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ALSUMPSKOG 
INTILL KULLARNA
Ett biflöde till Tolångaån rinner i den skarpt 

nedskurna dalgången. Branterna är omväxlande 
täckta av lövskog och betesmarker. Lövskogen 

domineras av bok men här och var träffar man på ek 
och lind. Dalbotten, som översvämmas regelbundet i de 
övre delarna, är bevuxen av klibbalskog, som på sina 
ställen avbryts av öppna ohävdade betesmarker. I de 
nedre delarna dominerar de hävdade betesmarkerna.

Branterna uppvisar en torrbacksflora med bl.a. den 
starkt hotade sommarklynnen. Bland övriga arter kan 
nämnas vårklynne, mandelblomma, knölsmörblomma 
och gökärt. I dalbottnen dominerar ängs- och bäckbräs-
man, kärrfibbla, kabbleka och kåltistel.

Bland fåglarna kan nämnas gök, gärdssmyg och svart-
hätta. Ormvråk häckar inom området.

Av kulturhistoriska spår kan nämnas rester av två 
kvarnar. Trädstrukturen antyder att dalgången tidigare 
har varit öppen och haft hagkaraktär. De översväm-
made markerna har troligen slåttrats. 

35g

Klass: 1
Kriterier: NK
Motiv: Odlingslandskap
Area: 11 ha
Nuvarande skydd: Delvis nyckel-
biotop och delvis stransskyddsom-
råde.

Rödlistade arter: 
Kärlväxter: Sommarklynne 
Valerianella dentata3 (EN), ask 
Fraxinus excelsior (VU), skogsalm 
Ulmus glabra (VU)

Önskvärd skötsel:
Fri utveckling.

Hot:
Dikning.

Källor:
1. Natur i Sjöbo kommun, 1987
2. Skogsvårdsstyrelsens nyckel-

biotopsinventering nr 70
3. Artportalen, ArtDatabanken, 

SLU
4. Länsstyrelsens WebbGIS
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BRÖSARPS MOSSE
Brösarps mosse är en allmänning, där man bl.a. har 

brutit torv. Området, som är delvis omgärdat av 
stenmurar, har ursprungligen använts som slåtter- 

och betesmarker. Idag är större delen av området 
igenväxt. Endast en del av de omkringliggande betes-
markerna betas.

Den högre vegetationen utgörs främst av björk, al, sälg, 
och gråvide. I de fuktigare delarna växer bl.a. älggräs, 
strandlysing, bäckmärke, kabbleka, kärrfibbla, kåltistel 
medan man på de något torrare områdena träffar på 
mandelblomma, knölsmörblomma, småvänderot, 
jungfrulin, smörbollar, darrgräs, Sankt Pers nycklar och 
grönvit nattviol.

Fågelfaunan representeras främst av sångfåglar, bl.a. 
näktergal, och trastar. Bland insekter kan nämnas 
åkerväddsantennmal, violettkantad guldvinge, sotnätfjä-
ril, tosteblåvinge, grönsnabbvinge, smultronvisslare och 
bred trollslända.

36

Skalbaggar: Chrysolina 
sanguinolenta5 (NT)

Önskvärd skötsel:
Att öka den beteshävdade delen i 
området och därmed bevara den 
rika floran.

Hot:
Igenväxning.

Källor:
1. Natur i Sjöbo kommun, 1987
2. Våtmarksinventering i 

Malmöhus län, 1994
3. Naturvårdsprogram för 

Malmöhus län, 1995
4. Ängs- och betesmarksinvente-

ringen, 2002-2004
5. Artportalen, ArtDatabanken, 

SLU

Klass: 1
Kriterier: NKB
Motiv: Odlingslandskap, flora
Area: 77 ha
Nuvarande skydd: –

Rödlistade arter: 
Kärlväxter: Ask Fraxinus excelsior 
(VU)
Däggdjur: Kronhjort Cervus 
elaphus elaphus (NT)
Fjärilar: Åkerväddsantennmal 
Nemophora metallica5 (VU), 
violettkantad guldvinge Lycaena 
hippothoe5 (NT), bredbrämad 
bastardsvärmare Zygaena lonicerae5 
(NT), sotnätfjäril Melitaea 
diamina5 (NT), grå klaffmätare 
Philereme vetulata5 (NT)
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TOLÅNGAÅNS 
DALGÅNG ÖSTER 
OM NÄSBY
Öster om Näsby, längs Tolångaån, finns här och 

var hag- och betesmarker i ett för övrigt land-
skapsestetiskt tilltalande avsnitt av ån. Vegeta-

tionen är till största delen gödselpåverkad men här och 
var i mer kuperad terräng finns mer opåverkad vegeta-
tion. Stenmurar finns i området och längs ån växer 
trädridåer med bland annat klibbal, björk och pil.

37

Area: 250 ha
Nuvarande skydd: Delvis inom 
strandskyddområde.

Källor:
1. Sjöbo översiktsplan 1992
2. Bevarandeprogram för 

natur- och kulturmiljövården i 
odlingslandskapet 1992

3. Naturvårdsprogram för 
Malmöhus län 1995

4. Nationell bevarandeplan för 
odlingslandskapet 1997

5. Länsstyrelsens WebbGIS



a

b

c



220

BETESMARK VID 
TOLÅNGAÅN NORR 
OM EGGELSTAD
Området omfattar en kulturbetesmark och en 

hagmark längs ån, omgärdad av stenmurar. 
Floran domineras av säv, bunkestarr, svärdslilja, 

kalmus, älggräs och vattenfräne. Inom området finns en 
vattenprovtagningsstation (Ekologgruppen, Landskro-
na). I samband med provtagningen har man påträffat en 
sällsynt vattenbagge, Riolus cupreus2.

Tjockskalig målarmussla är funnen inom området.

37a

Klass: 1
Kriterier: NB
Motiv: Flora
Area: 3,0 ha
Nuvarande skydd: Inom strand-
skyddområde.

Rödlistade arter: 
Blötdjur: Tjockskalig målarmussla 
Unio crassus3 (EN)

Önskvärd skötsel:
Fortsatt bete.

Hot:
Upphört bete.

Källor:
1. Ekologgruppen, Landskrona
2. Länsstyrelsens WebbGIS
3. Nationell och regional 

miljöövervakning, Länsstyrel-
sen i Skåne, 2014
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NATURBETESMARK 
SYDOST NÄSBY 
GÅRD
Området utgörs av en naturbetesmark, intill 

Tolångaån, belägen sydost om Näsby Nygård. 
Området, som är en gammal slåttermark, är ett 

vackert exempel på ett gammalt kulturlandskap med ett 
stort antal stengärdsgårdar som visar den gamla vångin-
delningen. Marken är kraftigt stenbunden med varie-
rande fuktighetsförhållanden. På de friska partierna 
växer vårbrodd, smörblomma, mandelblomma, jordtis-
tel, darrgräs, ängsskära, ängsvädd samt enstaka exem-
plar av svinrot medan man i de fuktigare delarna finner 
småvänderot, smörbollar, hirsstarr, blåsstarr, nattviol, 
ängsnycklar och majnycklar.

Inom området finns ett rikkärr (nr 1093), där det bl.a. 
växer majnycklar, majviva, tätört, näbbstarr och ängs-
starr. Bland fåglarna kan nämnas ängspiplärka, säv-
sparv, stenskvätta, törnsångare, rödbena och storspov.

37b

Önskvärd skötsel:
Fortsatt bete.

Hot:
Upphört bete samt gödsling.

Källor:
1. Natur i Sjöbo kommun, 1987
2. Ängs- och betesmarksinvente-

ringen, 2002-2004
3. Bager, H. & A. Persson, 2009, 

Skånes Rikkärr, Länsstyrelsen 
Skåne, Naturvård 2009:41

4. Länsstyrelsens WebbGIS
5. Förteckning över områden av 

riksintresse för naturvård, 
Länsstyrelsen Skåne, 2001

Klass: 1
Kriterier: NKBZ
Motiv: Odlingslandskap, flora, 
fauna
Area: 9,2 ha
Nuvarande skydd: Område av 
riksintresse för naturvård. Delvis 
inom strandskyddområde.

Rödlistade arter: 
Kärlväxter: Kärlväxter: Ängsskära 
Serratula tinctoria (NT), majnyck-
lar Dactylorhiza majalis (NT), 
ängsstarr Carex hostiana (NT)
Fåglar: Storspov Numenius arquata 
(VU)
Mossor: Kalkkällmossa Philonotis 
calcarea3 (NT)
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HAGMARK 
ÖSTER OM 
KOBJÄRSMÖLLA
Området består av en begränsad naturbetesmark 

uppe på en åsrygg, som är en del av åskomplexet 
väster om Lövestad. På åsen växer lövskog med 

stort inslag av hassel. Buskskiktet i betesmarken består 
av hagtorn, slån och nypon. I fältskiktet ingår bl.a. 
knölsmörblomma, jungfrulin, gulmåra, brudbröd, 
stallört, gullviva och jordtistel. Här träffar man på flera 
odlingsrösen. 

Fågelfaunan representeras av bl.a. grönfink, trädgårds-
sångare, ärtsångare, härmsångare och gulsparv.

37c

Klass: 3
Kriterier: NKBG
Motiv: Odlingslandskap, flora, 
geologi
Area: 1,9 ha
Nuvarande skydd: Område av 
riksintresse för naturvård.

Rödlistade arter: –

Önskvärd skötsel:
Fortsatt bete.

Hot:
Upphört bete samt gödsling.

Källor:
1. Natur i Sjöbo kommun, 1987
2. Ängs- och betesmarksinvente-

ringen, 2002-2004
3. Förteckning över områden av 

riksintresse för naturvård, 
Länsstyrelsen Skåne, 2001
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LÖVESTADS ÅSAR
Åsarna väster om Lövestad är av stort geoveten-

skapligt intresse. Här finns ett ovanligt stort och 
säreget åskomplex med mellanliggande åsgropar. 

Den östra delen är den mest markerade. Området är ett 
värdefullt strövområde, som genomkorsas av Skånele-
den. 

38

Area: 206 ha
Nuvarande skydd: Naturreservat. 
Område av riksintresse för natur-
vård. Landskapsbildsskydd. Natura 
2000-område.

Källor:
1. Översiktsplan för Sjöbo 

kommun 2009
2. Bevarandeprogram för 

natur- och kulturmiljövärden i 
odlingslandskapet 1992

3. Naturvårdsprogram för 
Malmöhus län 1995

4. Förteckning över områden av 
riksintresse för naturvård. 
Länsstyrelsen i Skåne 2001

5. Natura 2000 i Skåne. Delrap-
port 1. Länsstyrelsen i Skåne 
län. Medd. nr 97:26. 1997



a
b
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LÖVESTADS ÅSAR,
BOKSKOGSOMRÅDET
Åsen är bevuxen huvudsakligen av en 80-årig 

bokskog. I svackorna är buskskiktet tätt av hägg, 
rönn och fläder. 

Floran är lundartad med gulplister, lundarv och lund-
gröe som dominerande arter och här och var kan man 
träffa på den vackra månviolen. På fuktigare partier 
växer ramslök och längre fram på sommaren kan man 
hitta Jungfru Marie nycklar. 

Svampfloran har inventerats varvid man bl.a. har funnit 
blekticka, solkremla, scharlakansvårskål och fjäll-sopp.

Fågelfaunan representeras främst av sångare som 
svarthätta, gransångare och grönsångare. Inom området 
kan man också höra kattuggla och skogsduva.

38a

Klass: 1
Kriterier: GBZR
Motiv: Geologi, flora, fauna, 
rörligt friluftsliv
Area: 52 ha
Nuvarande skydd: Naturreservat. 
Natura 2000-område (SE0430101). 
Område av riksintresse för natur-
vård. Landskapsbildsskydd.

Rödlistade arter: 
Kärlväxter: Månviol Lunaria 
rediviva (NT), hålnunneört 
Corydalis cava3 (NT)
Svampar: Blekticka Haploporus 
turberculosus3 (NT), solkremla 
Russula solaris4 (NT), scharlakans-
vårskål Sarcoscypha coccinea s. lat. 
(NT)
Lavar: Bokvårtlav Pyrenula nitida 
(NT)

Önskvärd skötsel:
En ljushuggning och en överhåll-
ning av skogen skulle öka den 
biologiska mångfalden. Alla 
ihåliga träd bör sparas.

Hot:
Generationsglapp med avseende på 
förekomst av s.k.”evighetsträd”.

