inslag finns av björk, rönn, bok, ask, och 
oxel. Förekomsten av död ved är måttlig. En bäck kantad av 
artrik flora rinner genom objektet västerut. Vanliga arter i 
fältskiktet är kärrviol, älgört, harsyra, ormbunkar, gulplister, 
hampflockel och ekorrbär. I de mellersta delar växer en äldre 
blandädellövskog av ek och bok med inslag av björk och tall. I 
kantzoner mot öppen mark växer grova ekar och bokar och i 
buskskiktet olvon, hägg och hassel. Ett högvuxet askkärr finns 
i den norra delen av objektet. I terrängsvackan med ask har 
många grova döda träd fallit och bildar nu lågor och rotvältor. 
Omgivande källmarker översilas. Artrik kärlväxtflora med flera 
naturvårdsarter.

Naturvärdesklass: 2152.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Klibbalskog av översilningstyp, askkärr

BIOTOPKVALITET

Stora alsocklar, torrträd, allågor, högstubbar, bäckfåror, 
asklågor, jätteek, rötskadad grov bok

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (9080).

NATURVÅRDSARTER

Kärrfibbla* S, bäckbräsma* S, gullpudra* S, rankstarr* 
S, skärmstarr* S, lundstjärnblomma* S, stor häxört* 
S, grönvit nattviol* §, kransrams* S, rutlungmossa* S, 
aklejruta* S, ask* EN, dvärghäxört* S, småvänderot* N

ARTRIKEDOM

Relativt hög.
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OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat / Nyckelbiotop, sumpskog, skyddsvärda 
träd

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Fri utveckling av sumpskogen. Undvik rationell 
skogsskötsel och negativ hydrologisk påverkan. Fortsatt 
bete av hagmark.
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LÖVSKOGAR OCH JÄTTETRÄD VID 
HARPHULT

Mosaik av äldre bokskogar, alkärr och öppna betesmarker 
med träd-solitärer. Förutom al och bok är björk, ek och rönn 
vanliga trädslag. Markfuktigheten varierar från fuktig till 
frisk. Skogen är mestadels skogsbetad av nöt och då glesare 
än normal skog. Överlag relativt gott om död ved, mest 
som grova bokhögstubbar och lågor. Medelåldrig högvuxen 
bokskog finns på flera platser och är mest gallringspåverkad 
och har lägre naturvärde. Förekomst av ett stort antal grova 
träd, främst av bok. Även förekomst av ett flertal rödlistade 
arter knutna till trädmiljöer. Betesmarkerna har dock lägre 
naturvärde, antingen är de obetade och igenväxande eller 
betade men relativt örtfattiga. Totalt sett ändå ett ovanligt och 
värdefullt objekt i dagens produktionslandskap. 

Naturvärdesklass: 2

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Bokskog av örtfattig typ, klibbalkärr, 
ädellövhagmark, björkhage, högörtängar i fuktsvackor

BIOTOPKVALITET

Jätteträd av bok, grov klibbal, björk, gran och asp, grova 
rötskadade bokar, grova bokhögstubbar och grova 
boklågor, grova björkhögstubbar och lågor, gamla alar, 
alhögstubbar med lågor, grova alsocklar, periodvis 
stillastående vatten, döda grova ektorrträd, rösen, 
stenmurar

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (9070, 9080, 9130).

NATURVÅRDSARTER

Kärrfibbla* S, rankstarr* S, skärmstarr* S, gullpudra* 
S, bäckbräsma S, dvärghäxört* S, stor sotdyna* NT, 
jätteticka* N, bokfjädermossa* NT, trädporella* S, 
bokvårtlav NT, jättesvampmal* NT
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ARTRIKEDOM

Mycket artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Biotopskydd (liten del) / ArtData, nyckelbiotoper

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Fortsatt och gärna utökad beteshävd av nöt.
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AL- OCH BOKSKOG VID 
JÄGERTSLUND

Lövskogsområde bestående av alsumpskog och äldre 
bokskog. Inslag finns av ask, björk, rönn, asp, ek, sälg och 
gran. Alsumpskogen är mest medelåldrig. Viss sockelbildning 
förekommer och det finns totalt sett en hel del död ved. 
Bokskogen är grovvuxen med inslag även av grövre ek samt 
enstaka senvuxna rötskadade bokar, högstubbar och lågor. 
Få sentida avverkningsspår ses i skogen, men diken dränerar 
sumpskogsmiljöer i närheten.

Naturvärdesklass: 3154.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Klibbalskog av översilningstyp, bokskog 
av fryletyp

BIOTOPKVALITET

Torrträd, lågor, rotvältor, periodvis stillastående vatten, 
grova lövträd, grova ädellövträd, rötskadade senvuxna 
bokar, äldre ekar, alhögstubbar, bokhögstubbar, klen 
lövved, stenmur, dike

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (9080, 9110).

NATURVÅRDSARTER

Rankstarr* S, ask* EN, kärrfibbla* S, kransrams* S, 
buskstjärnblomma* S, platt fjädermossa* S, lönnlav* S

ARTRIKEDOM

Måttlig.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Naturvårdsavtal (civilrättsligt avtal) / Nyckelbiotop, 
objekt med naturvärde

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Granfri utveckling. Undvik negativ hydrologisk påverkan 
och markskador, särskilt i sumpskogen.
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BETESMARK OCH ALSUMPSKOG VID 
HUNNABACKEN

Mosaiklandskap av träddungar, björkhagar, alsumpskog, 
enefälader och fuktängar. Vid sidan av fuktängarna frisk 
gräsmark eller torrare kortväxt stenbunden ljungmark. 
Förekomst av en värdefull hävdgynnad flora. Sålunda växer 
slåttergubbe rikligt i objektet. Markerna betas av nötkreatur.

Naturvärdesklass: 2

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Klibbalskog av översilningstyp, 
fuktäng, trädbärande betesmark

BIOTOPKVALITET

Blomrik fuktäng med rik flora, stenbunden betad mark, 
enbuskmarker, stenmurar, rösen, diken, solitär sälg

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (6230, 6410, 9080).

NATURVÅRDSARTER

Sotnätfjäril* NT, violettkantad guldvinge NT, 
slåttergubbe* VU, §, granspira* NT, borsttåg* NT, 
jordtistel* NT, jungfru Marie nycklar* §, jungfrulin* 
N, ask* EN, rankstarr* S, skärmstarr* S, kärrfibbla* 
S, gullpudra S, gulsparv* VU, §, gröngöling* NT, §, 
buskskvätta* NT, §, stenskvätta* §

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Naturreservat (delvis) / ArtData, äng och bete

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Fortsatt beteshävd.
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FJÄLLMOSSEN

Stor öppen högmosse. Den sydligaste större högmossen 
i Sverige. I kantzoner kring mossen förekommer en rad 
olika naturtyper, som enbuskmarker, hedar, bokskog och 
lövsumpskogar. Mosseplanet är koncentriskt och vegetationen 
utgörs av enstaka lågvuxna tallar och ung björk. Vegetationen 
domineras av för denna mosstyp typiska växter som 
rosling, tranbär, klockljung, ljung, vitag (halvgräs), sileshår 
och vitmossa. Endast liten och begränsad påverkan av 
hydrologi och tidigare torvbrytning. En av Sveriges sydligaste 
spelplatser för orre, som dock minskat under senare år och 
kan vara på väg att försvinna. Värdefullt fågelliv även i övrigt. 
Fjällmossen har en stor betydelse för friluftsliv och rekreation. 
Kärnområdet är svårtillgängligt från Hörby kommun, men 
det är bättre åtkomst till översikt över mossen från fågeltorn i 
Kristianstads kommun. 

Naturvärdesklass: 1156.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Myr / Högmosse

BIOTOPKVALITET

Öppet mosseplan, skogsholmar, laggkärr

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Ovanlig naturtyp i kommunen samt förekomst av Natura 
2000-naturtyper, som delas med reservatet Viggarum-
Fjällmossen (4030, 5130, 6230, 6410, 7110, 7120, 7140, 
9070, 9080, 9110).

NATURVÅRDSARTER

Orre §, storspov NT, §, trana §, mindre hackspett NT, §, 
gulsparv VU, §, ängspiplärka NT, §, tibast S, revlummer 
§, vanlig groda §, mindre bastardsvärmare NT, mindre 
purpurmätare NT, violettkantad guldvinge NT

ARTRIKEDOM

Artrikare än liknande myrar i kommunen. 
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OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Naturreservat (delvis), naturvårdsavtal (delvis), Natura 
2000-område (delvis) / ArtData

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Enligt bevarandeplan (Natura 2000).
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FJÄLLMOSSEN-VIGGARUM 
NATURRESERVAT

Mosaiklandskap av öppna betade frodiga gräsmarker, 
fuktängar, träddungar, björkhagar och olikstora öppna 
dammar. Överlag näringsgynnad örtfattig flora, ofta mest 
med brännässla och smörblommor. Förekomst av intressanta 
växter främst i fuktstråk och i dammar. Inslag här och var 
av solitära rötskadade träd och döda träd. Naturvärdet inom 
objektet varierar betydligt, från högt (klass 2) till visst (klass 4). 
Bete sker genom får och hästar.

Naturvärdesklass: 3

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Fuktäng, björkhagmark, dammar

BIOTOPKVALITET

Betad mark, fuktängar, dammar, enbuskmarker, 
stenmurar, rösen, grov solitär björkhögstubbe, döda alar 
i damm, solitär rötskadad sälg, rötskadad ek, vidkronig 
grövre ek

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper som delas med 
objektet Fjällmossen (4030, 5130, 6230, 6410, 7110, 7120, 
7140, 9070, 9080, 9110).

NATURVÅRDSARTER

Sotnätfjäril* NT, hagtornsfjäril S, borsttåg* NT, 
krypfloka* EN, §, rödlånke NT, buskstjärnblomma S, 
trana* §, skalbaggen Scaphisoma subalpinum NT,

ARTRIKEDOM

Ungefär lika artrik som omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Naturreservat / ArtData, äng och bete

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Beteshävd. Viss röjning av igenväxta hagmarksdelar.
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FUKT- OCH HÖGÖRTSÄNGAR ÖSTER 
OM VIGGARUM

Mosaiklandskap av alsumpskogar, björkhagar, enefälader och 
inte minst fukt- och högörtsängar. Stenbunden eller tuvig 
mark. Vid sidan av fuktängarna frisk gräsmark eller torrare 
kortväxt ljungmark. Inslag av översilad alsumpskog i olika 
stråk i objektet.  Varierande hävd, men något svag. Mycket 
rik flora med många hävdgynnade arter. Stor population 
av bland annat slåttergubbe. Även ett rikt fjärilsliv, med en 
stor population av sotnätfjäril. Mycket värdefullt objekt. Vid 
optimal skötsel vore detta ett objekt av högsta klass. Det måste 
därför uppmärksammas i naturvårdsplanering och skötsel 
framdeles.

Naturvärdesklass: 2158.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Fuktäng, högörtäng, klibbalskog av 
översilningstyp, björkhagmark, enefälad, vattendrag

BIOTOPKVALITET

Blomrik högörtsäng, fuktängar med rik flora, stenbunden 
betad mark, damm, enbuskmarker, aspholme, 
alsumpskog, bäck, igenväxta åkrar, stenmurar, rösen, 
diken

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (6230, 6410, 6430, 
9080).

NATURVÅRDSARTER

Sotnätfjäril* NT, violettkantad guldvinge* NT, 
hagtornsfjäril* S, ängsmetallvinge* NT, slåttergubbe* 
VU, borsttåg* NT, granspira* NT, darrgräs* N, svinrot* 
N, jungfru Marie nycklar* §, blågrönt mannagräs* VU, 
småvänderot* N, ängspiplärka* NT, §, gröngöling* NT, §, 
buskskvätta* NT, §, gulsparv* VU, §, bokpraktbagge* N

159

159

159

158

157

157 ±

0 400200
Meter

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat / ArtData, äng och bete.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Beteshävd, Röjning av igenväxande delar av betesmarken
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ALSUMPSKOGAR VID RY

Sammanhängande stråk av alsumpskog i olika ålder och 
sentida skoglig påverkan. Merparten är dock överlag äldre 
alskog med stora välutbildade socklar. Sparsamt med död 
ved, även om det finns enstaka hålträd, högstubbar, torrträd 
och lågor. Enskiktade och mest likåldriga sumpskogar med 
ett begränsat inslag av andra trädslag. Inslag finns dock 
av björk, bok, gran och ek. Om våren finns stillastående 
vattensamlingar och smärre bäckar i objektet. I fältskiktet 
mest arter som älgört, ormbunkar, kärrfibbla och vattenmåra. 
En gallrad äldre bokskog ingår i smärre delar liksom en betad 
grov bokskog med bukettformigt växtsätt. Invid och mellan 
alsumpskogarna växer mest planterade yngre granskogar.

Naturvärdesklass: 3

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Klibbalskog av översilningstyp, 
klibbalkärr, bokskog av fryletyp

BIOTOPKVALITET

Högstubbar, lågor, torrträd, hålträd, sockelbildningar, 
vattensamlingar och smärre bäckstråk (uttorkade vid 
besökstillfället), stenblock, grova bokar, bokhögstubbar 
med tickor

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (9080).

NATURVÅRDSARTER

Rankstarr* S, kärrfibbla* S, gullpudra* S, skärmstarr* S, 
bivråk* NT, slåttergubbe VU, §, borsttåg NT

ARTRIKEDOM

Måttlig

159.
159

158

158

157

±

0 400200
Meter

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat / Nyckelbiotop, objekt med naturvärde, 
sumpskog, ängs- och bete, ingår i riksintresse för 
naturvård

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Undvik rationellt skogsbruk och negativ hydrologisk 
påverkan.
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ÖPPEN MARK VID KVARNHEM

En mycket örtrik enefälad och öppen hagmark som ligger 
i en relativt flack och intensivt uppodlad bygd. Två mindre 
vattenspeglar förekommer. Objektet har ett glest trädskikt 
bestående av ask, apel, alm och rönn. Buskskiktet består 
av glest förekommande enar och nypon, samt björksly. 
Fältskiktet består av flera arter som är känsliga för gödsling 
och svag hävd. Viss gödselpåverkan finns i den sydliga delen. 
En pestkyrkogård ska ha funnits i området och ett stengärde 
finns i norra delen. Fågellivet är rikt med t.ex. glada, gravand, 
tofsvipa, stenskvätta, storspov, hämpling och sånglärka. 

