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INLEDNING

Örkelljunga kommun består av en fantastiskt vacker natur. Här kan du beundra 
öppna landskap och drömma dig bort i djupa skogar, ta simtag i badsjöar medan 
solen går ner eller betrakta de rika ängs- och betesmarkerna och de sagolika 
ljunghedarna. Här finns det mesta för den naturintresserade invånaren eller 
besökaren. I kommunen finns såväl höga naturvärden som stora kultur- och 
friluftsvärden. Allt detta sammanfattas i detta naturvårdsprogram. Programmet 
har tagits fram av Söderåsens miljöförbund på uppdrag av Örkelljunga kommun. 
Programmet består av två delar. Del I, programdelen, pekar ut programmets över-
gripande 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.
Läs, beundra och gå ut och utforska naturen i Örkelljunga! 

vad är ett naturvårdsprogram?

Ett naturvårdsprogram innehåller förutom strategier för naturvårdsarbetet också en ob-
jektiv kunskapssammanställning som pekar ut de mest värdefulla naturområdena i kom-
munen. Programmet ska utgöra ett rådgivande underlag till all fysisk planering och myn-
dighetsutövning, 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 kommunala tjänstemän, privatpersoner, konsulter, ideella föreningar och 
alla som är intresserade av naturen i Örkelljunga.
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Författare: 
Katia Lilja (Söderåsens miljöförbund)  
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Örkelljungabygdens natur har bidragit 
med stor hjälp till framtagandet av detta
Naturvårdsprogram. 

Foto framsida:  Vy över Store Sjö
Fotograf; Janne Johansson

Information om Naturvårdsprogrammet
lämnas av: Örkelljunga kommun 
kommunkontor@orkelljunga.se
Telefon växel: 0435-55000

Arbetet med naturvårdsprogrammet är 
finansierat med statligt stöd från den 
lokala naturvårdssatsningen LONA.

Historiskt sett har naturen alltid spelat 
en stor roll för invånarna i Örkelljunga 
kommun. Foto Perry Vigelsbo 
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Ljung är vanligt förekommande  i 
Örkelljunga kommun och lite utav 
en symbolisk växt för kommunen. 

Foto Örjan Fritz 

INLEDNING

Bakgrund

År 1998 antogs Örkelljungas första naturvårdsplan, ett 
omsorgsfullt arbete som även legat till grund för detta na-
turvårdsprogram. År 2009 antogs kommunens andra natur-
vårdsprogram ”Bland stengärden och slåttergubbar” som 
har en spännande inriktning mot kulturen och historien i 
kommunen och hur dessa har påverkat naturen. Båda pro-
grammen innehåller en objektskatalog som beskriver särskilt 
värdefulla områden. Utöver objektskatalogen presenterades 
även ett handlingsprogram samt en allmän beskrivning av 
naturen i kommunen. Programmen har bland annat fungerat 
som underlag i planeringssammanhang. Under de snart 20 
år som har gått sedan första programmet har det hänt en hel 
del i Örkelljungas natur. Flera områden har utgått på grund 
av bland annat igenväxning och många nya områden har 
upptäckts. Därför görs nu ett aktuellt naturvårdsprogram 
som ger en nulägesbeskrivning och aktualiserar de två äldre 
programmen. 

syfte

Naturvårdsprogram för Örkelljunga kommun ska ange in-
riktningen på kommunens naturvårdsarbete. Naturvårdspro-
grammet 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 detaljplaneni-
vå 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 Örkelljungas natur. Förhoppningen är att pro-
grammet ska kunna tilltala och vara till nytta för såväl special-
intresserade som en mer brett intresserad allmänhet.
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naturvårdsarbete och biologisk mångfald 

Biologisk mångfald, eller biodiversitet som det också kallas, 
är den samlade variationen av alla organismer och livsmil-
jöer (biotoper) som finns i ett område. Betydelsen inklude-
rar 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 natur-
vårdsarbete kan ses som ett medel att uppnå målet, biolo-
gisk mångfald. 

Effektivt naturvårdsarbete måste bedrivas på flera fronter. 
Det kan handla om att långsiktigt bevara områden med 
höga naturvärden från exploatering av olika slag men det 
kan också handla om att sköta och utveckla områden så de 
befintliga naturvärdena bevaras. Exempel på detta är att 
upprätthålla hävden i betesmarker för att gynna en hävdbe-
roende flora samt motverka igenväxning av landskapet. De 
senaste decennierna har man även börjat att nyskapa natur 
i form av våtmarker, ofta med syfte att skapa livsmiljöer för 
växter och djur samt reducera läckage av näringsämnen. 

Ängsmetallvinge är en art som bedöms som ”Nära 
hotad” och finns med på den nationella rödlistan. Den 
finns bland annat i Örkelljunga. Foto Örjan Fritz

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 för-
svunnit 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.

INLEDNING
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Foto Janne Johansson

INLEDNING

HUr BedrIver vI ett effektIvt oCH 
HållBart natUrvårdsarBete I 
örkelljUnga kommUn? 
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Beskrivning av naturtyper

De naturtyper som är främst förekommande i kommunen 
är skogslandskapet, betesmark, våtmarker, sjöar och vatten-
drag.  Av kommunens totala areal är cirka 57% skogsmark 
och cirka 17 % jordbruksmark varav merparten är betes-
mark. Resterande areal är sjöar, vattendrag, våtmark och öv-
rig mark. Detta är betydligt större andel skog och avsevärt 
mindre andel jordbruksmark än i resten av Skåne län.

skogslandskapet

Skogen är tveklöst den vanligast förkommande naturtypen 
i kommunen. Ungefär 57 % av kommunens yta utgörs av 
just skogsmark. Skogarna i Örkelljunga förekommer i ota-
liga typer. Skogar av vitt skilda slag, tillsammans med myrar 
och sjöar, särskiljer Örkelljunga från de stora slättbygderna 
i Skåne. Från norr till söder i kommunen finns bokskogar, 
blandskogar, gran och -tallskogar. Granskog dominerar to-
talt sett, såväl areal- som volymmässigt. 

Örkelljunga hamnar mitt mellan två olika skogsregioner; 
södra lövskogsregionen samt södra barrskogsregionen. 
Södra lövskogsregionen innebär att området domineras 
av lövskog i naturligt tillstånd. Tall ingår till en mindre 
del, medan gran som vuxit upp i vilt tillstånd saknas. Här i 
Nordvästskåne är förekomsten av näringsfattiga jordar rik-
lig vilket i sin tur leder till förekomst av hedskogar med bok 
och ek, klibbalskogar samt mossar och fattigkärr. Nuförti-
den har oftast dessa skogar ersatts av planterade barrskogar.
Södra barrskogsregionen består mestadels av barrskog till-
sammans med olika typer av lövskog. Det är hedbarrskogar, 
ibland med inslag av björk och rönn. De hedlövskogar som 
förekommer här växer enbart i speciellt gynnade marker. 

Örkelljunga kommun innehåller en rik och varierande natur. Den norra delen av kommu-
nen ligger inom nordöstskånes barrskogslandskap, medan den södra delen tillhör mellan-
bygderna med mer odlingsmark och bokskog. Hallandsåsens östligaste sida sträcker sig 
in genom kommunen och ger en kuperad terräng med skogsområden av olika slag. Hela 
kommunen ligger inom urbergsområdet, där markerna är relativt magra. På grund av den 
höga nederbörden och dålig avrinning finns här en hel del myrmarker. Flertalet sjöar och 
vattendrag, stora som små, har satt tydlig prägel på kommunen. Stora delar av det öppna 
landskapet i kommunen utgörs av marker som har brukats eller fortfarande brukas som 
betesmark eller åkermark. 