Källor:
1. Natur i Sjöbo kommun 1987
2. Skyddsvärda trädmiljöer i 

Skåne för bevarande av den 
biologiska mångfalden (Per 
Blomberg), Naturskyddsfören-
ingen i Skåne, Lund 2000

3. Artportalen, ArtDatabanken, 
SLU

4. Förteckning över Skånes 
svampar (Sven-Åke Hansson 
& Bernt Hägg), Lund 2000

5. Förteckning över områden av 
riksintresse för naturvård. 
Länsstyrelsen i Skåne län 2001

6. Länsstyrelsens WebbGIS.
Skötselplan för naturreservatet 
Lövestadsåsar, Sjöbo kommun. 
Länsstyrelsen i Skåne län 2011





230

LÖVESTADS ÅSAR:
ÅSKOMPLEX 
VÄSTER OM 
BOKSKOGEN
Området väster om bokskogen (nr 41 a) utgörs av 

ett omfattande åskomplex, bestående av flera 
långsträckta, parallella åsryggar. De större är 

täckta av bokskog medan de mindre är betade och ingår 
i beteslandskapet. Här och var växer vidkroniga ut-
marksbokar. Inom området finns en damm, där det bl.a. 
finns lövgroda och större vattensalamander3.

Merparten av markerna har gödslats tidigare men i 
sluttningarna av åsarna finns fortfarande rester av den 
ursprungliga floran som består av torrmarksarter som 
backsilja, mandelblomma, brudbröd, bockrot, vanlig 
backsippa, småfingerört och den utrotningshotade 
backsiljan. I skuggigare partier finner man gullviva, 
Sankt Pers nycklar och Jungfru Marie nycklar.

Hagmarken är genomdragen och omgiven av mer eller 
mindre intakta stenmurar. 

38b

Klass: 1
Kriterier: GNB
Motiv: Geologi
Area: 23 ha
Nuvarande skydd: Område av 
riksintresse för naturvård. Land-
skapsbildsskydd. 

Rödlistade arter: 
Kärlväxter: Backsilja Peucedanum 
oreoselinum (EN), vanlig backsippa 
Pulsatilla vulgaris spp. vulgaris 
(VU)

Önskvärd skötsel:
Upphörd gödsling och fortsatt 
beteshävd.

Hot:
Upphörd hävd och gödsling.

Källor:
1. Natur i Sjöbo kommun, 1987
2. Ängs- och betesmarksinvente-

ringen, 2002-2004
3. Artportalen, ArtDatabanken, 

SLU
4. Förteckning över områden av 

riksintresse för naturvård, 
Länsstyrelsen Skåne, 2001

5. Länsstyrelsens WebbGIS
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SKOGS- OCH ODLINGS-
LANDSKAPET VID 
FROENAHEJDAN
Området består av en mosaik av bokskogar och 

hagmarker i ett undulerande landskap med 
åsar och svackor. Landskapet har en tydlig 

prägel av ett gammalt beteslandskap genom de många 
stengärdsgårdarna, odlingsrösena och purrorna.

39

Area: 157 ha
Nuvarande skydd: Inom område 
av riksintresse för naturvård. 

Källor:
1. Bevarandeprogram för 

natur- och kulturmiljövärden i 
odlingslandskapet 1992

2. Naturvårdsprogram för 
Malmöhus län 1995

3. Förteckning över områden av 
riksintresse för naturvård. 
Länsstyrelsen i Skåne 2001



a

b

c

d
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FROENAHEJDAN
Området utgörs av en ca 80-årig örtrik bokskog 

av övervägande gulplister-typ. Fältskiktet består 
av lundgröe, hässlebrodd, gulplister, skogsbingel 

med inslag av bl.a. buskstjärnblomma, storrams, lilje-
konvalj, skogsnäva och rödblära. Buskskiktet är glest 
och består bl.a. av hägg och fläder. Kring området finns 
det gamla stenmurar.

Av fåglar kan nämnas röd glada, korp, spillkråka och 
skogsduva. 

39a

En överhållning av skogen skulle 
öka den biologiska mångfalden. 

Hot:
Generationsglapp med avseende på 
förekomst av s.k.”evighetsträd”.

Källor:
1. Natur i Sjöbo kommun 1987
2. Ängs- och betesmarksinvente-

ringen 2002-2004 
3. Artportalen, ArtDatabanken, 

SLU
4. Förteckning över områden av 

riksintresse för naturvård. 
Länsstyrelsen i Skåne län 2001

5. 5. Skötselplan för naturreser-
vatet Froenahejdan,          
2003-10-14

Klass: 1
Kriterier: NKBZR
Motiv: Odlingslandskap, flora och 
rörligt friluftsliv
Area: 28 ha
Nuvarande skydd: Naturreservat. 
Inom område av riksintresse för 
naturvård.

Rödlistade arter: 
Kärlväxter: Ask Fraxinus excelsior 
(VU), desmeknopp Adoxa 
moschatellina3 (NT), hålnunneört 
Corydalis cava3 (NT)
Lavar: Bokvårtlav Pyrenula nitida4 
(NT)

Önskvärd skötsel:



BILD
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NATURBETES-
MARK SÖDER 
OM ÄNGAGÅRDEN
Området omfattar en fuktig naturbetesmark i 

söder, en mellanliggande bokklädd ås och en 
något gödselpåverkad betesmark i norr. Floran 

domineras av olika gräs och starrarter. I naturbetesmar-
ken växer bl.a. ängsbräsma, småvänderot, hirsstarr, glatt 
daggkåpa, ängsnycklar och majnycklar. Kring betesmar-
kerna finns gamla stenmurar bevarade.

Inom området häckar gulsparv.

39b

Klass: 2
Kriterier: NBK
Motiv: Odlingslandskap, flora
Area: 15 ha
Nuvarande skydd: Inom område 
av riksintresse för naturvård. 

Rödlistade arter: 
Kärlväxter: Majnycklar 
Dactylorhiza majalis (NT)

Önskvärd skötsel:
Bibehållen beteshävd. 

Hot:
Upphörd hävd, gödsling eller 
utdikning.

Källor:
1. Natur i Sjöbo kommun 1987
2. Ängs- och betesmarksinvente-

ringen 2002-2004
3. Förteckning över områden av 

riksintresse för naturvård. 
Länsstyrelsen i Skåne län 2001
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HAGMARK VÄSTER
OM RYGÅRDEN
Hagmarken ligger i ett undulerande landskap, 

omväxlande med åsryggar och fuktsvackor. 
Åsarna är bevuxna huvudsakligen med bok och 

enstaka ekar. Buskskiktet utgörs bl.a. av hagtorn, nypon 
och en. Fältskiktet består främst av torrmarksarter som 
fårsvingel, backtimjan, knippfryle, bergsyra, knölsmör-
blomma, gråfibbla och gökblomster. 

Fuktsvackorna varierar i fuktighet, från fuktig betes-
mark till kärr. Inom området finns ett rikkärr (nr 1083) 
som hyser en mycket artrik flora. Här växer bl.a. ängs-
starr, näbbstarr, vippstarr, tätört, kärrsälting, majviva 
och ängsvädd.

I området finns en i sen tid grävd damm samt en 
branddamm där det finns lövgrodor. Kring hagmarken 
finns vackra stenmurar.

39c

Klass: 1
Kriterier: NKZB
Motiv: Odlingslandskap, fauna, 
flora
Area: 28,3 ha
Nuvarande skydd: Inom område 
av riksintresse för naturvård.

Rödlistade arter: 
Kärlväxter: Ask Fraxinus excelsior 
(VU), ängsstarr Carex hostiana 
(NT)

Önskvärd skötsel:
Fortsatt beteshävd.

Hot:
Upphörd hävd och därmed 
igenväxning.

Källor:
1. Natur i Sjöbo kommun 1987
2. Ängs- och betesmarksinvente-

ringen 2002-2004
3. Bager, H. & A. Persson. 2009. 

Skånes Rikkärr. Länsstyrelsen 
i Skåne län. Naturvård 
2009:41

4. Förteckning över områden av 
riksintresse för naturvård. 
Länsstyrelsen i Skåne 2001
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HAGMARK 
NORDOST OM 
RYDALA
Området utgörs av en igenvuxen hagmark, 

inramad av stenmurar. Skogen domineras av 
gammal avenbok men här finns också ask, bok, 

ek, alm och lönn. Många av träden är ihåliga och här 
finns god tillgång på död ved. I öster övergår skogen i 
ett alkärr.

Fältskiktet har lundkaraktär och innehåller arter som 
skogsbingel, gulplister, tandrot, Sankt Pers nycklar och 
liljekonvalj.

Inom området häckar ormvråk.

39d

Klass: 1
Kriterier: NBK
Motiv: Odlingslandskap, flora
Area: 7,0 ha
Nuvarande skydd: Inom område 
av riksintresse för naturvård.

Rödlistade arter: 
Kärlväxter: Ask Fraxinus excelsior 
(VU), skogsalm Ulmus glabra 
(VU)

Önskvärd skötsel:
Naturvårdsinriktad skogsskötsel 
innefattande bl.a. en försiktig 
gallring samt bevarande av gamla 
träd.

Hot:
Intensivt skogsbruk.

Källor:
1. Natur i Sjöbo kommun 1987
2. Förteckning över områden av 

riksintresse för naturvård. 
Länsstyrelsen i skåne län 2001
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HULTEVÅNG
(BLANDLÖVSKOG)

Hultevång är belägen 2 km öster om Lövestad. 
Redan namnet indikerar ett gammalt odlings-
landskap. Hultevång är en igenvuxen hagmark, 

som i sen tid förvaltats som ”kronoskog”. Skogsvården 
har resulterat i en högstammig bokskog, som är ca 80 
år. I skogen finns ett stort inslag av avenbok och man 
kan också finna enstaka lindar. Här och var reser sig 
bredkroniga ekar, som vittnar om ett tidigare, öppnare 
tillstånd. Längs en genomrinnande bäck växer ask och 
klibbal.

Buskskiktet är tätt utefter bäcken och består främst av 
hägg, i övriga delar av hagtorn och hassel. Större delen 
av skogen utgörs av frisk, näringsrik mark. Floran är 
därför lundartad och här växer bl.a. lundgröe, lundslok, 
skogsbingel, kåltistel, knölsyska, nejlikrot, skogsnäva 
och storrams. Bland sällsyntheterna kan nämnas 
kustdaggkåpaoch bokarv. 

I den södra delen finns en fuktig betesmark, som ej 
hävdas. Här växer bl.a. kärrkavle, mannagräs, gök-
blomster, ältranunkel, kärrtistel, kärrsälting, ängsull 
och ängsnycklar. Den fuktiga betesmarken övergår i en 
torrbacke, där det bl.a. växer åkervädd och rödklint.

Fågelfaunan är artrik. Här häckar bl.a. svarthätta, 
trädgårdssångare, törnsångare, lövsångare, gransångare, 
rödhake, gärdsmyg, nötväcka, större hackspett, ormvråk 
och röd glada. 

40

Klass: 1
Kriterier: NKBZR
Motiv: Odlingslandskap, flora, 
fauna, rörligt friluftsliv.
Area: 26 ha
Nuvarande skydd: –

Rödlistade arter: 
Kärlväxter: Bokarv Stellaria 
neglecta (VU), ask Fraxinus 
excelsior (VU), kustdaggkåpa 
Alchemilla xanthochlora (NT)

Önskvärd skötsel:
En överhållning av skogen skulle 
öka den biologiska mångfalden. 
Om så inte är möjligt bör en 
slutavverkning göras i flera 
etapper. Alla ihåliga träd bör 
sparas. Återupptagen hävd av den 
fuktiga betesmarken skulle bevara 
dess artrikedom. 

Hot:
Intensivt skogsbruk samt upphörd 
hävd av betesmarken.

Källor:
1. Natur i Sjöbo kommun 1987
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BETESMARK 
NORDVÄST 
TJÖRNEDALA
Den öppna betesmarken ligger i ett böljande 

landskap men är i sig själv relativt flack och 
stenig. Stenmurar omgärdar i stort sett hagmar-

ken och även något odlingsröse finns. Längs stenmu-
rarna växer enstaka ekar och askar medan buskskiktet 
utgörs av några krypande enar. Den kraftigt stenbundna 
marken ger ett ålderdomligt intryck genom sin hedar-
tade karaktär. 

Floran är artrik och består bl.a. av stagg, blåtåtel, 
blåsuga, småvänderot, jordtistel, käringtand, vitmåra 
och ängsvädd. I fuktsvackorna växer blåsstarr, vatten-
möja och kabbleka.

Fågelfaunan representeras bl.a. av sånglärka, gulsparv, 
ängspiplärka, stenskvätta, tofsvipa, rödbena, storspov 
och rapphöna. 

41

Klass: 1
Kriterier: NKBZ
Motiv: Odlingslandskap
Area: 13 ha
Nuvarande skydd: –

Rödlistade arter: 
Kärlväxter: Ask Fraxinus excelsior 
(VU)
Fåglar: Storspov Numenius arquata 
(VU), rapphöna Perdix perdix 
(NT), sånglärka Alauda arvensis 
(NT)

Önskvärd skötsel:
Fortsatt bete.

Hot:
Upphört bete och gödsling.