Fältskikt: gråfibbla, darrgräs, teveronika, gåsört, gulvial, 
småhavrerot, ängsbräsma, stenmåra, kärrstjärnblomma, 
jordtistel, hönsarv, jordreva, kråkvicker, humleblomster (stort 
antal), mandelblomma, Sankt Pers nycklar, svinrot och gökärt. 
Tidigare noteringar är bl.a. smörbollar, buskviol, slåttergubbe 
och revfgibbla

Naturvärdesklass: 2160.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Friska bitvis trädbärande 
gräsmarker, 

BIOTOPKVALITET

Småvatten, rönn, enebuskar, ornitologiska värden, apel

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (6270, 6410)

NATURVÅRDSARTER

Sankt Pers nycklar* §, jordtistel* NT, ask* EN, alm* 
CR, storspov* NT, §, glada* §, gravand* §, tofsvipa* §, 
stenskvätta* §, hämpling* §, sånglärka* NT, §

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna

160

±

0 400200
Meter

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR 

Inget utpekat / Ängs- och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen och helst utökad beteshävd
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FÄLAD VID PÅARP

En örtrik enefälad som ligger i en relativt flack helåkersbygd 
strax norr om sluttningarna ner till Vombsänkan. Större delen 
av objektet är öppet men med glest förekommande breda 
enar. Ett tätt buskskikt med bland annat sälgsly och björk 
förekommer mellan det nordöstliga enbeståndet. Objektet 
verkar ha tappat i naturvärde på senare år som följd av 
igenväxning. Förekommer även små friska-fuktiga markpartier 
i objektet. Ett örtrikt fältskikt med arter som t.ex. gökärt, 
stenmåra, gråfibbla, humleblomster, ärenpris, gåsört, 
mjuknäva, teveronika, krustistel, ängsbräsma, svinrot, 
grusstarr och luddtåtel. Tidigare har noterats backtimjan, 
buskviol och jordtistel. I nordsydlig riktning finns en 
avlång stendeponi. Betesmarken är stenmursomgärdad och 
odlingsrösen och en fägata förekommer. I öster finns en 
svag gödselpåverkan och spår av stödutfodring noteras. 
Fågellivet är rikt i objektet.

Naturvärdesklass: 3

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Friska öppna gräsmarker, enefälad

BIOTOPKVALITET

Blommande träd och buskar, stenbunden och tuvig mark, 
småvatten, stenmurar, rösen, fägata, ornitologiska värden, 

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (4030, 5130)

NATURVÅRDSARTER

Svinrot* S, sånglärka* NT, §, gök* §, gulsparv* VU, §, 
stenskvätta* §, gransångare* §, glada* §, tofsvipa* §, 
storspov* NT, §

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningen 

161.

161

±

0 400200
Meter

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

 Inget utpekat / Ängs- och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Förbättrad betshävd, röjning av sly och av igenväxande 
partier
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EKAHAGE VID ASKERÖD

I direkt anslutning till Askeröd ligger en mindre ekhage 
med inslag av bok, ask och rönn med höga naturvärden. 
Inom objektet finns stråk av fuktig mark och några öppna 
vattenspeglar. I fältskiktet förekommer bl.a. vitsippa, gulsippa, 
ängsbräsma, vårarv och kabbleka. Tidigare har noterats 
smörboll. Buskskiktet består av nypon, fläder och hassel. 
Objektet är även intressant för rekreation och det fungerar 
som en refug i det annars jordbruksdominerade landskapet.

Naturvärdesklass: 3162.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Träbärande hagmark, 

BIOTOPKVALITET

Småvatten, stenbunden mark, högstubbe, lövlåga, hässle, 
blommande träd och buskar, rest av hamlade träd, 
torrakor, död ved

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (6530)

NATURVÅRDSARTER

Ask* EN, ängsbräsma* S 

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

 Inget utpekat / Ängs- och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen hävd, röjning av sly i igenväxningspartier, 
bevara död ved. 

162

±

0 400200
Meter
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BORSTBÄCKENS DALGÅNG

En ädellövskog i Borstbäckens flacka dalgång. Borstbäcken 
utgår från Sjömossen och vissa somrar torkar bäcken ut. Stora 
delar av objektet är starkt kuperat och blockrikt utan synlig 
kvävepåverkan. Torrakor förekommer, främst ask. Intressanta 
arter som kan nämnas i fältskiktet är pipstäkra, skogslysing, 
hässleklocka, storrams, ramslök, kransrams, långsvingel och 
blekbalsamin. Skogspartiet består till stor del av avenbok och 
bok men även av t. ex ask och al. Dalgången är mycket vacker 
och har ett stort värde för landskapsbilden. Viktigt objekt för 
sländor. En del har nyligen blivit gallrad och här notaredes 
orkidéer. En fin äldre stenvalvsbro korsar bäcken. I objektet 
ingår även en ängs- och betesmark med trivial flora som 
darrgräs och humleblomster. Objektet gränsar till Eslöv och 
Sjöbo kommuner. Den invasiva arterna Gul skunkkalla och 
blekbalsamin är noterade i objektet.

Naturvärdesklass: 1

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Ädellövskog i bäckravin

BIOTOPKVALITET

Naturlig skogsbäck, källmark, översilning, grova lövlågor, 
rotvältor, asktorrträd, död grov ved, död småved, 
grov eklåga med mulm, stenbunden mark med block, 
stenbunden tuvig mark, stenmurar, stenvalvsbro över 
vatten, grus och sand på bäckbotten, 

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Ovanlig naturtyp i kommunen. Förekomst av Natura 
2000-naturtyp (9080)

NATURVÅRDSARTER

Lundviva NT, darrgräs N, ask* EN, bäckbräsma S, 
forsärla §, 

163.

163

±

0 400200
Meter

ARTRIKEDOM

En av Skånes artrikaste svamplokaler ligger utmed bäcken 
nedströms, i bokskogen i Eslövs kommun.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Natura 2000-område, Biotopskydd, gränsar till 
naturreservat Borstbäcken, rikt på fornminne, 
Riksintresse naturvård, ingår i utpekat strandskydd / 
ArtData, Ängs- och betesmark 

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Undvik rationell skogsskötsel och negativ hydrologisk 
påverkan i dalgången, granfri utveckling, spar död ved, 
frihugg grova ekar, träd som riskerar dämma vattenflödet 
bör rensas bort.
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ÄDELLÖVSKOGSPARTI NORR OM 
VÄSTERSTAD

Ett litet bokdominerat ädellövskogsområde direkt norr 
om Västerstads kyrka. Ett litet inslag av ask, björk och al 
förekommer. Bortsett från 7 st. grova och spärrgreniga ekar 
som står i sydöstra delen av objektet (i direkt anslutning till 
kyrkogården) samt 2 längs med infarten, förekommer i princip 
inte träd av grövre dimension (brhd > 60 cm). Skogens 
täthet varierar i objektet där man i vissa delar nyligen och/
eller tidigare har gallrat en stor del av trädskiktet. De nyligen 
gallrade delarna saknar nästan helt ett buskskikt och andra 
delar har ett väldigt tätt buskskikt med föryngring av bl.a. 
bok och björk. Fältskiktet var genomgående trivialt med bl.a. 
arter som harsyra, ekorrbär, stor häxört, vanlig gulplister och 
veketåg. På de blottade ytorna har älggräs börjat växa fram. 
Den östliga delen av objektet är helt avverkat med några få 
individer kvarlämnade. Granskogen norr om objektet var 
också avverkat. Ädellövskogen utgör i sin helhet ett tämligen 
stort skogsparti, som är värdefullt i det annars enformiga 
åkerlandskapet. Västerstad och området runt omkring 
åskådliggör många av de landskaps- och bystrukturella 
förändringar som är typiska för 1800-talet, som t.ex. att 
gårdarna ligger skiftade. Objektet är av värde som ett 
tätortsnära rekreationsområde för Västerstad. På sina ställen 
även rikligt med död ved och torrakor som är av värde. 

Naturvärdesklass: 3164.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Ädellövskog, 

BIOTOPKVALITET

Grova spärrgreniga ekar, död ved, torrakor, tickor

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)  -

NATURVÅRDSARTER

Ask* EN

164

±

0 400200
Meter

ARTRIKEDOM

Måttlig

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR 

Inget utpekat / ArtData

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Undvik ett rationellt skogsbruk, granfri utveckling. 
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SVARTE MOSSE SÖDER OM 
VÄSTERSTAD

En f.d. mosse som har varit utsatt för torvtäkt och dikning. 
Idag är mossen snarast att beskriva som björksumpskog. Inom 
objektet finns även öppna vattenspeglar och enstaka grova 
björkar. I övrigt är träden varierande grova med inslag av bl.a. 
asp och ask. I fältskiktet har tidigare noterats bl.a. kärrsilja, 
tallört, storrams och kärrfibbla varav tallört och kärrfibbla 
bekräftades vid återinventeringen. I övrigt noterades ett 
fältskikt som på flera partier domineras av älggräs och hallon. 
I buskskiktet förekommer det förutom brakved, rikligt med 
föryngring av rönn. I det mer öppna området där träden 
inte fått fäste växer ett tätt bestånd av vass.  I sydost finns 
en kvävepåverkad betesmark med trivial flora. Arter som 
noterades var bl. a. trådklöver, gulmåra och gåsört. Objektet 
kan anses vara viktigt för amfibier och sländor tack vare de 
befintliga vattenspeglarna. Förutom rikligt med klövviltsspår 
observerades även gärdsmyg och morkulla. Objektet fungerar 
som en refug i det annars intensivt odlade landskapet och har 
ett visst värde för landskapsbilden.

Naturvärdesklass: 3

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Björkmosse

BIOTOPKVALITET

Grov björk, björkhögstubbar, björklågor, klen död ved, 
tickor, småvatten, rönn, 

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp -

NATURVÅRDSARTER  -

ARTRIKEDOM

Måttligt

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat / ArtData, ängs- och betesmark, 

165.

165

±

0 400200
Meter

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Undvik rationell skogsskötsel och hydrologisk negativ 
påverkan, spar död ved
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BETESMARK VID AMALIETORP

Öppen nötbetad gräsmark i ganska flack terräng. En 
avlång bevattnings-damm ligger i objektets centrala delar. 
Betesmarken väster om denna damm har en påfallande 
näringspåverkad vegetation där högt gräs eller högört 
dominerar. Öster om denna damm ökar tuvigheten i fuktstråk 
samt kortbetade smärre höjder med riklig förekomst av 
jordtistel. Gott om trollsländor i dammen. Förekomst även av 
solitära träd, ofta vidkroniga ekar eller bokar i bryn, främst i 
objektets södra del. Stenmurar och djupa diken ingår också i 
gräsmarksområdet. Relativt fågelrikt objekt med häckning av 
flera naturvårdsarter.

Naturvärdesklass: 3166.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Friska gräsmarker, fuktängar, 
ädellövhagmark

BIOTOPKVALITET

Öppen betesmark, fuktäng, vidkronig ek och bok, grova 
rötskadade ädellövträd, grova lågor och högstubbar, grov 
oxel, bevattningsdamm, dike, stenmur, röse

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (6410, 6430, 9070).

NATURVÅRDSARTER

Ask* EN, jordtistel* NT, borsttåg* NT, gulsparv* VU, 
ängspiplärka* NT, buskskvätta NT* §, stenskvätta* §

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Delvis inom utpekat strandskydd/ArtData

166

±

0 400200
Meter

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Fortsatt beteshävd. Låt död ved vara kvar, gärna i 
solöppna lägen.
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HAGMARK VÄSTER OM ÖSTRABY

Ett stort, öppet och sammanhängande objekt med 
betesmarker med gräshedsvegetation som bitvis är blockrika 
och i stora delar välbetat. I floran har bl.a. jordtistel, 
borsttåg, gökblomster och liten blåklocka noterats. Vid 
återinventeringen noterades blodrot, gulmåra, kråkvicker, 
brunört och rikligt med darrgräs i vissa partier. I den sydvästra 
delen finns ett fuktstråk där bl. a. kärrtistel växer. Buskskiktet 
är i stort sett obefintligt förutom vid stengärdsgårdarna. 
Törnskata observerades vid återinventeringen. Betesmarkerna 
som i vissa partier var starkt tuvad, omges av stengärdsgårdar 
och diken. Ett djupt dike löper i den nordöstra gränsen och 
delar av objektet. Norr om diket finns ett litet skogsparti 
(f.d. ekhage) med några gamla och grova ekar. I trädskiktet 
finns förutom ek även lind, björk, asp, körsbär och alm. En 
del död ved förekommer, framför allt i form av några grova 
lågor med riklig påväxt av vedsvamp. I det medeltäta till täta 
buskskiktet förekommer främst hassel, men även rönn och 
alm. I fältskiktet förekommer bl. a. getrams, stinknäva, hallon 
och stor häxört. Skogspartiet är värdefullt då det fungerar som 
en refug i åkerlandskapet.

Naturvärdesklass: 2

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Torra hedar, hävdpräglad 
gräsmark

BIOTOPKVALITET

Stenmurar, rösen, blockrika marker, tuvig mark, grova 
eklågor, döda grova ektorrträd, död ved, klen lövved, 
torrakor, fuktstråk, småvatten, blommande träd

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (4030, 6270)

167.

