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Bjuvs kommun har begåvats med många kvaliteter, där en vacker natur med stora kontraster är en av dessa. Kommunens natur är helt enkelt fantastisk. Naturvårdsprogram för Bjuvs kommun har som ambition att beskriva och lyfta fram
detta. Programmet har tagits fram av Söderåsens miljöförbund på uppdrag av
Bjuvs kommun. Programmet består av två delar. Del I, programdelen, pekar ut
programmets övergripande strategier för naturvårdsarbetet. Här presenteras också
förekommande naturtyper i kommunen samt en sammanställning av naturvårdslagstiftningen. Del II, objektskatalogen, redogör för de mest bevarandesvärda
naturområdena samt metodiken kring hur de valts ut och naturvärdesbedömts.

Vad är ett naturvårdsprogram?
Ett naturvårdsprogram innehåller förutom strategier för naturvårdsarbetet också en objektiv kunskapssammanställning som pekar ut de mest värdefulla naturområdena i kommunen. Programmet ska utgöra ett rådgivande underlag till all fysisk planering och myndighetsutövning, både på kommunal- och regional nivå. Det ska också vara ett stöd och
källa till inspiration i allt arbete som rör mark, vatten och natur. Naturvårdsprogrammet
kan användas av kommuntjänstemän, privatpersoner, konsulter, ideella föreningar och
alla som är intresserade naturen i Bjuv.
Författare: Tord Andersson (Söderåsens
miljöförbund) och Andreas Malmqvist
(Naturcentrum AB)
Foto: Jens Morin sidan 2, Tord Andersson
sid 3, Andreas Malmqvist övriga
Information om Naturvårdsprogram
lämnas av: Tord Andersson,
tord.andersson@smfo.se
Telefon växel: 0435-78 24 70
Arbetet med naturvårdsprogrammet är
finansierat med statligt stöd från den
lokala naturvårdssatsningen LONA.

Kommunfågeln forsärlan förekommer
längsmed flera av kommunens vattendrag.
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Bakgrund
År 1991 antogs Bjuvs första naturvårdsprogram. Programmet bestod av en objektskatalog som beskrev 15 särskilt värdefulla områden. Utöver objektskatalogen
presenterades även ett förslag på åtgärder
för naturvårdsarbetet samt en allmän beskrivning av naturen i kommunen. Programmet har bland annat fungerat som
underlag i planeringssammanhang, bland
annat som underlag för en fördjupad
översiktsplan för Söderåsen. Under de 25
år som har gått sedan förra programmet
har det hänt en hel del i Bjuvs natur. Flera
områden har utgått på grund av bland annat igenväxning och många nya områden
har upptäckts men framförallt har kunskapsläget om naturvärden i kommunen
i och med detta naturvårdsprogram ökat
väsentligt.

Syfte
Naturvårdsprogram för Bjuvs kommun
ska ange inriktningen på kommunens
naturvårdsarbete. Naturvårdsprogrammet
ska i text, bild och kartor redovisa kända
områden med höga naturvärden. Detta
ska sedan utgöra underlag för all kommunal planering på både översikts- och
detaljplanenivå samt vara vägledande i
den allmänna skötseln av mark och vatten. Programmet ska också vara en allmän
kunskapsbank över kommunens natur och
en inspirationskälla för fortsatta upptäckter av Bjuvs natur. Förhoppningen är att
programmet ska kunna tilltala och vara till
nytta för såväl specialintresserade som en
mer brett intresserad allmänhet.

Naturvård, rekreation och friluftsliv är
viktigt ur ett folkhälsoperspektiv.
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Naturvårdsarbete och biologisk mångfald
Biologisk mångfald eller biodiversitet som det också kallas är den samlade variationen av
alla organismer och livsmiljöer (biotoper) som finns i ett område. Betydelsen inkluderar
flera dimensioner som genetisk mångfald, mångfald av olika arter och en mångfald av
ekosystem. De olika typerna av mångfald hänger ihop i ett komplext samband och naturvårdsarbete kan ses som ett medel att uppnå målet, biologisk mångfald.
Effektivt naturvårdsarbete måste bedrivas på flera fronter. Det kan handla om att långsiktigt bevara områden med höga naturvärden från exploatering av något slag men det
kan också handla om att sköta och utveckla områden så de befintliga naturvärdena inte
försvinner. Ett exempel på det är att upprätthålla hävden i betesmarker för att gynna en
hävdberoende flora.
De senaste decennierna har man även börjat att nyskapa natur i form av våtmarker, ofta
med syftet att både skapa livsmiljöer för växter och djur samt reducera läckage av näringsämnen. I kommunen finns det stor potential att skapa nya våtmarker, både för att
gynna växt-och djurlivet men också för att jämna ut flödestoppar och på så vis minska
risken för återkommande översvämningar.
Nationellt anses cirka 10 procent av alla växt- och djurarter vara direkt hotade av utrotning och ytterligare ungefär 10 procent anses ligga på gränsen till utrotning. Orsaken
är främst att arternas livsmiljöer förändrats eller i värsta fall försvunnit helt. Enligt den
senaste rödlistan (2015) är de faktorer som påverkar flest antal rödlistade arter skogsavverkning och igenväxning. Avverkning av skog gör att arealen skogsmark med naturliga
strukturer och en naturlig dynamik minskar och därmed livsmiljön för ett stort antal arter. Problematiken kring igenväxning är mer mångbottnad och påverkas av fler faktorer.
Bristande hävd (bete och slåtter) är en betydande faktor men även gödsling och trädplantering av främst gran är betydande orsaker till att det öppna landskapet sluts.

Den rödlistade majvivan växer främst i
rikkärr.
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Nationella rödlistan
I rödlistan bedöms risken för att enskilda arter ska försvinna från Sverige. Listan omfattar arter som har minskat eller har
små populationer och därmed löper en ökad risk att dö ut från landet. Bedömningarna görs av artansvariga på Artdatabanken tillsammans med 14 expertkommittéer för de olika organismgrupperna. Listan fastställs sedan av Naturvårdsverket och
Havs- och vattenmyndigheten. Den senaste rödlistan presenterades i maj 2015 och ersätter rödlistan från 2010.
Av Sveriges cirka 60 000 arter har 21 600 arter bedömts inför den senaste rödlistan och av dessa klassificeras 4 273 som
rödlistade (Artdatabanken 2015). Skog och jordbruksmark är de två viktigaste miljöerna för rödlistade arter och här är det
avverkning och förändringar i jordbrukslandskapet (upphörd hävd, skogsplantering på jordbruksmark, intensifierat jordbruk mm) som utgör de största hoten. De rödlistade arterna placeras i olika hotkategorier beroende på utdöenderisken
(Fig1).
Utöver den nationella rödlistan är artskyddsförordningen ett viktigt verktyg i naturvårdsarbetet. Mycket av
förordningens innehåll har sitt ursprung i EU:s art- och habitatdirektiv och har genom förordningen blivit en del
av den svenska lagstiftningen. Det är bland annat förbjudet att skada eller förstöra arternas (alla vilda fåglar och de
arter som är markerade med ”n” eller ”N” i förordningens bilaga 1) fortplantningsområden eller viloplatser, oavsett om det
sker avsiktligt eller oavsiktligt. Förordningens bestämmelser gäller även då detaljplaner eller bygglov vunnit laga kraft.
Om en planerad åtgärd riskerar att skada eller förstöra en livsmiljö för en art listad i bilaga 1 kan kommunen ansöka om
dispens hos länsstyrelsen. I naturvårdsverket handbok för artskyddsförordnningen från 2009 redogörs för hur förordningen ska tillämpas.

Figur 1. Nationella rödlistans hotkategorier baserat på utdöenderisken.
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Bjuvs kommun ligger i gränslandet mellan det urbergs- och skogspräglade Norden i norr och det sydvästskånska slättlandskapet som sträcker sig ner
mot Mellaneuropa i söder. Naturen är överlag varierad även om huvuddelen av kommunen utgörs av ett jordbrukslandskap. Typiskt för kommunen är
den dominerande horsten, Söderåsen, i öster med skogsklädda sluttningar ner
mot slättlandskapet i söder och väster. Ett annat utmärkande inslag i landskapet är de slott och herrgårdar med tillhörande värdefulla miljöer som gamla alléer och parker. I söder breder det sydvästskånska odlingslandskapet ut sig.

Beskrivning av naturtyper
Bjuvs natur är mycket variationsrik och det förekommer många olika naturtyper. Åkermark är den klart dominerande naturtypen och utgör ca 60 % av kommunens yta. Skogen som till stor utsträckning består av gran utgör ca 25 % av kommunens yta och betesmarkerna som minskat på senare år uppgår till cirka 5 %. Resten, cirka 15 %, står vägar,
tätorter och annan exploaterad mark för. Kommunen saknar större sjöar och avvattningen sker huvudsakligen via Vege å. Nedan beskrivs några av de vanligaste förekommande
naturtyperna i kommunen.
Skogslandskapet
Det mesta av den trädbärande marken i kommunen återfinns på Söderåsens sluttningar.
Det mest iögonfallande är de högvuxna bokarna och de enorma ekarna kring godsen.
Trots det så är faktiskt gran det vanligaste trädslaget i kommunen. Planterad gran eftersom ”vild” gran helt saknas. Just skogen är en av de naturtyper som påverkats allra mest
de senaste decennierna och ur biologisk synvinkel, tyvärr till det sämre. Visserligen återfinns de absolut högsta naturvärdena i skogsmiljön men i de rationellt skötta granskogarna återfinns också de biologiskt fattigaste områdena. Täta granplanteringarna med ett
täcke av nedfallna barr, helt utan markvegetation blir allt vanligare både i kommunen och
i resten av landet.
I kommunen finns dock flera skogsområden med höga naturvärden. Dessa områden ligger ofta i svårtillgängliga områden där rationellt skogsbruk inte kunnat bedrivas.
Exempel på skogsmiljöer med särskilt höga naturvärden finns företrädesvis på åsen,
bland annat utmed Hallabäckens dalgång och längsmed Vegeå, men även mindre skogsområden på slätten som till exempel kring Mölledammarna och längsmed Skrombergabäcken har höga naturvärden.
Ett problem för många skogsberoende arter är den fragmentering som dagens skogsbruk
gett upphov till. De värdekärnor som finns är ofta mer eller mindre isolerade och arter
som har begränsad spridningsförmåga drabbas hårt. Ett annat problem i Bjuvs skogar är
den ringa tillgången på död- och döende ved, vilket kanske är den viktigaste orsaken till
att många växt- och djurarter minskar i skogen. Det finns flera metoder att hjälpa arter
som är beroende av död ved eller speciella trädstrukturer. En metod är veteranisering där
man genom olika sätt, bland annat toppkapning, ringbarkning, kraftig kron-reducering,
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Variation och en mångfald
av naturtyper är grunden
för ett rikt biologiskt liv.
I Bjuvs kommun finns
många olika naturtyper och
därmed en stor artrikedom.
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borra ut bohål kan skapa strukturer som normalt sett uppträder på betydligt äldre träd.
På detta sätt gynnas krävande arter som annars främst förekommer på riktigt gamla och
ofta skadade träd. En annan metod att öka andelen död ved är att helt enkelt placera högar med avverkade stammar och ris, så kallade faunadepåer i områden med brist på död
ved. Denna metod kan med fördel användas i tätortsnära lägen i samband med informationssatsningar riktade till allmänhet och skolor.
Odlingslandskapet
Det odlingslandskap vi ser idag är resultatet av de cirka 6000 år som människan har varit
bonde och förändrat landskapet. De första odlingarna utgjordes av röjda ytor i skogen
som efter några år, när markens näringsinnehåll tagit slut, övergick till betesmark. Sedan
dess har markanvändningen varierat väldigt men många av våra ängar och betesmarker
har nyttjats för ändamålet i hundratals år. Det har gjort att växtsamhällen med en tillhörande insektsfauna under lång tid har utvecklats och anpassat sig till dessa miljöer. Det är
just tiden, den långa kontinuiteten, av brukande och hävd som resulterat i ett varierande
odlingslandskap med blommande ängar, dikesrenar, grova träd, vattensamlingar och
betesmarker med mera.
Idag utgör just ängs- och betesmarker den naturtyp som hyser störst mångfald och i
Bjuv finns flera värdefulla områden, framförallt i Vegeåns dalgång.
I odlingslandskapet finns också värdefulla träd. Kring slotten och de större godsen finns
flera grova ädellövträd, framförallt ekar med mycket höga värden. Just eken är värdväxt
för en mängd arter, inte minst bland insekter, lavar och svampar. Gamla ekar är också
värdefulla boträd för fåglar och fladdermöss.
Det enskilt största hotet mot odlingslandskapets biologiska mångfald är igenväxning på
grund av de allt färre betesdjuren. En trend som tyvärr har pågått en tid och leder till att
betesmarker och hagar växer igen. Det som står på spel är inte bara de finaste naturbetesmarkerna och de arter som finns där, utan hela landskapet förändras och ett kulturarv
riskerar att försvinna.

Välhävdade betesmarker hyser en hög
biologisk mångfald.
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Våtmarker
Bjuvs kommun är relativt fattig på våtmarker, åtminstone större sådana. De flesta våtmarker är antigen småvatten i odlingslandskapet, till exempel märgelgravar eller sumpskogar och våtängar längsmed vattendragen Oavsett vilket, är våtmarker alltid värdefulla.
Särskilt de som förekommer i det ofta ganska triviala odlingslandskapet och inte minst då
för insekter, groddjur och fåglar.
En särskild typ av våtmark som kallas extremrikkärr finns på en plats i kommunen, strax
sydväst om Gedsholm. Den ganska sällsynta typen av kärr bildas i områden med kalkrik
berggrund eller andra kalkavlagringar och är alltid mycket värdefulla för både floran och
insektsfaunan.
Sedan mitten av 1800-talet har cirka 90% av alla våtmarker och småvatten i det skånska
odlingslandskapet försvunnit. Orsaken var att man behövde mer odlingsmark och därför
sänkte sjöar och dikade ut våtmarker. Den ganska dramatiska omvälvningen av landskapet medförde att många växter och djur minskade kraftigt. En annan effekt som torrläggningen medförde är dagens problem med övergödning och läckage av näringsämnen.

NATURA 2000 är EUs nätverk för värdefull natur.
Områdena pekas ut av
kommissionen efter förslag
av respektive medlemsland.
I Sverige finns drygt 4000
NATURA 2000-områden.

Sjöar och vattendrag
Bjuvs kommun har relativt lite ytvatten i form av sjöar. Magleby kärr som namnet
till trots har en relativt stor vattenspegel. Kärret anlades för fiskodling av munkar på
1500-talet har både ett stort natur- och rekreationsvärde. Mölledammarna är ett annat exempel på värdefulla ytvattenförekomster. Även dessa är anlagda av människan och ingår i
ett mycket populärt rekreationsområde.
Vattendragen Vegeå, Hallabäcken och Boserupsbäcken med omgivningar hyser alla
mycket höga naturvärden. Hallabäcken med omgivningar är klassat som både Natura
2000-område och naturreservat.
Vatten är alltid värdefullt och bidrar till variation, både landskapsmässigt och biologiskt.

Sedan början 2000-talet då Brogårda
våtmark anlades har knappt 110 fågelarter observerats där. Våtmarken
gör även nytta genom att reducera
läckaget av näringsämnen till Boserupsbäcken och i förlängningen Öresund.
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Utöver den självklara grundförutsättningen för vattenlevande organismer gynnar vatten
även landlevande arter. Grunden för allt liv i sötvattensmiljöer är alger och andra växter.
Dessa försörjer övriga nivåer i näringskedjan. För att återföra näringsämnena behövs
nedbrytare som t.ex. sötvattensgråsuggor, sländlarver och kräftor, men även bakterier
och andra mikroorganismer. I den andra nivån i näringskedjan finns växtätare, främst
djurplankton som hoppkräftor och hinnkräftor. Dessa konsumeras i sin tur av större djur
som rovinsekter och planktonätande fisk. Dessa blir slutligen föda för rovfiskar eller fåglar som häger och tärnor. De olika nivåerna i näringskedjan är beroende av varandra och
rubbas en nivå får det följder i hela systemet. Därför är vattenmiljöer alltid känsliga.
Strandzonerna, både till sjöar och vattendrag är ofta mycket artrika genom de många
olika zoner som skapas med olika fuktighet och vattenståndsvariationer och är nästan
alltid bevuxna med vass, säv, starr- och fräkenväxter.

Strömmande och forsande
vatten är syrerikt
vilket är viktigt för många
krävande insektsarter.

Hallabäckens dalgång är delvis både
naturreservat och Natura 2000-område.
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Rödlistade arter i Bjuvs kommun
I kommunen har flera rödlistade arter påträffats, både före och under arbetet med naturvårdsprogrammet. De rödlistade arterna förekommer främst i skogsmark och i jordbruksmark, och då främst i naturbetesmarker. Rödlistade arter förekommer även i olika vattenmiljöer och i miljöer som är starkt påverkade av mänsklig aktivitet som täkter, kantzoner av åkermark och parker med äldre träd. Under de
senaste 25 åren har cirka 100 rödlistade arter observerats i Bjuvs kommun.