Örkelljunga kommun har tidigare haft ett mer 
öppet landskap med ljunghedar och betesmarker 
och inte särskilt mycket granskog. Järnframställ-
ning, betning och behov av timmer ledde till 
skövling av skogsmarker och ljunghedar skapa-
des, därav namnet Örkelljunga = Ljungöken

Klibbalskogar kan förekomma i något näringsrikare marker, 
medan mossar och fattigkärr påträffas i urbergsområdena.

Man kan finna höga naturvärden i skogsmiljön men i de ratio-
nellt skötta granskogarna är det skralt med naturvärden. Täta 
granplanteringarna med ett täcke av nedfallna barr, helt utan 
markvegetation blir allt vanligare både i kommunen, liksom i 
resten av landet.

I kommunen finns dock flera skogsområden med höga natur-
värden. Dessa områden ligger ofta i svårtillgängliga områden 
där rationellt skogsbruk inte kunnat bedrivas, eller där betes-
djur har haft företräde före skogsbruk. Exempel på skogsmil-
jöer med särskilt höga naturvärden finns vid den gamla sko-
gen vid Healtebäcken (objekt 9 i objektskatalogen), blandna-
turskogen vid Långalts myr (objekt 26), den gamla bokskogen 
vid Jällabjär (objekt 78) och bokskogen söder om Trollsjön 
(objekt 87), bokskogen mellan Ingeborrarp och Åkarp (objekt 
125) samt Grytåsa strövområde (objekt 129). 

NATUREN I ÖRKELLJUNGA
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Ett problem för många skogsberoende arter är den fragmen-
tering som dagens skogsbruk gett upphov till. De värdekär-
nor som finns är ofta mer eller mindre isolerade och arter 
som har begränsad spridningsförmåga drabbas hårt. Ett an-
nat problem i Örkelljungas skogar är den ringa tillgången på 
död- och döende ved, vilket kanske är den vanligaste 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, ringbark-
ning, kraftig kronreducering och borra ut bohål kan skapa 
strukturer som normalt sett uppträder på betydligt äldre träd. 
På detta sätt gynnas krävande arter som annars främst före-
kommer på riktigt gamla och ofta skadade träd. En annan 
metod att öka andelen död ved är att helt enkelt placera hö-
gar 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 informationssats-
ningar riktade till allmänhet och skolor.

Bokskog i kommunen med fallna träd 
som ligger kvar. Foto Perry Vigelsbo

Namnet Örkelljunga, som 
kommer av Øthknælyung 
(ljungöken), tillkom redan 
på 1300-talet. År 1795 skri-
ver Carl August Ehrensvärd 
i sin skrift Fem dagars resa 
i Skåne för att se och hämta 
rörelse och förargelse: 
”Trackten består af  vackra 
profbitar ur Blekingens 
Landskaper med altid ut-
strödda över fasan, så att 
en resande liknar ett skepp, 
som utgått för att upptäcka 
öar i Söderhafvet, man är 
en förvillad comet som i 
rymderne stöter på Stjer-
norne.” 

NATUREN I ÖRKELLJUNGA



f

8

Flera utav Örkelljungas 
byar tycks ha uppstått un-
der medeltiden. Skriftliga 
belägg för en enskild bys 
existens förekommer i re-
gel inte förrän i början av 
1500-talet, i de jordeböcker 
som finns bevarade från 
denna tid. Men som be-
kant tycks kommunens tre 
sockenkyrkor ha upprests 
redan under 1200-talet, 
vilket starkt indikerar att 
folkmängden redan då var 
ganska betydande.

Småskaligt jordbruk har lång 
historia i Örkelljunga kommun. 
Källa: “Ork NS02866 - lant-
bruk,” Örkelljunga bibliotek, 
hämtad 18 januari 2018, http://
orb.kulturhotell.se/items/
show/8487.

odlingslandskapet

Det som karakteriserar dagens odlingslandskap i Örkel-
ljunga är att en relativt stor andel av den öppna marken är 
slåtter- och betesvall. Endast en mindre del används för 
spannmålsodling. Djurhållning är den jordbruksform som 
dominerar, framförallt med nötkreatur och hästhållning. 

Det odlingslandskap vi ser idag är resultatet av lång histo-
ria tillbaka 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 markan-
vändningen 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 mil-
jöer. Det är just tiden, den långa kontinuiteten av brukande 
och hävd som resulterat i ett varierande odlingslandskap 
med blommande ängar, dikesrenar, grova träd, vattensam-
lingar och betesmarker med mera. 

NATUREN I ÖRKELLJUNGA
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Kommunens mäktigaste ek 
finner du i en betesmark i 
byn Årröd. Den är numera 
död och står kvar som ett 
”levande skelett”, men 
hade under sina glansda-
gar en omkrets på omkring 
5,30 meter i brösthöjd.

Majoriteten av kommunens jordbruksföretag är småskaliga. 
Skiftena är generellt små och utspridda med skogsområden 
mellan vilket gör marken svårbrukad. Andelen mindre jord-
bruksföretag minskar stadigt. Trots jordbrukets strukturför-
ändringar med allt färre lantbrukare och allt färre djur, har 
ändå odlingslandskapets utbredning hållit sig förhållandevis 
konstant, vilket innebär att landskapet hålls öppet och brukas. 
Den delen åkermark som försvinner, omvandlas till skog, 
växer igen eller tas i anspråk vid exploatering för bland annat 
villor, industrier och vägar.  

Idag utgör ängs- och betesmarker den naturtyp som hyser 
störst mångfald i odlingslandskapet, och i Örkelljunga finns 
flera värdefulla områden, till exempel kring Krångelbygget 
(objekt 15-17 i objektskatalogen), Slåtterängen vid Spånga-
bygget (objekt 90), Östra Tockarp (objekt 51), kulturland-
skapet vid Ramnekärr (objekt 117) och kulturlandskapet vid 
Ingeborrarp (objekt 124) som innehar höga naturvärden. 

Odlingslandskapet innehåller många vackra och säregna träd 

Ekar vid Ingeborrarp. 
Foto Perry Vigelsbo

som har präglat lantbruket genom tiderna. De betesmarker 
som innehåller grova vidkroniga träd har med stor sannolik-
het varit ängsmarker innan skiftena genomfördes. Oftast 
är det marker som varit för svåra eller omöjliga att odla 
upp och därför nyttjats till bete. Andra miljöer i odlings-
landskapet som ibland innehåller gamla fristående träd är 
t ex gårdsplaner, vägrenar och bäckkanter. De här gamla 
träden har stor betydelse för mångfalden av växter och 
djur. Ett stort antal arter, varav flera hotade och sällsynta, 
är dessutom helt beroende av denna speciella miljö för sin 
fortlevnad. Särskilt värdefulla är grova ekar och andra gamla 
ädellövträd med död ved. 

Många lavarter har sin huvudsakliga växtplats på grova 
stammar i öppna och solvarma miljöer, i första hand på ek 
men även på andra lövträd. Åtskilliga skalbaggar och andra 
insekter är helt beroende av gamla lövträd i ljusöppna lägen. 
Grövre lövträd med död ved och håligheter kan även använ-
das som boträd av hackspettar, skogsduva, stare, kattuggla 
och flera andra fågelarter. 