167

±

0 400200
Meter

NATURVÅRDSARTER

Jordtistel* NT, borsttåg* NT, lind* S, alm* CR, stor 
häxört* S, darrgräs* N

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningen

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat / ArtData, Ängs- och betesmark, 
Fornminne

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen och helst utökad beteshävd, undvik rationellt 
skogsbruk i skogspartiet, röjning av uppväxande sly
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SJÖMOSSEN

Skogsbevuxet stort och relativt svårtillgängligt mossområde 
omgivet av intensiv odlingsbygd. Mossen är kraftigt påverkad 
av tidigare dikningar och torvtäkter. Det finns inget helt ostört 
öppet mosseplan på myren. Dock finns öppna partier med 
bland annat klockljung. Även en smärre myrgöl ansluter till 
den största öppna mossytan. Björkskog dominerar i objektet, 
men smärre koncentrationer av aspskog och granplanteringar 
ingår. Tall och klibbal finns nästan inte alls. Längs med den 
södra delen växer ett bälte med rikare skogsparti, innehållande 
ask, alm, oxel och rönn. Björkskogen är mest medelåldrig, 
men det finns spridda grova äldre björkar och en del död 
ved, ofta med fnöskticka. Odon, lingon, ljung, klockljung och 
kråkris är vanligt ris på kvarvarande mossepartier i och mellan 
torvgravar. Blåtåtel är ofta helt dominerande på småvägar 
och stigar. I den gamla torvtäktens flarkar finns stillastående 
vattensamlingar, ofta med vitag. Låg skoglig aktivitet i 
objektet, som verkar mest nyttjas för jakt. Otillgängligt objekt 
för friluftslivet – det finns inga allmänna tillfartsvägar eller 
parkeringsplatser.

Naturvärdesklass: 3168.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Myr / Björkmosse, sekundär lövskog, aspskog

BIOTOPKVALITET

Grov björk, björkhögstubbar, björklågor, videsnår, 
asphögstubbar med lågor, rötskadade aspar med bohål, 
tickor, klen död ved, småvatten, öppna flarkar med vitag, 
diken, myrgöl

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Ovanlig naturtyp i kommunen.

NATURVÅRDSARTER

Ask* EN, alm* CR, stor häxört* S, skärmstarr* S, 
revlummer* §, blåmossa* §

168

±

0 400200
Meter

ARTRIKEDOM

Ej påtagligt artrikare än omgivande landskap. 

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat / ArtData

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Undvik rationell skogsskötsel i objektets lövskogar och 
ytterligare hydrologisk negativ påverkan. Spara död ved.
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HAGMARK SÖDER OM SÖDERGÅRD

Friskäng och fuktäng där bl.a. smörbollar och vårstarr har 
noterats. Vid återinventeringen observerades arter som 
hundstarr, gökblomster, darrgräs, ängsfryle, humleblomster, 
kärrstjärnblomma, kabbleka, sparvnäva och ängsull 
i de fuktigare partierna i nordväst. Antydan till viss 
näringspåverkan och älggräs förekommer fläckvis rikligt. 
I de torrare delarna förekommer bl.a. jordtistel, ärenpris, 
blåsuga och käringtand och några få lågväxta enar. Trädskiktet 
består av solitära exemplar av al, ek, bok, körsbär och pilar. 
I sydväst finns en särskilt stor och grov bok och värdefulla 
ekar förekommer längs stengärdsgårdarna. Invid betesmarken 
finns en gammal åker eller slåttervall med tydliga terrasser och 
trivial flora. Rikt fågelliv förekommer i objektet som annars 
även är viktigt för landskapsbilden då det omges av ett brett 
jordbrukslandskap. Objektet gränsar mot Sjöbo kommun. 

Naturvärdesklass: 3

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Hävdpräglad gräsmark, 

BIOTOPKVALITET

Solitära ek och bok, solexponering, grova bokar ekar 
och bokar, spärrgrening bok, viktigt ornitologiskt objekt, 
blommande träd, döda torrträd, stenmurar, delvis 
stenbunden mark, hässle

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000 naturtyp (6270, 6410) 

NATURVÅRDSARTER

Jordtistel* NT, 

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna

169.

169

170

±

0 400200
Meter

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat / Skyddsvärda träd, ArtData, Ängs- & 
betesmark,

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Fortsatt och helst utökad beteshävd, undvik 
näringstillförsel
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HAGMARK NORR OM RÖNÅS

En kuperad, stenbunden och öppen betesmark som ligger 
i en mestadels uppodlad bygd vid foten av Linderödsåsen. 
Objektet har ringa kvävepåverkan. Inslag av enbuskar 
och några få träd i form av sälg och rönn förekommer. 
Objektet har ett värde för landskapsbilden då det ligger i 
ett annars högproducerande åkerlandskap precis intill väg 
13. Markfuktigheten i objektet varierar mycket som därmed 
hyser en hög biologisk mångfald i fältskiktet. Älggräs har 
börjat dominera i de fuktigare svackorna som visar tendens 
att växa igen. I svackorna finns även små dungar och solitärer 
av en och enstaka alar, rönnar, körsbärsträd och pilar. Inom 
objektet finns det ett flertal stengärdsgårdar i bra skick, samt 
några få odlingsrösen. Rik fågelfauna förekommer med bl.a. 
gräshoppssångare och stenskvätta. Objektet gränsar i söder 
mot Sjöbo kommun.

Fältskikt: jordtistel, darrgräs, gökblomster, brunört, äkta 
ängsskallra, orkidéer, gulvial, ängsbräsma, sjöfräken, 
knapptåg, ärenpris, blodrot, kabbleka, kråkvicker, kärringtand, 
kråkklöver, stenmåra, sammetsdaggkåpa, gråfibbla

Naturvärdesklass: 2170.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Torräng, friska gräsmarker, fuktäng, 

BIOTOPKVALITET

Stenbunden mark, stenmurar, rösen, solitära träd, tuvig 
mark, småvatten, blommande träd, 

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (4030, 6270, 6410)

NATURVÅRDSARTER

Jordtistel* NT, Sankt Pers nycklar* §, grönvit nattviol* §, 
gräshoppsångare* §, stenskvätta* §, kråkklöver* N 

169

170

±

0 400200
Meter

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna,

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat / Ängs- och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Ingen konstgödning bör ske, gärna utökad beteshävd 
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KARL XI STENARNA

En parkanläggning precis söder om prästgården som i 
fältskiktet vid inventeringen mest bestod av tuvtåtel-kruståtel-
dominerad vegetation. Bok och ek dominerar i trädskiket 
samt en del högstubbar. En del träd är skadade och har långa 
revor i barken. De flesta träden är gamla med grov bark, 
håligheter och mulm. I den norra delen av anläggningen finns 
en alsumpmark med öppna vattenytor, detta har varit en 
parkdamm. Mellan åren 1648 och 1689 var Jöns Hendriksson 
präst i Östra Sallerup, kanske var det han som anlade 
parkanläggningen på 1680-talet för att visa trohet mot den 
svenska kungen. I parken finns bl.a. en stor stenformation 
som formar texten ”CAROLSVS XI MONARCHA 
SVECIÆ”, vilket betyder Karl XI Sveriges monark. 

Naturvärdesklass: 2

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Park och trädgård / Trädbärande betesmark, jätteträd

BIOTOPKVALITET

Grova gamla ekar, grov bark, skadade träd, naken ved, 
ihåliga träd med mulm, högstubbar stenbunden mark, 
flack moränmark, delvis sumpig skogsmark, al- och 
ädellövskog, tickor, dammar och våtmarker

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (9070)

NATURVÅRDSARTER

Mer än 20 olika trollsländarter, skyddsvärda träd

ARTRIKEDOM

Rikt insektsliv

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat / ArtData, Ängs- och betesmark, ingår i 
riksintresse naturvård, fornminne

171.

171

±

0 400200
Meter

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Fortsatt och helts utökat bete
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BETESMARK VID SALLERUP

En helt öppen och stenbunden (bitvis blockig) betesmark 
som ligger i ett flackt till något kuperat odlingslandskap. 
Området har ringa kvävepåverkan. Floran är varierad med 
bl.a. liten blåklocka, gråfibbla, och blodrot, men relativt trivial, 
enstaka exemplar av jordtistel finns. Området är inringat av 
stengärdsgårdar i bra skick och i sydöstra delen finns ett antal 
odlingsrösen som också är i bra skick. I mitten av området 
finns ett anlagt vattenhål. I väster finns en spärrgrenig gammal 
ek. 

Naturvärdesklass: 2172.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Öppen betesmark

BIOTOPKVALITET

Stenbunden mark, tuvig mark, stenmurar, rösen, 
vidkronig ek, våtmark 

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (6230)

NATURVÅRDSARTER

Jordtistel* NT

ARTRIKEDOM

Måttlig

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat / Ängs och betesmark, ingår i riksintresse 
för naturvård

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen beteshävd. Ingen konstgödning bör ske.

173

172

±

0 400200
Meter

Jordtistel
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BETESMARKER VID OMSED

Betade marker som varierar betydligt sett till hävdstatus och 
näringspåverkan, vilket ger tydliga effekter på vegetation 
och flora. Stora ytor har fårbetad grässvål och stenbunden 
tuvig mark, men det finns också betydande delar som är 
igenvuxna med älggräs, veketåg, kärrtistel och tuvtåtel. Därtill 
har talrika aluppslag skuggat ut markvegetation längs bäcken 
med sällsynta växter som krypfloka. Inga av de exklusiva 
nämnda kärlväxterna sågs, och de kan ha försvunnit. Däremot 
noterades ett par hävdgynnade rödlistade arter i goda 
populationer på välbetad tuvig mark. Enbuskar har fläckvis 
röjts bort för att öppna upp i de tätnande enbuskmarkerna. 
Tydligt näringspåverkad vegetation i stora delar av objektet, 
men det finns också fläckvis ogödslade partier på öppen 
mycket stenbunden betesmark. Objekt med varierande 
karaktär, och som verkar ha tappat i naturvärde på senare år 
som följd av igenväxning, röjgödslingseffekter, utskuggning 
och torka. Ännu finns dock höga värden i delar av objektet.

Naturvärdesklass: 2

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Enbuskmarker, trädbärande 
betesmark, klibbalskog av översilningstyp

BIOTOPKVALITET

Välbetad grässvål, torrbackar, stenbunden mark, blockrik 
tuvig mark, diken, stenmurar, rösen, enebuskar, rötskadad 
sälg och pil

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (5130, 6230).

NATURVÅRDSARTER

Borsttåg* NT, jordtistel* NT, krypfloka EN, §, pipstäkra 
VU, darrgräs* N, gulsparv* VU, §, törnskata* §, 
silversmygare* NT

173.

174

176

173

±

0 400200
Meter

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat / ArtData, äng och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Beteshävd av nöt. Röjning av albuskar och av igenvuxna 
partier.



256 Antagen 2021-11-29 § 240

ÄDELLÖVSKOG VID OMSED

Smärre lövskogsområde i jordbruksbygd. Skogen domineras 
av högvuxen medelåldrig gallringspåverkad bok och ask, 
med ett inslag av bland annat klibbal och skogslind. Enstaka 
grövre bokhögstubbar, rotvältor och lågor förekommer. I 
delar av objektet finns en rikare vegetation och flora, särskilt 
i partier med mycket ask. Många askar har dock dött och är 
nu torrträd, rotvältor eller lågor. Den totala mängden av död 
ved blir därför relativt hög. Det finns även smärre partier 
med aldominerad blandlövskog. Området utgör ett värdefullt 
lövskogsobjekt i ett annars dominerande jordbrukslandskap.

Naturvärdesklass: 3174.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Bokskog av lågörttyp

BIOTOPKVALITET

Grova bokar och askar, grova bokhögstubbar och grova 
boklågor, asktorrträd, asklågor, alsocklar, stenmurar, bryn

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (9130).

NATURVÅRDSARTER

Ask* EN, skogsalm* CR, underviol* S, kärrfibbla* S, 
blåsippa* S, skogslind* S, storrams* S, skogsbingel* N, 
spillkråka* NT, §

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat / ArtData

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Undvik rationell skogsskötsel. Spara gamla träd och död 
ved. 

174

173±

0 400200
Meter

Kärrfibbla



257Antagen 2021-11-29 § 240

LÖVSKOG VID PÄRUP

Lövskogsområde i jordbruksbygd. Skogen domineras 
av högvuxen medelåldrig till äldre bokskog. Den 
är gallringspåverkad, men varsamt utfört, mer som 
plockhuggning. Skogen är därför mest flerskiktad och 
olikåldrig. Enstaka grövre bokhögstubbar och lågor 
förekommer i dessa delar. I andra delar av objektet finns en 
rikare vegetation och flora, särskilt partier med ask-alskog. 
Många askar har dött och är nu torrträd, rotvältor eller lågor. 
Det finns även smärre alkärr. Ett par smärre bäckar rinner 
också genom området. I den norra delen finns en trädbärande 
hagmark, som är välbetad, men där floran är relativt trivial. 
Några naturvårdsarter knutna till rikare ädellövskog och 
alskogar påträffades. Lövskogsområdet utgör ett värdefullt 
skogsobjekt i ett annars dominerande jordbrukslandskap.

Naturvärdesklass: 3

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Bokskog av lågörttyp, klibbalkärr, ask-
alskog, trädbärande betesmark, vattendrag

BIOTOPKVALITET

Grova rötskadade bokar, grova bokhögstubbar och 
grova boklågor, asktorrträd, asklågor, alsocklar, periodvis 
rinnande vatten i bäckar, döda grova ektorrträd, 
stenmurar, hasselbuskar, grässvål, solitära lövträd

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (9020, 9080).

NATURVÅRDSARTER

Ask* EN, kärrfibbla* S, desmeknopp NT, vanlig groda* §

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna.

175.

181

181

175

±

0 400200
Meter

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat / ArtData

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Undvik rationell skogsskötsel. Spara gamla träd och död 
ved. Undvik åtgärder kring bäckar.
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BETESMARKER OCH 
ALSUMPSKOGAR VID KILLERÖD

Stort mosaiklandskap av betesmarker och alskogar vid 
Killeröd. De betade markerna i den norra delen av objektet 
har generellt sett en mycket god hävdstatus och flora. På stora 
ytor breder välbetad grässvål ut sig på en stenbunden tuvig 
mark och med lågvuxen ljung som dominerande art. Det finns 
också stora ytor i den södra delen av objektet som är obetade 
och där igenväxning sker. Björksly etablerar sig där snabbt och 
gräset är högvuxet. Ljungen blommar där i en tillfällig älsklig 
fas. Få ytor med tydligt näringspåverkad vegetation i objektet, 
men då främst i den västra delen. Gott om fjärilar, bland annat 
svingelgräsfjäril en masse. Sammantaget ett mycket värdefullt 
objekt, som i de norra delarna gränsar till högsta naturvärde – 
klass 1.