I tabellen nedan redovisas de rödlistade arter som reproducerar sig eller sannolikt reproducerar
sig i Bjuvs kommun från 1990 till 2015. Uppgifter från Artdatabanken, andra inventeringsunderlag samt från inventering i samband med naturvårdsprogrammet. Arter som noterats i samband med fältinventering inför naturvårdsprogrammet har markerats med *.
VETENSKAPLIGT NAMN
INSEKTER
Ontophagus fracticornis*
Ampedus cinnabarinus*
Prionus coriarius
Stictoleptura scutellata
Trichonyx sulcicollis
Anobium costatum
Triplax rufipes*
Opilo mollis*
Tragosoma depsarium
Phloeophagus lignarius
Ctenophora flaveolata
Nysson tridens
Lycaena hippothoe
Satyrium w-album
Cupido minimus
Hepialus humuli
Zygaena lonicerae
Zygaena viciae
Zygaena filipendulae
Xanthorhoe biriviata
Scardia boletella*
Temnostoma meridionale*
FISKAR
Anguilla anguilla
FÅGLAR
Pernis apivorus
Accipiter gentilis
Perdix perdix
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HOTKATEGORI

krokhorndyvel*
barkrödrock*
taggbock
bokblombock
skalbagge
gråbandad trägnagare
skalbagge*
skalbagge*
raggbock
skalbagge
gulringad vedharkrank
stekel
violettkantad guldvinge
almsnabbvinge
mindre blåvinge
humlerotfjäril
bredbrämad bastardsvärmare
mindre bastardsvärmare
sexfläckig bastardsvärmare
springkornfältmätare
jättesvampmal*
boktigerfluga*

NT
NT
NT
VU
VU
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT

ål

CR

bivråk
duvhök
rapphöna

NT
NT
NT
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VETENSKAPLIGT NAMN

SVENSKT NAMN

Larus argentatus
Numenius arquata
Apus apus
Alcedo atthis
Picus viridis
Dryocopus martius
Dendrocopos minor
Alauda arvensis
Riparia riparia
Delichon urbicum
Anthus pratensis
Regulus regulus
Phoenicurus ochruros
Saxicola rubetra
Nucifraga caryocatactes
Sturnus vulgaris
Emberiza citrinella
Emberiza schoeniclus
Locustella fluviatilis

gråtrut
storspov
tornseglare
kungsfiskare
gröngöling
spillkråka
mindre hackspett
sånglärka
backsvala
hussvala
ängspiplärka
kungsfågel
svart rödstjärt
buskskvätta
nötkråka
stare
gulsparv
sävsparv
flodsångare

LAVAR
Cladonia parasitica*
Gyalecta flotowii*
Thelopsis rubella*
Opegrapha vermicellifera*
Alyxoria ochrocheila*
Enterographa hutschinsiae*
Bacidia rosella*
Bacidia incompta*
Bacidina phacodes*
Pyrenula nitida*
Pseudosagedia borreri
Bactrospora corticola*
Pacnolepia pruinata*
Lecanora glabrata*
Megalaria laureri*
Physconia grisea*
Peltigera collina
Sclerophora peronella*

dvärgbägarlav*
blek kraterlav*
röd pysslinglav*
stiftklotterlav*
orangepudrad klotterlav*
klippzonlav*
rosa lundlav*
savlundlav*
liten lundlav*
bokvårtlav*
skånsk porina
liten sönderfallslav*
matt pricklav*
bokkantlav*
liten ädellav*
grynig dagglav*
grynig filtlav
liten blekspik*

HOTKATEGORI
VU
NT
VU
VU
NT
NT
NT
NT
NT
VU
NT
VU
NT
NT
NT
VU
VU
VU
NT

NT
VU
VU
NT
NT
EN
NT
EN
NT
NT
CR
NT
NT
NT
EN
NT
NT
VU
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Rödlistade arter i Bjuvs kommun (forts.)
I tabellen nedan redovisas de rödlistade arter som reproducerar sig eller sannolikt reproducerar sig i Bjuvs
kommun från 1990 till 2015. Uppgifter från Artdatabanken, andra inventeringsunderlag samt från inventering i samband med naturvårdsprogrammet. Arter som noterats i samband med fältinventering inför naturvårdsprogrammet har markerats med *.

SVAMPAR
Microglossum olivaceum s.str.
Trichoglossum walteri
Boletus appendiculatus
Porphyrellus porphyrosporus*
Volvariella bombycina*
Cortinarius cinnabarinus
Entoloma grisocyaneum*
Hygrophorus unicolor
Hygrocybe flavipes
Hygrocybe ingrata
Hygrocybe nitrata
Hygrocybe spadicea
Hygrocybe splendidissima
Fistulina hepatica*
Kavinia himantia
Inonotus cuticularis*
Inonotus dryadeus
Inonotus hispidus
Phellinus robustus*
Grifola frondosa*
Cotylidia pannosa
Aleurodiscus disciformis*
Ganoderma resinaceum*
Ganoderma pfeifferi
Hericium coralloides*
Lactarius rubrocinctus
Russula solaris
Russula emeticicolor
KÄRLVÄXTER
Carex pulicaris
Isolepis setacea
Apera spica-venti
Bromopsis ramosa
Bromus arvensis
Setaria viridis
12

olivjordtunga s. str.
knubbig hårjordtunga
bronssopp
dystersopp*
silkesslidskivling*
cinnoberspindling
stornopping*
rödbrun vaxskivling
lila vaxskivling
rodnande lutvaxskivling
lutvaxskivling
dadelvaxskivling
praktvaxskivling
oxtungssvamp*
narrtagging
skillerticka*
tårticka
pälsticka
ekticka*
korallticka*
rosettskinn
ekskinn*
eklackticka*
hartsticka
koralltaggsvamp*
rödbandsriska
solkremla
korallkremla

NT
VU
NT
NT
VU
NT
NT
NT
NT
VU
NT
VU
NT
NT
NT
VU
VU
VU
NT
NT
EN
NT
EN
EN
NT
NT
NT
VU

loppstarr
borstsäv
kösa
skugglosta
renlosta
kavelhirs

VU
EN
NT
VU
EN
NT
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VETENSKAPLIGT NAMN
Drymochloa sylvatica
Stellaria neglecta
Corydalis cava
Potentilla anglica*
Rubus vestitus
Rubus flaccidifolius
Rubus pruinosus
Geranium palustre
Hypericum tetrapterum
Hypericum montanum
Lythrum portula
Lysimachia minima
Primula farinosa*
Gentianella campestris subsp. baltica
Leonurus cardiaca
Stachys arvensis
Veronica montana
Conopodium majus
Oenanthe fistulosa
Adoxa moschatellina*
Campanula cervicaria
Anthemis arvensis*
Cirsium acaule*
Serratula tinctoria

SVENSK NAMN
skogssvingel
bokarv
hålnunneört
revig blodrot*
rundbladsbjörnbär
slokbjörnbär
hallonbjörnbär
kärrnäva
kärrjohannesört
bergjohannesört
rödlånke
knutört
majviva*
kustgentiana
hjärtstilla
åkersyska
skogsveronika
nötkörvel
pipstäkra
desmeknopp*
skogsklocka
åkerkulla*
jordtistel*
ängsskära

HOTKATEGORI
VU
NT
NT
VU
NT
VU
EN
EN
NT
NT
NT
VU
NT
EN
VU
VU
VU
VU
EN
NT
NT
NT
NT
NT
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Ansvarsbiotoper och värdetrakter i Bjuvs kommun
Ansvarsbiotoper är miljöer som är särskilt viktiga att värna och där exempelvis en kommun, ett län eller ett land har ett ansvar på grund av särskilt stora förekomster eller kvaliteter av biotopen.
Genom att föra fram ett antal kommunala ansvarsbiotoper kan prioriteringar inom det
kommunala naturvårdsarbetet underlättas. De utpekade ansvarsbiotoper är miljöer som
kommunen bedöms ha ett särskilt ansvar för i ett regionalt, nationellt eller till och med
internationellt perspektiv. Ansvarsbiotoperna utgör biologiskt värdefulla naturmiljöer
med liten och ofta minskande utbredning men där en stor andel eller särskilda kvaliteter
finns i kommunen.
Utifrån en nationell strategi för formellt skydd av skog, framtagen av Naturvårdsverket
och Skogsstyrelsen, har Länsstyrelsen i Skåne tillsammans med Skogsstyrelsen tagit fram
en regional strategi för Skåne (2006). Strategin syftar bland annat till att visa vilka skogstyper och trakter som bör prioriteras vid beslut om bildande av naturreservat och biotopskyddsområden eller för upprättande av naturvårdsavtal. Sverige bedöms ha ett nationellt
ansvar för ädellövskogar i nemoral och boreonemoral region, hassellundar samt triviallövskogar med ädellövinslag.
I detta arbete lyfts också ett antal skånska ansvarsbiotoper. Hit hör bokskog, ekskog,
blandädellövskog, trädbärande ängar och hagar samt klibbalskog där även ett internationellt ansvar finns för ädellövskogarna. För andra miljöer än trädbärande marker saknas
liknande underlag i Skåne.
Samtliga av dessa skogsbiotoper förekommer i Bjuvs kommun men i varierande omfattning. För Bjuvs del ska i första hand bokskog och blandädellövskog betraktas som kommunala ansvarsbiotoper i skogsmiljö och särskilt de med gamla träd och en rik förekomst
av multnande ved. Dessa miljöer förekommer framför allt på Söderåsens nordvästsluttning där flera av skogarna hyser mycket höga naturvärden av nationell och sannolikt även
av internationell klass.
Värdetrakter är områden med en koncentration av höga biologiska värden. Värdet har
ofta en koppling till geologiska förutsättningar, lång brukningskontinuitet eller andra historiska eller naturgivna skäl. Söderåsen, där den nordvästligaste delen ligger i Bjuvs kommun, är utpekad som en av arton värdetrakter i Skåne. Av de fem särskilt utpekade värdekärnorna inom Söderåsens värdetrakt ligger både Hallabäcken och Åvarp i kommunen.

Naturgeografi och geologi
Naturgeografiskt ligger Bjuv i gränstrakten mellan Nordens urbergspräglade barrskogar
i norr och det sydvästskånska odlingslandskapet i söder. Dominerande är urbergshorsten
Söderåsen som mestadels består av gnejs med mindre inslag av granit i de centrala delarna. Odlingslandskapet väster om åsen består mestadels av sedimentära jordarter.

Ädellövskog med multnande ved är
en ansvarsbiotop för Bjuvs kommun.
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Det finns flera sätt att skydda naturen för kommuner. Miljöbalken erbjuder en
rad skyddsformer där naturreservat är den vanligaste men kommunen har också
möjlighet att inrätta biotopskyddsområde och teckna naturvårdsavtal med markägare. I kommunen finns områden som är klassat som riksintrese för naturvård,
flera statliga naturreservat samt ett Natura 2000-område. Regionalt är det länsstyrelsen som ansvarar för naturvårdsarbetet och därmed även naturskyddet.

Riksintresse
I Bjuvs kommun finns riksintressen för vägar kulturmiljövård, friluftsliv, naturvård och
landskapsbildskydd. Riksintressena för naturvård utgörs huvudsakligen av sluttningarna
på Söderåsen.

Natura 2000
Det finns ett område i kommunen som är upptaget på EU:s nätverk för värdefull natur,
Hallabäckens dalgång. Området pekas ut av kommissionen efter förslag av respektive
medlemsland. Alla Natura 2000-områden klassas automatiskt som riksintresse. För beskrivning av området se nedan.

Det vanligaste sättet att skydda
natur är att bilda naturreservat. I Bjuvs kommun finns
fyra reservat För alla naturreservat finns en antagen skötselplan och föreskrifter som
reglerar vad som är tillåtet i
reservatet.

Naturreservat
Totalt finns det fyra naturreservat i kommunen. Åvarps naturreservat, Naturreservat
Åvarps fälad och Hallabäckens naturreservat. Utöver det finns även ett Hjorthagen, ett
område som ursprungligen avsattes som naturvårdsområde enligt naturvårdslagen men
som idag formellt betraktas som naturreservat. Alla naturreservat har en skötselplan och

Ekskinn, de ljusa fläckarna på barken,
är ett exempel på en rödlistad art (NT)
som växer på levande ekar, gärna i
fuktiga miljöer.
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föreskrifter som reglerar vad som är tillåtet i reservatet. Skötselplanen och föreskrifterna
fastställs i reservatsbeslutet och blir i och med att beslutet vinner laga kraft juridiskt bindande.
Åvarps naturreservat
Åvarps naturreservat ligger på Söderåsens branta, sydvästra förkastningsbrant. Området
består till största delen av ädellövskog med stort inslag av stora, senvuxna träd och död
ved. Flera naturvårdsarter har noterats i området, framförallt mossor, lavar och svampar.
I området finns till exempel den extremt sällsynta svampen rosettskinn som bara är känd
från två (båda i Skåne) växtplatser i Sverige. Kärlväxtfloran är bitvis rik med arter som
vitskråp, skogsstarr och skogssvingel. Noteras bör också att den stora mängden död ved
gör att det finns goda förutsättningar för en rik insekts- och fågelfauna.
Naturreservat Åvarps fälad
Åvarps fälad är en vacker och välhävdad enefälad med en mycket artrik kärlväxtflora
samt flera sällsynta insekter och svampar. I området finns dessutom flera träd och buskar
som bidrar till variation, både för biologiska mångfalden och till glädje för besökare.
Trädskiktet domineras av ek, ask rönn och björk men det finns även gott om aplar. Området har varit välhävdat under mycket lång tid vilket har fått till följd att flera sällsynta
arter som inte klarar konkurrensen i ohävdade marker trivs här. Exempel på sådana arter
är jordtistel, brudbröd och den vackra orkidén Sankte Pers nycklar.

I de branta sluttningarna
ner mot Hallabäcken har
det varit svårt att bedriva
skogsbruk, därför finns
många gamla ädellövträd
kvar. På barken av de gamla ädellövträden växer en
rik moss- och lavflora med
flera ovanliga arter.

Naturreservat Hallabäckens dalgång
Kännetecknande för Hallabäckens dalgång är områdets dramatiska topografi. Området
ligger som namnet antyder i en mycket brant dalgång med stora höjdskillnader. I dalens
botten rinner Hallabäcken med flera mindre bäckar längsmed sluttningarna som biflöden. På grund av områdets svårtillgänglighet har det inte bedrivits något omfattande

Bokskogssluttning Hallabäckens
dalgång.
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skogsbruk i området. Största delen av reservatet består av varierad lövskog med de flesta
av landets lövträd förekommande, dock med dominans av bok. I området ingår även ett
nedlagt stenbrott där diabas har brutits och på några platser går berget naturligt i dagen.
Bland de utmärkande naturvårdsarterna sticker framförallt kryptogamerna ut. Hit hör till
exempel liten ädellav och skånsk porina som bara är känd från en lokal till i landet. Bland
svamparna kan arter som skillerticka, dystersopp och rödbrun vaxskivling nämnas. Kärlväxtfloran varierar från vissa tämligen triviala områden till de våtare delarna med mer
intressanta arter som gullpudra, skärmstarr och skugglosta. Totalt har cirka 600 kärlväxtarter noterats i området.
Hjorthagen Wrams Gunnarstorp
Hjorthagen vid Wrams Gunnarstorp är ett både biologiskt och kulturhistoriskt intressant
område. På 1500-talet anlades den mer än tre kilometer långa och två meter höga stenmuren som omgärdar området. Område betas än idag av 100-talet djur vilket satt sin prägel på betesmarken, bland annat genom att buskskikt saknas i så gott som hela området.
Trädbeståndet består av ett stort antal glest stående äldre ekar tillsammans med andra
ädellövträd och däremellan fuktigare partier med alsumpskog. Naturvärdena finns främst
knutna till de äldre träden och utgörs till största delen av kryptogamer och insekter.
Bland de sällsynta insekterna förtjänar raggbock (första fyndet i Skåne), gulringad vedharkrank ett särskilt omnämnande.
Området inrättades ursprungligen som ett naturvårdsområde men betraktas idag formellt
som ett naturreservat. Reservatet ligger även inom ett riksintresse för naturvård.

Biotopskyddsområde
Två områden, båda strax norr om Wrams Gunnarstorp är utpekade som skogliga biotopskyddsområden. Båda områdena består av värdefull ädellövskog och är beskrivna i pro-

Den rödlistade (EN) eklacktickan växer
på en ek mitt i Billesholm.
Svampen är en riktig raritet.
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grammet. Biotopskyddet trädde i kraft 1999. Skogliga biotopskydd inrättas av skogsstyrelsen. Utöver dessa finns även ett generellt biotopskydd för ett antal biotoper i odlingslandskapet. Exempel på sådana områden är alléer, våtmarker i jordbruksmark, småvatten,
märgelgravar, källor, åkerholmar, odlingsrösen mm. Alla sådana områden är skyddade
med automatik.