NATUREN I ÖRKELLJUNGA
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Under åren 2007−2009 inven-
terade Länsstyrelsen i Skåne 
skyddsvärda träd i Skåne. Syftet 
med inventeringen var att få 
kunskap om hur många skydds-
värda träd det finns i länet och 
var de finns. De inventerade trä-
den är registrerade i trädporta-
len www.tradportalen.se

Det enskilt största hotet mot odlingslandskapets biologiska 
mångfald är igenväxning på grund av allt färre betesdjur. 
En trend som tyvärr har pågått en tid och leder till att be-
tesmarker 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 riske-
rar att försvinna. Gamla vidkroniga ädellövträd är på väg 
att försvinna i det moderna odlingslandskapet och många 
flerhundraåriga träd riskerar att skadas eller dö i förtid på 
grund av igenväxning. Om inte en mängd åldriga ädellöv-
träd ska skuggas ihjäl måste röjningar och förbättrat betest-
ryck komma till stånd i värdefulla marker. Det måste också 
säkerställas arvtagare genom att träd av olika ålder sparas.

Förr var det vanligare att man röjde för att förhindra 
igenväxning. Denna bild är från Örkelljunga år 1980.
Källa: “Ork NS03036 - buskröjning,” Örkelljunga biblio-
tek, hämtad 18 januari 2018, http://orb.kulturhotell.se/
items/show/8665

NATUREN I ÖRKELLJUNGA
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våtmarker

I Örkelljunga kommun finns gott om våtmarker som breder 
ut sig och bidrar till variation i landskapet. Den höga neder-
börden och dåliga avrinningen har bildat många myrmarker i 
kommunen.

Myr eller myrmark är ett gemensamt ord för mossar och 
kärr. Skillnaden mellan ett kärr och en mosse beror på hur 
vattnet tillförs. Mossmarken får merparten av vattnet via ne-
derbörden vilket medför att näringstillförseln är mycket liten. 
Kärrets vatten kommer från den omgivande fastmarken och 
tillför en större mängd näring. Kärren kan grupperas i en se-
rie från mycket näringsrika till mycket näringsfattiga. 

Mossar är en mycket utbredd naturtyp i Örkelljunga. De delas 
ofta in i öppna mossar eller skogsmossar. Kantskogen kring 
mossarna utgörs av tall, ofta med inslag av glasbjörk. Fält-
skiktet domineras vanligen av olika ris såsom ljung, lingon, 
blåbär, odon och kråkris. Andra förekommande arter är tuv-
ull, hjortron och rosling tillsammans med ett antal mossor 
och lavar. Ibland kan man även finna skvattram som är säll-

Det finns gott om våtmarker i Ör-
kelljunga.  Foto Perry Vigelsbo

synt i trakten. På själva mosseplanet finns mestadels tuvor 
uppbyggda av vitmossor, tillsammans med glesa bestånd av 
lågvuxna tallar och björkar. Fältskiktet består mestadels av 
ljung, klockljung och kråkris. 

På några lokaler kan orrarnas spel avnjutas på vårarna.

Kärren har en betydligt mer begränsad förekomst i kom-
munen och består mestadels av lövkärr. De öppna kärren 
är huvudsakligen fattigkärr som finns lite här och var i 
myrkomplexen eller i svackor och mindre fördjupningar 
terrängen. Det finns några få näringsrika, öppna kärr i kom-
munen. De ligger för det mesta i sluttningar som är över-
silade av syresatt och relativt näringsrikt vatten, exempelvis 
vid Spångabygget (objekt 89 i objektskatalogen). Här finns 
många sällsynta och hotade kärlväxter och andra spännande 
arter. Dessa kärr har förr nyttjats för slåtter, vilket är en 
bidragande anledning till artrikedomen. Endast några få har 
tack vare beteshävd och/eller långsam igenväxning bevarats 
öppna fram till nu. Men även dessa kommer växa igen så 
småningom utan hävd. 

NATUREN I ÖRKELLJUNGA
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Under 1800-talet ökade energibehovet samtidigt som bris-
ten på ved var stor och man började bryta torv i allt större 
utsträckning från mossarna. Brytning i större skala gjordes 
framförallt på Svenske myr, Flåssmyr, mossarna väster om 
Fagerhult och på Store Ö mosse norr om Örkelljunga. 
Flera torvverksamheter var igång en bra bit in på 60-talet. 
Idag förekommer torvbrytning i stor skala på två myrar i 
kommunen; Flåssmyr och Store mosse.

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 dramatis-
ka omvälvningen av landskapet medförde att många växter 
och djur minskade kraftigt. En annan effekt som torrlägg-
ningen medförde är dagens problem med övergödning och 
läckage av näringsämnen.

Torvberedning i början 
på 1900-talet i Yxen-
hults mosse i Flåssmyr. 
Källa: “Ork HF00279 
- torvberedning,” Ör-
kelljunga bibliotek, 
hämtad 30 januari 2018, 
http://orb.kulturhotell.
se/items/show/753.

NATUREN I ÖRKELLJUNGA
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sjöar och vattendrag

I Örkelljunga kommun finns åtskilliga sjöar och vattendrag, 
ur skånska mått sett. Flertalet av de mindre vattendragen rin-
ner upp i anknytning till myrarna, fortsätter genom skogarna 
och de dränerade odlingsmarkerna, för att till slut gå ihop 
och bli till större vattendrag och åar. Några passerar de stora 
sjöarna, där det finns härliga badplatser med sandstränder, 
gräsmattor, badbryggor och hopptorn. Hjälmsjön, Lärkes-
holmssjön, Värsjön, Åsljungasjön, Fedingesjön och Vem-
mentorpasjön tillhör några av de mer populära sjöarna i kom-
munen. Örkelljunga har goda förutsättningar för ett varierat 
fritidsfiske. Det finns åtta insjöar där det går att fiska. Pinnån 
är det största vattendraget och sträcker sig från de skogsrika 
delarna i norr via Örkelljunga samhälle och vidare mot syd-
väst genom ett mera öppet landskap. 

Vatten är alltid värdefullt och bidrar till variation, både land-
skapsmässigt och biologiskt. Utöver den självklara grund-
förutsättningen för vattenlevande organismer gynnar vatten 

Kabbeleka vid Pinnån. 
Foto Perry Vigelsbo

även landlevande arter. Många utav sjöarna i kommunen 
är näringsfattiga och när sådana sjöar har klart och rent 
vatten gynnas en rad undervattensväxter med bladrosetter 
till exempel notblomster, strandpryl, styvt braxengräs och 
strandranunkel.  

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. sötvat-
tensgråsuggor, sländlarver och kräftor, men även bakterier 
och andra mikroorganismer. I den andra nivån i näringsked-
jan finns växtätare, främst djurplankton som hoppkräftor 
och hinnkräftor. Dessa konsumeras i sin tur av större djur 
som rovinsekter och planktonätande fisk. Dessa blir slutli-
gen 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 vat-
tenmiljöer alltid känsliga.

NATUREN I ÖRKELLJUNGA
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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. Ofta finns 
det olika sorters mossa på stenar och trädstammar i anslut-
ning till vattenförekomsten. På bottnarna längre ut i vattnet 
finns mattor av undervattensvegetation, till exempel flyt-
bladsväxter och långskottsväxter såsom hårslinga. I strand-
zonen finns också rikligt med insektslarver och musslor. 