Alsumpskog och alkärr är av olika ålder och tidigare skoglig 
påverkan, från ganska ung homogen skog till äldre alskog. 
Varierande inslag av död ved, men högstubbar och lågor 
påträffas mest sparsamt. Grova ädellövträd och lövträd 
förekommer också, särskilt i brynzoner mellan betesmark och 
alskog. Viss sockelbildning förekommer i vissa alskogar. 

Naturvärdesklass: 2
176.

176

182

181

±

0 400200
Meter

GranspiraSilversmygare
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DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Klibbalskog av översilningstyp, 
klibbalkärr, igenväxande betesmark, enefälad

BIOTOPKVALITET

Välbetad grässvål, stenbunden tuvig mark, diken, 
stenmurar, rösen, alhögstubbar, alsocklar, alrotvältor, 
asktorrträd, grova vidkroniga lövträd, dammar

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (6230, 9070, 9080).

NATURVÅRDSARTER

Slåttergubbe* VU, §, borsttåg* NT, ask* EN, alm* CR, 
kärrfibbla* S, gullpudra* S, stor häxört* S, granspira NT, 
majnycklar NT, §, silversmygare* NT

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR 

Inget utpekat / ArtData, äng och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen beteshävd i de norra delarna. Återupptagen 
hävd på de igenväxande betesmarkerna i söder. Röjning av 
sly och putsning av igenvuxna partier.
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BETESMARKER MELLAN ODERUP 
OCH TOLLSTORP

Mosaiklandskap av huvudsakligen enefälader och alskogar 
samt betad lövskog. Öppna välbetade gräsmarker och 
fuktängar växlar med buskar, bryn, trädsolitärer och slutna 
skogspartier. Många blommande buskar av hagtorn och rosor 
samt väl utvecklade solexponerade bryn förekommer i stort 
sett i hela objektet. Rikligt med enbuskar på enefäladerna och 
där finns ofta väl utvecklad tuvad grässvål. De artrikaste och 
minst näringspåverkade markerna med lång beteshävd ligger 
söder om Tollstorp. Särskilt fuktängarna är värdefulla. I många 
fall finns här ett art- och blomrikt fältskikt. I andra delar av 
objektet kan näringspåverkan vara påtaglig, och fältskiktet mer 
artfattigt och trivialt. Alskogarna är mest medelåldriga och 
homogena, men inslag finns av äldre med viss sockelbildning 
och död ved. I eller i anslutning till sumpskogarna finns diken 
och partier med översilad källmark. Förekomst av ett flertal 
naturvårdsarter, främst kärlväxter och fjärilar. Troligen finns 
även en intressant svampflora. Totalt sett ett värdefullt objekt, 
inte minst på grund av sin storlek och mosaikartade struktur.

Naturvärdesklass: 2

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Enefälad, torräng, frisk gräsmark, 
fuktäng, klibbalskog av översilningstyp, damm, stenmur, 
källmark

BIOTOPKVALITET

Grov vidkronig ek, gran och tall, gammal vidkronig 
björk, grova solexponerade granlågor, blomrika bryn 
med hagtorn, rosor och enbuskar, blomrika välbetade 
grässvålar, blockrik tuvig mark, översilad källmark, diken, 
stenmurar, rösen

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (5130, 6230, 6270, 
6410).

177.

177

178

±

0 400200
Meter

NATURVÅRDSARTER

Ask* EN, slåttergubbe* VU, §, backtimjan* NT, 
jordtistel* NT, borsttåg* NT, majnycklar NT, §, 
ängsnycklar* §, ängsnattviol* NT, §, Sankt Pers nycklar* 
§, ängsstarr NT, jungfru Marie nycklar* §, jungfrulin* N, 
darrgräs* N, sotnätfjäril* NT, fläckig glansspinnare* NT, 
gulsparv* VU, stenskvätta* §

ARTRIKEDOM

Mycket artrikare än omgivande jordbruksbygd.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat / ArtData, ängs- och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen beteshävd, och återupptagen på igenväxta 
delar av de mellersta 
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ENEFÄLAD OCH ALSUMPSKOG VID 
ODERUP

Mosaikobjekt av huvudsakligen enefälad och alskog. På 
enefäladen växlar smärre öppna gläntor med en omfattande 
förekomst av grova äldre enbuskar, ofta i större grupper 
tillsammans med rosor, slån och/eller fläder. Fältskiktets 
närings-påverkan är måttlig till påtaglig och floran är därför 
mest trivial. Hävdgynnade kärlväxter verkar till stor del ha 
försvunnit. Strukturen är dock i många stycken ännu värdefull, 
med i många fall en stenbunden tuvad mark med kortbetad 
grässvål. Det finns också många blommande buskar samt 
solexponerade gläntor och bryn. I de täta alskogarna är 
trädskiktet mest medelåldrigt och relativt homogent. Tendens 
till sockelbildning förekommer på olika platser. Mängden av 
död ved är begränsad. Enstaka naturvårdsarter noterades eller 
har rapporterats under senare år. 

Naturvärdesklass: 3178.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Enefälad, klibbalskog av 
översilningstyp

BIOTOPKVALITET

Grova enbuskar, grov fläder, blommande buskar som 
slån, rosor och fläder, gläntor med välbetad grässvål, 
blockrik tuvig mark, rötskadade alar, alhögstubbar, allågor. 
översilad mark, stenmurar, rösen

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (5130, 9080).

NATURVÅRDSARTER

Jordtistel NT, gulsparv* VU, §

182

179

177 178

±

0 400200
Meter

ARTRIKEDOM

Något artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat / ArtData, äng- och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Ogynnsam nuvarande hävdstatus. Omfattande 
röjningsinsatser behövs av enbuskar i de mest igenväxta 
delarna av betesmarken. Därefter behövs en utökad 
beteshävd i hela objektet.
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SNIBERUPS FÄLAD

Mosaiklandskap av huvudsakligen enefälader, men även 
alskogar och betad lövskog. Naturreservatet i västra delen 
utgörs av betad enefälad i svagt sluttande terräng. Här växlar 
öppna kortbetade torrbackar på smärre höjder med lägre 
liggande fuktsänkor med högörtvegetation. Detta område är 
gammal fäladsmark med en lång beteskontinuitet i stort sett 
utan påverkan från gödsling. Sniberups fäladsmark är en rest 
av gammal ljunghed. I de östra delarna, utanför reservatet, 
ökar näringspåverkan och hävdstatus är överlag inte lika 
gynnsam. Även i de östra delarna förekommer dock artrika 
gräsmarker. Där finns också gamla vidkroniga björkar och 
en spridd grupp av grova solitära granar och tallar. Många 
blommande buskar av hagtorn och rosor samt väl utvecklade 
solexponerade bryn förekommer i stort sett i hela objektet. 
Rikligt med enbuskar på enefäladen och väl utvecklad tuvad 
grässvål i betesmarkerna. Blomrika marker med backtimjan, 
rotfibbla och stenmåra. Alskogarna är mest medelåldriga 
och homogena. Det finns där diken och partier med 
översilad källmark samt om hagtorn. Totalt sett en mycket 
omfattande förekomst av naturvårdsarter från en rad olika 
organismgrupper. Särskilt kärlväxter, fjärilar och svampar är 
väl företrädda. Totalt sett ett mycket värdefullt objekt.

Naturvärdesklass: 1179.
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Plattsäv Ljungfru Marie nycklar
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DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Enefälad, torräng, friska 
gräsmarker, fuktängar, klibbalskog av översilningstyp, 
dammar, stenmurar, källmark

BIOTOPKVALITET

Grov vidkronig ek, gran och tall, gammal vidkronig 
björk, grova solexponerade granlågor, blomrika bryn 
med hagtorn, rosor och enbuskar, blomrika välbetade 
grässvålar, blockrik tuvig mark, översilad källmark, diken, 
stenmurar, rösen

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (5130, 6230, 6270, 
6410).

NATURVÅRDSARTER

Ask* EN, alm* CR, slåttergubbe* VU, backtimjan* NT, 
jordtistel* NT, plattsäv* NT, borsttåg* NT, loppstarr VU, 
granspira* NT, ängsstarr* NT, jungfru Marie nycklar* 
§, Sankt Pers nycklar §, jungfrulin* S, sotnätfjäril* NT, 
gulsparv* VU, §, göktyta* §, törnskata* §, stenskvätta* §, 
brandticka* NT, knoppvaxing* NT m.fl. arter.

ARTRIKEDOM

Mycket artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Naturreservat, Natura 2000-område (delvis) / ArtData, 
nyckelbiotoper

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen beteshävd. Återupptagen på igenväxta delar av 
de mellersta avsnitten. Viss röjning av igenväxta delar av 
betesmarken.
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BETESMARKER SÖDER OM 
KÖLLERÖD

Högt beläget och lätt kuperat beteslandskap vid Kölleröd. De 
nötbetade markerna är mest ogödslade och välbetade med 
stenbunden tuvig enbuskmark med fin flora. I ytterkanten 
av objektet finns dock ytor med upphört bete och som växer 
igen med högt gräs. I terrängsvackor finns betade fuktängar 
med artrik flora och riklig förekomst av fjärilar. Beteshävden 
verkar dock ha avtagit generellt under senare och uppslag av 
lövsly kan ses i olika delar av objektet. I objektet finns också 
ridåer av alar vid gamla diken. Spritt växer solitära blommande 
buskar och vidkroniga äldre lövträd av olika trädslag. 
Restaurering av igenvuxna delar har utförts under året, 
och stora högar av röjda enbuskar väntar på borttransport. 
Sammantaget ett mycket värdefullt mosaiklandskap av 
betesmarker, träddungar med grova träd och kulturlämningar 
som fägator.

Naturvärdesklass: 2180.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Enefälad, fuktäng

BIOTOPKVALITET

Välbetad grässvål, stenbunden mark, fuktsänkor, blockrik 
tuvig mark, diken, stenmurar, rösen, solitära lövträd, grova 
vidkroniga lövträd, blommande solitära buskar, enbuskar, 
våtmark

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (6230, 6410).

NATURVÅRDSARTER

Slåttergubbe* VU, §, borsttåg* NT, backtimjan* NT, 
granspira NT, darrgräs* N, gröngöling* NT, §, gulsparv* 
VU, §, trana* §

ARTRIKEDOM

Mycket artrikare än omgivningarna.

180
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OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat / ArtData, äng och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen och helst utökad beteshävd. Fortsatta 
röjningsinsatser behövs.
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BETESMARKER SÖDER OM 
GUMMARP

Variationsrikt och småskaligt betes- och lövskogslandskap. De 
nötbetade gräsmarkerna är mest ogödslade och välbetade med 
stenbunden tuvig enbuskmark och en särdeles fin vegetation 
av kortvuxen ljung. I terrängsvackor finns betade fuktängar, 
också de med en fin flora. Det finns rikligt med fjärilar i dessa 
delar av objektet. Betesmarken tillhör toppskiktet i kommunen 
och de norra delarna kan bedömas ha högsta naturvärde. I 
objektet finns också betad alskog med viss sockelbildning 
och långsmala våtmarker med öppna kärr samt något 
näringspåverkade betesmarker i den södra delen. Dessa har 
klart lägre naturvärden än de norra delarna. Sammantaget är 
objektet ett värdefullt mosaiklandskap av betesmarker, alskog 
med små åkrar ingärdade av stenmurar.

Naturvärdesklass: 1

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Enefälad, betad alskog, kärr, 
högörtäng, fuktäng

BIOTOPKVALITET

Välbetad grässvål, lågvuxen ljung, stenbunden mark, 
betade fuktängar, blockrik tuvig mark, enbuskmark, 
dammar, diken, stenmurar, rösen, alhögstubbar, alsocklar, 
alrotvältor, solitära lövträd, grov sälg

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (6230, 6410, 9070, 
9080).

NATURVÅRDSARTER

Slåttergubbe* VU, §, borsttåg* NT, granspira* NT, 
ängsnattviol NT, §, ängsstarr NT, ask* EN, silversmygare* 
NT, violettkantad guldvinge NT, sotnätfjäril NT, mindre 
hackspett NT, §, gröngöling NT, §, spillkråka NT, §, stare 
VU, §

181.
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ARTRIKEDOM

Mycket artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat / ArtData, äng och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen och helst utökad beteshävd i delar av objektet.
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LÖVSKOGAR VID TOLLSTORP

Mosaik av medelåldrig till äldre bok- och alskog med gläntor 
stadda i igenväxning av gräs och sly. Förutom al och bok 
är björk, ek och rönn vanliga trädslag. Även ask och lind 
är ställvis vanliga, och bildar partier av blandädellövskog. 
Markfuktigheten är överlag frisk, men fuktigare partier finns 
vid bäckar. Skogen är mest tät av unga uppväxande lövträd 
av bok och björk samt hasselbuskar. Sparsam till måttlig 
förekomst av död ved, dock mest som grova bokhögstubbar 
och lågor. Gallringspåverkad medelåldrig bokskog växer 
på flera platser och har lägre naturvärde än skogen i övrigt. 
Totalt sett förekomst av ett stort antal grova träd, främst av 
bok. Även förekomst av ett flertal naturvårdsarter knutna till 
lundar och alskogar. Betesmarkerna i norra delen är obetade 
och igenväxande eller betade, men relativt örtfattiga. Gott om 
klövvilt, till exempel kronhjort, och förekomst av häckande 
rovfågel. Lövskogsområdet utgör ett värdefullt skogsobjekt i 
ett jordbrukslandskap.