Landskapsbildskydd
Stora delar av Söderåsen är avsatta som landskapsbildskydd. Landskapsbildskydd är en
äldre skyddsform som bildades med stöd av 19 § naturvårdslagen och ersätts successivt
med andra skyddsformer, men fram tills dess gäller bestämmelserna i landskapsskyddsområdena.
Andra typer av skyddsformer men som inte förekommer i kommunen är nationalpark,
naturminne, nationellt särskilt värdefulla vatten samt djur- och växtskyddsområde.

Strandskydd
Strandskydd finns i hela Sverige och är en lag som stärker allemansrätten i strandzonen. Strandzonen, dvs. både land- och vattenområden som ligger inom 100 meter från
strandlinjen. Syftet med bestämmelserna är dels att trygga allmänhetens tillgänglighet till
friluftsliv men också att skydda växt- och djurliv knutet till strandzonen. Inom strandskyddsområdet är det inte tillåtet att utföra några åtgärder som kan påverka växt- och
djurlivet eller allmänhetens tillgänglighet till strandzonen. Exempel på åtgärder som inte
är tillåtna är att uppföra nya byggnader eller anläggningar, väsentligt ändra befintliga
byggnader och anläggningar, fälla träd, utföra grävarbeten, sprida gödsel mm. Förbuden
gäller inte byggnader eller åtgärder som används inom jord- och skogsbruk samt för yrkesfiskare. Kommunerna och i vissa fall länsstyrelsen kan meddela dispens i särskilda fall.

Gullpudran blommar tidigt på våren
och trivs där det är fuktigt gärna i kärr
och i anslutning till vattendrag.
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Karta 1: Skyddad natur i Bjuvs kommun 2015. Natura 2000-område, naturreservat och skogligt biotopskyddsområde. Observera att Natura 2000-området även är klassat som riksintresse.
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Karta 2: Skyddad natur i Bjuvs kommun 2015. Riksintresse för naturvård.
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Karta 3: Skyddad natur i Bjuvs kommun 2015. Strandskyddsområden.
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Åvarsp fälad är ett exempel på en artrik naturbetesmark.
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Naturvårdslagstiftning är inget nytt i Sverige. Den första lagstiftningen på området kom redan 1909 då landets första nationalparker också avsattes. Då handlade
naturvårdsarbete och även lagstiftningen mest om att skydda orörda stora områden, både från exploatering men även från besökare och friluftsliv. På senare år
har inställningen till både naturvårdsarbete och lagstiftningen ändrats och idag
ses både skötsel och friluftsliv som självklara ingredienser i arbetet för naturvården. Över tid har lagstiftningen skärpts och medvetenheten hos både allmänhet
och beslutsfattare har ökat.

Miljöbalken
Miljöbalken trädde i kraft 1 januari 1999. Syftet med miljöbalken är att främja en hållbar
utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer kan leva i en hälsosam och god miljö. I detta ingår såklart även naturmiljön som en viktig pusselbit. Balkens synsätt är att naturen inte bara är värdefull som livsmiljö för människor och andra
organismer utan har ett eget värde i sig.

Allemansrätten gäller inte
i nationalpark och naturreservat. Där gäller särskilda
föreskrifter som i de flesta fall
finns skyltade i området.

Miljöbalken har fem grundstenar som ska styra dess tillämpning.
•
Hälsa och miljö ska skyddas
•
Natur- och kulturområden skyddas och vårdas
•
Den biologiska mångfalden ska bevaras
•
En god hushållning av mark och vatten skall tryggas
•
Återanvändning och återvinning ska främjas
Naturvårdsarbete återkommer i flera av balkens kapitel som till exempel de allmänna
hänsynsreglerna, kapitel 3 och 4 om hushållning med mark och vatten samt kapitel 5
som behandlar miljökvalitetsnormer. För en utförligare genomgång om naturvård i miljöbalken se naturvårdsverkets webplats www.naturvardsverket.se

Boktigerflugan besöker hagtorn.
Larven lever främst i blöt liggande
bokved. Rödlistad (NT).
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Allemansrätten
Allemansrätten ger som namnet antyder alla en möjlighet att röra sig fritt i naturen. Det
betyder att allmänheten har rätt att promenera, bada i sjöar, paddla kanot på privatägd
mark eller vatten. Med detta kommer även ett ansvar och ett krav på hänsyn mot växter, djur och mot markägaren och andra besökare i naturen. Allemansrätten är ingen lag
och det finns heller ingen lag som exakt definierar den. Däremot finns det sedan 1994
stöd för allemansrätten i grundlagen och rätten omges av lagar som sätter gränser för
vad som är tillåtet. Detta gör att det inte alltid går att ge exakta besked om vad som är
tillåtet att göra i naturen. Allemansrätten kan tolkas i domstol, men rättsfallen som rör
allemansrätten är få.
»»

I korthet innebär allemansrätten att:
Du får vandra, cykla, paddla, åka skidor om du inte riskerar att skada
gröda eller känslig mark.
Du får inte vistas på privat tomtmark eller gårdsplaner och om insynen
är fri ska du hålla dig på ett rejält avstånd och respektera den så kallade
hemfridszonen.
Ridning och terrängcykling kräver extra försiktighet eftersom risken för
markskador är stor. Rid eller cykla inte i markerade motionsspår om det
sliter upp underlaget.
Du får passera betesmarker men du får inte skada stängsel eller boskap.
Stäng grindar efter dig.
Du får inte köra bil eller annat motordrivet fordon på barmark i terrängen.
Det är tillåtet att tälta en natt, dock inte på jordbruksmark eller i nära
anslutning till boningshus.
Du får elda i naturen om det inte finns risk för att elden sprider sig.
Du får färdas med båt och kanot i sjöar och vattendrag. Du får gå iland
och förtöja, dock ej på tomtmark eller vid privata bryggor
Du får plocka blommor, bär och svamp som inte är fridlysta men du får
inte bryta grenar eller fälla träd och buskar. Du får inte heller ta näver,
eller bark från levande träd
Du får ta med hunden ut i naturen men mellan den 1 mars och den 20
augusti är det koppeltvång eftersom djurlivet är extra känsligt då.
Du får inte fiska eller jaga i kommunen om du inte har tillstånd av markägaren.
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Nationalpark
Nationalparker har ett betydligt starkare skydd än naturreservat. Nationalparkerna ägs av
staten och tanken med de svenska nationalparkerna är att utvalda värdefulla delar av det
svenska landskapet ska skyddas mot exploatering. Närmsta nationalpark är Söderåsen i
Klippans och Svalövs kommun.

Naturreservat
Naturreservat kan inrättas av kommunen eller länsstyrelsen för att bevara biologisk
mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för
friluftslivet. Alla naturreservat har en skötselplan och föreskrifter som reglerar vad som
är tillåtet i reservatet. Skötselplanen och föreskrifterna fastställs i reservatsbeslutet och
blir i och med att beslutet vinner laga kraft juridiskt bindande. I Bjuvs kommun finns det
fyra naturreservat. Åvarps naturreservat, Naturreservat Åvarps fälad och Hallabäckens
naturreservat. Utöver det finns även Hjorthagen, ett område som ursprungligen avsattes som naturvårdsområde enligt naturvårdslagen men som idag formellt betraktas som
naturreservat

Naturvårdsområde
Länsstyrelsen eller kommunen kunde innan miljöbalken trädde i kraft avsätta naturvårdsområden med stöd av naturvårdslagen. Skyddsformen var svagare än naturreservatet
och fick inte hindra pågående markanvändning, som till exempel skogsbruk. Sedan miljöbalken trädde i kraft har möjligheten att skapa nya naturvårdsområden upphört. Redan
bildade naturvårdsområden finns kvar och ska enligt miljöbalken numera betraktas som
naturreservat. I Bjuvs kommun finns ett sådant område, Hjorthagen.

Naturreservatet Åvarps fälad är en bra
plats om du vill studera fjärilar. Både
fuktängen och den betade skogen intill
är bra fjärilslokaler med flera ovanliga
arter.
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Naturminne
Ett särpräglat naturföremål som stora äldre träd, flyttblock mm kan förklaras som naturminne. Beslutet kan fattas av både kommunen eller länsstyrelsen och kan även omfatta
marken kring naturföremålet som krävs för att skyddet ska bli fullgott. Saknas i kommunen.

Biotopskyddsområde
Mindre områden av stor betydelse för biologiska mångfalden kan skyddas som biotopskyddsområde. I skogsmiljö är det skogsstyrelsen som fattar beslut, i övrigt är det länsstyrelsen eller kommunen. I Bjuvs kommun finns två särskilt utpekade skogliga biotopskyddsområden.
Vissa biotoper omfattas av ett generellt biotopskydd. Dessa är allé (enkel eller dubbel om
minst 5 lövträd), odlingsröse i jordbruksmark, stenmur i jordbruksmark, åkerholme, källa
med omgivande våtmark i jordbruksmark, våtmark och småvatten i jordbruksmark (inkl
öppna diken) och pilevall. För åtgärder som kan påverka dessa biotoper negativt måste
dispens sökas.

Djur- och växtskyddsområde
Syftet med växt- och djurskyddsområden är att skydda enskilda arter som kräver särskilt
skydd. Det kan till exempel handla om störningskänsliga rovfåglar och lomar. Skyddet
inskränker både allmänheten via allemansrätten och markägarens rättigheter som till
exempel jakt och fiske. Ofta gäller skyddet bara en viss period på året. I Bjuv finns inga
djur- och växtskyddsområden.

Den rödlistade (NT) koralltickan vid
basen på gammal ek. Som kuriosa kan
nämnas att arten är ätlig och går att
odla i plastkorvar fyllda med sågspån.
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Strandskyddsområde
Strandzonen, dvs. både land- och vattenområden som ligger inom 100 meter från strandlinjen omfattas av bestämmelserna för strandskydd. Syftet med bestämmelserna är dels
att trygga allmänhetens tillgänglighet till friluftsliv men också att skydda växt- och djurliv
knutet till strandzonen. I vissa fall har länsstyrelsen utvidgat strandskyddet till att omfatta
300 meter från strandlinjen.
Inom strandskyddsområdet är det inte tillåtet att utföra några åtgärder som kan påverka
växt- och djurlivet eller allmänhetens tillgänglighet till strandzonen. Exempel på åtgärder som inte är tillåtna är att uppföra nya byggnader eller anläggningar, väsentligt ändra
befintliga byggnader och anläggningar, fälla träd, utföra grävarbeten, sprida gödsel mm.
Förbuden gäller inte byggnader eller åtgärder som används inom jord- och skogsbruk
samt för yrkesfiskare. Kommunerna och i vissa fall länsstyrelsen kan meddela dispens i
säskilda fall

Fågeldirektivet samt art- och habitatdirektivet
EU:s fågeldirektiv innehåller regler till skydd för samtliga naturligt förekommande och
vilt levande fågelarter inom EU. Skyddet gäller för såväl fåglarna som deras ägg och boplatser. Enligt fågeldirektivet ska medlemsländerna vidta åtgärder som är nödvändiga för
att fågelpopulationerna ska kunna hållas på en nivå som uppfyller ekologiska, vetenskapliga och kulturella krav och samtidigt tar hänsyn till ekonomiska krav och till rekreationsbehov. Fågeldirektivet har fem bilagor där det bland annat listas vilka arter som är särskilt
skyddsvärda och vilka arter som är tillåtna för jakt. Några arter har enligt fågeldirektivet eller art- och habitatdirektivet ett sådant unionsintresse att särskilda skyddsområden
(fågeldirektivet) eller bevarandeområden (art- och habitatdirektivet) behöver utses. Syftet
med bestämmelserna i art- och habitatdirektivet är att säkra den biologiska mångfalden

Vegeå är ett vattendrag med god
förekomster av både öring och lax.
Ån gränsar också till forna tiders
slåtter- och betesmarker med höga
biologiska värden. Ån omfattas av
bestämmelser för strandskydd.
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genom bevarandet av naturligt förekommande livsmiljöer samt den vilda floran och faunan inom EU:s medlemsländer.
Art- och habitatdirektivet består av två huvuddelar med gemensamt syfte. Den första
delen handlar om bildandet av det ekologiska nätverket Natura 2000. Alla medlemsländer
ska utse ett så stort antal områden som behövs för att särskilt listade arter och livsmiljöer
som är ovanliga eller hotade i ett EU-perspektiv långsiktigt ska kunna finnas kvar inom
EU. Den andra delen i habitatdirektivet handlar om ett generellt artskydd och som gäller överallt där arterna finns, oavsett om det är inom eller utanför Natura 2000-nätverket.
De båda direktiven har implementerats i den svenska lagstiftningen och de arter som
omfattas av direktiven återfinns i artskyddsförordningens bilaga 1.

Natura 2000
Natura 2000 har tillkommit med stöd av fågeldirektivet och art- och habitatdirektivet. Direktiven kräver bland annat att medlemsländerna ska skapa ett nätverk av skyddade områden av de listade naturtyperna och arterna. Dessa områden utgör tillsammans nätverket
Natura 2000, världens största nätverk av skyddad natur. Direktiven binder medlemsstaterna till ett visst mål eller resultat, men staterna får själva välja hur målen ska uppnås, det
vill säga välja form och metod för arbetet med att nå målen. Syftet med direktiven är att
bidra till att bevara den biologiska mångfalden inom EU. Områdena pekas ut av kommissionen efter förslag av respektive medlemsland. Alla Natura 2000-områden klassas i
Sverige automatiskt som riksintresse. I Sverige finns drygt 4000 Natura 2000-områden
(2015) och huvuddelen av dessa är även skyddade som naturreservat.

Hallabäckens dalgång är utpekat som
Natura 2000-område. På barken av
gamla bokar i dalgången växer, bland
mycket annat, den sällsynta och vackra
rosa lundlaven (NT).
29

LAGSTIFTNING OCH STYRANDE DOKUMENT

Artskyddsförordningen
Artskyddsförordningen reglerar fridlysning av djur och växter, samt vad som gäller för
arter som pekats ut av EU som särskilt skyddsvärda, så kallade Natura 2000-arter. Mycket
av förordningens innehåll har sitt ursprung i EU:s fågeldirektiv samt art- och habitatdirektiv som bland annat genom förordningen blivit en del av den svenska lagstiftningen.
Samtliga vilda fåglar samt de växt- och djurarter som är markerade med ett N i bilaga 1
till artskyddsförordningen har fridlysts för att uppfylla kraven i EU:s habitatdirektiv. I bilaga 2 till artskyddsförordningen anges alla övriga arter som är fridlysta i hela landet, i ett
län eller i en del av ett län, men som inte är upptagna i art- och habitatdirektivet.
Utöver skyddet för vilda fåglar finns i Sverige cirka 300 växter och djur som är fridlysta.
Exempelvis är alla orkidéer, ödlor, grodor, ormar och fladdermöss fridlysta. Landets
kommuner har ansvar för flera frågor som berör skyddade arter. Ett exempel är planärenden, som kan ha en direkt inverkan på de intressen som tillvaratas av artskyddsförordningen och jaktförordningen. Kommunernas kunskap om syftet med och innehållet i
förordningarna är därför viktigt. Naturvårdsverket har gett ut en handbok som beskriver
artskyddsförordningen och även tar upp flera exempel på hur förordningen ska tillämpas.

Konventionen om biologisk mångfald
Under Rio-möte 1992 undertecknade Sverige konventionen om biologisk mångfald. Syftet var att motverka minskningen av biologisk mångfald. Idag har alla EU-länder undertecknat konventionen.

Ramsarkonventionen
Ramsarkonventionen som antogs 1972 i Ramsar, Iran, har som syfte att skydda internationellt värdefulla våtmarker. Idag har 154 länder undertecknat konventionen och i Sverige finns 51 så kallade Ramsar-områden varav de flesta även är Natura 2000-områden.

Bernkonventionen
Konventionen för bevarandet av europeiskt djurliv och naturliga livsmiljöer, eller Bernkonventionen som den också kallas trädde i kraft 1998. Syftet med konventionen är att
bevara den vilda floran och faunan och dess livsmiljöer.

Bonnkonventionen
Bonnkonventionen har som syfte att skydda migrerande arter det vill säga arter som flyttar över nationsgränser och hav. Synsättet är att skydda arterna både under flyttningen
samt på sommar- och vinterkvarteren.

Våtmarker och betade ekhagar är både
vackra och artrika miljöer.
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STRATEGIER FÖR NATURVÅRDEN

Naturvårdsprogram för Bjuvs kommun ska ses som en konkretisering och
lokalanpassning av flera nationella miljökvalitetsmål. Framförallt målet ett rikt
växt- och djurliv men även målen, levande skogar, levande sjöar och vattendrag,
myllrande våtmarker, ett rikt odlingslandskap samt målet en god bebyggd miljö.
Programmet ska också ses som en lokalanpassning av ”Naturvårdsprogram för
Skåne län” samt ”Naturvårdsstrategi för Skåne” från 2014. Internationellt har
Sverige undertecknat flera konventioner och överenskommelser som förpliktigar.
Exempelvis Konventionen om biologisk mångfald (FN, Rio 1992) och EU:s strategi för biologisk mångfald. I den kommunala planhierarkin kan naturvårdsprogrammet ses som ett rådgivande underlag i planprocessen på både översikts- och
detaljplanenivå.