Kommunen befinner sig på vattendelaren mellan fyra olika 
vattensystem. Lagans-, Helgeåns-, Stensåns- och Rönneåns 
vattensystem. Pinnån avvattnar via Rönne å stora delar av 
de södra och mellersta delarna av kommunen. I öster av-
vattnas bl.a. Värsjön via Helge å till Hanöbukten, medan 
Stensån avvattnar sjöarna i norr mot Laholmsbukten. Den 
norra delen med Store sjö och Fedingesjön avvattnas till 
Lagan i Småland.

Försurning är idag det största hotet för sjöar och vatten-
drag. Djupet i sjöarna är i regel ganska litet och avvattnings- Vy över Värsjön. 

Foto Perry Vigelsbo

området stort, varför omsättningstiden på vattnet blir kort. 
Detta medför att sjöarna inte hinner neutralisera det sura 
regnvattnet som utgör en stor del av vattenvolymen. Majo-
riteten av kommunens sjöar kan klassas som sjöar med svag 
buffertkapacitet. Försurning påverkar många organismer. I 
vattendrag gäller det särskilt snäckor, märlkräftor och många 
dagsländor. I sjöarna drabbas främst vissa fiskarter, växt-
plankton, kräftdjur, snäckor och musslor. För att motverka 
försurning kan man till exempel regelbundet kalka vattnet, 
vilket görs i Svarta sjö av Stensåns vattenråd.   

NATUREN I ÖRKELLJUNGA
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Naturgeografi och geologi

Naturgeografiskt tillhör den norra delen av Örkelljunga 
Nordöstskånes barrskogs-landskap, medan den södra tillhör 
mellanbygderna med mer odlingsmark och bokskog. Den 
nordvästra delen domineras av Hallandsåsens östsluttning. 
Hela kommunen ligger inom urbergsområdet, där markerna 
är relativt magra.  

Berggrunden består av olika bergarter, bildade under olika 
tidsepoker. I berggrundssammanhang talar man om väldiga 
tidsrymder. Gnejserna, som är de vanligast förekommande 
bergarterna i Örkelljungatrakten, är t ex mer än 1500 miljoner 
år gamla. De yngre diabaserna är däremot ”bara” 200-300 
miljoner år. Amfibolit finns i spridda delar av kommunen och 
förekommer både som tunnare skivor, hättor över underlig-
gande gnejs eller som i gnejsen inlagrade mörka sliror eller 
körtlar. I södra och mellersta delen av Örkelljunga kommun 
finns ett stort antal NV/SO-gående diabasgångar. Diabaser 
är magmatiska bergarter som trängt upp från stora djup i 
jordskorpan och stelnat i sprickor i gnejserna. Amfiboliterna 
och diabaserna är rika på basiska näringsämnen (t ex kalcium 
och magnesium) och fattiga på kiselsyra. De har också för-
höjda bakgrundshalter av tungmetaller som koppar, krom, 
nickel, kobolt och vanadin. Diabasryggarna ger en rik och an-
norlunda flora, bland annat finns gott om blåsippor i 
anslutning till dessa. Ett exempel på berg i dagen vid  Lycksta. 

Foto Perry Vigelsbo.

Alla de ovan uppräknade bergarterna kan påträffas i berg-
blottningar på skilda håll i kommunen. Detta är dock inte 
fallet med den sedimentära lersten-sandsten som finns på 
stort djup i området mellan Hjälmsjön och Lärkesholms-
sjön. Den har upptäckts i samband med djupborrningar 
efter vatten. Inslag av kol finns i lerstenen. Dessa sediment 
är sannolikt ca 200 miljoner år gamla. Blottningsgraden i 
kommunen är generellt mycket låg och berggrunds-geologin 
är därför till sina detaljer ofullständigt känd. De viktigaste 
områdena med berg i dagen finns vid Rävahalla, på Ås-
ljungaklippan, vid Ekholm i Örkelljunga, vid Hallen och 
Hövdingagraven i Årröd och på flera ställen i Åkarp.

Jordartsgeologiskt tillhör Örkelljunga kommun Sydsveriges 
moränområde, som till övervägande del ligger över högsta 
kustlinjen. Den jordartsbildning som resulterat i våra dagars 
jordarter är i jämförelse med bildningen av bergarterna en 
väldigt ung företeelse. 

Som nämnts tidigare finns det stora torvfyndigheter på ett 
flertal platser i kommunen. Torv är ett organiskt material 
som började bildas redan direkt efter den senaste istiden 
avsmältning. Torvtäkter har varit vanligt förekommande i 
kommunen men förekommer idag bara på Flåssmyr och 
Store mosse. 

NATUREN I ÖRKELLJUNGA
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I Örkelljunga kommun finns flera invasiva arter. En del ska-
par problem på olika sätt. Här kommer några exempel:  

Den ena är en välkänd art, nämligen jättelokan, som 
ursprungligen kommer från området kring Kaukasus. På 
grund av sin pampighet importerades de och planterades i 
trädgårdar över hela landet. Idag har jättelokan blivit impo-
pulär eftersom den är alltför konkurrenskraftig och växtsaf-
ten har visat sig ge upphov till kontakteksem och svårläkta 
sår då den kommer i kontakt med huden under inverkan av 
solstrålning. Den är svår att bli av med då det kräver många 
års idogt och genomtänkt arbete. 

Sjögull är en vattenväxt som ursprungligen kommer från 
Centraleuropa och Asien och det första kända fyndet 
i Sverige var redan 1870 i Lund. Växten har över tid 
planterats ut i dammar av estetiska skäl och i tron att de 
täta bestånden skulle skydda fiskyngel. Därefter har växten 
spritts via närliggande vattensystem och återfinns numera 
i ett 30-tal sjöar och i ett 10-tal vattendrag. Sjögull har en 
hög spridningsförmåga, dels med frön men även genom 
rotslående växtdelar som kan transporteras och spridas 
med strömmarna. När sjögull sprids över sjöar och vatten-
drag täcks stora delar av vattenytan, vilket utgör hinder för 
fiskenäringen, båttrafiken och badmöjligheterna. En kraftig 
utbredning medför även ekologiska konsekvenser eftersom 
växten beskuggar botten, tränger undan andra växter och 
förvärrar övergödningen. Sjögull finns i Örkelljunga i Vita 
sjö, Krokasjön och Gårdsjön. I Vita sjö förekommer ett ar-
bete med att ta bort sjögull via ett LONA-projekt. 

Sjögull i Vitasjö. Foto Perry Vigelsbo

Jätteloka. Foto Leif  Sigbo

En främmande art är en växt, ett djur, en svamp eller en mikroorganism som med männis-
kans hjälp spridits utanför sitt naturliga utbredningsområde. I våra trädgårdar frodas en 
mängd importerade arter. Problemen uppkommer först när dessa arter trivs alltför bra och 
börjar sprida sig okontrollerbart helt på egen hand. 

De arter som har förmåga att breda ut sig och därmed påverka vår inhemska biologiska 
mångfald eller våra grödor brukar kallas invasiva främmande arter. Av de främmande arter 
som människan fört in i Sverige är cirka 10 procent invasiva, det vill säga de tar över en 
livsmiljö där de mer eller mindre saknar naturliga fiender. 

Vissa invasiva arter skapar också ekonomiska problem för samhället och enskilda, som 
exempel på detta kan den spanska skogssnigeln, mera känd som mördarsnigeln, nämnas. 