Naturvärdesklass: 3182.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Bokskog av lågörttyp, klibbalskog 
av översilningstyp, hässle, trädbärande igenväxande 
betesmark, vattendrag

BIOTOPKVALITET

Jätteträd av bok, grov klibbal, alsockel, grova rötskadade 
bokar, grova bokhögstubbar och grova boklågor, 
asktorrträd, asklågor, grov lind, periodvis rinnande vatten 
i bäckar, döda grova ektorrträd, stenmurar, hasselbuskar, 
gläntor

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000): -

NATURVÅRDSARTER

Ask* EN, kärrfibbla* S, skärmstarr* S, gullpudra* 
S, underviol* S, lundelm* S, lind* S, kransrams* S, 
myskmadra* S, stor häxört* S, vanlig groda* §
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ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat / ArtData

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Undvik rationell skogsskötsel. Spara gamla träd och död 
ved. Undvik åtgärder kring bäckar.
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ENEFÄLAD VID TOLLSTORP

Enefälad på stenbunden tuvig mark. Hedartad vegetation 
med mycket ljung. I fältskiktet växer även arter som kruståtel, 
rotfibbla, blodrot och gråfibbla. Gott om enbuskar, björnbär 
och rosor, spridda björkar, någon ask, apel, klibbal och 
ek. Objektet verkar inte hävdas längre och växer igen med 
främst al och björk. Ännu finns en värdefull flora med 
rikliga förekomster av slåttergubbe. Värdefullt objekt för 
olika organismgrupper, särskilt insekter och kärlväxter. Efter 
restaurering och därefter fortgående lämplig skötsel har 
objektet potential att nå högsta naturvärde.

Naturvärdesklass: 2

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Enefälad

BIOTOPKVALITET

Grässvål, stenbunden mark, låg näringspåverkan, 
blommande buskar

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (5130, 6230).

NATURVÅRDSARTER

Slåttergubbe* VU, §, borsttåg* NT, jordtistel* NT, grönvit 
nattviol §, storfibblebi* NT, gulsparv* VU, §, fläckig 
glansspinnare NT, skogslysing NT, ängsmetallvinge NT, 
silversmygare NT, violettkantad guldvinge NT, sotnätfjäril 
NT

ARTRIKEDOM

Relativt hög.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat / ArtData, ängs- och bete, ingår i 
riksintresse för naturvård
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±

0 400200
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ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bete, buskröjning och naturvårdsbränning. Stora och 
omedelbara behov.
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BETESLANDSKAP VID TATTARP

Variationsrikt betes- och lövskogslandskap vid Tattarp. De 
nötbetade markerna är mest näringspåverkade på frisk till 
fuktig mark med ofta med högt gräs eller fuktig högört i 
terrängsvackor, som dikats tidigare. Uppslag av lövsly kan 
också ses här och var. Men det finns också partier med 
välbetade ljungtuvor på stenbunden mark med fin flora, till 
exempel liten blåklocka, rödklöver och ängsvädd. Det finns 
inslag av grova ädellövträd med spärrgreniga trädkronor. 
I terrängsvackor finns betade fuktängar och högörtängar. 
Gamla kulturmarker med stenmurar och fägator.

Naturvärdesklass: 3184.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Trädbärande hagmark, betad al- och 
bokskog, högörtäng, fuktäng

BIOTOPKVALITET

Välbetad grässvål, stenbunden mark, fuktsänkor med 
högört, blockrik tuvig mark, diken, stenmurar, rösen, 
solitära lövträd, grova vidkroniga bokar och ekar, döende 
askar

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (6230, 6430, 9070).

NATURVÅRDSARTER

Ask* EN, törnskata* §, buskskvätta NT, §, mindre 
bastardsvärmare NT, bredbrämad bastardsvärmare NT, 
ängsmetallvinge NT

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat / ArtData, äng och betesmark

185
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ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen och helst utökad beteshävd.
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BETESMARKER OCH BOKSKOG 
SÖDER OM HENSET

Variationsrikt betes- och lövskogslandskap vid Henset. 
De nötbetade markerna är mest ogödslade och välbetade 
med stenbunden tuvig enbuskmark och en artrik flora. 
Det finns dock ytor som är igenvuxna med högt gräs. I 
terrängsvackor finns betade fuktängar och högörtängar med 
en riklig förekomst av fjärilar. Beteshävden verkar ha avtagit 
under senare år och uppslag av lövsly kan ses i olika delar 
av objektet. I objektet finns också betad alskog med viss 
sockelbildning och ridåer av alar vid gamla diken. Centralt 
i objektet finns bokbackar med mycket grova bokar, grova 
högstubbar, lågor och uppsprickande stammar. Fnöskticka 
förekommer rikligt på dessa stammar. Den mest välutvecklade 
delen av bokskogen är biotopskyddad. Sammantaget är 
objektet ett mycket värdefullt mosaiklandskap, gränsande till 
högsta naturvärde, av betesmarker, träddungar med grova träd 
och kulturlämningar. 

Naturvärdesklass: 2

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Enefälad, betad al- och bokskog, 
högörtäng, fuktäng

BIOTOPKVALITET

Välbetad grässvål, stenbunden mark, fuktsänkor med 
högört, blockrik tuvig mark, diken, stenmurar, rösen, 
alhögstubbar, alsocklar, alrotvältor, solitära lövträd, grova 
vidkroniga bokar, grova bokhögstubbar, grova boklågor, 
grov sälg
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SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (6230, 6410, 6430, 
9070, 9080).

NATURVÅRDSARTER

Slåttergubbe* VU, §, borsttåg* NT, ask* EN, 
silversmygare* NT, gröngöling* NT, §, gulsparv VU, 
§, buskskvätta NT, §, violettkantad guldvinge NT, 
sotnätfjäril NT, ängsmetallvinge NT, stenticka NT, sydlig 
sotticka VU

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Biotopskydd (delvis av bokskogen) / ArtData, äng och 
betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen och helst utökad beteshävd.



272 Antagen 2021-11-29 § 240

MYRGÖLAR OCH BJÖRKSUMPSKOG 
VID SVARTEMOSSE

Mosaikområde av lövskog, smärre våtmarker och dygölar. 
Mellan dessa finns fuktdråg. Medelåldrig björksumpskog 
dominerar skogsmarken. I anslutning till våtmarkerna blir 
vegetationen frodigare med ett tätt flerskiktat busk- och 
trädskikt. Inslag finns av viden, brakved m.m. Ljung, starr, 
sileshår, vitag, tranbär m.m. växer på stränder och små öar i 
den mest välutvecklade dygölen Svartemosse. I den sydöstra 
delen finns parti av lövsumpskogen med många döda björkar 
och björkhögstubbar. Mängden av död ved i övrigt är mer 
måttlig. Artrik trollsländefauna vid dygölarna. Egenartat 
objekt som med tiden kan utveckla ett högt naturvärde.

Naturvärdesklass: 3186.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Björksumpskog, dygölar

BIOTOPKVALITETER

Öppna vattenspeglar, gungflyn, mjukmattor, döda björkar, 
lövlågor, björkhögstubbar, videbuskage

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (7140, 9080).

NATURVÅRDSARTER

Ask* EN, spillkråka NT, §, kronhjort* N, brun sikelvinge 
NT, silversmygare NT

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat / ArtData

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Fri utveckling
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Silversmygare
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IGENVÄXANDE BETESMARK ÖSTER 
OM TOLLSTORP

Långsträckt igenväxande betesmark mellan skog och åkrar. 
Beteshävden har upphört under senare tid och högväxt 
tuvtåtel och veketåg dominerar nu fältskiktet. Uppslag av 
lövsly kan även ses i delar av objektet. Här och var växer dock 
ännu ljung och olika ris på stenbunden mark. Restpopulationer 
av naturvårdsarter påträffades även. Solitära björkar och 
granar finns spridda i objektet. Även rönn, hagtorn och 
enbuskar påträffas. Objekt stadd i förfall, men som troligen 
snabbt skulle kunna öka i naturvärde vid återinsatt beteshävd.

Naturvärdesklass: 3

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Enefälad, björkhagmark

BIOTOPKVALITETER

Stenbunden mark, fuktsänkor med högört, diken, 
stenmurar, rösen, solitära björkar och granar, hagtorn, 
enbuskar

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (5130).

NATURVÅRDSARTER

Slåttergubbe* VU, §, borsttåg* NT, silversmygare* NT, 
sotnätfjäril NT

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat / ArtData, äng och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Återinsatt beteshävd.
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Sotnätfjäril
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BETESMARK VID HENSET

Betesmarker, enefälader, alsumpskog och ädellövskog i ett 
småbrutet odlingslandskap. Betesmarken har karaktären av 
en stenbunden enefälad med representativ flora. Betesmarken 
i nordväst kan anses vara frisk till fuktig där arter som till 
exempel gökblomster, humleblomster, gåsört, kabbleka, 
bäckveronika, ältranunkel, gräsull, ängsbräsma, kärrfibbla, 
gråfibbla, stenmåra och knapptåg förekommer. Strax söder 
om den nordvästra betesmarken finns ytterligare en betesmark 
men som nästan helt är igenväxt med bl.a. älggräs. I sydväst 
finns en betad enefälad med stundvis täta enebestånd. Här 
är marken relativt torr jämfört med de andra betesmarkerna. 
Arter som förekommer är bl. a. stenmåra, ärenpris, gråfibbla 
och slåttergubbe. Den norra delen av objektet består av 
produktionsinriktad ädellövskog, med stor dominans av bok. 
Delar av skogen har nyligen avverkats och är idag föryngrad 
bokskog. I brynet mot betesmarkerna i väst finns en del äldre 
spärrgreniga träd och några torrakor. I sydöst finns en betad 
alsumpskog med bl.a. grönvit nattviol och kabbeleka. Här 
finns också en öppen vattenspegel. Söder om landsvägen finns 
en rest av en enefälad, som är kraftigt igenväxt av framför allt 
björk. Väster om detta område finns en Alsumpskog där bl. a. 
kabbleka och topplösa förekommer. Den tidigare noteratade 
bokskogen med pelarbok och torrakor, samt en alsumpskog 
öster om Henset kunde inte identifieras vid återinventeringen.

Naturvärdesklass: 3188.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Enefälad, öppen betesmark, 
alsumpskog, 

BIOTOPKVALITET

Stenbunden mark, tuvig mark, bitvis välbetad grässvål, 
stenmurar, björkhögstubbe, tickor, våtmark, död ved, 
torrträd, grov spärrgrenig tall
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±

0 400200
Meter

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (5130)

NATURVÅRDSARTER

Slåttergubbe* VU, stare VU, §. 

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna 

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat / ArtData, Ängs- och betesmark, 
Riksintresse naturvård, Fornminne (fornåker)

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen och helst utökad beteshävd, röjning av 
igenväxande partier i enefäladen, ingen konstgödning bör 
ske, undvik rationellt skogsbruk i sumpskogarna
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BETESMARK ÖSTER OM HENSET

Ett varierat och småbrutet äldre odlingslandskap. Inom 
objektet förekommer betad ädellövskog, alsumpskog, 
enefälad, våtmarker med öppna vattenspeglar och öppen 
betesmark. Floran är i stort sett representativ för de olika 
miljöerna. Längst i öster samt i sydväst förekommer viss 
näringspåverkan, i övrigt är näringspåverkan att betrakta som 
ringa. Betesmarkerna har goda förutsättningar för en särskilt 
rik flora då markfuktigheten varierar. Slåttergubbe har tidigare 
noterats. I nordväst finns det torrare partier där ett enebestånd 
förekommer. Några av enarna har förmodligen på grund av 
ett tungt snötäcke brutits och dött. 

Strax söder om alsumpskogen finns tecken på näringspåverkan 
med ett tätt bestånd av brännässlor och en jätteloka. Inom 
objektet finns det en hel del stengärdsgårdar och odlingsrösen 
i varierande skick, samt en fägata. Längst i nordost finns en 
bokbacke med äldre och spärrgreniga bokar. Längst i väst 
finns en betesmark som var svagt betad vid återinventeringen 
med enstaka apel, druvfläder och en som buskskikt. 
Buskskiktet är glest men björksly växer fram. I den nordvästra 
delen av objektet finns en bokskog och några spärrgreniga 
ekar. Detta skogsparti omges i norr och öst av en glesare skog 
som är stundvis sumpig. Skogspartiet består av framför allt al 
och björk. Fältskiktet i bokskogen är nästintill obefintligt och i 
björk- och alskogen växer bl. a. blåbär och ett stort bestånd av 
bräken. Här finns även en öppen vattenspegel. Våtmarkerna 
hyser en riklig förekomst av sländor.

Fältskikt: gråfibbla, blodrot, kärrtistel, kråkvicker, rotfibbla, 
stenmåra, ärenpris, gökärt, jordtistel och gökblomster i de 
öppna betesmarkerna. Kärrfräken kring våtmarkerna och 
kråkklöver, ängsull, tjärblomster, veketåg och knapptåg 
förekommer i ett fuktigt och magert parti i nordväst. I 
alsumpskogen finns arter som kabbleka, sjöfräken, ekorrbär 
och skogsbräken.

Naturvärdesklass: 3189.
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DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Enefälad, betad lövskog, friska 
gräsmarker, fuktängar  

BIOTOPKVALITET

Öppen betesmark, blockrik tuvig mark, stenmurar, 
rösen, fägata, stenbunden mark, högörtäng, våtmarker 
och dammar, blommande träd och buskar, grova 
vidkroniga lövträd, boklågor, bokhögstubbe, död ved, 
tickor,

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (4030, 6410)

NATURVÅRDSARTER

Jordtistel* NT, 

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna, främst sländor

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR 

Inget utpekat / ArtData, Ängs- och betesmark, 
Riksintresse naturvård

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen och helst utökad betshävd, undvik rationellt 
skogsbruk i lövskogspartierna, undvik negativ hydrologisk 
påverkan, ingen konstgödning bör ske.
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BETESMARKER OCH FUKTÄNGAR 
VID LÅNGARÖD

Långsträckt betesmark med lite olika karaktär. Generellt 
välutvecklad öppen stenbunden tuvig ljungmark eller 
enbuskmark, men också öppna ytor i terrängsvackor med 
betade fuktängar. Ogödslad blomrik naturbetesmark med 
en artrik flora, bland annat kungsmynta och ängsvädd. Det 
finns även ädellövträd som vidkroniga askar. Ansamling av 
hävdgynnade naturvårdsarter. Ett mycket värdefullt objekt.

Naturvärdesklass: 2190.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Enefälad, fuktäng

BIOTOPKVALITET

Välbetad grässvål, stenbunden mark med lågvuxna 
ljungtuvor, betade fuktängar, diken, stenmurar, rösen, 
vidkroniga askar, asktorrträd, enbuskar

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (6230, 6410).