Källor:
1. Natur i Sjöbo kommun 1987
2. Bevarandeprogram för 

natur- och kulturmiljövärden i 
odlingslandskapet 1992

3. Ängs- och betesmarksinvente-
ringen 2002-2004
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KLINGAVÄLSÅNS 
DALGÅNG MED 
OMGIVNINGAR
Området omfattas till största delen av naturreser-

vatet ”Klingavälsåns dalgång”, som till en del 
ligger inom Sjöbo kommun, resten ligger i 

Lunds kommun. Klingavälsån rinner från Sövdesjön till 
Kävlingeån genom ett flackt landskap. Ängarna längs ån 
är normalt översvämmade vår och höst och används än 
idag för bete och slåtter.

Den kraftiga sänkning av vattenståndet som Kävlingeån 
utsattes för omkring 1940 drabbade också Klingavälsån. 
Dess nedre lopp muddrades och rätades ut med en 
drastisk torrläggning som följd. Tack vare ett dämme 
vid Hemmestorps mölla har de södra delarna med 
Karups ängar inte nämnvärt påverkats av ingreppet. 
Här finns fortfarande översvämmade fuktängar och en 
meandrande å.

Området ligger inom den s.k. Vombsänkan och dess 
isälvsavlagringar har gett upphov till mycket sandiga 
områden. Här kan man träffa på de båda sällsynta 
fibblorna, klubbfibbla och åkerfibbla. Området har ett 
såväl geologiskt och biologiskt som ett markhistoriskt 
värde. Vidare är området estetiskt tilltalande och 
värdefullt för friluftslivet.

Pågående samarbetsprojekt: LIFEscape – Vombsänkan, 
LIFE-projektet ”Målarmusslans återkomst”. 

42

Area: 884 ha
Nuvarande skydd: Inom område 
av riksintresse för naturvården och 
kulturmiljövården, landskapsbilds-
skydd samt delvis naturreservat. 
Natura 2000. Ramsarområde.

Källor:
1. Sjöbo översiktsplan, 1992
2. Bevarandeprogram för 

natur- och kulturmiljövården i 
odlingslandskapet, 1992

3. Våtmarksinventering i 
Malmöhus län, 1994

4. Naturvårdsprogram för 
Malmöhus län, 1995

5. Nationell bevarandeplan för 
odlingslandskapet, 1997

6. Naturcentrum, 2013, Simris-
hamnsbanan, delen Malmö 
– Tomelilla, inventering och 
naturvärdesbedömning 
– sträcka utmed Klingavälsån



a

b

c
e

d
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NATURRESERVATET 
KLINGAVÄLSÅNS
DALGÅNG

Naturreservatet Klingavälsåns dalgång omfattar 
ca 2 200 ha, varav ca en tredjedel finns inom 
Sjöbo kommun. De flacka och på vårarna 

normalt översvämmade markerna mellan Sövdesjön och 
Vombsjön, som omger den slingrande och lugnt fram-
flytande Klingavälsån, har sedan länge varit berömda 
för sitt rika fågelliv, främst för de många häckande 
vadarna. Tyvärr har fågellivet minskat, bl.a. på grund av 
ökad uttorkning och för svagt betestryck. Kvar är dock 
storspoven som häckar med ett 10-tal par. Vid Karups 
ängar häckar förutom storspov även enkelbeckasin 
sydlig gulärla och, sånglärka. 

De torra markerna uppvisar en artrik torrängsflora. 
Trädesåkrar, som inte brukats på lång tid, är oftast 
be-vuxna med bosttåtelvegetation med bl.a. hedblomster 
eller till och med ljung. På den lätta åkermarken, i träda 
eller i en rågåker, kan man träffa på det sällsynta och 
starkt hotade åkerogräset klubbfibblan.
Norr om Henriksdal finns en rest av en stubbskottäng, 
som idag domineras av al med inslag av ask, rönn, hassel 
och nypon.

Under vinterhalvåret är Klingavälsåns naturreservat en 
övervintringslokal för tusentals gäss och då kan även 
kungsörn och havsörn ses regelbundet inom området.

Vid Karups Nygård pågår ett storkprojekt med syfte att 
återinföra storken i landet. Utöver de hägn som finns 
där finns det även ett hägn vid Hemmestorps mölla. 

42a

Klass: 1
Kriterier: NKZBGLR
Motiv: Odlingslandskap, fauna, 
flora, geologi, landskapsupplevelse
Area: Totalt 2 175 ha varav 870 ha 
inom Sjöbo kommun
Nuvarande skydd: Naturreservat. 
Natura 2000-område.  Område av 
riksintresse för naturvård, frilufts-
liv och delvis inom område av 
riksintresse för kulturmiljövården. 
Internationellt värdefullt våt-
marksområde enligt Ramsar-kon-
ventionen.

Rödlistade arter: 
Kärlväxter: Klubbfibbla Arnoseris 
minima (EN), pipstäkra Oenanthe 
fistulosa5 (EN), ask Fraxinus 
excelsior (VU)
Däggdjur: Kronhjort Cervus 
elaphus elaphus (NT)
Fåglar: Havsörn Haliaeetus 
albicilla* (NT), Sånglärka Alauda 
arvensis (NT), kungsfiskare Alcedo 
atthis (VU), sydlig gulärla 
Motacilla flava flava (VU), 
storspov Numenius arquata (VU), 
blå kärrhök Circus cyaneus* (NT), 
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NATURRESERVATET 
KLINGAVÄLSÅNS
DALGÅNG

42a

Det öppna landskapet kring den på många ställen 
meandrande åfåran är mycket tilltalande och värdefullt 
för friluftslivet.

En återintroduktion av tjockskalig målarmussla pågår i 
Klingavälsån,”Målarmusslans återkomst” (projektet 
UC4LIFE). Dalgången har också varit föremål för ett 
EU-projekt, LIFEscape.

sädgås Anser fabalis* (NT), 
kungsörn Aquilla chrysaetos* (NT), 
fjällvråk Buteo lagopus* (NT)
* Övervintrande

Önskvärd skötsel:
Fortsatt hävd samt åtgärder för en 
ökad vattenhållning inom områ-
det. 

Hot:
Upphörd hävd, uppodling samt 
dränering.

Källor:
1. Natur i Sjöbo 1987
2. Skyddsvärda trädmiljöer i 

Skåne (Per Blomberg). Lund 
2000

3. Ängs- och betesmarksinvente-
ringen 2002-2004

4. Skogsvårdsstyrelsens nyckel-
biotopsinventering nr 74

5. Artportalen, ArtDatabanken, 
SLU

6. Bevarandeplan, Länsstyrelsen 
i Skåne län, 2005

7. Naturcentrum. 2013. Simris-
hamnsbanan. Delen Malmö 
– Tomelilla. Inventering och 
naturvärdesbedömning 
– sträcka utmed Klingavälsån

8. Riksintresse friluftsliv. 
Länsstyrelsen i Skåne 2014
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LÖVSKOGSLUND 
VID KUMLATOFTA
Nordväst om Kumlatofta by ligger en lövskogs-

lund med främst ask, ek och inslag av björk och 
klibbal. Skogen bedöms ha varit brukad tidigare 

som en stubbskottskog. Idag är den under igenväxning 
men här och var finns äldre ekar. Fältskiktet är frodigt 
och här växer bl.a. kärrfibbla, gullpudra, bäckbräsma, 
skärmstarr och storrams. Lunden har tidigare varit en 
trädrik ängsmark på byns inmark.

42b

Klass: 1
Kriterier: NK
Motiv: Odlingslandskap
Area: 5 ha
Nuvarande skydd:Inom område 
av riksintresse för naturvård och 
kulturmiljövården.

Rödlistade arter: 
Kärlväxter: Ask Fraxinus excelsior 
(VU)

Önskvärd skötsel:
Viss röjning för att öka ljusinsläp-
pet och variationen i trädstruktu-
ren samt bete.

Hot:
Igenväxning.

Källor:
1. Natur i Sjöbo kommun 1987
2. Skyddsvärda trädmiljöer i 

Skåne för bevarande av den 
biologiska mångfalden (Per 
Blomberg). Naturskyddsfören-
ingen i Skåne, Lund 2000

3. Skogsvårdsstyrelsens nyckel-
biotop nr 151

4. Förteckning över områden av 
riksintresse för naturvård. 
Länsstyrelsen i Skåne län 2001
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HAGMARK VID
SÖVDEMÖLLA
Hagmarken, som ägs av Sjöbo kommun, går 

under namnet ”Anders hage”. Hagmarken ligger 
intill Klingavälsån strax söder om Sövdemölla. 

Hagmarken innehåller ett stort antal grova ekar och 
alar. Den norra delen betas medan den södra har 
lämnats till fri utveckling. I den senare delen finns en 
del vackra hasselbuketter. Vegetationen i den betade 
delen är av rödvenstyp.

Bland fåglarna kan nämnas nötväcka, spillkråka och 
kattuggla. Insektslivet är tämligen rikt. Bland gräshop-
porna kan nämnas backgräshoppa, kortvingad ängsgräs-
hoppa, solgräshoppa och rödgumpgräshoppa.

42c

Klass: 1
Kriterier: NK
Motiv: Odlingslandskap
Area: 1,7 ha
Nuvarande skydd: Inom område 
av riksintresse för naturvård.

Rödlistade arter: 
Kärlväxter: Ask Fraxinus excelsior 
(VU), skogsalm Ulmus glabra 
(VU), bokarv Stellaria neglecta 
(VU)

Önskvärd skötsel:
Fortsatt bete i den norra delen 
samt gallring och frihuggning av 
ekarna i den södra delen.

Hot:
Upphörd hävd.

Källor:
1. Natur i Sjöbo kommun 1987
2. Förteckning över områden av 

riksintresse för naturvården
3. Länsstyrelsen i Skåne län 2001
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BETESMARK 
NORDVÄST OM 
SÖVDE BY
Området utgörs av torra, sandiga marker, som 

hotades av igenväxning i början av 2000-talet. 
En restaurering gjordes 2004 varvid merparten 

av all högre vegetation togs bort. Floran är artrik och 
varierar med fuktighetsgraden. Vegetationen på de torra 
partierna domineras av rödven med inslag av mandel-
blom, gulmåra, blåklocka, backtimjan, backnejlika, 
hedblomster, vanlig backsippa, backtrift, monke, 
fältmalört och ljung. På de något fuktigare delarna 
växer bl.a. knapptåg, lentåtel, höstskallra och åkertistel.

Insektslivet är mycket artrikt. Bland fjärilarna kan 
nämnas svartfläckig blåvinge, hedpärlemorfjäril, bred-
brämad bastardsvärmare, ängsmetallvinge, puktörneblå-
vinge, vitfläckig guldvinge och silverstreckad pärlemor-
fjäril. Gräshoppsfaunan är också artrik. Här hörs bl.a. 
liten klubbgräshoppa. rödgumpgräshoppa, solgräshop-
pa, slåttergräshoppa och kortvingad ängsgräshoppa.

Närheten till Sövde sommarby gör området attraktivt 
för det rörliga friluftslivet.

42d

Klass: 1
Kriterier: NZB
Motiv: Flora, fauna
Area: 13 ha
Nuvarande skydd: Inom område 
av riksintresse för naturvård.

Rödlistade arter: 
Kärlväxter: Vanlig backsippa 
Pulsatilla vulgaris subsp. vulgaris 
(VU)
Fjärilar: Hedpärlemorfjäril 
Argynnis niobe (NT), svartfläckig 
blåvinge Phengaris arion3 (NT), 
bredbrämad bastardsvärmare 
Zygaena lonicerae3 (NT), ängs-
metallvinge Adscita statices (NT)
Steklar: Småfibblebi Panurgus 
calcaratus (NT)

Önskvärd skötsel:
Bete.

Hot:
Upphörd hävd.

Källor:
1. Natur i Sjöbo kommun 1985
2. Förteckning över område av 

riksintresse för naturvård. 
Länsstyrelsen i Skåne län 2001

3. Artportalen, ArtDatabanken, 
SLU
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GRUSTAG 
NORDOST OM 
SÖVDE BY

Grustaget, som är omgivet av ung tallskog, har 
exploaterats sparsamt under en lång tid. Vegeta-
tionen utgörs av en torrmarksflora i olika 

successioner. Här växer bl.a. hedblomster, flockfibbla, 
väddklint, ängssyra, klibbkorsört, röllika, mjölke och 
bergmynta. Området är mest intressant ur insektssyn-
punkt. Här finns bl.a. ett sällsynt sandbi, småfibblebi, 
som här har ett av sina få tillhåll i Skåne. Bland fjärilar 
kan nämnas kartfjäril.

42e

Klass: 2
Kriterier: NZ
Motiv: Fanua
Area: 7,8 ha
Nuvarande skydd: Inom område 
av riksintresse för naturvård.