INVASIVA OCH FRÄMMANDE ARTER
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Parkslide är en storväxt ört som har sitt naturliga utbred-
ningsområde i Ostasien. Den har planterats som pryd-
nadsväxt i parker och trädgårdar runt om i Sverige sedan 
1800-talet. Växten förvildades först på 1940-talet och före-
kommer numera i hela Skåne. I USA är parkslide betraktad 
som en av deras värsta invasiva arter. Parkslide förekommer 
i friska till fuktiga och näringsrika miljöer som gårdsmiljöer 
och näringsrika stränder. Växten sprids med underjordiska 
utlöpare och kan bilda stora bestånd med kraftiga rotsystem, 
vilket riskerar att konkurera ut den inhemska floran.

Jättebalsamin är en högväxt ört som kommer från Himalaya 
och har odlats som trädgårdsväxt i Skåne sedan 1800-talet. 
Växten har spridits från trädgårdar ut i naturen och är numera 
etablerad i bland annat södra Sverige. Jättebalsamin växer i 
fuktiga miljöer, exempelvis längs med vattendrag, sjöstränder 
och översvämningsmarker. Jättebalsamin har, liksom sin 
släkting blekbalsamin, en hög spridningsförmåga med ex-
plosionsartad uppsprickning av frökapseln vid beröring eller 
mognad. Växtens storlek och kraftiga bestånd konkurrerar ut 
den ursprungliga växtligheten. 

Skunkkalla är en främmande art som härstammar från västra 
Nordamerika. Den används som prydnadsväxt i dammar och 
har utplanterats och spridit sig på flera platser i landet och 
finns nu också på några ställen i Örkelljunga kommun. Den 
växer på blöta ställen, kärr, sumpskogar, samt utmed vatten-
drag och sjöar. Där skunkkallan växer konkurrerar den ut all 
annan växtlighet och påverkar därmed mosaiken av habitat i 
den viktiga strandzonen som många djur och växter är bero-
ende av i någon del av sin livscykel. En planta kan bli 80 år 
gammal och bladrosetten på äldre plantor är stor och kraftig, 
ett blad kan bli ca 1,5 m högt. Blomningstiden är i maj innan 
bladrosetten kommit upp, det gula hölsterbladet omger då 
en grönaktig blomkolv. Senare på säsongen mognar 300-700 
frön på denna blomkolv. Fröna kan spridas med vattnet ut-
med sjöar och vattendrag.

Parkslide. Foto Leif  Sigbo

Jättebalsamin. Foto Perry Vigelsbo

Skunkkalla. Foto Perry Vigelsbo

INVASIVA OCH FRÄMMANDE ARTER
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Jätteloka, förr kallad jättebjörnloka eller björnloka, är en pampig 
växt och man kan förstå varför den i början var populär i de privata 
trägårdarna, denna bilden är från 1981.

”Oj, vilken Björnloka!
Här står Gösta Johnsson vid bruket i Örkelljunga framför sin drygt tre 
meter höga Björnloka med en centrumkrona och sju blomkronor.
- Vi har haft björnloka på tomten i drygt tio år men aldrig så här stora, 
berättar Gösta Johnsson. Björnlokorna härstammar från Södertälje, 
en son tog de med sig hem och planterade sedan dess har man haft 
några stycken varje år. För att inte bestånden skall sprida sig vilt hug-
ger man ner dem innan blommorna faller.”’

Källa: Ork NS01902 - porträtt,” Örkelljunga bibliotek, hämtad 18 
januari 2018, http://orb.kulturhotell.se/items/show/7514

Sveriges anslutning till den internationella konventionen 
om biologisk mångfald innebär att vi har förbundit oss att 
kontrollera, utrota eller hindra införseln av de främmande 
arter som hotar inhemska ekosystem, livsmiljöer eller arter. 
Den 1:e januari 2015 fastställdes en EU-förordning som 
förbinder alla medlemsstater att börja vidta åtgärder mot 
invasiva arter som hotar biologisk mångfald, lokala eko-
nomier och människors hälsa. Den 3 augusti 2016 trädde 
EU-förordning 1143/2014 i kraft. Förordningen listar 
37 invasiva arter inom EU. Sex av arterna finns i Sverige. 
Gemensamt för de listade arterna är att de ställer till stor 
skada på den inhemska faunan och floran och medlemslän-
derna måste därför samarbeta för att komma till rätta med 
problemen de orsakar. 

Länsstyrelsen har relativt nyligen kommit ut med en rap-
port ”Invasiva arter i Skåne i urval” (2016) för att öka 
kunskapen om de invasiva arterna som förekommer i 
Skåne. Alla arter nämnda ovan, förutom skunkkalla, finns 
med i denna rapport.

I Örkelljunga kommun finns ingen plan eller styrdokument 
för bekämpning av invasiva och främmande arter. Det är 
en svår fråga att hantera då det ofta rör bekämpning på 
mark som inte är kommunalt ägd. För ett långsiktigt håll-
bart arbete bör kommunerna vara den samordnande funk-
tionen i arbetet med att bekämpa invasiva och främmande 
arter. 

INVASIVA OCH FRÄMMANDE ARTER
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friluftslivet i örkelljunga kommun

För den friluftsintresserade har Örkelljunga kommun ett rikt 
utbud! Kommunen bjuder på ett varierande naturlandskap 
med imponerande skogar, vackra insjöar, kuperad terräng 
och ljunghedar. Naturen är väldigt nära oavsett om man bor i 
tätorten eller på landet, och lämpar sig väl för olika fritidsakti-
viteter och intressen. 

I kommunen finns det cirka 20 sjöar som har ett rikt natur-
liv både när det gäller fiskar och fåglar. De flesta sjöarna är 
utmärkta badplatser med sandstränder, gräsmattor och bad-
bryggor. Det finns även möjligheter för fiske i många utav 

Med friluftsliv avses vistelse utomhus i natur- och kulturlandskapet för välbefinnande, na-
turupplevelser, fysisk aktivitet och avkoppling utan krav på tävling. 

Friluftsliv och naturvård går ofta hand i hand med varandra. Fler människor besöker re-
gelbundet naturen och intresset för naturvård har vuxit i grupper som tidigare inte visste 
så mycket. Det rör dels ett ökat intresse för motion och äventyr i naturen, men även för 
rekreation och för återhämtning. 

Det har visat sig finnas ett klart samband mellan friluftsliv och hälsa. Forskning vid SLU 
visar att daglig vistelse i skog med lövträd minskar psykisk ohälsa och stress. Ett flertal 
studier visar att pulsen sjunker och halterna av stresshormonet kortisol minskar när man 
kommer ut i skogen. 

sjöarna. Hjälmsjön, som ligger i centrala Örkelljunga, är en 
av de tre svenska arenorna för rodd och gästas av nationella 
och internationella tävlingar i rodd och kanot. Man kan 
ströva omkring i naturen, eller vandra på Skåneleden som 
löper genom kommunen.

För den som vill veta mer eller hitta kartor så finns all in-
formation om Örkelljungas friluftsutbud på kommunens 
hemsida. 