Strategier för naturvårdsarbetet
Naturvårdsprogram för Bjuvs kommun innehåller tre övergripande strategier för naturvårdsarbetet i kommunen numrerade ett till tre. Tanken är att dessa strategier ska genomsyra allt kommunalt arbete. Exempelvis skötsel och förvaltning av kommunal mark,
planarbete, myndighetsutövningen och i kontakter med entreprenörer mm. Naturvårdsprogrammet är ett vägledande- snarare än ett bindande dokumenet.

1. Bevara och utveckla naturen
2. Nyskapa och kompensera naturvärden
3. Öka kunskapen och sprida engagemang för naturen

1. Bevara och utveckla naturen
I naturvårdsprogram för Bjuvs kommun tas totalt 56 områden upp. Fyra av dessa,
Åvarps naturreservat, Naturreservat Åvarps fälad, Hallabäckens och Hjorthagen naturreservat är naturreservat. Utöver dessa är finns två områden skyddade som ett skogliga
biotopskyddsområden. För övriga områden finns det inget direkt skydd förutom att
vissa områden i detaljplaner som är klassade som natur eller park etc. Det betyder att de
flesta av programmets områden saknar ett reellt skydd mot exploatering och andra åtgärder som kan äventyra naturvärdena.
En annan aspekt är hur områdena sköts. Många av programmets områden kräver skötsel
för att naturvärdena ska bestå och utvecklas. Idag saknas skötselplaner för merparten av
de beskrivna områdena.

Bjuvs kommun ska verka för att så många som möjligt
av de beskrivna områdena i programmet ska bevaras och
skötas så att naturvärdena består eller i bästa fall ökar.
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Gullvivan är fridlyst i hela Skåne.

2. Nyskapa och kompensera natur
Enligt rödlistan (2015) är cirka 10 % av Sveriges växt- och djurarter hotade av utrotning.
Orsaken till det är såklart en kombination av flera faktorer där habitatförlust är en
starkt bidragande orsak. För att leva upp till det 16:e miljökvalitetsmålet ett rikt växtoch djurliv krävs att kommunen inte bara arbetar med att bevara naturområden utan
även där det är möjligt nyskapa natur som till exempel våtmarker och ängsmarker. I
de fall naturområden exploateras eller förstörs ska kommunen ha som målsättning att
kompensera de förlorade naturvärdena på ett sådant vis att naturvärdena inte minskar.

Bjuvs kommun ska i de fall det är möjligt nyskapa naturområden och i de fall naturområden tas i anspråk till annat om
möjligt kompensera, så att det totala naturvärdet inte minskar.

3. Öka kunskapen och sprid engagemang för naturen
Kunskapen om naturen i kommunen har förbättrats väsentligt på senare år. Flera inventeringar har gjorts och ideella föreningar lägger ner tid och engagemang på att kartlägga
naturen. Trots det finns det mycket som vi fortfarande har dålig kunskap om. Sjöar och
vattendrag är dåligt kartlagda och vissa artgrupper och biotoper som till exempel vedlevande insekter och sandmarker borde kartläggas ytterligare.
Även kommuninvånarnas kunskap och engagemang för naturen och naturvårdsfrågor
är viktiga. Stora befolkningsgrupper lever idag med mycket lite kontakt med naturen.
En satsning på att väcka intresse och engagemang för naturen, hos framförallt barn är
således inte bara folkbildning utan även en strategi för ett långsiktigt bevarande av kommunens natur. Målet är att med pedagogiska medel väcka intresse och engagemang för
naturen. Utan kunskap saknas ofta förståelse och respekt för naturen.

Bjuvs kommun ska fortlöpande undersöka, inventera och
övervaka naturen i kommunen samt sprida kunskap om
naturen på ett lustfyllt och intresseväckande vis till
tjänstemän, politiker och allmänhet.
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Metodik för naturvärdesinventering
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 och markerade på
karta 5. 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 det tidigare naturvårdsprogrammet varit där 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.
Efter denna genomgång har potentiella naturvärdesobjekt besökts, inventerats och avgränsats i fält. I samband med fältinventeringen har så kallade naturvårdsarter eftersökts

Nationella rödlistans hotkategorier
baserat på utdöenderisken.
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och noterats. Naturvårdsarter omfattar arter som upptas i Artskyddsförordningen (bland
fåglar i huvudsak rödlistade och minskande arter), rödlistade arter (Artdatabanken 2015),
signalarter och andra arter som bedöms indikera hög biologisk mångfald. De naturvårdsarter som hittats i denna fältinventering har markerats med en asterisk (*). Rödlistade
arter presenteras med kategorier enligt nedan:
Utöver förekomst av naturvårdsarter har även värdefulla förutsättningar, strukturer och
element som gamla träd, multnande ved, luftfuktighet, kontinuitet, hävdstatus varit viktiga vid bedömningen av ett objekts biotopkvalité och naturvärde. Samtliga objekt som
presenteras i naturvårdsprogrammet har fältinventerats. Utöver dessa har ett antal potentiella objekt besökts men som inte bedömts uppfylla kraven som naturvärdesobjekt. Själva bedömningen i naturvärdesklasser följer i huvudsak Svensk standard SS 199000:2014
där objekt värderas utifrån artvärde och biotopvärde i tre klasser i normalfallet (klass 1-3,
se nedan). Klass 4 ingår dock inte i naturvårdsprogrammet.
Det måste också framhållas att trots omfattande inventering är det högst sannolikt att det
finns ytterligare värdefulla områden som väntar på upptäckt, något 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 kortfattad information.

Naturvärdesklasser baserat på artvärde och biotopvärde i naturvärdesinventeringen.
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Karta 4. Översiktskarta, samtliga inventerade och naturvärdesklassade objekt.

OBJEKTSBESKRIVNINGAR

1. Västergårda fälad

Naturvärdesklass 2

Trädbärande och öppna betesmarker med skyddsvärd flora och
ovanliga lavar.
De hävdade markerna utgörs av såväl
öppna gräsmarker som aldominerade
skogar. De främsta värdena utgörs av
de öppna välhävdade markerna och
förekomsten av kärrnäva. Flera av trä
den i den betade skogen är gamla och
det finns ganska gott om multnande
ved. Inslag finns också av ask och
björk. I buskskiktet förekommer fram
för allt relativt rikligt av hagtorn vilket
är gynnsamt för blombesökande in
sekter. De mer välhävdade och öppna
partierna hyser en fin flora med flera
hävdgynnade växter. I området växer
även den mycket sällsynta kärrnävan.
På ask och al i framför allt den norra
delen finns en intressant lavflora med
flera arter som nyligen etablerat sig
i Sverige. Hit hör exempelvis arter
av släktet punktsköldlavar samt den
fridlysta getlaven.

HUVUDSAKLIG NATURTYP
Äng och betesmark.

RIKSINTRESSE OCH OMRÅDESSKYDD
Saknas.

NATURVÅRDSARTER
Kärlväxter: kärrnäva (EN), ängsskära (NT),
jordtistel (NT)*, rödklint*, brudbröd*, ängs
bräsma*, svinrot, gökblomster*, stagg*,
knägräs*, hirsstarr*.
Lavar: getlav*, örlav*.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Fortsatta hävd samt viss röjning i igen
växande gräsmarkspartier.
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2. Lillemarksskogen

Naturvärdesklass 2

Äldre ädellövskog i tätortsnära läge.
Bokdominerad och kuperad ädel
lövskog med inslag av alm, ask, ek
och al. Flera av träden är gamla och
fläckvis finns det gott om multnande
ved. Jordmånen är mullrik och floran
frodig med arter som gulplister, stor
häxört, buskstjärnblomma och gräset
hässlebrodd. I fuktiga delar växer
skärmstarr. Buskskiktet är välutvecklat
med hassel, olvon och fläder. Den cen
trala delen av området är mer trivial
med yngre skog och inslag av exotiska
trädslag som rödek och lärk. Skogen
är välutnyttjat av närboende och det
finns flera stigar.
DOMINERANDE NATURTYP
Ädellövskog.

RIKSINTRESSE OCH OMRÅDESSKYDD
Saknas.

NATURVÅRDSARTER
Kärlväxter: buskstjärnblomma*, stor häxört,*
skärmstarr*.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Avverka exotiska trädslag som rödek och
lärk. Lämna kvar multnande ved.
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3. Extremrikkärr vid Gedsholm

Naturvärdesklass 1

Strax sydväst om Gedsholm och
söder om Gödstorpsvägen finns
ett välhävdat kärr med en mycket
skyddsvärd och intressant flora.
Kärret är ett så kallat extremrikkärr
vilket bildas i områden med kalkrik
berggrund eller andra kalkavlagringar.
Till de karaktäristiska arterna i områ
det hör en mycket rik förekomst av
den vackra majvivan tillsammans med
tätört, flera orkidéer samt ovanliga
starrarter. Det finns också förutsätt
ningar för en intressant insektsfauna.
Rakt genom området löper ett mindre
dike. Viss restaurering har genomförts
i området under de senaste åren.
DOMINERANDE NATURTYP
Äng.

Mossor: kärrspärrmossa, guldspärrmossa,
kalkkammossa, späd skorpionmossa.

NATURVÅRDSARTER
Kärlväxter: loppstarr (VU), majviva* (NT),
tätört*, rödklint, brudborste*, smörbollar*,
vildlin, kärrsälting, ängsull, slåtterblomma,
ängsnycklar, S:t Pers nycklar*, darrgräs, knä
gräs, hirsstarr, slankstarr.

RIKSINTRESSE OCH OMRÅDESSKYDD
Saknas.
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ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Fortsatt hävd.
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4. Borgruin vid Gedsholm

Naturvärdesklass 3

Gamla träd och vallgrav runt gammal borgruin.
Nordväst om Gedsholms gods ligger
resterna av en tidigare byggnad om
given av vallgravar. Runt vallgraven
finns äldre lövträd av främst avenbok
och ask. De gamla träden har gott om
håligheter och skador vilket är värde
fullt för ved- och hålträdslevande
arter. Den rödlistade orangepudrade
klotterlaven växer på några av aven
bokarna. Naturvärdena är främst
knutna till de gamla träden.

DOMINERANDE NATURTYP
Park och trädgård.
NATURVÅRDSARTER
Lavar: orangepudrad klotterlav*(NT).
RIKSINTRESSE OCH OMRÅDESSKYDD
Saknas.
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ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Undvik förbuskning av området. Låt grova
träd stå friställa och lämna gärna multnande
ved.
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5. Odlingslandskap NO Gedsholm

Naturvärdesklass 2

Beteslandskap med damm och
gamla träd nordost om Gedsholms
gods.
Delvis gödselpåverkad betesmark
men det finns fläckar med mer opå
verkad flora. Bland hävdgynnade arter
hittas gråfibbla, mandelblom och
ängsbräsma. Längst i nordost höjer
sig en trädklädd kulle med gamla ekar
och några bokar och björkar. Några
av träden har skador och håligheter
vilket gynnar vedlevande arter bland
insekter och kryptogamer. På några
av de äldsta träden växer sällsynta
lavar som grå skärelav och gulpudrad
spiklav. I dammen finns ett rikt fågelliv
med bland annat sothöna, gråhake
dopping och gulärla. I nordväst finns
ett mindre alkärr med gamla alar.
Kvalitéer finns framför allt knutna till
vattenmiljön och de gamla träden.

DOMINERANDE NATURTYP
Äng och betesmark.

RIKSINTRESSE OCH OMRÅDESSKYDD
Saknas.

NATURVÅRDSARTER
Fåglar: gråhakedopping*, gulärla*.
Kärlväxter: ängsbräsma*, mandelblom*.
Lavar: dvärgbägarlav* (NT), grå skärelav*,
gulpudrad spiklav*.
Insekter: blankknäppare* (skalbagge).

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Fortsatt beteshävd. Värna de gamla träden
och friställ vid behov inträngda ekar. Lämna
döda träd och nedfalla grova grenar för att
gynna den biologiska mångfalden.
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6. Sumpskog utmed Boserupsbäcken

Naturvärdesklass 2

Vacker och frodig al- och asksumpskog med höga floravärden.
Mycket frodig al-/askskog utmed
Boserupsbäcken söder om fiskdam
marna. Äldre alar dominerar med
inslag av ask och i torrare partier även
bok och ek. Det finns gott om mult
nande ved. Miljön är fuktig och snårig
med buskskikt av hägg, hassel, olvon
och fläder. I den näringsrika jord
månen trivs kärlväxter som storrams,
gulplister och lundelm.

DOMINERANDE NATURTYP
Sumpskog.

RIKSINTRESSE OCH OMRÅDESSKYDD
Saknas.

NATURVÅRDSARTER
Kärlväxter: stor häxört*, buskstjärnblomma*,
springkorn*, skärmstarr*, lundelm*.
Lavar: grå skärelav*, glansfläck*.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Lämnas till fri utveckling. Röj inväxande gran
vid behov.

45

OBJEKTSBESKRIVNINGAR

7. Betesmark V Lilla Haberga

Naturvärdesklass 3

En långsträckt och välhävdad betes
mark med grov hassel och vissa
floravärden.
Betesmark där den centrala delen
är trädklädd med ek, bok, björk och
ask medan övriga delar är trädfria
och välhävdade. Några av träden är
gamla. I nordvästra delen av skogen
dominerar hassel, varav en hel del
grov med gott om multnande ved.
Värden finns framför allt knutna till
floran men sannolikt också bland
vedlevande arter i de gamla hassel
buskarna.

DOMINERANDE NATURTYP
Äng och betesmark.

RIKSINTRESSE OCH OMRÅDESSKYDD
Saknas.

NATURVÅRDSARTER
Kärlväxter: buskstjärnblomma*, stagg, hirs
starr.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Fortsatt beteshävd. Värna de gamla träden
och hasselbuskarna.
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8. Betesmark vid Lilla Haberga

Naturvärdesklass 2

Ogödslad och fläckvis välhävdad
betesmark med ovanliga svampar
och hävdgynnad flora.
En tämligen stor och ogödslad betes
mark med glest stående äldre ekar,
björkar och aplar. I buskskiktet finns
hassel och hagtorn. Vegetationen är
hedartad med ett stort inslag av stagg
och i fuktigare partier även tuvtåtel
samt rikligt med ängsvädd. Utöver
kärlväxterna finns en intressant markoch vedsvampflora. Till dessa hör flera
ängssvampar och den sällsynta silkes
slidskivlingen som växte i en ihålig
gammal apel. En ökad hävd hade
förbättrat området ytterligare.
DOMINERANDE NATURTYP
Äng och betesmark.

vaxskivling*, ängsvaxskivling*, hagfinger
svamp*.

NATURVÅRDSARTER
Kärlväxter: ängsvädd*, ängsbräsma, knä
gräs*, stagg*.
Svampar: Silkesslidskivling* (VU), korallticka*
(NT), stornopping* (NT), mönjevaxskivling*,
toppvaxskivling*, slemvaxskivling*, brosk

RIKSINTRESSE OCH OMRÅDESSKYDD
Saknas.
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ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Fortsatt och gärna mer intensiv beteshävd.
Värna de gamla träden.

OBJEKTSBESKRIVNINGAR

9. Ekskog vid Billaskog

Naturvärdesklass 3

Liten ekskog med äldre träd och
lundartad flora.
Ett litet ekskogsparti med äldre ekar.
Fältskiktet domineras av ekorrbär
och kruståtel men det förekommer
även buskstjärnblomma, storrams
och hässlebrodd vilket visar på partier
med mer näringsrik jordmån. Här och
var finns även grov hassel. Trädskiktet
når snart den ålder när det börjar
bli värdefullt för mer krävande arter
bland kryptogamer och vedlevande
svampar och insekter. De gamla
hasselbuskarna och lundfloran på
marken är områdets främsta värden
idag.
DOMINERANDE NATURTYP
Skog och träd.
NATURVÅRDSARTER
Kärlväxter: buskstjärnblomma, storrams.
RIKSINTRESSE OCH OMRÅDESSKYDD
Saknas.
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ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Gynna de äldre träden och hasselbuskarna.
Lämna multnande ved.

OBJEKTSBESKRIVNINGAR

10. Skrombergabäckens dalgång

Naturvärdesklass 2

Bäckmiljö som kantas av äldre lövskog.
Bitvis vackert meandrande bäckmiljö
som kantas av äldre lövskog där träd
skiktet i huvudsak utgörs av al med
inslag av ask, avenbok, bok, ek och
björk. Det finns gott om multnande
ved. Frodigt buskskikt med hägg och
hassel. Jordmånen är näringsrik och
fältskiktet ymnigt med skogsbingel,
gulplister, aklejruta och kärrfibbla.
Vid och strax söder om Stora Ha
berga finns en intressant lavflora med
flera arter som nyligen etablerat sig
i Sverige. Hit hör exempelvis arter av
släktet punktsköldlavar, mörk örlav
samt den fridlysta getlaven. Objektet
delas av järnvägen.