NATURVÅRDSARTER

Jordtistel* NT, borsttåg* NT, ask* EN, silversmygare* 
NT, gröngöling* NT, §

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat / ArtData, äng och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen och helst utökad beteshävd. Röjning av 
enbuskar, sly och putsning av igenvuxna partier.
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ODLINGSLANDSKAP MELLAN 
INGEMANSTORP OCH LÅNGARÖD

Större område med betesmarker och smärre alsumpskogar. 
Generellt sett en stenbunden tuvig mark med fuktängar i 
terrängsvackor. Vegetationen är dock tydligt näringspåverkad 
och i igenväxande. Källpåverkad ställvis översilad alsumpskog.

Naturvärdesklass: 3

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Enefälad, klibbalskog av 
översilningstyp

BIOTOPKVALITET

Grässvål, stenbunden mark, betade fuktängar, diken, 
stenmurar, rösen, enbuskar, källmark, översilning

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (6230, 6410, 9080).

NATURVÅRDSARTER

Borsttåg NT

ARTRIKEDOM

Artfattigare än omgivande betesmarker, som har högt 
naturvärde.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat / ArtData, äng och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Utökad beteshävd.
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MYRGÖLAR OCH FUKTÄNGAR ÖSTER 
OM TORMASTORP

Våtmarksmosaik som till stora delar nötbetas. Stor fuktig 
högörtäng i den centrala och betade östra delen med trampad 
tuvig mark. Kärrsilja dominerar, men artrik vegetation. 
Insektsrikt parti av objektet. I kantzoner av högörtängen 
finns högre beläget välbetade partier med lågvuxna ljungtuvor 
på stenbunden mark med rik flora. De västra delarna är 
källområden där utflöde av vatten sker i myrliknande gölar, 
som är relativt enhetliga starrbeväxta. Avrinningsvattnet leds i 
olika fuktdråg till högörtsängen. Fuktdrågen inramar dessutom 
en björkmosse. Variationsrikt och särpräglat objektet. Objektet 
nås bäst från den östra sidan, där anlagd passage finns genom 
stängslet in till betesmarken.

Naturvärdesklass: 2192.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Högörtäng, fuktäng, enefälad, kärr, 
vattensamlingar, björkmosse

BIOTOPKVALITET

Välbetad grässvål, ogödslad mark, fuktsänkor, 
högörtvegetation, blockrik mark med lågvuxna ljungtuvor, 
diken, björk med bohål, enbuskar

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (6230, 6410, 6430).

NATURVÅRDSARTER

Borsttåg* NT, loppstarr VU, grönvit nattviol §, 
gröngöling* NT, §, sotnätfjäril NT

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat / ArtData, äng och betesmark

192

193

191

148

±

0 400200
Meter

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen och helst utökad beteshävd. Röjning av sly och 
putsning av igenvuxna partier.
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BETESMARKER VÄSTER OM 
INGEMANSTORP

Betesmarker i svaga sluttningar och släntzoner med överlag 
välbetad grässvål och välutvecklad stenbunden mark. Friskare 
marktyp med en mycket örtrik vegetation, särskilt liten 
blåklocka dominerade eftertryckligt. Enstaka grova vidkroniga 
ädellövträd eller smärre dungar av sådana. Stora populationer 
finns av hävdgynnade naturvårdsarter. Ett värdefullt objekt.

Naturvärdesklass: 2

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Enefälad, frisk gräsmark

BIOTOPKVALITET

Välbetad grässvål, blomrik mark, stenbunden mark, 
fuktsänkor, diken, stenmurar, damm, rösen, grov 
vidkronig bok, enbuskar

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (6230).

NATURVÅRDSARTER

Slåttergubbe* VU, jordtistel* NT, silversmygare* NT

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat / ArtData, äng och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen beteshävd. 
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BETESMARKER SÖDER OM 
INGEMANSTORP

Betesmarksobjekt med en varierande hävdstatus och flora. 
Tydligt näringspåverkad vegetation förekommer, mest i den 
östra delen, men det finns även kvar stora ytor i de centrala 
delarna av lågvuxna ljungtuvor på stenbunden mark med rik 
flora. Enstaka spridda buskar och lågvuxna yngre lövträd 
växer spritt i hagmarken. I den centrala delen växer också en 
hel del grova sprärrgreniga ekar och döda och döende askar. 
Förekomst av ett par olikstora våtmarker i objektet.

Naturvärdesklass: 3194.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Enefälad, ädellövhagmark, 
björkhage, våtmark

BIOTOPKVALITET

Välbetad grässvål, stenbunden mark, fuktsänkor, 
stenmurar, damm, rösen, hagtorn, rönn, grova vidkroniga 
ekar, grov ask, asktorrträd, enbuskar

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (6230).

NATURVÅRDSARTER

Borsttåg* NT, ask* EN

ARTRIKEDOM

Ungefär lika artrik som omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat / Äng och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen beteshävd.
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HAMLADE LINDAR PÅ LÅNGARÖD 
KYRKOGÅRD

Kyrkogård med förekomst av åtskilliga hamlade lindar. Många 
har stamhåligheter och flera noterades ha mulm i hålen. De 
flesta träd är äldre, men få är grova. Vid entrén växer några 
få äldre skogslönnar. Totalt sett artfattig epifytflora, men 
potential finns för intressant insektsfauna knuten till de 
rötskadade och ihåliga ädellövträden.

Naturvärdesklass: 3

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Park och trädgård / Kyrkogård med vårdträd

BIOTOPKVALITET

Grov skogslönn, grov lind, hamlade ädellövträd, 
stamhåligheter (hålträd), mulmträd

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Sällsynta natur- och skogstyp i kommunen.

NATURVÅRDSARTER

Guldlockmossa* S

ARTRIKEDOM

Låg till måttlig.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat / Skyddsvärda träd.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Fortsatt vård av hamlade träd. Skapa förutsättningar för 
efterträdare. Lägg gärna nedtagna träd som solexponerad 
faunadepå.
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FÄLAD SÖDER OM RUGERUP

Stenbunden och öppen betesmark med representativ flora. I 
fältskiktet förekommer bl.a. slåttergubbe, gökärt, ängsbräsma, 
gråfibbla, ärenpris och stenmåra. Tidigare noterade svinrot 
och vit blåklocka observerades inte vid återinventeringen. 
Buskskiktet består av enar och centralt i betesmarken finns 
några äldre exemplar av björk och asp. I nordväst finns 
ett tätare bestånd av medelgrova bokar där även lågor 
förekommer. Viss näringspåverkan förekommer, mest 
märkbart i de västra delarna. I angränsande omgivning finns 
en brydesstuga.

Naturvärdesklass: 2196.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Enefälad

BIOTOPKVALITET

Stenbunden mark, boklågor

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (6270) 

NATURVÅRDSARTER

Slåttergubbe* VU

ARTRIKEDOM

Måttlig

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat / ArtData, Ängs- och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Fortsatt beteshävd
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SJÖKÖPSOMRÅDET

Mosaiklandskap av öppna betade frodiga gräsmarker, 
våtmarker, en sjö och ädellövskog. I norr finns några 
välbetade stenbundna betesmarker av enefäladskaraktär 
med representativ flora. Betesmarkerna är något kuperade 
och i svackorna har vegetationen karaktären av fuktäng. I 
betesmarken påträffas bl.a. slåttergubbe. Delområdet har ingen 
eller ringa gödselpåverkan. En del äldre ekar, boka och björkar 
förekommer, enarna är bitvis storvuxna och konformade. I 
den centrala delen av området finns det en bokdominerad 
ädellövskog som till största delen är produktionsinriktad. 

I södra delen finns Sjököpssjön som dikades ut under senare 
delen av 1910-talet för torvtäkt, för att sedan under 1930-talet 
åter dämmas upp. I dag är sjön till stor del igenväxt och mer 
mossebetonad med stora gungflyn, sjön utgör ett intressant 
exempel på en igenväxande sjö i ett urbergsområde. Fågel- och 
insektslivet är artrikt och sjön är viktig för den lokala faunan, 
samt ett estetiskt inslag i landskapsbilden. Vid sjön finns stora 
bestånd av kalmus. Inom området som helhet finns fyra olika 
lokaler med skogslysing.

Naturvärdesklass: 2

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark, myr / Äng, mosse, blandskog, 
bokskog av artfattig typ

BIOTOPKVALITET

Betad stenbunden tuvig mark, fuktängar, dammar, 
enbuskmarker, stenmurar, rösen, linbastu, fägata, grova 
solitära lövträd, apel, grov död lövved, klen död ved, 
boklågor, tickor, torrträd, spärrgrenig bok, bohål, diken, 
gungfly, öppen mosse, småvatten

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Ovanlig naturtyp i kommunen och förekomst av Natura 
2000-naturtyp (6410, 5130, 4030)

197.

NATURVÅRDSARTER

Slåttergubbe* VU, skogslysing* NT, grönvit nattviol* §, 
skogsduva* §, trana* §, gulsparv* VU, §, 

ARTRIKEDOM

Bitvis artrikare än omgivningarna, 

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inom utpekat strandskydd (mossen) / ArtData, ängs- och 
betesmark, sumpskog, fornminne (fornåker)

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Fortsatt beteshävd, viss röjning av igenväxande 
hagmarksdelar, spar död ved, undvik rationell skogsskötsel 
i objektets lövskogar och ytterligare hydrologisk negativ 
påverkan på myren.
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BETESMARKER, BOKBACKE OCH 
DRÅG VÄSTER OM ÖNNEKÖP

Variationsrikt betes- och lövskogslandskap väster om 
Önneköp. De betade markerna i den västra och centrala delen 
av objektet varierar till sin hävdstatus och flora. Stora ytor 
har välbetad grässvål och stenbunden tuvig mark, men det 
finns också enbuskmarker som är igenvuxna med högt gräs 
som kruståtel. Beteshävden verkar där ha avtagit under senare 
år. Tydligt näringspåverkad vegetation finns på vissa ytor. 
Gott om fjärilar, bland annat svingelgräsfjäril och vitfläckad 
guldvinge.

I fållan med den igenväxande centralt belägna beteshagen 
finns en extraordinär bokbacke med mycket grova bokar, 
högstubbar, lågor, uppsprickande stammar. Här finns goda 
förutsättningar att hitta intressanta vedinsekter.

I skogsområdet längre österut växer en örtrik ask-alskog 
längs med ett långsträckt bäckdråg och gammalt dike. 
Den är flerskiktad och olikåldrig. Floran är artrik och flera 
naturvårdsarter förekommer. Inslag finns dessutom av 
död ved som asktorrträd och lågor. Viss alsockelbildning 
förekommer.

Naturvärdesklass: 2
198.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Klibbalskog av översilningstyp, bäckdråg, 
igenväxande enefälad, trädklädda betesmarker

BIOTOPKVALITET

Delvis välbetad grässvål, fuktsänkor med högört, blockrik 
tuvig mark, diken, stenmurar, rösen, alhögstubbar, 
alsocklar, alrotvältor, asktorrträd, askrotvältor, grova 
vidkroniga bokar, grova bokhögstubbar, grova boklågor

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (6270, 9070, 9080).
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NATURVÅRDSARTER

Borsttåg* NT, ask* EN, kärrfibbla* S, gullpudra* S, 
dvärghäxört* S, buskstjärnblomma* S, skärmstarr* 
S, rankstarr* S, kransrams* S, gyttrad taggsvamp* S, 
silversmygare* NT

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Delvis inom utpekat strandskydd / Äng och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen och helst utökad beteshävd.

Gyttrad taggsvamp
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ALSUMPSKOG OCH BETESMARK 
NORR OM ÖNNEKÖP

Betes- och lövskogslandskap norr om Önneköp. Mosaikartat 
objekt med varierande karaktär, men totalt sett förekomst av 
en hel del naturvårdsarter och värdefulla värdeelement. 

De betade markerna i den nordöstra delen varierar till sin 
hävdstatus och flora. Vissa ytor har välbetad grässvål och 
stenbunden tuvig mark, men det finns också stora ytor 
som är igenvuxna med älggräs, knapptåg och lövsly. Det 
verkar där som om beteshävden minskat på senare år. 
Tydligt näringspåverkad vegetation överlag, men gott om 
blommande ängsvädd, och det finns småskaliga ytor av 
lågvuxen blommande ljung. Gott om fjärilar, bland annat 
svingelgräsfjäril. 

Alsumpskog och alkärr av olika ålder och tidigare skoglig 
påverkan, från ganska ung homogen skog i öster till äldre 
olikåldrig alskog längre västerut. Varierande inslag av död 
ved, men grova asklågor finns fläckvis. Grova ädellövträd 
och lövträd förekommer också, särskilt i brynzoner mellan 
betesmark och alskog. Viss sockelbildning av klibbal. I 
fuktigare partier nära (uttorkad) bäck växer också ask i 
sumpskogen. Värdefullt fågelliv.

Naturvärdesklass: 3

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Klibbalskog av översilningstyp, 
klibbalkärr, igenväxande ädellövhagmark, igenväxande 
betesmark

BIOTOPKVALITET

Delvis välbetad grässvål, stenbunden mark, fuktsänkor, 
blockrik tuvig mark, diken, stenmurar, rösen, hagtorn, 
solitära grova granar, alhögstubbar, alsocklar, alrotvältor, 
asktorrträd, askrotvältor, grova vidkroniga ekar, grov 
solitär gran, bäckar

199.
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SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (9070, 9080).

NATURVÅRDSARTER

Borsttåg* NT, ask* EN, lind* S, kärrfibbla* S, 
buskstjärnblomma* S, stor sotdyna* NT

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat / Äng och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen och helst utökad beteshävd. Röjning av sly och 
putsning av igenvuxna partier.
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Stor sotdyna Borsttåg
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BETESMARKER VID ÖNNEKÖP

Betesområdet varierar till sin hävdstatus och flora. Vissa ytor 
har mycket välbetad grässvål och välutvecklad stenbunden 
tuvig mark, men det finns också ytor som är igenvuxna med 
älggräs, knapptåg och uppväxande lövsly. Det verkar som 
om beteshävden minskat generellt sett på senare år. Tydligt 
näringspåverkad vegetation förekommer, men det finns även 
kvar stora ytor i de centrala delarna av lågvuxna ljungtuvor på 
stenbunden mark med rik flora. I västra delen växer en hel del 
grova spärrgreniga ekar, grova döda och döende askar samt 
björkar med bohål. Det finns även savande ekar och olika 
träd med mulmhål. Stora populationer finns av hävdgynnade 
naturvårdsarter. Ett mycket värdefullt objekt.