FRILUFTSLIV OCH NATURVÅRD
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I Örkelljunga kommun finns många strövområden och 
vandringsleder att välja mellan, oavsett om man tar sig 
ut i det vilda eller håller sig nära tätorterna. 

vandringsleden runt åsljungasjön

Vandringsleden har byggts under 2017 som ett 
Leaderprojekt med ekonomiskt stöd av EU via 
Jordbruksverket, Örkelljunga kommun samt ideellt 
arbete från Åsljunga Intresseförening, Bysamfälligheten 
och EFS-gården. Leden som sträcker sig 4,5 km runt 
området innehåller även ett 20-tal kulturstolpar som en 
dokumentation och presentation av byns historia. Här kan 
besökaren läsa om olika byggnader, vem som uppfört den 
samt vilken typ av verksamhet som funnits där. Leden är 
anpassad så att man kan ta sig fram med barnvagn, rullator, 
permobil och rullstol. 

abborraleden

Abborraleden är ett tillgänglighetsanpassat rekreationsom-
råde omkring Abborrasjön i Örkelljunga. Slingan runt Ab-
borrasjön är 1,2 km men sammanräknat med gångstråket 
till och från centrum är sträckan ca 4,6 km. Hela sträckan är 
upplyst av lampor. Leden ansluter till andra vandrings- och 
cykelleder så den som önskar kan förlänga sin färd. Under-
laget består av grus och asfalt.

Leden är belägen invid Hjälmsjön vilket ger möjlighet till 
bad i Mammas vik, som också är tillgänglighetsanpassad. 

På rekreationsområdet finns tre grillplatser och ett grillhus, 
en naturlekplats, ett utegym samt aktiviteter för hunden. 
Intill Abborraleden är också en campingplats belägen, där 
det finns aktiviteter som minigolf  och tennis. På camping-
platsen finns också en kiosk att tillgå. På campingen kan 
man köpa fiskekort till Aborrasjön. 

pinnåreservatet

Pinnåreservatet är ett stycke unik natur mitt i Örkelljunga 
samhälle. Det sträcker sig från Pinnåns utlopp ur Hjälmsjön 
i nordost till Lyckstaberg i sydväst. I mellersta delen av om-
rådet får man ett intryck av att vandra i en mindre urskog.

Vandringsled längs Pinnån. 
Foto Perry Vigelsbo 

Ledernas längd är 4,3 km, 1,6 km samt 0,5 km. Delar av leden 
är spångad. Längs leden finns informationsskyltar om intres-
santa platser. Den kortaste slingan är tillgänglighetsanpassad. 
En del av leden är asfalterat med belysning. Terrängen består 
av en bergsluttning, strandskog och stigar.

Stora delar av området längs ån har i lång tid utnyttjats som 
betes- och slåttermark. Holmasidden och intilliggande partier 
utgjorde ett område som vid högvatten översvämmades och 
därmed fick ett värdefullt tillskott av näringsämnen. Slåtter 
var det naturliga brukningssättet. I detta gamla odlingsland-
skap finns viktiga biotoper för djur och växter. Området hålls 
öppet av betesdjur. Floran i Pinnåområdet har noga invente-
rats och dokumenterats från 1940-talet och framåt. Den hyser 
många för den i övrigt karga urbergsbygden sällsynta arter. 
Till de mest näringskrävande arterna hör storrams, kransrams, 
ormbär, skogsbingel, brunstarr och lundelm. På alsocklarna 
längs åfåran kan man se den ståtliga safsan. På betesmarken 
blommar orchiden grönvit nattviol i slutet av juni. Här finns 
också traktens egen björnbärsart, åsljungabjörnbäret.

FRILUFTSLIV OCH NATURVÅRD
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grytåsa strövområde

I Grytåsa strövområde, som ligger strax söder om Örkel-
ljunga tätort, kan man njuta av naturen på olika sätt. Till 
exempel vandra på underbara vandringsleder, se de betande 
djuren, cykla genom området på den naturliga cykelstigen och 
ta en paus vid fågeltornet vid Flinka sjö.

Det finns två slingor i området på 4,4 och 3,3 kilometer. Från 
parkeringsplatsen går också en skogsbilväg västerut för de 
med barnvagn eller rullstol. På parkeringsplatsen finns även 
tillgänglighetsanpassade toaletter. Grillplatsen längs vägen är 
tillgänglighetsanpassad. Skåneleden passerar genom området. 
Underlaget består av stigar, öppna betesmarker och skog. 

lärkesholm strövområde

I Lärkesholm hittar man ett av Örkelljungas absolut vackraste 
naturområden. 1972 öppnades området norr om sjöarna upp 
som strövområde. Flera stigar genomkorsar området med 
öppna betesmarker, löv och barrskog. Vid sjöarna finns grill-
platser och badmöjligheter. Skåneleden passerar genom ströv-
området. Slingan är 4,5km lång och tar cirka 50 minuter att 
gå. Underlaget består av stigar, öppna betesmarker och skog. 

Vandring och friluftsaktiviteter 
har länge varit populärt i Örkel-
ljunga, här visas en bild på en 
skolklass som år 1981 är ute på 
äventyr. 
Källa: “Ork NS00431 - vand-
ring,” Örkelljunga bibliotek, 
hämtad 18 januari 2018, http://
orb.kulturhotell.se/items/
show/6575.

skåneleden

Skåneledens Kust till kust-led passerar genom Örkelljunga. 
Totalt 4,3 mil av den totala sträckan 24 mil ligger inom Ör-
kelljunga kommun i tre olika etapper.

Etapp 11, Hårsjö till Lärkesholm är en relativt enkel led att 
vandra. Etapp 12 och 12a, Lärkesholm till Bjärabygget samt 
Lärkesholm till Grytåsa är betydligt mer kuperade och där-
för av en högre svårighetsgrad. Information om övernatt-
ningsställen med vindskydd, eldstad och toaletter finns på 
Skåneledens webbplats. 

FRILUFTSLIV OCH NATURVÅRD
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Cykel

Örkelljunga har en underbar landsbygd som man kan njuta 
av via cykel. Ta med familjen och vänner på ett äventyr i 
naturen eller bara njut själv av tystnaden och den friska 
luften.

Det finns kartor till fem olika cykelrundor med olika svå-
righetsgrad. Kartor finns på Örkelljunga kommuns hem-
sida. De är publicerade som PDF och fungerar bra att ta 
med i mobilen och läsplattan. Naturligtvis kan man även 
skriva ut kartorna på papper.

Följande cykelrundor finns: 

• Vemmentorpsrundan

• Värsjörundan

• Lärkesholmsrundan

• Grytaåsarundan

• Eketrundan

Fiske i Trollsjön. 
Foto Perry Vigelsbo

jakt

Jakt är stort i Örkelljunga kommun och naturen är gynnsam 
för flertalet arter som är populära att jaga. Jakt, fiske och möj-
ligheten att fritt kunna vistas ute i naturen är en viktig del av 
den lokala kulturen. 

fiske

Det finns mycket goda möjligheter till fritidsfiske i de flesta 
av kommunens sjöar. Mer information om till exempel fiske-
kort finns på kommunens hemsida. Man kan fiska i följande 
sjöar:

• Fedinge & Fagerhultasjön

• Hjälmsjön

• Lilla Hålsjön (Trollsjön)

• Vemmentorpssjön

• Värsjön

• Åsljungasjön

FRILUFTSLIV OCH NATURVÅRD
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pågående friluftsprojekt i kommunen

Projekt Naturarenan 

”Naturarenan vid Hjälmsjön” är en förstudie till ett projekt 
vars vision är att skapa en sport-, frilufts, rekreation och kul-
turarena vid Hjälmsjön. Örkelljunga kommun ligger bakom 
initiativet till ”Naturarenan vid Hjälmsjön” tillsammans med 
föreningen Naturarenan vid Hjälmsjön. Efter godkänt stöd 
från Jordbruksverket och Leader möjliggörs projektet via 
Europeiska regionala utvecklingsfonden. På naturarenan ska 
det finnas möjlighet att året om ta del av sport- och friluftsak-
tiviteter samtidigt som man har närhet till den vackra naturen. 
Förhoppningen med projektet är att det i framtiden kommer 
att finnas verksamheter på naturarenan så som hotell, restaur-
ang, entreprenörsverksamheter inom naturturism, gym och 
andra lokaler som är till för allmänheten. Tillsammans skapar 
områdena en lättillgänglig och lämplig plats för en naturarena 
– där det finns närhet till både bussförbindelser, skog och sjö.