Rödlistade arter: 
Steklar: Småfibblebi Panurgus 
calcaratus (NT)

Önskvärd skötsel:
Områden som är färdigexploate-
rade är under igenväxning, bl.a. av 
tall och björk. Man bör snarast 
röja bort denna vegetation för att 
gynna insektslivet. Efterbehand-
lingsplanen skall utformas med 
särskild hänsyn till sandbina. 

Hot:
Igenväxning och felaktig efterbe-
handling.

Källor:
1. Förteckning över områden av 

riksintresse för naturvård. 
Länsstyrelsen i Skåne län 2001
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SUMPSKOG UTMED 
OREHUSABÄCKEN 
VID HEMMES-
TORPS EKE
Området utgörs av en fuktskog utmed den 

meandrande Orehusabäcken. Trädskiktet består 
av al och ask medan buskskiktet utgörs av hägg, 

vildkaprifol och rönn. Markfloran består bl.a. av 
harsyra, kärrfibbla, skärmstarr, strätta, långsvingel, 
lundelm, lundbräken och hultbräken. Här växer också 
den sällsynta mellanhäxörten.

43

Klass: 1
Kriterier: NBG
Motiv: Naturtyp, flora och geologi
Area: 9,9 ha
Nuvarande skydd: Naturtyp, 
f lora och geologi

Rödlistade arter: 
Kärlväxter: Ask Fraxinus excelsior 
(VU)

Önskvärd skötsel:
Fri utveckling.

Hot:
Dränering.

Källor:
1. Natur i Sjöbo kommun 1987
2. Bevarandeprogram för 

natur- och kulturmiljövärden i 
odlingslandskapet 1992

3. Våtmarksinventering i 
Malmöhus län 1994

4. Naturvårdsprogram för 
Malmöhus län 1995

5. Förteckning över områden av 
riksintresse för naturvård. 
Länsstyrelsen i Skåne 2001
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TORRA GRÄS-
MARKER NORDOST 
OM ILSTORPS 
KYRKA

Området omfattar ett grustag samt omkringlig-
gande igenlagd åkermark på sandmark. Floran 
på sandmarken utgörs av en artrik torrmarks-

flora, bestående bl.a. av knylhavre, luddtåtel, lentåtel, 
stor ängssyra, sandvita, stånds, monke, gulmåra, 
fältmalört, färgkulla, flockfibbla, åkervädd samt stora 
bestånd av hedblomster. Förekomsten av rätvingar är 
stor inom denna del av området, bl.a. den sällsynta 
gröna hedvårtbitaren. Bland gräshopporna kan nämnas 
backgräshoppa, slåttergräshoppa och liten klubbgräs-
hoppa. 

Av fjärilar kan nämnas bl.a. slåttergräsfjäril, kamgräsfjä-
ril, vitfläckig guldvinge, tistelfjäril, nässelfjäril, ängsme-
tallvinge och streckad hedspinnare.

Grustaget är ur faunistisk synpunkt ännu intressantare. 
Här finns främst en stekelfauna med ett flertal säll-synta 
biarter som kustsandbi, väddsandbi och slåttersandbi. 
En orsak till förekomsten av en så rik insektsfauna i och 
i anslutning till grustaget är det speciella mikroklimatet 
med bl.a. höga temperaturer samt en rik örtflora.

I den stora dammen häckar gråhakedopping och här 
finns också lövgrodor. Bland övriga fåglar kan nämnas 
buskskvätta och stenskvätta.

44a

Klass: 1
Kriterier: NBZ
Motiv: Flora, fauna
Area: 48,3 ha
Nuvarande skydd: Naturvårdsav-
tal. 

Rödlistade arter: 
Kärlväxter: Luddvicker Vicia 
villosa6 (VU), åkerkulla anthemis 
arvensis6 (NT)
Fåglar: Vaktel Coturnix coturnix4 
(NT), rapphöna Perdix perdix6 
(NT), sånglärka Alauda arvensis6 
(NT), backsvala Riparia riparia6 
(NT)
Steklar: Kustsandbi Andrena 
thoracica6 (RE), slåttersandbi 
Andrena humilis (EN), slåttergökbi 
Nomada integra (EN), stäppsmalbi 
Lasioglossum brevicorne2 (VU), 
monkesolbi Dufourea halictula2 
(VU), storfibblebi Panurgus 
banksianus2 (VU), mosshumla 
Bombus muscorum6 (VU), Nysson 
tridens2 (rovstekel) (NT), vädd-
sandbi Andrena hattorfiana2 (NT)
Fjärilar: Ängsmetallvinge Adscita 
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44a

3. Miljökonsekvensbeskrivning 
gällande floran och faunan på 
fastigheten Ilstorp 28:21 till 
följd av ansökan om utökad 
sand- och grustäkt. Rapport 
juni 2002. Naturvårdskonsult 
Gerell

4. Svalan, ArtDatabanken, SLU
5. Sörensson, M. 2001. Förbi-

sedd eller invandrad? - Nya 
fynd av rovstekeln Nysson 
tridens Gerst. i Sverige 
(Hymenoptera: Sphecidae). 
- Ent. Tidskr. 122: 98

6. Artportalen, ArtDatabanken, 
SLU

statices (NT), ängsnätfjäril 
Melitaea cinxia6 (NT), mindre 
blåvinge Cupido minimus6 (NT)
 Flugor: Stubbhårsskuldrad 
rovfluga Machimus arthriticus6 
(EN)
Skalbaggar: Hypera dauci3 (VU), 
Cryptocephalus sericeus2 (NT), smal 
frölöpare Harpalus anxius3 (NT), 
Silpha obscura3 (NT)

Önskvärd skötsel:
Naturvårdsavtal. 

Hot:
xx

Källor:
1. Sammanställning av gräs-

marksytor där grön hedvårtbi-
tare påträffats och som ägs 
åtminstone delvis av Sjöbo 
kommun (Oskar Kindvall). 
Stencil 1993-11-29

2. Mikael Sörensson, Zoologiska 
institutionen, Lunds universi-
tet muntl
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VÅTMARKSOMRÅDE
SÖDER OM SJÖBO 
SOMMARBY
Området omfattar ett antal grunda dammar i en 

öppen betesmark. Markerna betas f.n. av hästar. 
Strandvegetationen domineras av bredkaveldun. 

De grunda våtmarkerna attraherar framförallt migre-
rande vadare under vår och höst. Här har bl.a. observe-
rats brushane, svartsnäppa, grönbena, spovsnäppa, 
gluttsnäppa, kärrsnäppa, småsnäppa, mosnäppa, skogs-
snäppa och rödbena. Området är även en rastplats för 
sträckande änder såsom kricka, bläsand, skedandårta, 
och snatterand. Även flera gåsarter rastar inom området, 
bl.a. prutgås, bläsgås, sädgås, spetsbergsgås och vitkin-
dad gås.

Bland de häckande arterna kan de rödlistade arterna 
årta, storspov, vaktel och sånglärka nämnas. 

Inom området finns en damm med lökgroda.

44b

Klass: 1
Kriterier: NZ
Motiv: Fauna
Area: 25,0 ha
Nuvarande skydd: –

Rödlistade arter: 
Fåglar: Årta Anas querquedula1 
(VU), storspov Numenius arquata1 
VU), sädgås Anser fabalis1 * (NT), 
myrspov Limosa lapponica1* (VU), 
brushane Philomachus pugnax1 * 
(VU). vaktel Coturnix coturnix1 
(NT), sånglärka Alauda arvensis1 
(NT)
Grodor: Lökgroda Pelobates fuscus1 
(NT)
*migrerande arter

Önskvärd skötsel:
Fortsatt bete.

Hot:
Upphörd hävd, igenväxning av 
dammarna.

Källor:
1. Artportalen, ArtDatabanken, 

SLU
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TORRA GRÄS-
MARKER ÖSTER 
OM SKARRIE GÅRD
Området består av sandiga marker, som begränsas 

i norr av ett tallskogsbryn och i söder av odlad 
mark. Vegetationen utgörs av en torrmarksflora, 

bestående bl.a. av knylhavre, borsttåtel, femfingerört, 
fältmalört, gulmåra, hedblomster, backtimjan, vädd-
klint och åkervädd. Tyvärr har hävden upphört, vilket 
redan nu resulterat i en begynnande igenväxning med 
tall och björk.

Området hyser en mycket intressant insektsfauna, bl.a. 
med grön hedvårtbitare och flera rödlistade sandbin. 

44c

Klass: 1
Kriterier: NZB
Motiv: Fauna, flora
Area: 3,5 ha
Nuvarande skydd: –

Rödlistade arter: 
Fåglar: Vaktel Coturnix coturnix 
(NT)
Steklar: Storfibblebi Panurgus 
banksianus1 (VU), praktbyxbi 
Dasypoda hirtipes1 (NT), lusernbi 
Melitta leporina1 (NT)

Önskvärd skötsel:
Borttagning av högre vegetation 
(tall, björk). Bete eller ev. avhyv-
ling av marken.

Hot:
Igenväxning av tall och björk samt 
exploatering genom bebyggelse.

Källor:
1. Uppgifter från prof. Anders L. 

Nilsson (muntl.), Avd. för 
växtekologi, Evolutionsbiolo-
giskt centrum, Uppsala 
universitet
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SJÖBO ORA 
MED OMGIVNINGAR
Sjöbo Ora är ett platåområde med mäktiga isälvsav-

lagaringar som mot Fyledalen begränsas av branta 
sluttningar. Sluttningarna, vettande mot sydväst, 

är genomdragna här och var av raviner, skapade en gång 
av strida isälvar. Sjöbo Ora var tidigare helt bokskogs-
klädd men efter oktoberstormen 1967 har granen blivit 
det dominerande trädslaget. 

Oran utgör troligen ett av de sällsynta områdena i 
Skåne med trädkontinuitet sedan medeltiden. I Linnés 
Skånska resa noterar han den stora ”bökeskogen” på sin 
färd mellan Tunbyholm och Sjöbo. I nedre delarna av 
sluttningarna finns ett 40-tal källsprång, som här och 
var bildar små kärr, varav ett är det botaniskt intres-
santa Vitabäckskärret. Dalbottnen upptas av betesmar-
ker och en omfattande sumplövskog.

45

Area: 1 387 ha
Nuvarande skydd: Delvis natur-
reservat inkl. Natura 2000-områ-
den. Område av riksintresse för 
naturvård och friluftsliv. Land-
skapsbildsskydd.

Källor:
1. Skånska resa. År 1749 (Carl 

Linnaeus)
2. Översiktsplan för Sjöbo 

kommun 1992
3. Bevarandeprogram för 

natur- och kulturmiljövärden i 
odlingslandskapet 1992

4. Våtmarksinventering i 
Malmöhus län 1994

5. Naturvårdsprogram för 
Malmöhus län 1995

6. Förteckning över områden av 
riksintresse för naturvård. 
Länsstyrelsen i Skåne 2009

7. Natura 2000 i Skåne. Delrap-
port 4. Länsstyrelsen i Skåne 
län. Medd. nr 2001:12. 2001

8. Skogsvårdsstyrelsens nyckel-
biotopsinventering (se delomr.)



a

e
f

d
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b
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GUMPARP MED
OMGIVNINGAR
Området utgörs av sluttningszonen vid Gumparp 

samt intilliggande dalbotten. Den sandiga och 
sol-exponerade sluttningen hyser ett stort antal 

hotade insekter, bl.a. slåttersandbi, slåttergökbi, stor-
fibblebi och ölandsgökbi. Inom området finns ett 
bokskogsparti med gamla träd, där man konstaterat 
förekomst av rödlistade lavar. Floran utgörs av torr-
marksarter, som backtimjan, blåmunkar, hedblomster, 
gråfibbla, gullris och harris. Inom området växer även 
den starkt hotade klubbfibblan. Dalbottnen omfattar 
förutom ett par fotbollsplaner fibblerika betesmarker 
som är av betydelse för bl.a. storfibblebiet.

45a

Klass: 1
Kriterier: NBZR
Motiv: Fauna, flora, friluftsliv
Area: 26,8 ha
Nuvarande skydd: Område av 
riksintresse för naturvård och 
friluftsliv. Landskapsbildsskydd.  