Naturvärdesklass: 2200.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Enefälad, ädellövhagmark, 
björkhage, igenväxande betesmark

BIOTOPKVALITET

Välbetad grässvål, stenbunden mark, fuktsänkor, blockrik 
mark med lågvuxna ljungtuvor, diken, stenmurar, 
damm, rösen, hagtorn, grova vidkroniga ekar, grov ask, 
asktorrträd, grova solexponerade eklågor, björk med 
bohål, enbuskar

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (6230, 9070).

NATURVÅRDSARTER

Slåttergubbe* VU, jordtistel* NT, borsttåg* NT, ask* 
EN, lind* S, tät korallorangelav* VU, silversmygare* NT, 
gröngöling* NT, §

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna.

200
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OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat / ArtData, äng och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Utökad beteshävd. Röjning av sly och putsning av 
igenvuxna partier.
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BETESMARK SÖDER OM FARHULT

Betesmarker med enstaka partier med lövträd och enefälader i 
ett mosaikartat landskap. I fältskiktet förekommer bl.a. stagg, 
jordtistel, jordreva, gråfibbla, stenmåra, gåsört och gökärt. 
I buskskiktet förekommer framför allt enbuskar men även 
fläder och nypon. I den västra ädellövskogen förekommer 
ängskovall och en hel del sly i form av rönn och björk. 
Området runt skogspartiet visar tecken på näringspåverkan. 
Området söder om detta skogsparti hade växt igen med 
hundkäx och älggräs. I objektets nordöstra del finns en 
ekbacke med trivialt fältskikt. Stora ornitologiska värden.

Naturvärdesklass: 3

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Trädbärande betesmark, enefälad

BIOTOPKVALITET

Delvis välbetad grässvål, blockrik tuvig mark, fuktsänkor 
med högört, solitära träd, torrbackar, stenmurar, rösen, 
våtmark, grova enar, enefälad, dike, blommande träd och 
buskar

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (4030)

NATURVÅRDSARTER

Borståg NT, stagg* N, jordtistel* NT, slåttergubbe VU

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat / ArtData, Ängs- och betesmark, 
Fornminne fornåker

201.

201

±

0 400200
Meter

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen och helst utökad beteshävd. Återupptagen 
hävd på igenväxande delar. Ingen spridning av 
konstgödning. 
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LÅNGEMOSSE

Mosse bevuxet till stora delar av ung till medelåldrig björk 
med rik inblandning av gran och enstaka klibbal. Troligen 
tidigare en mosse där torvtäkt bedrevs. Förekomst även 
av öppna översilande dråg och stråk med kärrvegetation. 
Tuvull, tranbär, vattenklöver och olika starrarter dominerar 
i fältskiktet. Viss förekomst av död ved. Art- och individrik 
insektsfauna, bland annat av fjärilar och trollsländor. Mossen 
omges av djupa dyiga diken, som kan vara förrädiska att 
passera.

Naturvärdesklass: 3202.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Myr / Våtmarkstyp/er: Mosse

BIOTOPKVALITET

Bäckdråg i laggen, öppen mosse, lövved, diken

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Sällsynt naturtyp i kommunen och förekomst av Natura 
2000-naturtyp (91D0).

NATURVÅRDSARTER

Inga noterade.

ARTRIKEDOM

Låg till måttlig.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat / -

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Ingen. Undvik rationell skogsskötsel och en negativ 
hydrologisk påverkan.

202

197

±

0 400200
Meter

Vattenklöver
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LÖVSKOGAR VID FARHULT

Relativt högvuxen alsumpskog i terrängsvacka med omgivande 
översilade källmarker. Tidigare gallringspåverkad skog, men 
viss olikåldrighet finns. Förutom klibbal finns även ask, bok, 
björk, gran och rönn i trädskiktet. En tidigare kanaliserad, 
men nu igenväxande, bäck korsar sumpskogen och fortsätter 
söderut förbi en bäckalskog med stora sockelbildningar och 
en hel del död ved till en högvuxen glesare och enskiktad 
allund med sparsam förekomst av död ved. Buskskikt med 
brakved, hägg, måbär och olvon. Värdefull flora. Vanliga 
arter i fältskiktet är harsyra, kärrviol, älgört, humleblomster, 
ormbunkar, vitsippa, kärrsilja, strandklo och videört. Totalt 
sett ett variationsrikt område med olika karaktär. Högst 
naturvärde i den norra delen, i terrängsvackan.

Naturvärdesklass: 2

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Klibbalskog av översilningstyp

BIOTOPKVALITET

Alsocklar, bäckdråg, källmark, översilning, lågor, 
alhögstubbar, askrotvälta, grov al, bäck, björkhögstubbar 
med fnösketickor

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (9080).

NATURVÅRDSARTER

Bäckbräsma* S, kärrfibbla* S, rankstarr* S, gullpudra* 
S, gulsippa* S, grönvit nattviol* §, buskstjärnblomma* 
S, alsidenmossa* N, dvärghäxört S, skogslysing NT, 
småvänderot* N

ARTRIKEDOM

Relativt hög.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat / Sumpskog

203.

203

204

±

0 400200
Meter

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Granfri utveckling. Undvik rationell skogsskötsel och en 
negativ hydrologisk påverkan.
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FJÄRRMOSSEN

En liten mosse med ett tätt trädskikt bestående av björk av 
klen dimension. Omgivande marker består i huvudsak av 
föryngrad bokskog med inslag av björk och gran. Mossen 
har varit utsatt för mycket torvtäkt, vilket har haft till följd 
att mossen varit väldigt våt. Tranbär, vitmossa, björnmossa 
och tuvull dominerar i fältskiktet. Även lingon, blåbär, 
rundsileshår, ängsull och ljung noterades. I omgivningen runt 
mossen förekommer bl. a. brakved, ängskovall, kruståtel, 
vårfryle och bunkestarr. Tidigare har skogslysingen och 
ängsvädd noterats.  

Naturvärdesklass: 3204.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Myr / Mosse

BIOTOPKVALITET

Delvis öppen mosse, lövved

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Sällsynt naturtyp i kommunen

NATURVÅRDSARTER

Tranbär* N, brakved* N

ARTRIKEDOM

Låg till måttlig

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat / Nej

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Ingen. Undvik rationell skogsskötsel och negativ 
hydrologisk påverkan

203

204

±

0 400200
Meter
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NATURBETESMARK VID FARHULT

Ett område som ur kulturhistorisk synvinkel är mycket 
intressant. Förekomsten av välbevarade gamla stengärdsgårdar, 
fägator och ruiner är stor. Landskapet är småbrutet och består 
av hävdade öppen hagmark och utmark av trivial typ, dock 
finns här arter som knägräs, granspira, blåtåtel och borsttåtel 
i fältskiktet. Området har fuktiga partier bevuxna med tåg. En 
del purror av ek, pil och rönn förekommer. I sydost finns en 
blockrik ljunghed som har röjts. Även en stenmursomgärdad 
restaurerbar enefäladsmark med rödven, stenmåra, ljung och 
lingon finns inom objektet i sydost. Trädskiktet består av 
bok, björk, enstaka granar och tallar. En del skogsmarker har 
slutavverkats. 

Naturvärdesklass: 3

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Ljungmark, igenväxande 
fäladsmark, trädklädd betesmark, 

BIOTOPKVALITET

Blockrik mark med lågvuxna ljungtuvor, delvis välbetad 
grässvål, fuktäng, grova vidkroniga bokar, bokhögstubbar, 
tickor, bohål, solitära träd, stenmurar, rösen, ruiner, 
fägator, våtmarker och dammar, 

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Ovanligt objekt i kommunen. Förekomst av Natura 
2000-naturtyp (4030, 6230, 6410) 

NATURVÅRDSARTER

Gröngöling* NT, §, ljung* N, 

ARTRIKEDOM

Bitvis artrikt

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat / Äng och betesmark 

205.

205

±

0 400200
Meter

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Granfri utveckling, bibehållen och helst utökad beteshävd, 
undvik näringstillförsel
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FÄLADSMARK OCH RULLSTENSÅS 
VID STÄNKELÖSA BOSTÄLLE

Mycket kuperade och örtrika hag- och fäladsmarker som utgör 
en värdefull rest av det gamla odlingslandskapet. I objektet har 
många arter som indikerar lång tid av bete och slåtter noterats, 
t.ex. jungfrulin, slåttergubbe, darrgräs, backtimjan och knägräs. 
Objektet är variationsrikt och innehåller i sänkorna fuktigare 
partier där arter som trivs på områden med fuktängskaraktär 
noterats, som t.ex. harstarr, loppstarr, gökblomster och 
luddtåtel. Vid återinventeringen noterades även åkerpilört, 
blåtåtel, kärrsilja och kråkklöver. På de torra backarna är 
växtligheten mer av en karaktär som är typisk för en ljunghed 
och här växer också några enstaka tallar på den sandiga 
marken. I objektet finns ett antal lyckor som är omgärdade av 
fina gamla stengärdsgårdar. En del odlingsrösen förekommer. 
Objektet är mycket kuperat och igenom objektet går en grusås 
som antagligen är en gammal rest från istiden. Det rinner 
en meandrande bäck genom objektet där fisk förekommer. 
Längs med bäcken växer i huvudsak al. Näringspåverkan i 
objektet varierar men är att betrakta som ringa. I objektet 
finns några enstaka ekar, björk, rönn, sälg, och en del al och 
asp vid bäcken. I väst finns en ekdunge med ek av klenare 
dimension som är belägen på en kulle. I objektet förekommer 
det även exemplar av grövre och spärrgrenig ek, till exempel 
i norr samt på en centralt belägen ekbacke. I skogspartiet i 
norr har ett bestånd av äldre ek frihuggits. Här förekommer 
också al- och björksumpskog och en bokskog. Buskskiktet i 
betesmarkerna består nästan enbart av en, björksly och purror 
av hassel. Arter som förekommer i fältskiktet förutom ovan 
nämnda är liten blåklocka, vita blåklockor, gråfibbla, gulmåra, 
stagg, prästkrage, svinrot, smällglim, höskallra, blåmunkar 
(monke), ängsvädd, blodrot, kråkvicker, ärenpris, brunört, 
borsttåg och nysört. Det finns rikligt med fjärilar och andra 
insekter. Området är utdikat på vissa ställen. 

Naturvärdesklass: 1
206.

206

±

0 400200
Meter
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DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Trädbärande betesmark, 
småvatten, enefälad, 

BIOTOPKVALITET

Välbetad ogödslad grässvål, stenbunden mark, 
stenmurar, rösen, blockrik tuvig mark, högörtsängar, 
solitära träd, solexponering, död ved och lågor, torrträd, 
grövre spärrgrenig ek, torrbackar, fuktsänkor, diken, 
lövsumpskog, hässle, rönn, rikt fjärilsliv

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (4030, 5130, 6230, 
6410).

NATURVÅRDSARTER

Slåttergubbe* VU, darrgräs* N, backtimjan* NT, stagg* 
N, svinrot* N, höskallra* N, ängsvädd* N, blodrot* N, 
borsttåg* NT, 

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat / ArtData, Ängs- och betesmark, ingår i 
riksintresse naturvård

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Fortsatt beteshäv, spara grov död ved, rötskadade och 
grova träd samt gamla träd i lövdungarna, röjning av 
björksly och utbredande enar.
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ALSKOGAR OCH KÄLLMARKER VID 
JÖNSTORP

Större sammanhängande objekt med källpåverkade översilade 
alsumpskogar och alkärr med bunkestarr, vilka knyts ihop 
med smärre bäckdalar med rännilar och bäckar. Stora ytor är 
översilad källmark med artrik flora. Vitsippa, gulplister, kirskål, 
kabbleka och älgört är bland dominerande växter i fältskiktet. 
Hassel och benved i buskskiktet. Olikåldrig och flerskiktad 
lövskog med klibbal, björk, ask, rönn, bok och lind. Det 
finns en hel del död ved i form av lågor och torrträd. Inslag 
finns även av grova gamla träd, som jätteaskar. Liten sentida 
påverkan från ett rationellt skogsbruk. Allt sammantaget ger 
området ett naturskogsartat intryck.

Naturvärdesklass: 2

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Klibbalskog av översilningstyp, 
klibbalkärr

BIOTOPKVALITET

Block, bäck, alsocklar, mossblock, lövlågor, asklågor, 
rotvältor, källmarker, översilning, ljusöppna gläntor, 
jätteträd (ask)

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (9080).

NATURVÅRDSARTER

Gulsippa* S, skärmstarr* S, kärrfibbla* S, bäckbräsma* S, 
ask* EN, rankstarr* S, lind* S, blåsippa* S, skogsbingel* 
S, gullpudra* S, guldlockmossa* S, alsidenmossa* N, 
klippfrullania S

ARTRIKEDOM

Relativt hög.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Ett par sumpskogsobjekt är biotopskyddade / 
Nyckelbiotoper, sumpskog

207.

207

208

209

±

0 400200
Meter

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Granfri utveckling. Undvik körskador och annan påverkan 
som kan skada objektets hydrologi.
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HAGMARKER VID JÖNSTORP

Öppna trädbärande hagmarker i ett ålderdomligt böljande 
betesmarkslandskap. Välutvecklad grässvål, inslag av 
stenmurar och grova vidkroniga ädellövträd, som ek och bok, 
samt smärre alridåer i terrängsvackor. Hassel, en och hagtorn 
i buskskiktet. Vitsippsmattor i fältskiktet om våren. Värdefull 
häckfågelfauna.

Naturvärdesklass: 2208.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Ekhage, klibbalskog av 
översilningstyp

BIOTOPKVALITET

Grova ädellövträd, bäckdråg, blommande buskar, bäckar, 
rösen, stenmurar

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyper (9070, 9080).