DOMINERANDE NATURTYP
Skog och träd.

RIKSINTRESSE OCH OMRÅDESSKYDD
Saknas.

NATURVÅRDSARTER
Kärlväxter: buskstjärnblomma*, storrams*,
kärrfibbla*, skärmstarr*, lundelm*.
Lavar: glansfläck*, rostfläck*, getlav*, örlav*.
Mossor: rutbålmossa*.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Fri utveckling. Undvik uppslag av gran.
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OBJEKTSBESKRIVNINGAR

11. Ädellövskog vid Skrombergabäcken

Naturvärdesklass 3

Gamla ädellövträd med håligheter,
multnande ved och sällsynta lavar.
Väster om Skrombergabäcken finns
denna ädellövskogsslänt med bok,
avenbok och ek. Flera av träden är
gamla och har börjat bilda multnande
ved i form av högstubbar och lågor
vilket gynnar vedlevande arter av
bland annat svampar och insekter.
På barken och veden av några av de
gamla träden växer sällsynta lavar.
Både busk- och fältskikt är svagt ut
vecklat. I dag finns områdets främsta
värden knutna till just de äldre träden

DOMINERANDE NATURTYP
Ädellövskog.

RIKSINTRESSE OCH OMRÅDESSKYDD
Saknas.

NATURVÅRDSARTER
Lavar: orangepudrad klotterlav* (NT), bok
vårtlav* (NT), glansfläck*.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Fri utveckling. Undvik uppslag av gran.
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OBJEKTSBESKRIVNINGAR

12. Beteslandskap vid Rismaden

Naturvärdesklass 3

Kultiverat beteslandskap med diken,
våtmarker och trädhäckar.
Öster om Rismaden finns ett stort be
tesmarksområde med viss gödslings
påverkan och måttlig hävd. I lågpunk
ter finns vattensamlingar och längst
i söder en större våtmark. Floran
domineras av arter som smörblomma,
tuvtåtel, veketåg och vårbrodd. Trots
detta finns fläckvisa fina strukturer
och fina bryn och buskage med slån,
hassel och fläder. Det finns multnande
ved av björk, hassel och ek. Området
har strukturer som gör det värdefullt
för insekter, fåglar och vilt i ett annars
intensivt åkerlandskap.
DOMINERANDE NATURTYP
Betesmark.

RIKSINTRESSE OCH OMRÅDESSKYDD
Saknas.

NATURVÅRDSARTER
Saknas.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Utökad hävd. Ingen gödsling. Lämna döda
träd, både liggande och stående.
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OBJEKTSBESKRIVNINGAR

13. Hjorthägn N Gedsholm

Naturvärdesklass 3

Inhägnade betesmarker som hävdas
av hjortar.
Inhägnade och välbetade gräsmar
ker som hävdas av hjortar. I hägnet
finns spridda äldre lövträd och både
stående och liggande multnande ved.
Det rinner flera små diken/bäckar
genom området. I lågpunkter bildas
små kärr och våtmarker. Området är
endast översiktligt bedömt utifrån
stängslet.

DOMINERANDE NATURTYP
Betesmark.

RIKSINTRESSE OCH OMRÅDESSKYDD
Saknas.

NATURVÅRDSARTER
Saknas.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Fortsatt hävd. Lämna multnande ved i
området. Undvik hydrologisk påverkan.
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OBJEKTSBESKRIVNINGAR

14. Ädellövskog vid Mölledammen

Naturvärdesklass 3

Damm som kantas av bokskog,
alsumpskog och kärr.
Denna gamla fiskdamm med om
givande lövskog finns uppströms
Boserupsbäcken. Området är ett
viktigt rekreationsområde och det
finns ett välutvecklat stigsystem. Löv
skogen domineras av bok med inslag
av bland annat ek, al, ask och björk.
I fuktigare delar tar alkärr över. Det
finns sparsamt med multnande ved
och enstaka äldre och biologiskt vär
defulla träd. Huvuddelen av skogen
domineras av friska och vitala träd.
Floran är fläckvis frodig med kabbe
leka, hampflockel och skogssäv.
DOMINERANDE NATURTYP
Bokskog.

RIKSINTRESSE OCH OMRÅDESSKYDD
Saknas.

NATURVÅRDSARTER
Lavar: glansfläck*.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Lämna döda träd, både liggande och
stående. Lämna också framtida evighetsträd.
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OBJEKTSBESKRIVNINGAR

15. Ädellövskog och ravin, Mölledammen

Naturvärdesklass 2

Bäckravin med gamla ädellövträd
och flera sällsynta arter.
I norra delen av Mölledammen och i
ravinen norr där om finns en gammal
ädellövskog med i huvudsak bok men
med inslag av bland annat ask, ek, al
och avenbok. I södra delen är ravinen
välutbildad med branta dalsidor
medan denna karaktär helt försvinner
i norra delen. I norr gränsar området
mot en golfbana. Både i ravinen och
runt norra delen av dammen står
några mycket grova och gamla träd.
Några av dem är också ihåliga med
mulm. Det finns också gott om mult
nande lövträdsved i området. I busk
skiktet finns hagtorn, fläder och hassel
där de två förstnämnda utgör viktiga
pollen- och nektarresurser för insek
ter. Fältskiktet är fläckvist frodigt med
arter som buskstjärnblomma, blek
balsamin, stinksyska och storrams. På
de gamla träden växer grå skärelav,
stiftklotterlav och andra sällsynta
lavar. Den rika jordmånen, multnande
ved, de gamla träden och den höga
luftfuktigheten är värdefulla förutsätt
ningar för områdets naturvärde.

DOMINERANDE NATURTYP
Bokskog.

Svampar: fjällsopp*.
Insekter: enfärgad barksvartbagge*.

NATURVÅRDSARTER
Kärlväxter: sydlundarv*, buskstjärnblomma*,
storrams*, stor häxört*, skärmstarr*, orm
bär*, skogsknipprot*.
Lavar: matt pricklav* (NT), stiftklotter
lav* (NT), orangepudrad klotterlav* (NT),
bokvårtlav* (NT), grå skärelav*, glansfläck*,
lönnlav*.
Mossor: guldlockmossa*, trubbfjädermossa*.

RIKSINTRESSE OCH OMRÅDESSKYDD
Saknas.
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ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Undvik skogsbruk. Lämna döda träd, både
liggande och stående. Lämna också framtida
evighetsträd. Fortsatt lövskogsdominans,
undvik spridning av gran.

OBJEKTSBESKRIVNINGAR

16. Ekhaga

Naturvärdesklass 2

Liten parkmiljö med gamla ädellövträd.
Litet parkliknande område med några
gamla ekar, bokar och avenbokar i en
välskött gräsmatta. På träden växer
flera skyddsvärda kryptogamer med
den hotade eklacktickan som områ
dets verkliga raritet. Den växer vid
basen av en gammal ek ganska nära
Järnvägsgatan.

DOMINERANDE NATURTYP
Park.

RIKSINTRESSE OCH OMRÅDESSKYDD
Saknas.

NATURVÅRDSARTER
Lavar: gulpudrad spiklav *, kornig nållav*,
brun nållav*.
Svampar: eklackticka* (EN).

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Avverka inga av de gamla träden. Undvik
att skada träd och svampar i samband med
gräsklippning eller andra skötselåtgärder.
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OBJEKTSBESKRIVNINGAR

17. Ädellövskog i Billesholm

Naturvärdesklass 2

Tätortsnära ädellövskog med gamla
ekar och avenbokar.
Ädellövskog med i första hand flera
gamla och grova ekar som står inväxta
i skogen. Några av dem har grov bark
och håligheter. Förutom ek finns
också gamla avenbokar och inslag
av bok och al. Högstubbar och lågor
finns men i begränsad omfattning.
Fältskiktet är svagt utvecklat men
fläckvis finns en frodig flora med
exempelvis storrams och skärmstarr.
Skogen är värdefull som ett tätorts
nära rekreationsområde och för fau
nan och floran i ett annars hårt brukat
landskap.
DOMINERANDE NATURTYP
Ädellövskog.

RIKSINTRESSE OCH OMRÅDESSKYDD
Saknas.

NATURVÅRDSARTER
Kärlväxter: storrams*, buskstjärnblomma*,
skärmstarr*.
Lavar: orangepudrad klotterlav* (NT),
glansfläck*.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Försiktig friställning av de inväxta ekarna
med första prioritet av ekar i kantzoner eller
andra delar med naturliga ljusinsläpp.
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OBJEKTSBESKRIVNINGAR

18. Alsumpskog vid Södra Vrams fälad

Naturvärdesklass 3

Högvuxen alsumpskog med värden
för fåglar och vedlevande arter.
Äldre och tätortsnära alsumpskog i
dalgång väster om Södra Vrams fälad.
Området är blött och tillgången på
multnande ved i olika dimensioner
stor. Några av de äldre träden står på
sockel. Den stora mängden mult
nande ved gör området värdefullt för
såväl fåglar som vedlevande insekter
och svampar.

DOMINERANDE NATURTYP
Alsumpskog.

RIKSINTRESSE OCH OMRÅDESSKYDD
Saknas.

NATURVÅRDSARTER
Kärlväxter: bäckbräsma*.
Lavar: glansfläck*.
Svampar: pulverklubba*.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Lämnas för utveckling till naturskog.
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OBJEKTSBESKRIVNINGAR

19. Omgivningar till Vegeå med biflöden

Naturvärdesklass 2

Lövskogar, ängar och våtmarker
kring Vegeå.
Vegeå med biflöden är vattendrag
med goda förekomster av både öring
och lax. Detta har gjort ån särskild
värdefull för sportfiskare. Till ån grän
sar såväl äldre tiders slåttermarker
som lövträdsbårder, ädellövskogar,
betesmarker och anlagda våtmarker.
Vattenmiljön och dess direkta om
givningar har endast inventerats mer
översiktlig men området har utan
tvekan ett mycket högt värde för fisk,
fågel och en lång rad andra organis
mer.
DOMINERANDE NATURTYP
Strandskog och strandäng

RIKSINTRESSE OCH OMRÅDESSKYDD
Delvis riksintresse för naturvården.

NATURVÅRDSARTER
Kärlväxter: desmeknopp (NT), gullviva.
Svampar: koralltaggsvamp (NT).

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Undvik avverkning i anslutning till vatten
drag. Fortsätt och utöka gärna hävden.
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OBJEKTSBESKRIVNINGAR

20. Ädellövskog N Vegeå

Naturvärdesklass 3

Sluttning ner mot Vegeå med gamla
ädellövträd.
Äldre ädellövskog som till stora delar
domineras av avenbok. Bok och
ek förekommer också i varierande
omfattning och i mindre utsträckning
även alm och ask. Fältskiktet är svagt
utvecklat i de över torrare delarna
men fläckvis frodigt med bland annat
svalört och skogbingel i mer fuktiga
delar. Multnande ved förekommer
men i begränsad omfattning liksom
håligheter och andra typer av biolo
giskt intressanta skador på träden.

DOMINERANDE NATURTYP
Ädellövskog.

RIKSINTRESSE OCH OMRÅDESSKYDD
Riksintresse för naturvården.

NATURVÅRDSARTER
Lavar: glansfläck*.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Undvik avverkning, lämna kvar multnande
ved.
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OBJEKTSBESKRIVNINGAR

21. Ekbacke SO Åvarps fälad

Naturvärdesklass 1

Liten, restaurerad och extremt artrik
äng med ovanliga insekter och
växter.
Fram till 1980-talets början var detta
en kraftigt igenvuxen äng som under
årens lopp genom ideella krafter
förvandlats till en vacker och sällsynt
artrik pärla. Bakom insatsen står
Föreningen Söderåsens Natur. I den
sydvästvända sluttningen ner mot
Vegeå trängs skyddsvärda ängsväxter
och ovanliga insekter om utrymmet.
I den nordvästra delen om ängen
står en vacker jätteek. Det finns också
några hagtornsbuskar och vildaplar.
Ängen fagas och slås årligen.
DOMINERANDE NATURTYP
Äng.
NATURVÅRDSARTER
Kärlväxter: svinrot*, småvänderot*, gullviva*,
gökblomster*, ängsbräsma*, ängsvädd*,
smörbollar*, grönvit nattviol*, S:t Pers nyck
lar*, hirsstarr*, stagg*.
Insekter: mindre bastardsvärmare (NT),
bredbrämad bastardsvärmare (NT), sex
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fläckig bastardsvärmare (NT), violettkantad
guldvinge (NT), springkornfältmätare (NT),
orange rödrock.
RIKSINTRESSE OCH OMRÅDESSKYDD
Riksintresse för naturvården.
ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Fortsatt ängsskötsel.

OBJEKTSBESKRIVNINGAR

22. Åvarps fälad – ädellövskog

Naturvärdesklass 2

Betespåverkad ädellövskog med
värdefull brynmiljö för fjärilar.
Betespåverkad, sydvänd och fuktig
ädellövskog med ek, avenbok, al och
björk. Skogen är ännu ung och saknar
värdefulla biologiska strukturer.
Floran är fläckvis frodig med svalört,
sydlundarv och gulplister. I buskskik
tet finns gott om hagtorn och mer
sparsamt med hassel. Det biologiska
värdet är främst knutet till floran och
den fina och insektsvänliga brynmil
jön med blommande hagtorn. Här
finns flera fynd av intressanta fjärilar
som sälgskimmerfjäril, busksnabb
vinge, eldsnabbvinge och hagtorn
fjäril

DOMINERANDE NATURTYP
Ädellövskog.
NATURVÅRDSARTER
Kärlväxter: buskstjärnblomma*, sydlundarv*,
S:t Pers nycklar*.
Insekter: busksnabbvinge, hagtornfjäril.
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RIKSINTRESSE OCH OMRÅDESSKYDD
Riksintresse för naturvården, del av natur
reservatet Åvarps fälad, del av Natura 2000.
ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Skötselplan finns.

OBJEKTSBESKRIVNINGAR

23. Åvarps fälad – fuktäng

Naturvärdesklass 3

Trädfri och betad fuktäng med
intressanta insekter.
En stor och betad fuktäng som till
övervägande delen domineras av
triviala kärlväxter som veketåg, älg
gräs och tuvtåtel. Till de mer hävdgyn
nade arterna hör en svag förekomst
av ängsbräsma. I ängen flyger gott
om insekter inte minst bland fjärilar.
Här har den sällsynta violettkantade
guldvingen observerats tillsammans
med en lång rad andra både vanliga
och mindre allmänna fjärilar.

DOMINERANDE NATURTYP
Äng.
NATURVÅRDSARTER
Kärlväxter: ängsbräsma*.
Insekter: violettkantad guldvinge (NT).
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RIKSINTRESSE OCH OMRÅDESSKYDD
Riksintresse för naturvården, del av natur
reservatet Åvarps fälad, del av Natura 2000.
ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Skötselplan finns.

OBJEKTSBESKRIVNINGAR

24. Åvarps fälad – enefälad

Naturvärdesklass 1

Vacker och välhävdad enefälad med
träddungar och värdefulla bryn
miljöer.
Välhävdad och klassisk enefälad med
en mycket artrik kärlväxtflora samt
flera sällsynta insekter och svampar.
Området är träd- och buskrikt vilket
skapar stor och värdefull variation. I
trädskiktet dominerar ek med inslag
av bland annat ask, rönn, björk, al. Det
finns också gott om aplar. Förutom
enbuskar finns hagtorn, slån, hassel
och nypon. Fläckvis finns stora björn
bärssnår. Området har lång kontinui
tet som betesmark vilket innebär att
många känsliga och hävdgynnade
arter fortfarande finns kvar. Hit hör ex
empelvis brudbröd, jordtistel och S:t
Pers nycklar. Bland svampar finns flera
hävdgynnade arter av vaxskivlingar,
jordtungor och fingersvampar. I om
rådet finns även sällsynta fjärilar och
andra insekter liksom ett rikt fågelliv.

DOMINERANDE NATURTYP
Betesmark.
NATURVÅRDSARTER
Kärlväxter: revig blodrot* (VU), jordtistel*
(NT), brudbröd*, kattfot (försvunnen?), ljung
frulin, gullviva, smörbollar (försvunnen?), S:t
Pers nycklar*, grönvit nattviol*, ängshavre,
stagg.
Svampar: lila vaxskivling (NT), praktvaxskiv
ling (NT), gul vaxskivling*, mönjevaxskiv
ling*, grå vaxskivling*, honungsvaxskivling*,
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toppvaxskivling*, opalfingersvamp*, hag
fingersvamp*, aprikosfingersvamp*, fjällig
jordtunga*.
Insekter: violettkantad guldvinge (NT), bokti
gerfluga* (NT).
RIKSINTRESSE OCH OMRÅDESSKYDD
Riksintresse för naturvården, del av natur
reservatet Åvarps fälad, del av Natura 2000.
ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Skötselplan finns.