Rödlistade arter: 
Kärlväxter: Klubbfibbla Arnoseris 
minima3 (EN), luddbjörnbär Rubus 
insularis (NT)
Lavar: Stiftklotterlav Opegrapha 
vermicellifera4, orangepudrad 
klotterlav Opegrapha ochrocheila4, 
bokvårtlav Pyrenula nitida4 (NT)
Steklar: Ölandsgökbi Nomada 
similis5 (EN), slåttersandbi 
Andrena humilis5 (EN), slåtter-
gökbi Nomada integra5 (EN), 
storfibblebi Panurgus banksianus5 
(VU), stäppsmalbi Lasioglossum 
brevicorne5 (VU), nätblodbi 
Sphecodes reticulatus5 (NT), 
praktbyxbi Dasypoda hirtipes5 

(NT), kustbandbi Halictes 
confusus5 (NT).Fjärilar: Åkerväd-
dantennmal Nemophora metallica4 
(VU), ängsmetallvinge Adscita 
statices4 (NT), bredbrämad 
bastardsvärmare Zygaena lonicerae5 
(NT), mindre bastardsvärmare 
Zygaena viciae4 (NT), mindre 
blåvinge Cupido minimus4 (NT), 
ängsnätfjäril Melitaea cinxia4 
(NT), violettkantad guldvinge 
Lycana hippothoe (NT)
Skalbaggar: Labidostomis 
longimana4 (NT), Cryptocephalus 
sericeus4 (NT)

Önskvärd skötsel:
Bortröjning av invandrat harris, 
tall och björk inom nu öppna ytor. 
Slåtter av vissa gräsytor. Fortsatt 
bete i dalen.
Skötselplan har upprättats för 
lokalen med gaddsteklar.



Hot:
Upphörd hävd. Gräsklippning med 
maskin.

Källor:
1. Natur i Sjöbo kommun 1987
2. Ängs- och betesmarksinvente-

ringen 2002-2004
3. Skånes Flora, Lunds Bota-

niska Förening.
4. Naturcentrum. 2013. Simris-

hamnsbanan. Delen Malmö 
– Tomelilla. Naturvärden 
Sjöbo Ora med omgivning

5. Artportalen, ArtDatabanken, 
SLU

6. Förteckning över områden av 
riksintresse för naturvård. 
Länsstyrelsen i Skåne län 
2001

7. Riksintresse friluftsliv. 
Länsstyrelsen i Skåne län 2014

8. Länsstyrelsens WebbGIS
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ÄDELLÖVSKOG 
VID SKÄPPERÖD
Området består av en hagmark närmast den 

gamla statarlängan och en lövskog, genomdra-
gen av bäckar. Hagmarken innefattar ett 50-tal 

gamla ekar samt några bokar, varav en del är avsatta 
som evighetsträd. Skalbaggsfaunan är inte inventerad 
men ekoxe har observerats inom området. I en anlagd 
damm reproducerar sig lövgroda.

Lövskogen utgörs av bok och ask, den sistnämnda längs 
bäckarna och omkring ett kärr i den övre delen av 
området. Floran är lundartad och innefattar bl.a. 
sällsynta lundgräs som skogskorn och skugglosta. Bland 
övriga arter kan nämnas stor häxört, lundelm, långs-
vingel, lundslok, skogsstarr. I anslutning till de gamla 
ekarna finns kolonier av dvärgfladdermus och större 
brunfladdermus och jagande barbastell. Bland häckande 
fåglar kan nämnas skogsduva, kattuggla, ormvråk och 
röd glada.  

45b

Önskvärd skötsel:
Naturvårdsanpassat skogsbruk i 
lövskogen med bevarande av gamla 
träd. Utse ersättare till dagens 
evighetsträd.

Hot:
Avverkning av gamla lövträd och 
brist på nya generationers evighets-
träd.

Källor:
1. Natur i Sjöbo kommun 1987.
2. Artportalen, ArtDatabanken, 

SLU.
3. Rune Gerell och Karin Gerell 

Lundberg, opub. data
4. Skyddsvärda trädmiljöer i 

Skåne för bevarandet av den 
biologiska mångfalden (Per 
Blomberg).  Naturskyddsför-
eningen i Skåne, Lund 2000

5. Förteckning över områden av 
riksintresse för naturvård. 
Länsstyrelsen i Skåne 2001

6. Skogsvårdsstyrelsens nyckel-
biotopsinventering nr 79, 80 
och 81

7. Länsstyrelsens WebbGIS

Klass: 1
Kriterier: NBZ
Motiv: Fauna, flora
Area: 25,0 ha
Nuvarande skydd: Område av 
riksintresse för naturvård och 
friluftsliv. Landskapsbildsskydd. 
Nyckelbiotop ingår.

Rödlistade arter: 
Kärlväxter: Ask Fraxinus 
excelsior(VU), alm Ulmus glabra 
(VU), skugglosta Bromus ramosus 
(VU)2, skogskorn Hordelymus 
europaeus (NT)
Däggdjur: Barbastell Barbastella 
barbastellus3 (EN), kronhjort 
Cervus elaphus elaphus (NT)
Fåglar: Hämpling Carduelis 
cannabina2 (VU)
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LÖVSKOGSOMRÅDE
NORDOST OM 
TÅGRA
Området innefattar en smal bård av bokskog 

längs Orans sydvästsluttning, vars bryn som 
vetter mot betesmarker rymmer ett stort antal 

gamla ekar och bokar. Inom området finns ett par kärr 
med bl.a. brunstarr, skogssäv, kärrjohannesört, frossört 
och springkorn. Bokarv och skogsveronika växer längs 
skogsvägen. 

Flera fladdermusarter jagar inom området, bl. a. nord-
fladdermus, dvärgpipistrell, större brunfladdermus, 
trollpipistrell och barbastell. Bland fåglar kan nämnas 
häckande ormvråk, röd glada, spillkråka och skogsduva.

45c

Hot:
Avverkning av gamla lövträd. Brist 
på kommande evighesträd. 
Minskad yta lövträd.

Källor:
1. Rune Gerell och Karin Gerell 

Lundberg, opub. data
2. Skyddsvärda trädmiljöer i 

Skåne för bevarandet av den 
biologiska mångfalden (Per 
Blomberg).Naturskyddsfören-
ingen i Skåne, Lund 2000

3. Skogsvårdsstyrelsens nyckel-
biotopsinventering nr 82

4. Förteckning över områden av 
intresse för naturvård. 
Länsstyrelsen i Skåne 2001

5. Riksintresse friluftsliv. 
Länsstyrelsen i Skåne 2014

6. Länsstyrelsens WebbGIS

Klass: 1
Kriterier: NBZ
Motiv: Fauna, flora
Area: 21 ha
Nuvarande skydd: Område av 
riksintresse för naturvård och 
friluftsliv. Landskapsbildsskydd

Rödlistade arter: 
Kärlväxter: Bokarv Stellaria 
neglecta (VU), skogsveronika 
Veronica montana (VU), kärrjo-
hannesört Hypericum tetrapterum 
(NT)
Däggdjur: Barbastell Barbastella 
barbastellus1 (EN), kronhjort 
Cervus elaphus elaphus (NT)

Önskvärd skötsel:
Bevarande av gamla lövträd. Utse 
nya generationer evighetsträd. 
Ersätt barrplanteringar med 
lövträd.
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NATURRESERVATET
VITABÄCKSHÄLLORNA
Naturreservatet Vitabäckshällorna sträcker sig 

från Pälsadalen till Vitabäck och omfattar övre 
Fyledalens norra sluttning. Sluttningen är täckt 

av gammal bok- och tallskog. Marken är tämligen 
mager och fältskiktet domineras av kruståtel. Längs 
vägen som löper genom området finns en artrik torr-
backsflora med enstaka backsippor och hedblomster, 
stånds, backvial, väddklint och backtimjan. 

I den sandiga sydvästsluttningen skapas ett gynnsamt 
mikroklimat för insekter och andra ryggradslösa djur. 
Fjärils- och skalbaggsfaunan är artrik med bl.a. före-
komster av fläckig glansspinnare, taggbock, ekoxe, 
bokoxe och svart dödgrävare. Det mest uppseendeväck-
ande djuret inom området är dock en spindel. 1993 
observerades för första gången i Sverige Eresus sandalia-
tus (cinnaberinus), som är sällsynt inom hela sitt utbred-
ningsområde i norra Europa. Den spektakulärt färgade 
hannen har en röd bakkropp med två par svarta fläckar, 
ett färgmönster som påminner om en nyckelpiga.

Inom området har ett mycket stort antal fladdermusar-
ter registrerats. Här har följande arter noterats: Vatten-
fladdermus, taigafladdermus, fransfladdermus, större 
brunfladdermus, mindre brunfladdermus, gråskimlig 
fladdermus, sydfladdermus, nordfladdermus, trollpipist-
rell, dvärgpipistrell, sydpipistrell, barbastell och brun-
långöra.

Det varma mikrolimatet gynnar också kräldjuren. Inom 
området finns en mycket hög täthet av sandödla. Även 
snok är observerad inom området.

I områdets östra del finns det botaniskt intressanta 
Vitabäckskärret (rikkärr nr 1145). Kärret har bildats 
kring en källa med kalkhaltigt vatten. Kalk fälls ut och 
bildar kalktuff under mossemattorna. Bottenskiktet 
består mestadels av källklomossor, kalkäggmossa och 
spjutmossa. Fältskiktet karakteriseras av följande arter: 
Näbbstarr, hirsstarr, slankstarr, axag, kärrfräken, 

45d

Klass: 1
Kriterier: NZBKR
Motiv: Fauna, flora, odlingsland-
skap
Area: 137 ha
Nuvarande skydd: Naturreservat, 
Natura 2000-områden (Norra 
Fyledalen SE 0430089, Jordbod-
hällorna SE 0430129, Tannhuset 
SE 0430128, Vitabäckskällan SE 
0430127). Inom område av 
riksintresse för naturvård.

Rödlistade arter: 
Kärlväxter: Skogsalm Ulmus glabra 
(VU), vanlig backsippa Pulsatilla 
vulgaris subsp. vulgaris (VU), 
buskvicker dumetorum (VU), 
loppstarr Carex pulicaris5 (VU), 
kärrjohannesört Hypericum 
tetrapterum (NT), majnycklar 
Dactyorhiza majalis (NT), skogs-
korn Hordelymus europaeus (NT)
Mossor: Kalkkällmossa Philonotis 
calcarea5 (NT)
Lavar: Bokvårtlav Pyrenula nitida7 
(NT)
Svampar: Bokspindling Cortinarius 
anserinus7 (VU), gulprickig 
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45d

forts.
NATURRESERVATET
VITABÄCKSHÄLLORNA

vaxskivling Hygrophorus chrysodon7 
(NT), igelkottsröksvamp Lycopre-
don echinatum7 (NT), dofthätta 
Mycena diosma7 (NT), solkremla 
Russola romellii7 (NT), dvärgjord-
stjärna Gerastrum schmidelii (NT)
Däggdjur: Barbastell Barbastella 
barbastellus6 (EN), mindre brun-
fladdermus Nyctalus leisleri6 (EN), 
sydfladdermus Eptesicus serotinus6 
(EN), fransfladdermus Myotis 
nattereri6 (VU), kronhjort Cervus 
elaphus elaphus (NT)
Fåglar: Kungsörn Aquila chrysaetos 
(NT), sånglärka Alauda arvensis 
(NT), gräshoppsångare Locustella 
naevia (NT), blå kärrhök Circus 
cyaneus* (NT), fjällvråk Buteo lago-
pus* (NT), 
Kräldjur: Sandödla Lacerta agilis 
(VU)
Fjärilar: Fläckig glansspinnare 
Callimorpha dominula (NT), 
sotnätfjäril Melitaea diamina7 
(NT), ängsmetallvinge Adscita 
statices7 (NT), bredbrämad 
bastardsvärmare Zygaena lonicerae7 
(NT)
Skalbaggar: Nicrophorus vestigator7 
(EN), kullerlöpare Carabus 
convexus (VU), svart majbagge 
Meloe proscarabaeus (VU), tagg-
bock Prionus coriarius (NT), 
vårtordyvel Geotrupes vernalis 
(NT)
Spindlar: Eresus sandaliatus2 (EN)
Snäckor: Kalkkärrsgrynsnäcka 

gräsull, darrgräs, majviva, tätört, slåtterblomma, kärrjo-
hannesört, majnycklar och kärrknipprot. Området 
hävdas genom slåtter av Naturskyddsföreningen i Färs.

Vid en snäckinventering påträffades kalkkärrgrynsnäcka 
och smalgrynsnäcka7.

I dalbottnen sydväst om Tannhuset finns en naturbetes-
mark, en rest av den en gång i tiden omfattande kärrve-
getationen som bredde ut sig i stora delar av Fyledalen 
(rikkärr nr 1135). Fältskiktet domineras av trubbtåg, 
veketåg och brunstarr. I de fuktigare delarna kan man 
finna majnycklar och kärrjohannesört. Fåglarna repre-
senteras av bl.a. häckande enkelbeckasin, tornfalk och 
törnskata. 

Söder om naturbetesmarken vidtar en omfattande 
torvmark, som idag är igenvuxen främst av björk. Inom 
ett begränsat område är torven kalhaltig, vilket medför 
att där växer majnycklar, kärrknipprot, tvåblad, små-
vänderot och trubbtåg. Området utgör en av de vikti-
gaste reproduktionsplatserna för kronhjort inom sydös-
tra Skåne. Här finns också en tät stam av vildsvin. I 
västra delen av skogen har markägaren restaurerat ett 
igenvuxet kärr, vilket bl.a. resulterat i en stor population 
av lövgroda. Inom området finns en artrik fladdermus-
fauna. Här har bl.a. observerats barbastell, fransfladder-
mus, sydfladdermus, mindre brunfladdermus och 
trollpipistrell.