NATURVÅRDSARTER

Brun glada* NT, §, gröngöling* NT, §, buskskvätta* NT, 
§, stare* VU, §, gullpudra* S, bäckbräsma* S, kärrfibbla* S, 
ask* EN, åkerrödtoppa NT

ARTRIKEDOM

Relativt hög.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat / Objekt med naturvärde, ängs- och bete, 
sumpskog

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Fortsatt bete.

207

208

209

211

±

0 400200
Meter
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RIKKÄRR VID HEMMENEKÖP

Öppet betat rikkärr med inslag av enstaka buskar och lågvuxna 
yngre solitära lövträd, mest björk. Värdefulla förekomster av 
kalkgynnade kärlväxter, brunmossor och snäckor i rikkärret. 
Mycket sällsynt och hotad naturtyp.

Naturvärdesklass: 1

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Myr / Rikkärr

BIOTOPKVALITET

Kalkpåverkan, översilning, solexponerad våtmark

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Sällsynt och hotad naturtyp i kommunen samt Natura 
2000-naturtyp (7160).

NATURVÅRDSARTER

Majviva* NT, kalkkärrgrynsnäcka NT, §, gräsull S, tätört 
N, darrgräs N, grönstarr N, småvänderot* N, smörbollar 
N, näbbstarr N, vildlin N, buskskvätta* NT, §

ARTRIKEDOM

Hög

OMRÅDESSKYDD / INVENTERING

Inget utpekat, men rikkärr ingår i generellt biotopskydd i 
odlingslandskapet / ArtData, äng- och bete

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Fortsatt extensivt bete, helst sent betespåsläpp.

209.
207

208

209

±

0 400200
Meter

Majviva
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VERKAÅN SÖDER OM HEMMENEKÖP

Verkaån meandrar här genom ett varierat landskap, bl.a. 
bestående av bokskog, produktionsskog och alsumpskog. 
Inom objektet finns en äldre kvarndamm i dåligt skick och en 
del stengärdsgårdar och odlingsrösen. Borstsäv har noterats i 
objektet och andra arter som noterades vid återinventeringen 
var bl. a. kärrfibbla, rörflen, kabbleka, humleblomster, 
gökblomster, blekbalsamin, svärdslilja och stor vattenmåra. 
Delar av objektet gav ett intryck av att vara näringsbelastat 
där arter som brännässla och kåltistel dominerade fältskiktet. 
I sydväst finns en värdefull bokbacke. Objektet hyser 
klövvilt och ett rikt fågelliv. Objektet har även ett värde för 
landskapsbilden. Gemensamt intresse med Sjöbo kommun.

Naturvärdesklass: 3210.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Klibbalskog av översilningstyp

BIOTOPKVALITET

Vattendrag (å), översilning, döda träd, lövlågor, rotvältor, 
död ved, tickor, stenmurar, rösen, damm, stående vatten 
vid sidan om bäcken

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (9080)

NATURVÅRDSARTER

Kärrfibbla* S, borstsäv EN

ARTRIKEDOM

Måttligt

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Ingår i utpekat strandskydd / Riksintresse naturvård, 
tangerar nyckelbiotop bäckdal

210

±

0 400200
Meter

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Ingen. Undvik rationellt skogsbruk och negativ 
hydrologisk påverkan och körskador



304 Antagen 2021-11-29 § 240

BETESMARK VID JÖNSTORP

En stenbunden och kuperad betesmark som delvis har 
karaktären av enefälad. Floran är representativ där arter som 
t.ex. stenmåra, ärenpris, gråfibbla, grässtjärnblomma, brunört, 
gökärt och blodrot förekommer. En bäck rinner genom 
objektet och här växer grov och spärrgrenig ek och bok där 
en hel del rödlistade lavar, bl.a. rosa lundlav, dvärgbägarlav, 
bokvårtlav och liten respektive kortskaftad parasitspik 
har noterats. I de mer fuktiga partierna förekommer bl.a. 
gökblomster, humleblomster, knapptåg, kabbleka och 
veketåg.  Objektet är omgärdat av stengärdsgårdar och en del 
odlingsrösen förekommer också. En 1-3 meter hög rullstensås 
löper genom området, den är av stort geovetenskapligt värde 
eftersom isälvsmaterial är sällsynt i regionen. I nordöst finns 
en torrare backe med några exemplar av grova ädellövträd. 
Vissa delar av objektet är kvävepåverkat där täta men mindre 
bestånd av brännässlor tagit över. Många exemplar av grövre 
ek och bok förekommer och bör bevaras och hållas fria. 
Buskskitet består av enar, lågbevuxen hagtorn, nypon, hassel 
och alsly. Längs med bäcken och i de södra delarna av objektet 
växer alsly upp med inslag av björksly som bör tas bort.  

Naturvärdesklass: 2211.
208

213
211

±

0 400200
Meter
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DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Enefälad, ädellövhagmark, 

BIOTOPKVALITET

Stenmurar, rösen, torrbackar, stenbunden mark, blockrik 
tuvig mark, delvis välbetad grässvål, dike, hagtorn, grov 
spärrgrenig bok, grov solexponerad bokhögstubbe, tickor, 
hässle, grov spärrgrenig ek, lövlågor, solitära lövträd, 

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (5130, 4030, 6410)

NATURVÅRDSARTER

Stenmåra* N, blodrot* N, liten parasitspik EN, 
kortskaftad parasitspik VU, jordtistel NT, borsttåg NT

ARTRIKEDOM

Artrikare än omgivningarna 

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat / ArtData, Ängs- och betesmark

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen beteshävd. Röjning av sly och putsning av 
igenväxande partier.
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HAGMARK VID TRULSHÄRAD

Objektet utgörs av betesmarker i ett svagt kuperat 
odlingslandskap. I väster finns några hagmarker med bl.a. 
ärenpris, gråfibbla, stenmåra, gåsört och brunört. Viss 
näringspåverkan förekommer. I betesmarken finns en kulle 
med några grövre ädellövträd, samt en gödselpåverkad 
fuktäng. I öster finns en örtrik alsumpskog, som delvis 
växer på socklar och här har bl.a. bäckbräsma, gullpudra och 
kärrfibbla noterats. Av dessa bekräftades kärrfibbla och andra 
noteringar var skogslysing, humleblomster och stinknäva. 
Genom objektet rinner en mindre bäck. Centralt finns en 
mer öppen betesmark där hävden varit otillräcklig. Älggräs 
samt högt gräs har börjat växa fram. Däremot förekom 
fortfarande arter som ärenpris, blodrot, gulvial, käringtand. 
Söder om denna öppna betesmark finns en betesmark av 
enefäladskaraktär med bl.a. slåttergubbe, svinrot och borsttåg. 
Stora partier av enefäladen är igenvuxen med älggräs. I 
norra delen av enefäladen finns några björkar och grova ekar 
(brösthöjdsdiameter mer än 130 cm). Purror förekommer 
samt mindre partier med en och lite sly. Två stycken fägator 
leder in till enefäladen som är omgärdad av stengärdsgårdar. 
Inom objektet har man tidigare noterat flikig sköldlav 
och liten respektive kortskaftad parasitspik. Precis norr om 
objektet finns också en lokal med skogslysing.

Naturvärdesklass: 1212.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Igenväxande enefälad, fuktdråg, 
bäckdråg, klibbalskog av översilningstyp, 

BIOTOPKVALITET

Stenmurar, fägator, rösen, lövtorrträd, björkhögstubbe, 
död ved, tickor, grov spärrgrenig bok, alsocklar, 

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (6410, 5130, 4030)

212
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NATURVÅRDSARTER

Blodrot* N, svinrot* N, slåttergubbe* VU, borsttåg* NT, 
skogslysing* NT, 

ARTRIKEDOM

Något artrikare än omgivningarna

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat / ArtData, Ängs- och betesmark, 
nyckelbiotop

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Utökad beteshävd, röjning av sly och putsning av 
igenväxande partier, ingen konstgödning, undvik 
rationell skogsskötsel och negativ hydrologisk påverkan i 
sumpskogen, spar gamla träd och död ved.

Kärringtand
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BETESMARK VID KAGARPS 
BOSTÄLLE

Ett småbrutet äldre odlingslandskap i kuperad terräng. 
Betesmarker med representativ flora och bl.a. har knägräs, 
backtimjan, svinrot och borsttåg har noterats här. Vid 
återinventeringen noterades arter som borsttåg, brunört, 
gåsört, gökblomster, ängsvädd, kråkklöver, humleblomster, 
orkideér, gråfibbla och slåttergubbe. Söder om betesmarken 
finns en gammal och grov spärrgrenig ek av hagmarkstyp. 
Delar av betesmarken är mer fuktig och hyser arter som 
kabbleka, kärrfibbla, blekstarr, veketåg och knapptåg. 
Betesmarkerna i sydväst och nordost var de mest artrika och 
är enefälader. Centralt i objektet förekommer en helt öppen 
betesmark som var betydligt artfattigare. Här förekommer 
även en öppen vattenspegel. I södra delen av objektet löper 
ett fuktstråk som delvis domineras av al. Inslag av gran och pil 
finns också. Enbuskar, hassel, hagtorn, slån och nypon finns 
i buskskiktet. En del självföryngring av lövträd finns också. 
Genom fuktstråket rinner en mindre bäck. I de östra delarna 
av objektet förekommer en alsumpskog med trivial flora, dock 
observerades en nattviol i angränsning mot betesmarken i 
norr. Kulturhistoriska spår i form av stenmurssystem, fägator 
och terrasserade gamla åkrar bidrar till objektets biologiska 
och kulturhistoriska värde. Inom objektet växer skogslysing. 

Naturvärdesklass: 2

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Äng och betesmark / Enefälad, klibbalskog av 
översilningstyp, trädbärande hagmark, 

BIOTOPKVALITET

Stenmurar, rösen, stenbunden mark, tuvig mark, bitvis 
välbetad grässvål, bäckdråg, våtmark, grov vidkronig ek, 
solitära träd, hässle, blommande buskar, torrträd, död ved, 
rotvältor, lövlågor, högstubbar, torrbackar, högörtäng
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SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (9070, 4030) 

NATURVÅRDSARTER

Borsttåg* NT, grönvit nattviol* §, ängsvädd* N, 
slåttergubbe* VU, brunört* N, skogslysing* NT

ARTRIKEDOM

Bitvis artrikare än omgivningarna. 

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat / Ängs- och betesmark, skogsstyrelsen 
sumpskog och objekt av naturvärde

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Bibehållen och helst utökad beteshävd i betesmarkerna. 
Röjning av sly i igenväxande partier. Undvik rationell 
skogsskötsel och negativ hydrologisk påverkan i 
sumpskogen. Spar död ved och gamla träd. Vid behov 
brunnsröjning kring grova ekar.
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Slåttergubbe
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ALSKOGAR VID KAGARPS BOSTÄLLE 
NORRA

Högvuxen alsumpskog, mest enskiktad på grund av tidigare 
gallringspåverkan. Rönn, ek, ask, björk och gran växer också i 
objektet. Åldern varierar från yngre till äldre partier av alskog, 
som överlag är hassel- och örtrik samt inrymmer många 
mossblock och genomkorsande källpåverkade bäckdråg. I 
fältskiktet noterades vitsippa, skogsfräken, älgört, svalört, 
skogsviol, kabbleka, hultbräken, gulplister, dvärgvårlök och 
brudborste. Totalt sett en stor och sammanhängande areal av 
alsumpskog med olika karaktär. Värdefullt objekt även om det 
finns en sentida skoglig påverkan.

Naturvärdesklass: 2214.

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Klibbalskog av översilningstyp

BIOTOPKVALITET

Alsocklar, alhögstubbar med hackspetthål, grov rötskadad 
ek, mossblock, källmark med översilning, bäckdråg, rännil, 
lövlågor, björkrotvälta, döda askar, grov askrotvälta

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (9080).

NATURVÅRDSARTER

Gullpudra* S, jungfru Marie nycklar* S, §, skärmstarr* 
S, gulsippa* S, kärrfibbla* S, ask* EN, bäckbräsma* S, 
rankstarr* S, grönvit nattviol* §, vanlig groda* §

ARTRIKEDOM

Relativt hög.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERINGAR

Inget utpekat / -

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Granfri utveckling. Undvik rationellt skogsbruk och 
negativ påverkan på hydrologi.
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ALSKOGAR VID KAGARPS BOSTÄLLE 
SÖDRA

Medelåldriga till gamla alkärr och översilade alsumpskogar 
omgivna främst av granplanteringar. I trädskiktet även gran, 
bok, skogslönn och björk. Alskogarna hänger samman i ett 
nätverk. Kärrsilja, starrarter, kärrviol, vattenblink, vitsippa, 
kabbleka, kärrtistel, hultbräken, vitsippa, och harsyra kan 
nämnas i fältskiktet. På alsocklar skuggstjärnmossa och 
skogsbjörnmossa. Ofta rör det sig om stora sockelbildningar, 
särskilt i alkärren med stillastående vatten. Ställvis rikliga 
förekomster av död ved, som lövlågor och torrträd. Bitvis en 
artrik flora, men också partier med trivial vegetation.

Naturvärdesklass: 2

DOMINERANDE NATURTYP / BIOTOP

Skog och träd / Klibbalskog av översilningstyp, 
klibbalkärr

BIOTOPKVALITET

Stora alsocklar, stillastående vatten, alhögstubbe med 
hackspetthål, stenmur, bäckdråg, mossblock, gamla alar, 
lövlågor, lövlågor, torrträd, asklågor

SÄLLSYNTHET OCH HOT (NATURA 2000)

Förekomst av Natura 2000-naturtyp (9080).

NATURVÅRDSARTER

Bäckbräsma* S, gullpudra* S, kärrfibbla* S, rankstarr* S, 
småvänderot* N, skogslysing NT

ARTRIKEDOM

Måttlig.

OMRÅDESSKYDD / INVENTERING

Alsumpskogen i den västra delen är biotopskyddad / 
Nyckelbiotop
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ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Granfri utveckling. Undvik rationell skogsskötsel och 
negativ påverkan på hydrologi.
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