Projekt Åsljungasjön – Livskvalitet på riktigt

Projektet vid Åsljungasjön är ett samverkansprojekt mellan 
föreningarna Åsljunga Intresseförening, Bysamfälligheten 
och EFS-gården Åsljunga. Projektet finansieras av EU/
Leader Nordvästra Skåne med Öresund, Örkelljunga kom-
mun och med ideella insatser från föreningarna. Projekt och 
syftar till att i området kring Åsljungasjön stärka miljön och 
bygemenskapen, öka boendet och nyetablering av företag, 
öka möjligheten till god service för turister och gäster. Pro-
jektet pågår under 2017-2018. 

FRILUFTSLIV OCH NATURVÅRD

Hjälmsjön. 
Foto Örkelljunga kommun
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örkelljungabygdens natur

Örkelljungabygdens Natur är en kommunkrets av Natur-
skyddsföreningen. Föreningen bildades 1962 under namnet 
Örkelljunga Fältbiologer. 

Örkelljungabygdens Natur har ett relativt digert program 
med exkursioner, studiecirklar med mera, till vilka alla 
är välkomna att delta. Utflykter genomförs till olika na-
turområden. Det kan gälla lokala exkursionsmål som det 
växtrika området vid Pinnån (Bruket) eller Flinka sjö med 
sitt fågeltorn. Det kan också gälla mer långväga mål som 
Kristianstad Vattenrike eller Hallands Väderö. Resor över 
flera dagar görs också då och då. Gotland, Öland och Store 
Mosse är några exempel.

Föreningen fungerar som en ganska traditionell natur-
skyddsförening med sin tyngdpunkt förlagd till fågel- och 
växtområdet, men också expertis på svampar, skalbaggar 
och trollsländor. En floraväktargrupp bevakar de ovan-
ligare växternas utbredning och överlevnad. Sen flera år 
tillbaka genomförs återkommande inventeringar av intres-
santa fågelarter bland annat svalor, orre, nattskärra, tofs-
vipa, storspov, gröngöling och tjäder.

Medlemmar ur Örkelljungabyg-
dens natur i ett hav av skvattram. 

Foto Perry Vigelsbo

FRILUFTSLIV OCH NATURVÅRD

Varje år genomför Örkelljungabygdens Natur en augustislåt-
ter med liar som arbetsredskap, dels i den fuktiga slåtter-
ängen, ”sidvallen”, i Spångabygget mellan Örkelljunga och 
Åsljunga. Dels på den torrare ängen, ”hårdvallen”, i Ramne-
kärr nordväst om Eket.

En annan viktig föreningsverksamhet är de studiecirklar som 
årligen genomförs. 

Den lokala naturskyddsföreningen engagerar sig också i olika 
naturvårdsfrågor. Det kan gälla planerna på en restaurering av 
Flinka sjö eller byggnationsplaner i Bruketområdet. 
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tätortsnära och bostadsnära natur 

En stor del av friluftslivet till vardags utövas i det tätortsnära 
natur- och kulturlandskapet. Vad som anses vara tätortsnära 
avgörs lokalt, men forskning visar att användandet avtar med 
avståndet. Därför är det viktigt med tillgång till rekreations- 
och friluftsområden inom rimligt avstånd, vilket anses vara 
mellan 1-3 kilometer. Detta är särskilt viktigt för grupper som 
barn eller funktionshindrade som har svårare att ta sig ut eller 
förflytta sig långa sträckor.

Det finns många starka intressekonflikter i det tätortsnära 
landskapet där annan markanvändning prioriteras framför 
friluftsliv. Mycket tyder på att den oskyddade tätortsnära 
naturen tas i anspråk för bebyggelse och förändrad markan-
vändning och att ytorna därmed minskar. Naturen i tätorter 
har många olika funktioner. Träd, buskar och grönytor binder 
damm och föroreningar och minskar riskerna för översväm-
ningar. Kring skolor och förskolor bör det finnas varierade 
naturtyper, samlingsplatser och möjlighet till upptäckarglädje.  

Alla har ett behov av att miljön är attraktiv och trygg. När-
naturområden kan bidra till ökat socialt liv och motverka 
ensamhet. Genom att anlägga grillplatser, sätta ut bänkar och 
liknande så ökar möjligheten för möten och umgänge. Närna-
turområde kan också bidra till att förstärka folkhälsan genom 
att fler kommer ut och motionerar på ett eller annat sätt. 

tillgänglighetsanpassning 

Behovet av en tillgänglig natur är även viktigt för de som 
måste ta sig fram på alternativa sätt av en eller annan orsak. 
Ytterligare två viktiga faktorer för att ett område ska kunna 
locka många människor är att de kan erbjuda bra parkerings-
möjligheter och handikappanpassad toalett. 

Vandringsleden runt Åsljungasjön, Grytåsa strövområde, 
Abborraleden och Pinnåreservatet är exempel på naturom-
råden som har tillgänglighetsanpassats i någon form. 

Utepedagogik 

En viktig målgrupp i naturvårdsarbetet är barnen. Framför 
allt behövs tillgång till nära och upplevelserika områden, 
men även fortbildning för skolpersonal är viktigt för att 
inspirera till olika aktiviteter och förmedla specifik kunskap 
om olika områden. Naturvårdsprogrammet är ett led i arbe-
tet med att förmedla kunskap om kommunens naturområ-
den. 

FRILUFTSLIV OCH NATURVÅRD

Foto Örkelljunga kommun 
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lona-projekt 

För att locka ut människor i grönområdena krävs att man 
lägger kraft på att utveckla upplevelsevärden och tillgänglig-
het. 

Ett viktigt verktyg i detta arbete är Naturvårdsverkets 
satsning på LOkal NAturvård. Dessa lokala naturvårds-
satsningar, s.k. LONA-projekt, har haft stor betydelse för 
Örkelljunga kommuns naturvårdsarbete. 

Kommunen har sökt och fått bidrag för åtta projekt, varav 
detta Naturvårdsprogram är det ena. 

• Grytåsa strövområde (2006-2010)

• Inventering av ogödslad betesmark (2014-2016)

• Naturreservat Pinnåområdet (2006-2010)

• Naturvårdsprogram (2005-2009)

• Naturvårdsprogram för Örkelljunga kommun (2015-
2018)

• Naturvårdsprogram – metodutveckling (2004-2009) 

• Sjögull – Vita sjö (2015-2018)

• Skötselplan för Pinnåområdet (2005-2009)

Bild från Vita sjö och LONA-pro-
jektet som pågår där man lägger ut 
stora flytramar som täcker sjögull 
som då kvävs. 
Foto Perry Vigelsbo
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Biparadiset - ett lyckat projekt! 