Trots alla dessa rariteter som nämnts så förknippar de 
flesta området med en ovanligt rik förekomst av säll-
synta rovfåglar. Här har merparten av Europas rovfåglar 
observerats. Inom området häckar kungsörn, röd glada, 
duvhök, ormvråk, bivråk och sparvhök.



Vertigo geyeri5 (NT)
* övervintrande

Önskvärd skötsel:
Enligt skötselplanen för reservatet.

Hot:
Generationsglapp när det gäller 
förekomst av gamla träd. 

Källor:
1. Natur i Sjöbo kommun 1987
2. Eresus cinnaberinus (Aranae, 

Eresidae) - presentation av en 
säregen och för Sverige ny 
spindelart (Karin Gerell Lund-
berg). Entomologisk Tidskrift 
115: 33-36. Lund 1994

3. Våtmarksinventering i 
Malmöhus län 1994

4. Skogsvårdsstyrelsens nyckel-
biotopsinventering nr 21 och 
22

5. Bager, H. & A. Persson. 2009. 
Skånes Rikkärr. Länsstyrelsen 
i Skåne län. Naturvård 
2009:41

6. Ingemar Ahlén, SLU, Uppsala 
muntligen

7. Artportalen, ArtDatabanken, 
SLU

8. Rune Gerell och Karin Gerell 
Lundberg, opub. data

9. Förteckning över områden av 
riksintresse för naturvård. 
Länsstyrelsen i skåne län 2001

10. Riksintresse friluftsliv. 
Länsstyrelsen i Skåne län 2014
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BOKSKOGSOMRÅDEN
VÄSTER OM 
TÅGRATORP
Området var fram till oktoberstormen 1967 täckt 

av gammal bokskog. Åsen har med all säkerhet 
haft skoglig kontinuitet tillbaks i medeltiden. 

Området omfattar idag unga till medelålders bokskogar 
med inslag av granplanteringar här och var. Kvar av den 
gamla bokskogen finns enstaka träd samt ett stort antal 
stubbar, som är av stor betydelse för vedinsektsfaunan i 
området. Fältskiktet domineras av gulplister i stora 
delar men söder om Tågratorp är floran mera lundartad, 
bl.a. med lundgröe, hässlebrodd, myska och lundarv. 
Svampfloran är artrik. Bland de mer ovanliga arterna 
kan nämnas kastanjesopp, igelkottsröksvamp, fjällsopp, 
rutbläcksvamp och koralltaggsvamp.

Skalbaggsfaunan är ovanligt rik tack vare förekomsten 
av gamla lövträd och stubbar. Här har bokblombocken 
ett av sina få tillhåll i Skåne. Bland övriga mer framträ-
dande arter kan nämnas vårtordyvel, läderlöpare, 
kullerlöpare, vår största kortvinge (Staphylinus olens), 
svart majbagge, stor kardinalbagge, björkblåoxe, bokoxe 
och taggbock. Fågelfaunan representeras av en rik 
småfågelfauna med bl.a. hämpling, stenknäck och 
dubbeltrast. Inom området häckar också spillkråka, 
gröngöling, skogsduva, korp, duvhök, sparvhök, katt-
uggla, ormvråk och röd glada.

Området är mycket viltrikt med bl.a. täta stammar av 
kronhjort, dovhjort och vildsvin. Här finns också flera 
fladdermusarter, bl.a. större brunfladdermus, sydfladder-
mus, nordfladdermus, brunlångöra, gråskinlig fladder-
mus, vattenfladdermus, mustaschfladdermus, tro 
llpipistrell, dvärgpipistrell och barbastell.Sjöbo Ora är 
ett frekventerat friluftsområde för utövare av joggning, 
mountainbike-åkning, cykling, ridning och promena-
der.

45e

Klass: 1
Kriterier: NBZR
Motiv: Fauna, flora, rörligt 
friluftsliv
Area: 84 ha
Nuvarande skydd: Område av 
riksintresse för naturvård och 
friluftsliv. Landskapsbildsskydd.

Rödlistade arter: 
Kärlväxter: Desmeknopp Adoxa 
moschatellina (NT)
Svampar: Koralltaggsvamp 
Hericium coralloides (NT), kastan-
jesopp Gyroporus castaneus (NT)
Däggdjur: Barbastell Barbastella 
barbastellus1 (EN), sydfladdermus 
Eptesicus serotinus1 (EN), kronhjort 
Cervus elaphus elaphus (NT)
Fåglar: Hämpling Carduelis 
cannabina (NT)
Fjärilar: Fläckig glansspinnare 
Callimorpha dominula (NT), 
bredbrämad bastardsvärmare 
Zygaena lonicerae (NT)
Skalbaggar: Bokblombock Anoplo-
dera scutellata (VU), kullerlöpare 
Carabus convexus (VU), svart 
majbagge Meloe proscarabaeus 



(VU), spindelbock Acanthoderes 
clavipes (NT), prydnadsbock 
Anaglyptus mysticus (NT), taggbock 
Prionus coriarius (NT)

Önskvärd skötsel:
Naturvårdsinriktad lövskogsskötsel 
och på sikt en avveckling av 
granskogen.

Hot:
Intensivt skogsbruk. Brist på nya 
generationer av evighetsträd.

Källor:
1. Rune Gerell och Karin Gerell 

Lundberg, opub. data
2. Natur i Sjöbo kommun 1987
3. Länsstyrelsens WebbGIS
4. Förteckning över områden av 

riksintresse för naturvård 
Länsstyrelsen i Skåne län 2001

5. Riksintresse friluftsliv. 
Länsstyrelsen i Skåne län 2014
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BOKSKOG 
NORR OM
PANTAREGÅRDEN
Området utgörs av en före detta hagmark som 

planterats och idag består av en medelåldrig 
bokskog. Bokskogen är belägen öster om 

Anklam, strax norr om riksväg 11. Inom området finns 
några större granplanteringar. Skogen uppvisar en 
lundartad flora med bl.a. lundgröe, hässlebrodd, myska, 
gulplister, ekorrbär, lundarv och skogsknipprot. Busk-
skiktet är mestadels glest och består av hägg, hagtorn 
och bokföryngring.

Inom området häckar bl.a. röd glada och ormvråk.

Området utnyttjas av det rörliga friluftslivet, främst 
ridning.

45f

Klass: 1
Kriterier: NZR
Motiv: Fauna, flora, rörligt 
friluftsliv
Area: 71 ha
Nuvarande skydd: Delvis inom 
område av riksintresse för natur-
vård och friluftsliv.

Rödlistade arter: 
Kärlväxter: Skogsalm Ulmus glabra 
(VU)
Däggdjur: Barbastell Barbastella 
barbastellus1 (EN), kronhjort 
Cervus elaphus elaphus (NT)

Önskvärd skötsel:
Naturvårdsinriktad lövskogsskötsel 
och på sikt en minskning av 
granbeståndet.

Hot:
Intensivt skogsbruk samt ökad 
andel granskog. Brist på gamla 
träd.

Källor:
1. Rune Gerell och Karin Gerell 

Lundberg, opub. data
2. Natur i Sjöbo kommun 1987 

Förteckning över områden av 
riksintresse för naturvård. 
Länsstyrelsen i Skåne län 
2001

3. Riksintresse friluftsliv. 
Länsstyrelsen i Skåne län 2014
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HAGMARK ÖSTER 
OM ANNEFRID 
(HÖRRS ÄNGAR)
Området omfattar en naturbetesmark och en 

bokskog, inneslutande alkärr och sumplöv-
skogsbestånd. Här och var står enstaka vidkro-

niga ekar och bokar, som indikerar att området tidigare 
har varit en betad hagmark som nu vuxit igen. Naturbe-
tesmarken har ett alltför dåligt betestryck, vilket 
medfört att den håller på att förbuskas, främst av 
hagtorn. Bland växterna kan nämnas skogsnäva, grönvit 
nattviol och Sankt pers nycklar. 

I bokskogen, som uppvisar en lundartad flora, växer 
bl.a. aklejruta, smörbollar, tandrot, sårläka, häss-le-
klocka, ormbär, storrams, kransrams, skogsknipprot och 
tvåblad.

Längs en bäck övergår bokskogen i en sumplövskog, 
bestående av al och ask. Fältskiktet domineras här av 
älggräs, kärrfibbla, bäckbräsma, skogsskräppa, skärms-
tarr och rankstarr.  Här påträffas också Jungru Marie 
nycklar och nästrot.

Inom en öppen, fuktig betesmark växer majnycklar och 
ängsnycklar.

46

Klass: 1
Kriterier: NZBK
Motiv: Odlingslandskap, flora
Area: 30 ha
Nuvarande skydd: Nyckelbiotoper 
ingår.

Rödlistade arter: 
Kärlväxter: Ask Fraxinus excelsior 
(VU), majnycklar Dactylorhiza 
majalis (NT)
Däggdjur: Kronhjort Cervus 
elaphus elaphus (NT)

Önskvärd skötsel:
Ökat betestryck i naturbetesmar-
ken samt naturvårdsinriktad 
lövskogsskötsel i bokskogen, bl.a. 
genom att spara äldre bokar och 
ekar.

Hot:
Intensiv skogsskötsel.

Källor:
1. Natur i Sjöbo kommun 1987
2. Skogsvårdsstyrelsens nyckel-

biotopsinventering nr 84
3. Skogens Pärlor, Skogsstyrelsen
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NATURBETES-
MARKER VID 
LILLELYCKE
Området utgörs av en öppen betesmark och en 

klibbaldunge i en dalgång längs ett biflöde till 
Tolångaån. Dalbottnen utgörs av en kalkhaltig 

torvmark medan intilliggande marker är mer stenbund-
na och torrare. Stora delar av den nuvarande betesmar-
ken har med all säkerhet varit slåttermark en gång i 
tiden. Vackra stenmurar omgärdar området.

Inom betesmarken finns ett rikkärr (nr 1106). Floran är 
mycket artrik med bl.a. majviva, kärrjohannesört, 
majnycklar, jungfru Marie nycklar, tätört, trindstarr, 
slankstarr, näbbstarr, vippstarr, tagelsäv, vildlin, slåtter-
blomma, smörbollar, ängsvädd och kärrsälting.

Av mossorna kan nämnas kärrbryum, guldspärrmossa, 
kärrkvastmossa, källtuffmossa, kalkkällmossa, band-
praktmossa, späd skorpionmossa, korvskorpionmossa, 
och gyllenmossa6.

Längs ån finns ett litet bestånd av den starkt hotade 
pipstäkran. De torrare partierna är delvis gödselpåver-
kade men man kan i de branta sluttningarna finna 
backsiljan, även den starkt hotad.

I bäcken finns tjockskalig målarmussla och öring.

Fågelfaunan representeras bl.a. av buskskvätta, skogs-
snäppa och rapphöna. 

47

Klass: 1
Kriterier: NBZK
Motiv: Fauna, flora, odlingsland-
skap
Area: 8,9 ha
Nuvarande skydd: Strandskydds-
område.

Rödlistade arter: 
Kärlväxter: Backsilja Peucedanum 
oreoselinum (EN), pipstäkra 
Oenanthe fistulosa (EN), kärrjo-
hannesört Hypericum tetrapterum 
(NT), majnycklar Dactylorhiza 
majalis (NT)
Mossor: Kalkkällmossa Philonotis 
calcarea6 (NT)
Fåglar: Rapphöna Perdix perdix 
(NT)
Blötdjur: Tjopckskalig 
målarmussla Unio crassus8 (EN)

Önskvärd skötsel:
Fortsatt beteshävd. Rikkärret är i 
behov av röjning av al.

Hot:
Upphört bete och gödsling



Källor:
1. Natur i Sjöbo kommun 1987
2. Bevarandeprogram för 

natur- och kulturmiljövärden i 
odlingslandskapet 1992

3. Våtmarksinventering i 
Malmöhus län 1993

4. Naturvårdsprogram för 
Malmöhus län 1995

5. Ängs- och betesmarksinvente-
ringen 2002-2004

6. Bager, H. & A. Persson. 2009. 
Skånes Rikkärr. Länsstyrelsen 
i Skåne län. Naturvård 
2009:41

7. Länsstyrelsens WebbGIS
8. Länsstyrelsen i Skåne län. 

Nationell och regional 
miljöövervakning 2014. Marie 
Eriksson



290

VANSTADS MOSSE
Området har genom omfattande dräneringar gått 

mot ett torrare stadium. Till följd av en upp-
hörd beteshävd har området dessutom vuxit 

igen. Västra delen av mossen har planterats med björk. 
De kvarvarande betesmarkerna är till viss del gödselpå-
verkade. Tack vare den kalkrika marken kan man dock 
fortfarande finna majviva, majnycklar och knagglestarr. 
Bland övriga arter kan nämnas ängsbräsma, kabbleka, 
kärrsilja, småvänderot och ängsull. En del av vångarna 
är omgärdade av stenmurar.