OBJEKTSBESKRIVNINGAR

25. Hallabäckens nedre dalgång

Naturvärdesklass 2

Lövskog med värdefull flora och
fauna utmed Hallabäcken.
Lövskogskantad bäckdal där trädskik
tet främst utgörs av al, ask, bok och
lönn. Några av alarna står på stora
socklar. Många träd är gamla och
grova och det finns fläckvis gott om
multnande ved, både liggande och
stående. I blöta partier med källpå
verkan är floran frodig med krävande
och ovanliga arter som gullpudra,
bäckbräsma och skärmstarr. Den höga
luftfuktigheten i dalbotten gynnar
även lavar och mossor där framför allt
mossfloran är fin med flera krävande
arter. Vattendraget i sig ingår inte i
bedömningen.

DOMINERANDE NATURTYP
Lövskog.
NATURVÅRDSARTER
Kärlväxter: skogsveronika (VU), strutbrä
ken, gullpudra*, bäckbräsma*, skärmstarr*,
lundskafting*.
Svampar: pulverklubba*
Lavar: glansfläck*, mussellav*.
Mossor: rutbålmossa*, blåsflikmossa*, platt
fjädermossa*, guldlockmossa*, rävsvans
mossa*, piskbaronmossa*, klippfrullania*,
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trubbfjädermossa*.
RIKSINTRESSE OCH OMRÅDESSKYDD
Riksintresse för naturvården. Del av
naturreservatet Hallabäckens dalgång,
del av naturreservatet Åvarps fälad, del av
Natura 2000-område.
ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Enligt skötselplan och i övrigt mot naturskog
utan graninblandning.

OBJEKTSBESKRIVNINGAR

26. Båvs hage

Naturvärdesklass 2

Välhävdad hagmark med sällsynta
kärlväxter, svampar och insekter.
Till stora delar tidigare åkermark som
numera betas och har fått en nästan
helt Naturaliserad flora. I södra delen
är den i stort trädfri medan det finns
dungar och rader med björk, ek, rönn,
ask, hassel, hagtorn och slån i norr.
Flera av hassel- och hagtornsbuskarna
är gamla och grova. Floran är fläckvis
fin med arter som knölsmörblomma,
gökärt, ljung, gråfibbla, backtimjan
och ljungfrulin. Tidigare har också den
mycket sällsynta växten kustgentiana
funnits i områden men den är inte
sedd sedan 2009. I området finns en
rik ängssvampflora där stråfinger
svamp, ljusskivig lerskivling och
korallvaxing är några av de hävdgyn
nade och ovanliga arterna. Det finns
även flera sällsynta fjärilar som gynnas
av en rik blomning.

DOMINERANDE NATURTYP
Betesmark.
NATURVÅRDSARTER
Kärlväxter: kustgentiana (EN – försvunnen?),
ljungfrulin, backtimjan (NT), grönvit natt
viol*, S:t Pers nycklar*, hirsstarr, knägräs.
Svampar: rodnande lutvaxskivling (VU),
dadelvaxskivling (VU), stråfingersvamp (VU),
ljuskivig lerskivling (NT), korallvaxing (NT),
blodvaxskivling*, ängsfingersvamp*.
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Insekter: violettkantad guldvinge (NT), bred
brämad bastardsvärmare (NT), sexfläckig
bastardsvärmare (NT), mindre bastardsvär
mare (NT), springkornsfältmätare (NT).
RIKSINTRESSE OCH OMRÅDESSKYDD
Riksintresse för naturvården.
ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Fortsatt hävd, ingen gödsling.

OBJEKTSBESKRIVNINGAR

27. Lövskog S Hallabäcken

Naturvärdesklass 2

Brukad skog med kvarstående krävande arter i källpåverkad mark och
i klippbranter.
Söder om Hallabäcken finns ett större
lövskogsområde med brukad skog.
Marken är småblockig och i skogen
växer framför allt bok med inslag av
avenbok, ek och al. I mindre omfatt
ning finns lönn, ask och alm. Det finns
flera lämnade fröträd (bok) i grova
dimensioner men också några mycket
grova ekar. I buskskiktet finns gott om
hassel och hagtorn samt i vissa delar
gott om uppväxande boksly. Här och
var finns källdråg med bland annat
gullpudra, bäckbräsma, skärmstarr
västlig husmossa och sydlig kvast
mossa. I den sydöstra delen finns
klippbranter med en intressant moss
flora och kvarstående gamla bokar.
På bokarna växer ovanliga lavar som
bokvårtlav och stiftklotterlav.

DOMINERANDE NATURTYP
Bokskog.

RIKSINTRESSE OCH OMRÅDESSKYDD
Riksintresse för naturvården.

NATURVÅRDSARTER
Kärlväxter: strutbräken*, gullpudra*, bäck
bräsma*, skärmstarr*.
Lavar: stiftklotterlav* (NT), bokvårtlav* (NT),
glansfläck*.
Mossor: västlig husmossa*, sydlig kvast
mossa*.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Spara evighetsträd och multnande ved.
Undvik avverkning i klippbranterna och vid
källdrågen.
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28. Hallabäckens dalgång – centrala branten

Naturvärdesklass 1

Sluttning med klippor, stenbrott och
gammal ädellövskog med hotade
arter.
I den centrala, nedre delen av Halla
bäckens dalgång finns denna särskilt
branta sluttning med gamla ädel
lövträd. Skogen domineras av gamla
bokar men fläckvis förekommer
också små avenboksbestånd liksom
fuktstråk med stort inslag av lind, ask
och lönn. Flera av de gamla träden är
senvuxna med knotor och skador. Det
finns relativt gott om multnande ved.
På de gamla ädellövträden växer en
mycket rik kryptogamflora med flera
mycket krävande och sällsynta arter.
Hit hör exempelvis liten ädellav och
skånsk porina där den senare bara
är känd från en lokal till i Sverige. I
området finns också gamla stenbrott i
varma lägen med intressanta kärlväx
ter och insekter.

DOMINERANDE NATURTYP
Ädellövskog.
NATURVÅRDSARTER
Kärlväxter: murgröna*, bäckbräsma*, skärms
tarr*.
Lavar: skånsk porina (CR), liten ädellav* (EN),
stiftklotterlav* (NT), orangepudrad klot
terlav* (NT), rosa lundlav* (NT), bokvårtlav*
(NT), bokkantlav* (NT), rikfruktig blemlav*,
glansfläck*.
Mossor: rävsvansmossa*, platt fjädermossa*,
trädporella*, blåmossa*.
Svampar: skillerticka* (VU), dystersopp* (NT),
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rödbrun vaxskivling (NT), lömsk flugsvamp*.
Insekter: springkornfältmätare (NT), alm
snabbvinge (NT), mindre bastardsvärmare
(NT), enfärgad barksvartbagge*.
RIKSINTRESSE OCH OMRÅDESSKYDD
Riksintresse för naturvården. Del av natur
reservatet Hallabäckens dalgång, delvis
Natura 2000-område.
ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Skötselplan finns.

OBJEKTSBESKRIVNINGAR

29. Hallabäckens dalgång – övre branten

Naturvärdesklass 2

Sydvästvänd sluttning med hög
vuxen bokskog med värden för
kryptogamer och kärlväxter.
Detta område omfattar den övre
delen samt den västligaste respektive
östligaste delen av slänten. Trädskik
tet utgörs främst bok men även ek,
lönn, ask, avenbok och alm. I fuktiga
delar finns även gott om al. Området
är mer trivialt och ensartat än den
centrala och mer branta delen och
träden är överlag betydligt yngre. Det
finns dock spridda gamla träd med
högre biologiska kvalitéer. På några
av dem växer sällsynta lavar. Kärl
växtfloran är svagt utvecklad i torrare
delar men mer intressant i kärrpartier
med arter som gullpudra, skärmstarr
och det sällsynta gräset skugglosta.
Stående och liggande ved bidrar med
värden för vedlevande arter.

DOMINERANDE NATURTYP
Ädellövskog.
NATURVÅRDSARTER
Kärlväxter: skugglosta (VU), bäckbräsma*,
skärmstarr*, lundelm*.
Lavar: bokvårtlav* (NT), glansfläck*.
Svampar: skillerticka* (VU).
Insekter: enfärgad barksvartbagge*.
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RIKSINTRESSE OCH OMRÅDESSKYDD
Riksintresse för naturvården. Del av natur
reservatet Hallabäckens dalgång, delvis
Natura 2000-område.
ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Skötselplan finns för huvuddelen. För övrigt
inriktning mot äldre ädellövskog med intern
dynamik. Håll borta gran.

OBJEKTSBESKRIVNINGAR

30. Åvarps bokskog

Naturvärdesklass 1

Del av Åvarps naturreservat samt
omgivande skog utmed Söderåsens
sydvästsluttning med gott om gamla
träd, multnande ved och hotade
arter.
I de nedre delarna består skogen av
spridda gamla till mycket gamla och
grova bokar samt några ekar och
askar. Några av dem står som kvar
stående träd i yngre bestånd. Längre
upp i slänten kommer en klippbrant
med senvuxen avenbokskog med in
slag av bok. Denna sträcker sig utmed
brantens hela bredd. Längst upp finns
en platå med gammal och senvuxen
bok och avenbok. Det finns relativt
stora mängder multnande ved, främst
bok, men framför allt ett mycket
stort antal gamla och senvuxna träd.
På träden växer flera sällsynta lavar
där klippzonlaven är en av de allra
ovanligaste. Även mossfloran och inte
minst svampfloran är rik med flera
naturvårdsintressanta arter. På mur
ken bokved växer den ytterst sällsynta
arten rosettskinn här på en av sina två
kända platser i Sverige (båda Skåne).
Kärlväxtfloran är fläckvis rik med
vitskråp, skogsstarr, skärmstarr och
skogssvingel. I skogen finns mycket
goda förutsättningar för en rik fauna
av vedlevande insekter och fåglar.

DOMINERANDE NATURTYP
Ädellövskog.
NATURVÅRDSARTER
Kärlväxter: hålnunneört (NT), skogssvingel
(VU), vitskråp, skogsstarr, skärmstarr*,
lundelm*.
Mossor: platt fjädermossa*, trädporella*,
guldlockmossa*.
Lavar: klippzonlav* (EN), blek kraterlav* (VU),
stiftklotterlav* (NT), orangepudrad klotter
lav* (NT), bokvårtlav* (NT), bokkantlav* (NT),
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glansfläck*, rikfruktig blemlav*, lönnlav*.
Svampar: skillerticka* (VU), korallkremla
(VU), koralltaggsvamp (NT).
RIKSINTRESSE OCH OMRÅDESSKYDD
Riksintresse för naturvården, del av natur
reservatet Åvarp.
ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Skötselplan finns för huvuddelen. För övrigt
inriktning mot äldre ädellövskog med intern
dynamik. Håll borta gran.

OBJEKTSBESKRIVNINGAR

31. Bokskog vid Brantastig

Naturvärdesklass 1

Bokskogsdominerad brant nordväst
om Åvarps naturreservat med gamla
träd och flera hotade arter.
En bokskog med inslag av avenbok,
ask, lönn och ek. Skogen har stora
likheter och ett viktigt ekologiskt sam
manhang med Åvarps naturreservat
som ligger i branten några hundra
meter åt sydost. I den branta miljön
har flera gamla träd med skador och
håligheter fått står kvar med en stor
artmångfald som följd. De natur
liga processerna har lett till en god
tillgång på multnande ved, både
stående och liggande, vilket gynnar
en lång rad krävande skogsarter inte
minst bland vedlevande insekter och
svampar. Floran är generellt svagt
utvecklad men fläckvis, främst i fukti
gare partier, finns en rikare flora med
bland annat skärmstarr och gräset
lundelm. På barken av de gamla och
ofta senvuxna träden växer flera
sällsynta lavar. Som exempel växer
rosa lundlav på en senvuxen lönn i
nordvästra delen och den ovanliga
savlundlaven på en skadad bok i den
södra delen. Flera av lavarna indikerar
en lång skoglig kontinuitet.

DOMINERANDE NATURTYP
Ädellövskog.

Svampar: koralltaggsvamp* (NT), borstsköl
ding*.

NATURVÅRDSARTER
Kärlväxter: skärmstarr*, lundelm*.
Mossor: platt fjädermossa*.
Lavar: savlundlav* (VU), stiftklotterlav* (NT),
rosa lundlav* (NT), orangepudrad klotterlav*,
(NT), bokvårtlav* (NT), bokkantlav* (NT), grå
skärelav*, gulnål*, lönnlav*, glansfläck*.

RIKSINTRESSE OCH OMRÅDESSKYDD
Riksintresse för naturvården.
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ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Utveckling mot naturlig lövskogsdynamik.
Eventuell inväxande gran röjs bort.

OBJEKTSBESKRIVNINGAR

32. Ädellövskog vid Skoghus

Naturvärdesklass 3

Ädellövslänt med grova träd med
ovanliga kryptogamer.
En ädellövdominerad slänt med bok,
avenbok, ek och lind. I fuktiga partier
finns även al. Flera av träden är grova
och det finns gott om multnande ved
i olika dimensioner. I några bryn växer
slånbuskar. Det finns små bestånd
med skogsbingel annars är kärlväxt
floran tämligen trivial med framför
allt olika gräs och vitsippor. Områdets
naturvärden är främst knutna till de
äldre träden och den multnande
veden.

DOMINERANDE NATURTYP
Ädellövskog.

RIKSINTRESSE OCH OMRÅDESSKYDD
Riksintresse för naturvården.

NATURVÅRDSARTER
Mossor: guldlockmossa*.
Lavar: grå skärelav*, lönnlav*, glansfläck*.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Gynna de grova ädellövträden och hugg
fram trängda ekar. Lämna kvar såväl lig
gande som stående multnande ved.
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33. Ädellövskog N Skoghus

Naturvärdesklass 2

Varierad, äldre blandädellövskog
med rikt fågelliv och gott om högstubbar och lågor.
Äldre blandädellövskog med bok,
avenbok, ek och med inslag av björk.
I området finns fuktstråk och diken
med äldre alar. Många gamla och gro
va träd varav en hel del med skador
och håligheter. Trots en del skogliga
ingrepp är tillgången på både klen
och grov multnande ved god. Floran
är svagt utvecklad i de mer slutna par
tierna. I mer öppna delar dominerar
olika gräs. Det finns ett flertal ovan
liga vedlevande skalbaggar knutna
till områdets multnande ved. Hit hör
bland annat den vackra barkröd
rocken och den ticklevande arten röd
halsad svartbagge. I skogen förekom
mer hackspettar och skogsduva. Det
finns också några ovanliga lavar men i
ganska svaga populationer.

DOMINERANDE NATURTYP
Ädellövskog.

RIKSINTRESSE OCH OMRÅDESSKYDD
Riksintresse för naturvården.

NATURVÅRDSARTER
Fåglar: Skogsduva*.
Lavar: bokkantlav* (NT), bokvårtlav* (NT),
dvärgbägarlav* (NT), olivklotterlav*, kornig
nållav*, gulnål*, rostfläck*, glansfläck*.
Insekter: barkrödrock* (NT), tvåfläckig
smalpraktbagge (kläckhål)* (NT), rödhalsad
svartbagge*.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Utveckling mot naturlig lövskogsdynamik.
Mycket värdefullt att lämna kvar såväl lig
gande som stående multnande ved.
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34. Betesmark vid Humletorp

Naturvärdesklass 3

Betesmark med sällsynta dyngbaggar.
Varierat betesområde där huvuddelen
utgörs av trädbärande betesmarker
med ek, hägg, ask, al och avenbok.
Fältskiktet är trivialt med vårlök,
nässlor och olika gräs. Vissa partier
betas inte nu men har betats tidigare.
I buskskiktet finns grova hasselbuskar.
Det varma och solexponerade syd
västläget ger goda förutsättningar för
en rik insektsfauna. Detta märks bland
de spillningslevande skalbaggarna
där den sällsynta krokhorndyveln är
en av arterna. Flera av de spillnings
levande arterna gynnas dessutom av
den sandiga och lättgrävda jord
månen då de lägger sina ägg en bit
ner i marken. De högsta värdena är
knutna till de öppna sandiga betes
markerna.

DOMINERANDE NATURTYP
Betesmark.

RIKSINTRESSE OCH OMRÅDESSKYDD
Riksintresse för naturvården.

NATURVÅRDSARTER
Insekter: krokhorndyvel* (NT).

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Fortsatt bete.
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35. Grova ädellövträd vid Tunnby

Naturvärdesklass 3

Litet bestånd med äldre ädellövträd
och multnande ved.
Ett mindre ädellövskogsbestånd med
i huvudsak ek men även en del bok.
Träden är grova och några av dem
har skador som gör dem biologiskt
intressanta. Under våren märks främst
gräs och vitsippor i fältskiktet. Det
finns flera grova lågor och skadade
träd som är värdefulla för vedlevande
organismer.

DOMINERANDE NATURTYP
Ädellövskog.
NATURVÅRDSARTER
Lavar: rostfläck*.
RIKSINTRESSE OCH OMRÅDESSKYDD
Riksintresse för naturvården.
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ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Gynna grova ädellövträd och lämna kvar
multnande ved.

OBJEKTSBESKRIVNINGAR

36. Alsumpskog S Magleby Kärr

Naturvärdesklass 3

Fuktig mark med äldre alskog och
inslag av ek.
Liten och dikad alsumpskog där flera
av träden står på sockel. Det finns
inslag av ek, bok, gran och björk samt
multnande ved både som lågor och
högstubbar. I några av högstubbarna
finns bohål av större hackspett. Fält
skiktet är svagt utvecklat med vitsip
por, harsyra och olika gräs. På några
av de äldre och skadade träden växer
skyddsvärda kryptogamer.

DOMINERANDE NATURTYP
Alsumpskog.

RIKSINTRESSE OCH OMRÅDESSKYDD
Riksintresse för naturvården.

NATURVÅRDSARTER
Mossor: klippfrullania*, blåmossa*.
Lavar: rostfläck*, glansfläck*, gulnål*.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Undvik ytterligare hydrologisk påverkan och
avverkning samt lämna kvar multnande ved.
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37. Ädellövskog S Magleby Kärr

Naturvärdesklass 2

Bokdominerad ädellövskog med
inslag av ek och partier med al.
Ädellövskog på fuktig och säreget
småkuperad mark i något stenig/
småblockig terräng. Trädskiktet
domineras av bok med inslag av äldre
senvuxna ekar, avenbokar och i de
allra fuktigaste delarna partier med
al. Det finns tämligen små inslag av
multnande ved. Buskskikt saknas och
även fältskiktet är svagt utvecklat med
i huvudsak olika gräs tillsammans
med vit- och björnmossa. Flera gamla
ekstubbar vittnar om kontinuitet av ek
på platsen. På de äldre och senvuxna
ekarna växer flera ovanliga krypto
gamer där den sällsynta svampen
ekskinn kan framhållas.

DOMINERANDE NATURTYP
Ädellövskog.

RIKSINTRESSE OCH OMRÅDESSKYDD
Riksintresse för naturvården.

NATURVÅRDSARTER
Mossor: klippfrullania*, blåmossa*.
Lavar: lönnlav*, rostfläck*, glansfläck*,
gulnål*.
Svampar: ekskinn* (NT).

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Undvik ytterligare hydrologisk påverkan och
avverkning samt lämna kvar multnande ved.
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38. Två bokskogskullar S Magleby Kärr

Naturvärdesklass 3

Två små angränsande kullar med
äldre bokskog och ovanliga kryptogamer.
Bokskog på två små höjder som skiljs
från varandra av en smal granplan
tering. Träden är gamla men den
allra äldsta trädgenerationen saknas.
Förutom bok finns det även avenbok
och ek. Både busk- och fältskikt är
svagt utvecklat och det finns endast
ett mindre inslag av multnande ved.
På några av de äldsta träden växer sig
nalarten glasfläck och på en gammal
bok orangepudrad klotterlav. Områ
det kan på sikt utvecklas tillsammans
med omgivande lövskogar.
DOMINERANDE NATURTYP
Bokskog.

RIKSINTRESSE OCH OMRÅDESSKYDD
Riksintresse för naturvården.

NATURVÅRDSARTER
Lavar: orangepudrad klotterlav* (NT),
glansfläck.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Undvik avverkning och lämna kvar mult
nande ved.
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39. Bokskogsrest S Magleby Kärr

Naturvärdesklass 3

Restmiljöer med äldre bokskog med
hålträd och multnande ved.
En smal remsa äldre bokskog utmed
skogsväg och som sedan sträcker sig
vidare i små tarmar både norrut och
söderut. Huvuddelen utgörs av äldre
skog med flera grova bokar och några
få gamla ekar. Det finns även några
fina bokshögstubbar med tillhörande
lågor. I en grov bok finns bohål av
gröngöling. Både fält- och buskskikt
är sparsamt utvecklat. Ett par ovan
liga kryptogamer har noterats från
området.

DOMINERANDE NATURTYP
Bokskog.

RIKSINTRESSE OCH OMRÅDESSKYDD
Riksintresse för naturvården.

NATURVÅRDSARTER
Mossor: blåmossa*.
Lavar: gulnål*.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Undvik avverkning och lämna kvar mult
nande ved och evighetsträd. Gynna bok i
anslutande miljöer.
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40. Maglaby kärr

Naturvärdesklass 2

En av Söderåsens få klarvattenytor
med värde för flora, fåglar grod- och
kräldjur.
Maglaby kärr som ligger i nordöstra
delen av Bjuvs kommun är en värde
full lokal för fåglar, grod- och kräldjur,
kärlväxter och svampar. Det finns få
sällsynta arter men miljön är ovanlig
vilket ger en stor mångfald.
Lokalen är värdefull för rastande
vadare, änder och svanar och även
en god häckningslokal för flera arter.
I kärret förkommer både snok och
huggorm. Strandskogen utgörs av
bland annat al, tall, gran, björk och
vide. I fältskiktet finns bunkestarr,
sjösäv och vass. Bland mer intressanta
svampar finns fynd av grovticka och
kruskantarell. Området är ett viktigt
rekreationsområde.

DOMINERANDE NATURTYP
Kärr.

RIKSINTRESSE OCH OMRÅDESSKYDD
Riksintresse för naturvården.

NATURVÅRDSARTER
Grod- och kräldjur: snok, huggorm.
Svampar: grovticka, kruskantarell, rödgul
trumpetsvamp.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Undvik avvattning och avverkning av an
gränsande skog.
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41. Grova ädellövträd NNO Tunnby

Naturvärdesklass 1

Bestånd med grova och gamla ekar
och bokar med flera ovanliga lavar.
Området betas av hjortar och har en
parkartad karaktär med glest stående
och vidkroniga ekar och bokar där
flera av är träden är gamla och mycket
grova. En av bokarna är 510 cm i om
krets! Det finns grova högstubbar och
lågor av både ek och bok vilket gyn
nar vedlevande organismer. De gamla
träden har grov bark, skador och
håligheter med mulm vilket gör dem
extremt värdefulla för många krävan
de arter. Rosa lundlav, stiftklotterlav,
oxtungsvamp och koralltaggsvamp
är några av områdets sällsyntheter.
Området är påtagligt kvävepåverkat
efter utfodring av hjortar så floran är
trivial med olika gräs, vitsippor och
nässlor. I vissa delar kan uppväxande
boksly bli ett problem då det skuggar
både stammar och värdefull ved.

DOMINERANDE NATURTYP
Ädellövskog.
NATURVÅRDSARTER
Mossor: trädporella*, platt fjädermossa*,
guldlockmossa*
Lavar: stiftklotterlav* (NT), orangepudrad
klotterlav* (NT), rosa lundlav* (NT), liten
lundlav* (NT), bokvårtlav* (NT), bokkantlav*
(NT), grå skärelav*, kornig nållav*, lönnlav*,
gulpudrad spiklav*, gulnål*, rostfläck*, glans
fläck*, havstulpanlav*.
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Svampar: koralltaggsvamp (NT), oxtung
svamp (NT).
Insekter: enfärgad barksvartbagge*.
RIKSINTRESSE OCH OMRÅDESSKYDD
Riksintresse för naturvården.
ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Röj uppväxande sly men se till att ha tillräck
ligt gott om efterträdare till dagens jätteträd.
Friställ trängda ekar.

OBJEKTSBESKRIVNINGAR

42. Ädellövskog N Tunnby

Naturvärdesklass 3

Ett långsträckt bestånd med äldre
ädellövträd och al samt en fin bäckmiljö.
Ädellövskog med avenbok, bok, ek
och i fuktiga delar al och ask. Områ
det har flera blöta partier och i den
norra delen rinner en mindre bäck
i gränsen. Skogen är varierad men
åldersmässigt relativt likåldrig med
avsaknad av riktigt gamla träd. Mult
nande ved finns sparsamt i området
men längst i nordost finns en mindre
trädkyrkogrård med flera grova lågor
av alm, ask och hästkastanj. Floran är
tämligen trivial med vitsippor, svalört
och olika gräs. Den ovanliga gull
pudran finns dock sparsamt.

DOMINERANDE NATURTYP
Ädellövskog.

RIKSINTRESSE OCH OMRÅDESSKYDD
Riksintresse för naturvården.

NATURVÅRDSARTER
Kärlväxter: gullpudra*.
Lavar: dvärgbägarlav* (NT), glansfläck*.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Lämna evighetsträd och multnande ved.
Undvik hydrologisk påverkan.
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43. Trädrader vid Norrevång

Naturvärdesklass 3

Trädrader med äldre lövträd i gränsen mellan skog och odlingslandskap.
Rader med äldre ekar, askar, björkar,
aplar, rönn och sälg. Träden står sol
exponerat och har betydelse för bland
annat kryptogamer, insekter och
fåglar. De har en rik lavflora där den
mindre allmänna gryniga dagglaven
växer på ett par askar. Det finns även
multande ved från olika trädslag.

DOMINERANDE NATURTYP
Lövskogsrad.

RIKSINTRESSE OCH OMRÅDESSKYDD
Riksintresse för naturvården.

NATURVÅRDSARTER
Lavar: grynig dagglav* (NT).

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Lämna evighetsträd och multnande ved.
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44. Ädellövskog S Hjorthagen

Naturvärdesklass 2

Gles, äldre och artrik ädellövskog
som betas av hjortar.
Äldre blandädellövskog med i första
hand bok, avenbok, ek och stort
inslag av avenbok där framför allt
avenboken utgör ett stort inslag. I
fuktiga partier dominerar al. Flera av
lövträden är gamla och grova, inte
minst bland ekarna. Det finns gott om
både stående och liggande multnan
de ved liksom skadade träd och träd
med håligheter. I buskkiktet finns en
stor mängd hagtorn som bidrar med
en viktig pollen- och nektarresurs i
skogen. I fältskiktet märks framför
allt harsyra, vitsippa, svalört och olika
gräs. Delar om området är påtagligt
upptrampat av hjortar och vildsvin.
Bland sällsynta arter i området finns
framför allt flera trädlevande lavar.
Området har sannolikt ett mycket
stort värde även för svampar och
vedlevande insekter, inte minst för
skalbaggar. Stenknäck, gröngöling
och större hackspett är några av om
rådet många fågelarter.

DOMINERANDE NATURTYP
Ädellövskog.

RIKSINTRESSE OCH OMRÅDESSKYDD
Riksintresse för naturvården.

NATURVÅRDSARTER
Lavar: liten sönderfallslav* (VU), orang
epudrad klotterlav* (NT), dvärgbägarlav*
(NT), kornig nållav*, gulnål*, grå skärelav*,
lönnlav*, rostfläck*.
Insekter: mindre larvmördare* (skalbagge).

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Fortsatt hjortbete, lämna evighetsträd och
multnande ved. Se till att hjortbetet inte
hämmar uppkomsten av framtida jätteträd.
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45. Gallrad ädellövskog S Hjorthagen

Naturvärdesklass 3

Välskött ädellövskog med spridda
äldre träd i ädellövrik trakt.
Gallrad och gles ädellövskog med
avenbok, bok, ek, hästkastanj, björk
och ask i trädskiktet. Flera av träden är
gamla men riktigt gamla och skadade
träd saknas. Multnande ved begränsas
till några få högstubbar och lågor av
främst bok. Buskskikt saknas, i fält
skiktet finns triviala arter som harsyra,
vitsippor och olika gräs. På ett fåtal
äldre träd och stubbar växer lavar och
mossor som signalerar höga natur
värden.

DOMINERANDE NATURTYP
Ädellövskog.
NATURVÅRDSARTER
Mossor. guldlockmossa*.
Lavar: dvärgbägarlav* (NT), rostfläck*.
RIKSINTRESSE OCH OMRÅDESSKYDD
Riksintresse för naturvården.
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ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Lämna evighetsträd och multnande ved.
Se till att hjortbetet inte hämmar upp
komsten av framtida jätteträd.

OBJEKTSBESKRIVNINGAR

46. Hjorthagen – Wrams Gunnarstorp

Naturvärdesklass 1

Hjorthägn med ett stort bestånd av
äldre och glest stående ekar med
förekomst av sällsynta kryptogamer
och vedinsekter. Hägnet omges av
en lång och hög stenmur.
Ett stort hjorthägn med anor från
1500-talet som omges av en totalt
3200 m lång och 2 m hög stenmur.
Området betas än idag av cirka
100-talet djur. Betet har bidragit till en
säregen betesmark med ett stort antal
glest stående, äldre ekar tillsammans
med andra ädellövträd och däremel
lan sammanhängande fuktiga till
blöta partier med alsumpskog. Det
finns även björk, hästkastanj och ett
fåtal spridda jättegranar. Området
saknar buskskikt och fältskiktet utgörs
främst av olika gräs som tuvtåtel, krus
tåtel och rödven. Bland mer natur
vårdsintressanta kärlväxter har endast
knägräs noterats trots den långa
hävdhistoriken. De främsta naturvär
dena är knutna till de äldre träden där
en lång rad sällsynta kryptogamer
och vedlevande insekter förekommer.
I samband med en skalbaggsinven
tering 2006 påträffades flera ovanliga
arter, bland annat det första fyndet i
Skåne av raggbock. Arten utvecklas i
solexponerade lågor av tall.

DOMINERANDE NATURTYP
Betesmark.
NATURVÅRDSARTER
Kärlväxter: knägräs*.
Mossor. guldlockmossa*.
Lavar: liten blekspik* (NT), grå skärelav,
gulpudrad spiklav*, kornig nållav*, gulnål*,
rostfläck*.
Svampar: korallticka* NT), oxtungsvamp*
(NT), ekticka* (NT), lömsk flugsvamp*.
Insekter: bokblombock (VU), Trichonyx sulci
collis (skalbagge, NT), gråbandad trägnagare
(skalbagge, NT), raggbock (NT), Phloeop
hagus lignarius (skalbagge, NT), gulringad
vedharkrank (NT), rödaxlad lundknäppare
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(skalbagge), sprängtickgnagare (skalbagge),
större svampklobagge, rödhalsad svart
bagge.
RIKSINTRESSE OCH OMRÅDESSKYDD
Riksintresse för naturvården, del av natur
vårdsområdet Hjorthagen-Wrams Gunnars
torp (formellt naturreservat).
ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Skötselplan finns för huvuddelen av om
rådet. För övrigt inriktning mot gamla och
grova solitära eller glest stående ädellövträd
och med god tillgång på multnande ved.
Bete där det är möjligt.

OBJEKTSBESKRIVNINGAR

47. Bäck och grova ekar N Hjorthagen

Naturvärdesklass 3

En mindre lövskogskantad bäck och
fuktig ängsmark med grova ekar.
Vid gränsen till Klippans kommun
rinner en bäck kantad med äldre träd
av al, ask, björk och ek. I buskskiktet
finns hägg. I fuktiga partier växer
skärmstarr. I den östra delen blir om
givande mark fuktig och här står flera
grova ekar och bokar. Det finns en del
multnande ved men inga mängder.
Fältskiktet domineras av blåtåtel och
blåbärsris. På ett par av träden växer
skyddsvärda kryptogamer där liten
sönderfallslav är en av de mer ovan
liga arterna.
DOMINERANDE NATURTYP
Lövskog.

RIKSINTRESSE OCH OMRÅDESSKYDD
Riksintresse för naturvården.

NATURVÅRDSARTER
Kärlväxter: skärmstarr*.
Mossor: guldlockmossa*.
Lavar: liten sönderfallslav* (VU).

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Gynna gamla och grova ädellövträd och
sträva efter en god tillgång på multnande
ved.
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48. Vrams Gunnarstorps slottspark

Naturvärdesklass 1

Slottspark med grova ekar och bokar. Fin flora och sällsynta vedsvampar och lavar.
Söder om Vrams Gunnarstorps slott
finns grova ekar, bokar, lindar och
gamla avenbokar i en skogsdunge
och utmed vägen. Flera av de gamla
träden har värdefulla strukturer som
grova bark, blottad ved och hålighe
ter med mulm. I buskskiktet finns has
sel, hagtorn och nypon. Vegetationen
är lundartad med gulplister, skogs
bingel, myskmadra och lundgröe.
Här finns även den sällsynta växten
nötkörvel i ett stort bestånd. Bland
ovanliga kryptogamer finns exempel
vis tårticka och matt pricklav.

DOMINERANDE NATURTYP
Ädellövskog.
NATURVÅRDSARTER
Kärlväxter: nötkörvel* (VU), myskmadra*,
lungört*.
Mossor: platt fjädermossa*, guldlockmossa*,
trubbfjädermossa*.
Lavar: matt pricklav* (VU), grå skärelav*,
bokvårtlav* (NT), gulpudrad spiklav*.
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Svampar: tårticka (EN), blodsopp.
RIKSINTRESSE OCH OMRÅDESSKYDD
Riksintresse för naturvården.
ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Lämna evighetsträd och multnande ved. Se
till att det finns en föryngring av framtida
jätteträd.