Fågelfaunan representeras bl.a av kärrsångare, näktergal, 
gök och rapphöna.

48

Klass: 2
Kriterier: NKB
Motiv: Fauna, flora, odlingsland-
skap
Area: 8,4 ha
Nuvarande skydd: –

Rödlistade arter: 
Kärlväxter: Majnycklar 
Dactylorhiza majalis (NT), 
ängsskära Serratula tinctoria6 (NT)
Däggdjur: Kronhjort Cervus 
elaphus elaphus (NT)
Fåglar: Rapphöna Perdix perdix 
(NT)

Önskvärd skötsel:
Fortsatt bete, gärna med ett ökat 
betestryck.

Hot:
Upphört bete och gödsling.

Källor:
1. Natur i Sjöbo kommun 1987
2. Bevarandeprogram för 

natur- och kulturmiljövärden i 
odlingslandskapet 1992

3. Våtmarksinventering i 
Malmöhus län 1993

4. Naturvårdsprogram för 
Malmöhus län 1995

5. Ängs- och betesmarksinvente-
ringen 2002-2004

6. Artportalen, ArtDatabanken, 
SLU
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NYVÅNG 
(BOKSKOG)

Nyvång är ett omfattande bokskogsområde 3,5 
km sydost om Lövestad. Området har en gång 
varit en hagmark som fått växa igen. Eftersom 

skogen tillhört ”kronan” har man här bedrivit en 
effektiv skogsskötsel, vilket resulterat i en vacker bok-
skog. Numera är marken i privat ägo. Förutom bok 
består trädskiktet av ask, al och avenbok. Här finns 
också enstaka ekar. Buskskiktet utgörs av askuppslag, 
hägg och al. Floran är lundartad. Här växer bl.a. 
lundgröe, lundslok, skogsstarr, skogsbingel, kirskål, 
myska, lundarv, stor häxört och kransrams på friskare 
marker medan gulplister, tandrot och sårläka återfinns 
på torrare partier. Bland de sällsyntare växterna kan 
skogsknipprot nämnas.

En inventering av fladdemusfaunan i området påvisade 
förekomst av den starkt hotade barbastellen. Övriga 
noterade arter var brunlångöra, större brunfladdermus 
och dvärgpipistrell.

I en liten bäck i områdets västra del har den starkt 
hotade pipstäkran påträffats.

Fågelfaunan är tämligen rik. Här finns bl.a. bofink, 
koltrast, taltrast, gärdsmyg, nötväcka, trädpiplärka, 
svarthätta, härmsångare och ormvråk.

49

Klass: 1
Kriterier: NZBK
Motiv: Odlingslandskap, flora
Area: 93 ha
Nuvarande skydd: –

Rödlistade arter: 
Kärlväxter: Pipstäkra Oenanthe 
fistulosa (EN), ask Fraxinus 
excelsior (VU)
Däggdjur: Barbastell Barbastella 
barbastellus2 (EN), kronhjort 
Cervus elaphus elaphus (NT)

Önskvärd skötsel:
En överhållning av skogen skulle 
öka den biologiska mångfalden. 
Om så inte är möjligt bör en 
slutavverkning göras i flera 
etapper. Alla ihåliga träd bör 
sparas.

Hot:
Intensivt skogsbruk.

Källor:
1. Natur i Sjöbo kommun 1987
2. Rune Gerell och Karin Gerell 

Lundberg, opub. data





294

LÖVSKOG INTILL
BÄRETOFTALUND
Området består av en blandlövhage och en öppen 

hagmark, omgiven av stenmurar. Lövskogen, 
som är betad, består av avenbok, bok och ek. 

Inne bland träden finns flera fuktsvackor med bl.a. 
tuvtåtel, gullpudra, älggräs, penningblad, vattenklöver 
och kabbleka. Mycken död ved finns på marken. 

Inom området häckar också stenknäck och röd glada.

50

Klass: 1
Kriterier: NKBZ
Motiv: Odlingslandskap, fauna
Area: 12 ha
Nuvarande skydd: –

Rödlistade arter: 
Kärlväxter: Ask Fraxinus excelsior 
(VU)

Önskvärd skötsel:
Naturvårdsinriktad skogsskötsel 
innefattande bl.a. en försiktig 
gallring samt bevarande av gamla 
träd.

Hot:
Intensivt skogsbruk.

Källor:
1. Natur i Sjöbo kommun 1987
2. Bevarandeprogram för 

natur- och kulturmiljövärden i 
odlingslandskapet 1992

3. Naturvårdsprogram för 
Malmöhus län 1995

4. Ängs- och betesmarksinvente-
ringen 2002-2004
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HAGMARKSOMRÅDE
VID BJÖRKHAGA
Ömse sidor om den gamla banvallen är den 

omfattande hagmarken belägen. Området är 
kraftigt stenbundet med fuktsvackor här och 

var. Förutom en bokdunge i norr växer enstaka askar, 
ekar och fågelbär längs stenmurarna. Buskskiktet, som 
består av slån, nypon och hagtorn, är tätt på sina 
ställen. 

Området utgörs av friska till fuktiga betesmarker, vilket 
skapar en mosaikartad flora. I fuktsvackorna växer 
vattenmöja, bäcknate och ältranunkel medan man på de 
något torrare markerna finner vanlig backsippa, ängs-
bräsma, humleblomster, jordtistel, backtimjan, knöl-
smörblomma, jungfrulin, blåsuga och mandelblomma. 
Här växer också Sankt Pers nycklar och grönvit nattviol.

Fågelfaunan är representerad av typiska hagmarksarter 
som törnsångare, gulsparv, ängspiplärka, stenskvätta 
och gök. Rapphöna och kornknarr har noterats inom 
området.

51

Klass: 1
Kriterier: NKB
Motiv: Odlingslandskap, flora
Area: 54 ha
Nuvarande skydd: –

Rödlistade arter: 
Kärlväxter: Ask Fraxinus excelsior 
(VU), vanlig backsippa Pulsatilla 
vulgaris ssp. vulgaris5 (VU), 
ängsskära Serratula tinctoria5 (NT) 
Fåglar: Kornknarr Crex crex6 
(NT), rapphöna Perdix perdix6 
(NT)

Önskvärd skötsel:
En fortsatt gallring av de mer 
omfattande buskagen samt fortsatt 
beteshävd.

Hot:
Upphört bete och gödsling.

Källor:
1. Natur i Sjöbo kommun 1987
2. Bevarandeprogram för 

natur- och kulturmiljövärden i 
odlingslandskapet 1992

3. Naturvårdsprogram för 
Malmöhus län 1995

4. Ängs- och betesmarksinvente-
ringen 2002-2004

5. Skånes Flora, Lunds Botaniska 
Förening

6. Artportalen, ArtDatabanken, 
SLU.
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ÖSTARP MED
OMGIVNINGAR
Området karakteriseras av ett stort inslag av 

hedbokskogar och betesmarker. De limnologiskt 
intressanta vatten-dragen Orehusabäcken och 

Avelsbäcken rinner genom området och bildar här och 
var raviner i de sandiga jordlagren. Området är geolo-
giskt intressant, bland annat genom förekomsten av 
isälvsfält och sanddyner. Det ålderdomliga kulturland-
skapet vid Kulturens Östarp med intilliggande gårdar 
ligger inom området.

52

Area: 265 ha
Nuvarande skydd: –

Källor:
1. Natur i Sjöbo kommun 1987
2. Översiktsplan för Sjöbo 

kommun 1992
3. Bevarandeprogram för 

natur- och kulturmiljövärden i 
odlingslandskapet 1992

4. Våtmarksinventering i 
Malmöhus län 1994

5. Naturvårdsprogram för 
Malmöhus län 1995

6. Ängs- och betesmarksinvente-
ringen 2002-2004



a
b

c

d
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BÄCKDAL NORDOST
OM ÖSTARP
Den meandrande Orehusabäcken bildar nordost 

om Östarp en bäckdal, som är bevuxen av en 
sumpskog bestående av flerstammiga klibbalar 

och askar. Längs den branta södra sidan finns en gles, 
medelåldrig bokskog. Buskskiktet i sumpskogen utgörs 
av hägg med inslag av hassel och enstaka hagtornsbus-
kar. Fältskiktet är artrikt. Här växer bl.a. långsvingel, 
lundelm, kärrfibbla, skärmstarr, bäckbräsma, strandly-
sing, stor häxört och aklejruta. De omgivande kanterna 
består av gammal hagmark.

Genom området går en markerad stig från Östarp.

52a

Klass: 1
Kriterier: NBZGR
Motiv: Flora, fauna, geologi, 
friluftsliv
Area: 7,2 ha
Nuvarande skydd: Naturvårdsav-
tal. Område av riksintresse för 
naturvård. Delvis nyckelbiotop.

Rödlistade arter: 
Kärlväxter: Ask Fraxinus excelsior 
(VU)

Önskvärd skötsel:
På sikt bör alskogen gallras för 
ökat ljusinsläpp.

Hot:
Igenväxning.

Källor:
1. Natur i Sjöbo kommun 1987
2. Skogens pärlor, Skogsstyrelsen
3. Förteckning över områden av 

riksintresse för naturvård, 
Länsstyrelsen i Skåne 2001





302

TORRA BETESMARKER 
VID ÖSTARP
Området utgörs av övervägande torra betesmarker 

med en artrik flora. Bl.a. växer här fårsvingel, 
borsttåtel, ludd-losta, sandstarr, bergsyra, 

hedblomster, gråbinka, fältmalört, rotfibbla och grå-
fibbla. Växterna har stor betydelse som värdväxter, 
pollen- och nektarproducenter för den mycket artrika 
insektsfaunan.

Inom området finns även en fuktig betesmark som 
slåttras. Bland växterna kan nämnas veketåg, gökbloms-
ter, smörblomma, kärrtistel och majnycklar.

52b

Klass: 1
Kriterier: NBZ
Motiv: Flora, fauna
Area: 35 ha
Nuvarande skydd: Område av 
riksintresse för naturvård.

Rödlistade arter: 
Kärlväxter: Majnycklar 
Dactylorhiza majalis (NT)
Lavar1: Bokvårtlav Pyrenula nitida 
(NT)
Fåglar: Bivråk Pernis apivorus2 
(VU), sånglärka Alauda arvensis 
(NT)
Steklar1: Ölandsgökbi Nomada 
similis (EN), väddgökbi Nomada 
armata (EN), slåttersandbi 
Andrena humilis (EN), monkesolbi 
Dufourea halictula (VU), storfibb-
lebi Panurgus banksianus (VU), 
stäppsmalbi Lasioglossum brevicorne 
(VU), pannblodbi Sphecodes 
miniatus (VU), väddsandbi 
Andrena hattorfiana (NT), sot-
sandbi Andrena nigrospina (NT), 
hedsidenbi Colletes fodiens (NT), 
praktbyxbi Dasypoda hirtipes (NT), 

kustbandbi Halictes confusus (NT), 
guldsmalbi Lasioglossum aeratum 
(NT), alvarsmalbi Lasioglossum 
latrivnte (NT), småfibblebi 
Panurgus calcaratus (NT), punkt-
blodbi Sphecodes puncticeps (NT), 
nätblodbi Sphecodes reticulatus 
(NT), mindre pansarstekel Tiphia 
minuta (NT), Pemphredon 
mortifer2 (NT),
Fjärilar1: Åkerväddantennmal 
Nemophora metallica (VU), 
streckhedspinnare Spiris striata 
(VU), ängsmetallvinge Adscita 
statices (NT), mindre blåvinge 
Cupido minimus (NT), Allmän 
purpurmätare Lythria cruentaria 
(NT), ängsnätfjäril Melitaea cinxia 
(NT), sexfläckig bastardsvärmare 
Zygaena filipendulae (NT), mindre 
bastardsvärmare Zygaena viciae 
(NT), bredbrämad bastardsvär-
mare Zygaena lonicerae (NT), 
hedpärlemorfjäril Argynnis niobe 
(NT), violettkantad guldvinge 
Lycaena hippothoe (NT)
Skalbaggar1: Hårdyngbagge 
Aphodius scrofa (VU), (bladbagge) 
Chrysolina sturmi, (bladbagge) 



Labidostoma longimana (NT), 
smaragdgrön fallbagge 
Cryptocephalus cericeus (NT), 
barkrödrock Ampedus cinnaberinus 
(NT), stor plattnosbagge 
Playrhinus resinosus (NT), större 
sågsvartbagge Uloma culinaris 
(NT)

Önskvärd skötsel:
 Fortsatt bete med relativt hårt 
betestryck som ger upphov till 
”tramp” i fältskiktet med tanke på 
den rika stekelfaunan.