OBJEKTSBESKRIVNINGAR

49. Ädellövskog vid Vrams Gunnarstorp

Naturvärdesklass 1

Stor och delvis betad ädellövskog
med gamla träd och stor artrikedom.
Nordost om Vrams Gunnarstorps slott
finns en stor och gles ädellövskog.
Bland träden dominerar bok med
inslag av ek, avenbok, lönn och ask.
Ek dominerar i den nordligaste mer
öppna delen. Det finns mycket gott
om multnande ved och gamla, grova
träd med skador och andra strukturer
som gör dem värdefulla för en lång
rad krävande arter. I buskskiktet finns
spridda hagtornsbuskar. Fältskiktet är
välutvecklat med kabbeleka, gullpu
dra och småvänderot i fuktiga mer
öppna delar medan skogsarter som
myskmadra och skogsbingel finns i
den södra, tätare delen. I denna del
finns även en mindre bäckravin med
frodig flora. Ett stort antal sällsynta
och krävande arter är knutna till de
gamla träden. På de gamla träden
växer mycket sällsynta och krävande
lavar och svampar. Den goda till
gången på multnande ved i de grova
träden med skador och håligheter
innebär en mycket god potential som
värdefull insektsbiotop. I grova hög
stubbar av bok lever bland annat den
hotade skalbaggen bokblombock.

DOMINERANDE NATURTYP
Ädellövskog.
NATURVÅRDSARTER
Kärlväxter: stor häxört*, strutbräken*, gull
pudra*, myskmadra*, skärmstarr*.
Mossor: platt fjädermossa, trädporella.
Lavar: stiftklotterlav* (NT), orangepudrad
klotterlav* (NT), bokvårtlav* (NT), bokkant
lav* (NT), grå skärelav*, gulnål*, lönnlav*,
glansfläck*, getlav*.
Svampar: tårticka (EN), skillerticka* (VU),
silkesslidskivling* (VU), korallticka* (NT), ox
tungsvamp* (NT), dystersopp* (NT), lömsk
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flugsvamp*, violfotskremla*.
Insekter: bokblombock (VU), Triplax rufipes*
(NT), stor vedsvampbagge*.
RIKSINTRESSE OCH OMRÅDESSKYDD
Riksintresse för naturvården. Delvis skogligt
biotopskyddsområde.
ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Lämna evighetsträd och multnande ved. Se
till att hjortbetet inte hämmar uppkomsten
av framtida jätteträd.

OBJEKTSBESKRIVNINGAR

50. Ädellövskog NV Vrams Gunnarstorp

Naturvärdesklass 1

Blandädellövskog med gamla träd
och rik flora.
En mycket vacker blandädellövskog
norr om Vrams Gunnartops slott. Träd
skiktet är relativt glest och utgörs av
bok, ask, avenbok, ek, al och björk där
många av ädellövträden är gamla och
grova. Det finns också gott om både
högstubbar och lågor. Den närings
rika marken är ställvis blöt med flera
fuktstråk. I fältskiktet syns vitsippa,
svalört, skogsbingel, buskstjärn
blomma, storrams och den sällsynta
desmeknoppen. De gamla träden och
den sannolikt långa kontinuiteten har
gynnat lavfloran och i området finns
flera sällsynta arter. Även fågelfaunan
är rik med hackspettar, skogsduva och
stenknäck.

DOMINERANDE NATURTYP
Ädellövskog.

grå skärelav*, glansfläck*.
Fåglar: skogsduva*.

NATURVÅRDSARTER
Kärlväxter: desmeknopp* (NT), gullpudra*,
storrams*, buskstjärnblomma*.
Mossor: platt fjädermossa*.
Lavar: matt pricklav* (VU), stiftklotterlav*
(VU), orangepudrad klotterlav* (NT), bok
vårtlav* (NT), dvärgbägarlav* (NT), gulnål*,

RIKSINTRESSE OCH OMRÅDESSKYDD
Riksintresse för naturvården, delvis skogligt
biotopskydd.

89

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Undvik rationellt skogsbruk. Lämna evig
hetsträd och multnande ved.

OBJEKTSBESKRIVNINGAR

51. Ädellövskog NV Vrams Gunnarstorp

Naturvärdesklass 3

Blandädellövskog med frodig flora
och multnande ved.
Bok, avenbok, ask och ek dominerar
denna äldre skog som dock saknar
riktigt gamla träd. Det finns måttliga
mängder multnande ved av både
högstubbar och lågor vilket främst
gynnar svampar och insekter. Marken
är blöt och floran är fläckvis frodig
med vitsippa, svalört, gulplister och
på ett par platser även den mer krä
vande gullpudran. Det finns gott om
gamla ekastubbar vilket vittnar om en
tidigare större ekdominans i området.
På ett par av stubbarna växer den
sällsynta dvärgbägarlaven. Området
är en del av en större och ekologiskt
värdefull ädellövtrakt.

DOMINERANDE NATURTYP
Ädellövskog.

RIKSINTRESSE OCH OMRÅDESSKYDD
Riksintresse för naturvården.

NATURVÅRDSARTER
Kärlväxter: gullpudra*.
Lavar: dvärgbägarlav* (NT).

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Undvik rationellt skogsbruk. Lämna kvar
framtida evighetsträd och multnande ved.
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52. Bokskog NV Vrams Gunnarstorp

Naturvärdesklass 3

Brukad skog där träd fallit efter stormar och lämnat betydande mängder
multnande ved efter sig.
Bokskogsdominerad skog med inslag
av enstaka äldre ekar och spridda
avenbokar. Multnande ved med
högstubbar och lågor förekommer
spritt i skogen och med stora mäng
der efter stormfällning i den sydöstra
delen. Mycket av den veden står i
solexponerat läge vilket är gynnsamt
för många vedlevande insekter. Floran
är trivial där i första hand vitsippor
märks tillsammans med svalört i mer
fuktiga delar. Under barken på bok
högstubbar och lågor lever sällsynta
vedlevande skalbaggar som enfärgad
barksvartbagge och den rödlistade
skalbaggen Opilo mollis. Området har
i dagsläget främst ett värde för ved
levande arter.

DOMINERANDE NATURTYP
Bokskog.

RIKSINTRESSE OCH OMRÅDESSKYDD
Riksintresse för naturvården.

NATURVÅRDSARTER
Insekter: Opilo mollis* (NT), enfärgad bark
svartbagge*.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Undvik rationellt skogsbruk. Lämna kvar
framtida evighetsträd och multnande ved.
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53. Bokskog vid Skyttaböket

Naturvärdesklass 2

Område med gott om multnande
ved och grova bokar och ekar med
ovanliga lavar.
Bokskog med inslag av ek. I fuktiga
partier även en del al och ask. Flera
av bokarna och ekarna är mycket
grova med skador och håligheter
vilket bidrar med värdefullt substrat
till flera krävande kryptogamer och
vedlevande insekter. På grov bark
av gamla ekar växer bland annat grå
skärelav, stiftklotterlav och gulpudrad
spiklav. Det finns också fläckvis gott
om grov multnande ved vilket även
det gynnar kryptogamer och ved
levande insekter. I fältskiktet finns
främst triviala arter som vitsippa,
ekorrbär, svalört och kruståtel.

DOMINERANDE NATURTYP
Bokskog.

RIKSINTRESSE OCH OMRÅDESSKYDD
Riksintresse för naturvården.

NATURVÅRDSARTER
Mossor: guldlockmossa*.
Lavar: stiftklotterlav* (NT), dvärgbägarlav*
(NT), bokvårtlav* (NT), grå skärelav*, gul
pudrad spiklav*, glansfläck*.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Undvik rationellt skogsbruk. Lämna kvar
framtida evighetsträd och multnande ved.
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54. Bokskogskulle vid Skyttaböket

Naturvärdesklass 1

En liten bokskogshöjd med gamla
träd och sällsynta lavar och mossor.
Intill en bäck och gränsande till ett
hygge finns denna lilla bokskogs
knalle med en mycket gammal hed
bokskog. Bland bokarna finns även
några gamla avenbokar och ekar.
Träden är senvuxna med grov bark
och håligheter. På kullen finns även
några gamla högstubbar och lågor.
På träden växer flera ovanliga och
mycket krävande lavar och mossor.
En av de mer sällsynta är skorplaven
röd pysslinglav, en bokskogsart med
få förekomster i Skåne. Kärlväxtfloran
är svagt utvecklad med stensöta och
harsyra och på stora delar av kullen är
det endast bar jord. Trots att området
är litet har det ett stort värde som
spridningskälla för flera av de sällsyn
ta kryptogamerna.

DOMINERANDE NATURTYP
Bokskog.
NATURVÅRDSARTER
Mossor: trädporella*, platt fjädermossa*,
trubbfjädermossa*, guldlockmossa*. Lavar:
röd pysslinglav* (VU), bokvårtlav* (NT),
bokkantlav* (NT), stiftklotterlav* (NT),
orangepudrad klotterlav* (NT), lönnlav*,
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glansfläck*.
RIKSINTRESSE OCH OMRÅDESSKYDD
Riksintresse för naturvården.
ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Lämna området orört. Vid behov hålls gran
borta från området.

OBJEKTSBESKRIVNINGAR

55. Alsumpskog vid Skyttaböket

Naturvärdesklass 2

Liten alsumpskog med bäckmiljö
som kantas av al och andra lövträd.
Lövträdskantad bäck som rinner till
en gammal alsumpskog med träd på
stora socklar. Det finns relativt små
mängder multnande ved men ändå
några fina högstubbar med hack
spettshål. Floran är frodig med svalört,
svärdslilja, kabbeleka, gullpudra och
bäckbräsma. Sumpskogen är sanno
likt värdefull för groddjur och håller
troligen vatten en större del av året.
Det finns ett rikt fågelliv som sannolikt
lockas av en god insektsproduktion
och goda boplatser.
DOMINERANDE NATURTYP
Alsumpskog.
NATURVÅRDSARTER
Kärlväxter: gullpudra*.
Lavar: glansfläck*.
RIKSINTRESSE OCH OMRÅDESSKYDD
Riksintresse för naturvården.
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ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Lämna området orört och påverka inte
hydrologin. Vid behov hålls gran borta från
området.

OBJEKTSBESKRIVNINGAR

56. Ädellövholme V Vrams Gunnarstorp

Naturvärdesklass 2

Väster om Vrams Gunnarstorp och
strax väster om järnvägen finns en
liten ädellövdunge med fin flora.
En liten askdominerad ädellövskogs
dunge som ligger väster om Vrams
Gunnarstorp och utmed ett biflöde
till Vege å. Förutom ask finns även
al samt ett rikt buskskikt med hägg,
hassel, fläder och slån. De mer öppna
delarna betas tillsammans med om
givande öppna marker. Den närings
rika jordmånen med kalkinslag hyser
en värdefull kärlväxtflora med bland
annat orkidéer och gullviva. Centralt
i området finns en damm med rikt
djur- och växtliv. Trots att miljön är
liten utgör den ett värdefullt tillskott i
jordbrukslandskapet.

DOMINERANDE NATURTYP
Ädellövskog.
NATURVÅRDSARTER
Kärlväxter: gullviva*, S:t Pers nycklar*.
Lavar: glansfläck*.
RIKSINTRESSE OCH OMRÅDESSKYDD
Riksintresse för naturvården.
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ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Ett fortsatt tämligen tätt busk- och trädskikt
är värdefullt för området arter men några av
de mest igenväxande delarna skulle gynnas
av viss röjning. Fortsatt bete.

OBJEKTSBESKRIVNINGAR

57. Finshuskärret norr om Åvarp

Naturvärdesklass 3

Ett litet kärr med intressant flora och
många döda björkar.
På höjden norr om Åvarp finns ett litet
kärr som omges av lövskog i öster och
hyggen, granplantering i övriga delar.
Kärret, som är påverkat av dikning,
har en öppen i huvudsak starrdomi
nerad central del. I kantzoner finns
mycket gott om döende björkar,
vide och även lite gran och al vilket
är gynnsamt för många vedlevande
organismer. Det finns en intressant
flora i kärret med flera för kommu
nen ovanliga växter som myrlilja och
snip tillsammans med svampar som
myrjordtunga och mörkfjällig vaxskiv
ling.

DOMINERANDE NATURTYP
Kärr

RIKSINTRESSE OCH OMRÅDESSKYDD
-

NATURVÅRDSARTER
Kärlväxter: Jungfru Marie nycklar, snip.
Svampar: trollhand, myrjordtunga, mörkfjäl
lig vaxskivling.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Undvik hydrologisk påverkan, lämna döende
träd.
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VÄRDEFULLA VATTEN

Vattenmiljöer Bjuv
Vattenmiljöer är generellt av mycket stort värde för den biologiska mångfalden, både
genom den mångfald som finns i själva vattenmiljön men också som förutsättning för
en mängd arter på land. Även små och till synes triviala vattenmiljöer kan ha ett stort
värde för mångfalden, särskilt i områden där det råder brist på denna typ av biotoper.
För att öka arealen odlingsbar jordbruksmark och mark för skogsbruk har enorma
mängder vattenmiljöer dikats ut och torrlagts sedan slutet av 1700-talet i Skåne. Detta
har idag lett till en brist på vattenmiljöer i både skog och odlingslandskap samt en utarmning av arter knutna till dessa miljöer. Den snabba avrinningen i rätade diken har
tillsammans med omfattande gödsling av åkermark också orsakat den övergödningsproblematik som idag finns i våra sjöar, vattendrag och hav. Från slutet av 1900-talet
pågår flera omfattande projekt för att restaurera och återskapa våtmarker och vattendragens naturliga hydrologi.
Mölledammarna
Dammarna anlades som kvarndammar på 1700-talet då delar av Boserupsbäcken dämdes. De omges av äldre ädellövskog och alsumpskog. Det finns en del fisk och fågel i
sjöarna men naturvärdet har påverkats negativt efter upprepade utsläpp.
Vegeån med biflöden
Vegeån är ett mycket värdefull vattendrag för flera fiskarter och även ett mycket värdefullt sportfiskevatten. Ån har påverkats negativt av utsläpp men efter omfattande fiskevårdsåtgärder har förutsättningarna förbättrats i vattendraget de senaste åren. Fiskfaunan
är tämligen rik med bland annat bäcknejonöga, ål, elritsa, lax och öring. Även bottenfaunan är fin med flera känsliga arter även om viss negativ påverkan från föroreningar också
konstaterats. Det finns ett stort antal fina biflöden till ån, särskilt värdefulla är Möllebäcken och bäckarna från Söderåsens sluttningar. På kartan visas endast huvudfåran och
de större biflödena.
Maglaby kärr
Ett värdefullt kärr uppe på Söderåsen. Kantzonerna är påtagligt vegetationsrika men centralt finns en stor klarvattenyta. Kärret har ett värde för änder och andra vattenknutna
fåglar och sannolikt även för insektsfaunan.
Boserupsbäcken
Bäcken är ett biflöde till Vegeån och rinner i den östra delen av området mellan Billesholm och Ekeby. I bäcken förekommer öring, ål, bäcknejonöga, elritsa och
storspigg. Liksom Vegeån har Boserupsbäcken påverkats negativt av utsläpp. Vattendraget utgör ett stort värde i det intensivt brukade åkerlandskapet.
Hallabäcken
Vattendraget i den östra delen av kommunen är ett större biflöde till Vegeån. Ån
kantas av ädellövskog och en till stora delar frodig flora. Mindre biflöden rinner till
från åsens sluttningar. Bottenfaunaundersökningar i vattendraget har visat på liten
påverkan och en mycket fin bottenfauna med flera känsliga eller ovanliga arter. Bland
fiskar förekommer bland annat öring och bäcknejonöga. Ingår till stora delar i naturreservatet Hallabäckens dalgång där vissa delar även är Natura 2000-område. På kartan
97

VATTENMILJÖER BJUV

visas endast huvudfåran och de större biflödena.
Brogårda våtmark
En stor anlagd våtmark som ligger strax utanför och nordväst om Bjuvs tätort. I början av 2000-talet anlades Brogårda våtmark som efter det har begåvats med ett rikt
fågelliv. Våtmarken är ett värdefullt inslag i åkerlandskapet där den bidrar till ökad biologisk mångfald samtidigt som den tar hand om näringsämnen från omgivande jordbruksmark och på så sätt bidrar till att minska övergödningsproblematiken.
Märgelgravar (visas ej på karta)
I den åkerrika södra och sydvästra delen av kommunen och till viss del även i den
norra delen finns ett mycket stort antal märgelgravar i odlingslandskapet. Märgelgravarna, som idag ofta är vattenfyllda, skapades när kalkrik lerjord grävdes fram som
jordförbättringsmedel under i första hand 1800-talet. Dessa smådammar är idag viktiga
vattenbiotoper för bland annat groddjur, insekter och fåglar i det annars ofta hårt brukade åkerlandskapet. Märgelgravarna i kommunen är dock inte närmare undersökta.
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