Hot:
Upphörd hävd.

Källor:
1. Larsson, K. 2013. Kulturens 

Östarp. Översiktlig natur-
vårdsinventering med tonvikt 
på bin och andra insekter 
2013. ALLMA Natur och 
Kultur

2. Artportalen, ArtDatabanken, 
SLU

3. Förteckning över områden av 
riksintresse för naturvård, 
Länsstyrelsen i Skåne 2001
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BLANDLÖVSKOG 
KRING AVELS-
BÄCKEN
Inom ett inhägnat område kring Avelsbäcken, tillhö-

rande Simontorps säteri, finns rester av gamla 
hagmarker som delvis vuxit igen eller planterats. Det 

stora inslaget av grova träd av bok, ek och ask minner 
dock om ett öppnare landskap. Området längs den 
vackert meandrande bäcken har varit orört under en 
relativt lång tid och här finns mycken död ved, både i 
form av lågor och högstubbar. Utefter bäcken växer det 
främst klibbal, varav många är murkna eller ihåliga. 
Området är ett potentiellt tillhåll för mindre hackspett. 
Det stora vildsvinsbeståndet som finns inom hägnet har 
en tydlig påverkan på markfloran. Sluttningarna kring 
bäcken saknar vegetation till följd av deras slitage 
medan floran i dalbottnen domineras helt av bitterpil-
ört. De omgivande markerna har inslag av ek- och 
granplanteringar.

Fågelfaunan är rik med bl.a. ormvråk, skogsduva, 
forsärla, gärdssmyg, stenknäck och nötväcka.

52c

Klass: 1
Kriterier: NZG
Motiv: Fauna, geologi
Area: 65,6 ha
Nuvarande skydd: Område av 
riksintresse för naturvård. Delvis 
biotopskyddsyta. Delvis nyckelbio-
top.

Rödlistade arter: 
Kärlväxter: Ask Fraxinus excelsior 
(VU), kal knipprot Epipactis 
phyllanthes (VU)

Önskvärd skötsel:
Fri utveckling av området kring 
bäcken.

Hot:
Intensivt skogsbruk.

Källor:
1. Skogens pärlor. Skogsstyrelsen
2. Förteckning över områden av 

riksintresse för naturvård. 
Länsstyrelsen i Skåne län 2001

BILD/BILDER
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RAVIN ÖSTER OM
RÖDDEMÖLLA
Den här skarpt nedskurna dalgången, delvis 

bevuxen med klibbal och enstaka askar, finner 
vi i de övre delarna av Orehusabäcken. Längs 

ravinens kanter står mycket gamla och pampiga bokar, 
några med en intressant lavflora. Fältskiktet är glest till 
följd av utskuggning och domineras bl.a. av kirskål 
ochgulplister. Buskskiktet utgörs av hägg, brakved samt 
uppslag av bok. Längs bäcken växer den sällsynta 
mellanhäxörten. 

52d

Klass: 1
Kriterier: NBG
Motiv: Flora, geologi
Area: 1,3 ha
Nuvarande skydd: Området av 
riksintresse för naturvård. Biotop-
skyddsyta. Delvis nyckelbiotop.

Rödlistade arter: 
Kärlväxter: Ask Fraxinus excelsior 
(VU), skogsalm Ulmus glabra 
(VU)
Lavar: Bokkantlav Lecanora 
glabrata1(NT), bokvårtlav Pyenula 
nitida1(NT)

Önskvärd skötsel:
Fri utveckling av området kring 
bäcken.

Hot:
–

Källor:
1. Skogsvårdsstyrelsens nyckel-

biotopsinventering nr 87
2. Skogens pärlor. Skogsstyrelsen
3. Förteckning över områden av 

riksintresse för naturvård. 
Länsstyrelsen i Skåne län 2001
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BREDAMOSSEN
Breamossen är en liten mosse som tillhört gårdarna 

i Everlövs by och som utnyttjats för torvtäkt. 
Genom långtgående ägosplittring har mossen inte 

brukats sedan 1930-talet och därför vuxit igen med al, 
ask, björk, bok och ek. Vattnet är delvis kalkhaltigt, 
vilket ger upphov till en intressant flora. Här växer bl.a. 
slokstarr, tagelstarr5 och kärrjohannesört. Bland övriga 
arter kan nämnas bunkestarr, strandklo, besksöta, 
fackelblomster, nejlikrot, tvåblad och kärrviol.

53

Klass: 2
Kriterier: NBK
Motiv: Odlingslandskap, flora
Area: 7,2 ha
Nuvarande skydd: Inom område 
av riksintresse för naturvård.

Rödlistade arter: 
Kärlväxter: Kärrjohannesört 
Hypericum tetrapterum (NT)

Önskvärd skötsel:
Fortsatt fri utveckling.

Hot:
Utdikning.

Källor:
1. Natur i Sjöbo kommun 1987
2. Bevarandeprogram för 

natur- och kulturmiljövärden i 
odlingslandskapet 1992

3. Naturvårdsprogram för 
Malmöhus län 1995

4. Förteckning över områden av 
riksintresse för naturvård. 
Länsstyrelsen i Skåne län 2001

5. Ängs- och betesmarksinvente-
ringen 2002-2004
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HAGMARKER 
NORR OM EKERÖD
Hagmarkerna norr om Ekeröd ligger i ett undule-

rande landskap där torrbetesmarker växlar med 
fuktsvackor. Detta mycket vackra och omväx-

lande beteslandskap uppvisar rester av det gamla 
kulturlandskapet i form av fägator, stenmurar och 
gamla utmarksträd. I svackorna finns ofta småvatten, 
som hyser lövgrodor.

54

Area: 170 ha
Nuvarande skydd: –

Källor:
1. Natur i Sjöbo kommun 1987
2. Naturvårdsprogram för 

Malmöhus län 1995
3. Ängs- och betesmarksinvente-

ringen 2002-2004



a

b
c
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HAGMARK ÖSTER
OM EKERÖD
Hagmarken är belägen i ett mycket vackert 

undulerande landskap med svackor och kullar. 
Området vegetationsstruktur visar på en 

mycket lång beteshävd, bl.a. med utomordentligt vackra 
betade bryn och purror samt stenmurar. En viss gödsel-
påverkan finns i områdets västra del. Till hagmarken 
leder en fägata. Marken är stenbunden i stora delar av 
området. Längs stengärdsgårdarna växer vidkroniga 
ekar, bokar och askar. En mer sammanhållen aldunge 
finns i den östra delen. 

Buskskiktet är glest och består av slån, nypon och 
hagtorn. På de torrare partierna dominerar vårbrodd, 
knippfryle, knölsmörblomma, åkervädd och gökärt 
medan man på de fuktigare delarna finner bl.a. ängs-
bräsma, blåsuga, jordtistel och bäcknate. I området 
finns tre små dammar med bl.a. lövgrodor och klock-
grodor4. I alskogen växer Sankt Pers nycklar.

En inventering av fladdermusfaunan i området visade på 
förekomst av större brunfladdermus, dvärgpipistrell, 
nordfladdermus och barbastell.

Fågelfaunan representeras bl.a. av törnsångare, svart-
hätta, härmsångare, näktergal, rödstjärt och grönfink. I 
området häckar också glada och ormvråk.

54a

Klass: 1
Kriterier: NKBZL
Motiv: Odlingslandskap, flora, 
fauna, landskapsupplevelse
Area: 28 ha
Nuvarande skydd: –

Rödlistade arter: 
Kärlväxter: Ask Fraxinus excelsior 
(VU)
Däggdjur: Barbastell Barbastella 
barbastellus5 (EN)

Önskvärd skötsel:
Fortsatt beteshävd.

Hot:
Upphörd beteshävd och gödsling.

Källor:
1. Natur i Sjöbo kommun 1987
2. Naturvårdsprogram för 

Malmöhus län 1995
3. Ängs- och betesmarksinvente-

ringen 2002-2004
4. Artportalen, ArtDatabanken, 

SLU
5. Rune Gerell och Karin Gerell 

Lundberg, opub. data
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BLANDLÖVSKOG
NORR OM EKERÖD
Blandlövskogen utgörs av en igenväxande hagmark 

på en undulerande mark. I fuktsvackorna domi-
nerar klibbal och ask meden de högre belägna 

områdena är bevuxen med bok. Buskskiktet utgörs 
främst av hägg och rundhagtorn. Fältskiktet i de 
fuktiga delarna utgörs bl.a. av älggräs, humleblomster, 
strandlysing, skogsskräppa, veketåg, hässlebrodd, 
skogsstarr och kärrfibbla. Här kan man också finna 
jungfru Marie nycklar och ormbär.

Inom området finns en öppen vattensamling. 

54b

Klass: 1
Kriterier: NBZ
Motiv: Flora, fauna
Area: 12,3 ha
Nuvarande skydd: –

Rödlistade arter: 
Kärlväxter: Ask Fraxinus excelsior 
(VU)
Fåglar: Mindre hackspett 
Dendrocopos minor (NT)

Önskvärd skötsel:
Fortsatt naturvårdsinriktad 
skogsskötsel. 

Hot:
Intensivt skogsbruk.

Fuktlövskog norr om Ekeröd.
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HAGMARK VID
EKEBORG
Området uppvisar en lång beteshävd. Hagmarken 

omges av stengärdsgårdar med ekar längs 
kanterna. Buskskiktet utgörs av slån och 

hagtorn. Marken varierar från att vara frisk till fuktig. 
Floran är artrik och representeras bl.a. av vårbrodd, 
ängsbräsma, jordtistel, blåsuga, sammetsdaggkåpa, 
ältranunkel, penningblad, blåstarr, hirsstarr och bäck-
nate. I anslutning till tätare buskage växer Sankt Pers 
nycklar. 

Inom området finns en mindre damm med lövgroda och 
klockgroda. 

Fågelfaunan representeras bl.a. av gök, törnsångare, 
härmsångare, gärdsmyg och hämpling.

54c

Klass: 1
Kriterier: NKBZ
Motiv: Odlingslandskap, flora, 
fauna
Area: 7,2 ha
Nuvarande skydd: –

Rödlistade arter: 
Kärlväxter: Ask Fraxinus excelsior 
(VU)
Fåglar: Hämpling Carduelis 
cannabina (VU)

Önskvärd skötsel:
Fortsatt beteshävd.

Hot:
Upphörd beteshävd och gödsling.

Källor:
1. Natur i Sjöbo kommun 1987
2. Ängs- och betesmarksinvente-

ringen 2002-2004

Damm med klockgroda.
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HUMLARÖDHUS
FÄLAD
Humlarödshus fälad är naturreservat och en av de 

vackraste resterna av de tidigare vittutbredda 
fäladsmarkerna på Romeleåsens nordöstra 

sluttning. Landskapet kring Humlarödshus utgör ett 
kulturhistoriskt värdefullt område. Marken är stenbun-
den med torra buskmarker där det växer en och hagtorn 
omväxlande med fuktstråk, kärr och hässlen. Fäladen 
har stort markhistoriskt och botaniskt värde. 

Från fäladens högsta punkt, 147 m ö. h., har man utsikt 
över Sövdesjön och Linderödsåsen. Fram till 1960-talet 
hade fäladen till stor del vuxit igen men sedan den 1964 
blev naturreservat vidtog en restaurering, innefattande 
bl.a. röjning bland de täta snåren av en och nypon. 
Åtgärderna har gynnat den intressanta markfloran. I 
fuktstråken växer bl.a. darrgräs, loppstarr8, rankstarr, 
ängsull, Sankt Pers nycklar, ängsnycklar, tvåblad, 
Jungfru Marie nycklar, majnycklar och grönvit nattviol. 
På de torrare partierna dominerar stagg, här och var 
med inslag av backtimjan, jordtistel och blåklocka.

55

Klass: 1
Kriterier: NKBL
Motiv: Odlingslandskap, flora, 
landskapsupplevelse
Area: 17 ha
Nuvarande skydd: Naturreservat. 
Natura 2000-område (SE 
0430120). Inom område av 
riksintresse för naturvård och 
frilufts-liv. 

Rödlistade arter: 
Kärlväxter: Ask Fraxinus excelsior 
(VU), loppstarr Carex pulicaris 
(VU), majnycklar Dactylorhiza 
majalis (NT)
Svampar: Praktvaxskivling 
Hygrocybe splendidissima (NT)
Fåglar: Hämpling Carduelis 
cannabina9 (VU), sånglärka 
Alauda arvensis9 (NT)
Fjärilar: Violettkantad guldvinge 
Lycaena hippothoe9 (NT), ängsme-
tallvinge Adscita statices9 (NT)

Önskvärd skötsel:
Ytterligare röjning av buskskiktet 
samt ökat betestryck.