I augusti 2015 arrangerade Örkelljungabygdens Natur en 
exkursion med entomolog Mikael Sörensson från Lund. Han 
berättade om vildbin och att deras livsmiljöer idag är hotade. 
Det blev början för det projekt som resulterat i Biparadiset. 

En omfattande inventering av en nedlagd och återställd grus-
täkt som ägs av kommunen är stommen i projektet. Insekts-
inventeringen har gjorts av Mikael Sörensson och växtin-
venteringen är gjord av Leif  Zigbo. En viktig del i projektet 
är kommunens dagliga Verksamhet LSS (Lag om stöd och 
service till vissa funktionshindrade) som får möjligheter att 
skapa värdefull sysselsättning kring temat naturvård. 

En av de första praktiska uppgifterna var att kommunens 
dagliga verksamhet fick meterlånga trädstammar från kom-
munens Gata och Park att borra hål i. Dessa blev till bihotell 
att placera ut och engagemanget kring sysselsättning kopplat 
till natur tog fart. Efter samverkan mellan Örkelljungabyg-
dens natur, kommunens Naturvårdsgrupp och några tjänste-
män i kommuen så kunde täkten i Ekholm användas till att 
skapa ett naturområde med vildbin. Idag är Biparadiset ett 
vackert tätortsnära besöksmål med bland annat informations-
skyltar, faunadepåer och ett litet vandringsstråk. 
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Riksintresse för friluftsliv är 
inget absolut skydd men ex-
empelvis ska kommunerna ta 
hänsyn till friluftslivet i riksin-
tresseområdena i översikts- och 
detaljplanering. Pågående jord- 
och skogsbruk påverkas inte av 
utpekande av riksintressen.  

Det finns flera sätt för kommuner att skydda naturen. Miljöbalken erbjuder en rad skydds-
former där naturreservat är den vanligaste men kommunen har också möjlighet att inrätta 
biotopskyddsområde och teckna naturvårdsavtal med markägare. I Örkelljunga finns om-
råden som är klassade som Riksintressen, Natura 2000-områden samt ett antal skogliga 
biotopskyddsområden. Regionalt är det Länsstyrelsen som ansvarar för naturvårdsarbetet 
och därmed även naturskyddet. 

riksintresse

Det finns ett stort antal områden i Sverige som utpekats vara 
av riksintresse för olika verksamheter i samhället. Dessa om-
råden ska skyddas mot åtgärder som kan komma i konflikt 
med det samhällsintresse som legat till grund för riksintres-
seförklaringen. Syftet med riksintressena är att åstadkomma 
en god hushållning med landets värdefulla mark- och vat-
tenresurser. I Örkelljunga kommun finns riksintresse för 
friluftsliv för den delen av Hallandsåsen som sträcker sig in i 
kommunen. Riksintresse för naturvård finns för Värsjön samt 
för Stensmyr. Enligt Miljöbalken ska områden av riksintresse 
för naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv skyddas mot åt-
gärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. 

Lunglav är ett exempel på en rödlistad art 
som finns i Örkelljunga kommun. 
Foto Örjan Fritz

SKYDDAD NATUR I ÖRKELLJUNGA
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I Sverige finns cirka 4 000 
Natura 2000-områden. 
Många av dem är också 
naturreservat eller national-
park. Tillsammans blir de 
en sammanlagd yta av mer 
än sex miljoner hektar.

Natura 2000

Alla Natura 2000-områden klassas automatiskt som riksin-
tresse. Natura 2000 ska bevara värdefull natur, men innebär 
inte något generellt stopp för pågående markanvändning el-
ler utveckling av samhället. Det måste avgöras i varje enskilt 
fall vilka åtgärder som kan fortsätta och vilka som inte kan 
tillåtas. Natura 2000 är ett nätverk av EU:s mest skydds-
värda naturområden. Nätverket skapades för att hejda 
utrotningen av växter och djur och för att skydda deras livs-
miljöer. I Skåne finns 240 Natura 2000-områden. 

I Örkelljunga kommun finns tre Natura 2000-områden vid 
Lärkesholmssjön, Stensmyr och Värsjön. 

- Lärkesholmssjön är en mesotrof  sjö med svagt 
brunfärgat vatten. Det är en källsjö och en för 
skånska förhållanden rätt stor klarvattensjö. Det 
finns stora naturvärden i områden runt om sjön, 
till exempel gamla tallskogar och ett strövområde. 
Natura 2000-området täcker också in delar av skog 
längs stranden. Här finns häckande storlom och 
övrigt rikt fågelliv i anslutning till sjön. Storleken 
och karaktären på sjön gör den unik i länet och-

Lärkesholm. 
Foto Perry Vigelsbo

den fungerar även som referenssjö. Skåneleden har 
en rast- och övernattningsplats vid sjön (objekt O i 
objektskatalogen).

- Stensmyr består av svagt välvda, öppna och skog-
bevuxna mosseytor, kärrdråg, laggkärr och en 
centralt belägen tjärn. Anses vara ett område av 
högt värde för både växt- och djurliv. Är en relativt 
orörd myr med endast enstaka platser med äldre 
torvbrytning och dikning. Här finns spelplats för 
orre (objekt 72).

- Värsjön är en sjö i Helgeåns vattensystem. Klart, 
näringsfattigt vatten med låga fosforhalter. Strän-
derna och bottnarna är mestadels steniga och 
grovkorniga. Här finns förekomst av sjöhjortron 
Nostoc zetterstedtii. Flera par häckande storlom har 
även registrerats här samt fiskgjuse (objekt D).

SKYDDAD NATUR I ÖRKELLJUNGA
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naturreservat

Naturreservat är det vanligaste sättet att skydda natur. Natur-
reservat kan bildas på statlig, privat eller kommunal mark 
genom beslut av länsstyrelsen eller kommunen. Syftet med 
att bilda naturreservat kan vara att bevara biologisk mångfald, 
bevara värdefulla natur- och livsmiljöer eller tillgodose behov 
av områden för friluftslivet. Länsstyrelsen eller kommunen 
beslutar om hur naturreservaten ska skötas. Reservaten sköts 
enligt en fastställd skötselplan. Föreskrifterna skiljer sig starkt 
mellan olika reservat, beroende på vilka motiv som ligger 
bakom reservatsbildningen.

Örkelljunga kommun är den enda kommunen i Skåne som 
inte har ett naturreservat. 

Koralltaggsvamp. 
Foto Perry Vigelsbo

Biotopskyddsområde

Genom att skydda små mark- och vattenområden, så kall-
lade biotoper, skapas ett biotopskyddsområde. Det handlar 
om områden som på grund av sina särskilda egenskaper är 
värdefulla livsmiljöer för hotade djur- eller växtarter. Bioto-
perna är också viktiga för vanligare arter, samt för omväx-
ling i landskapet.

Dessa skiljer sig från till exempel naturreservat genom att 
det är ett antal namngivna biotoptyper som får skyddas som 
biotopskyddsområde. Det finns två olika former av biotop-
skyddsområde. Den ena innebär ett generellt skydd för vissa 
biotoptyper, exempelvis alléer, odlingsrösen i jordbruks-
mark, pilevallar m.fl. 

Den andra formen av biotopskyddsområde utgörs av bioto-
per som länsstyrelsen, Skogsstyrelsen eller en kommun får 
besluta ska utgöra ett biotopskyddsområde. Beslutet gäller 
för det enskilda området, till exempel en äng med många 
djur- och växtarter. Dessa värdefulla biotoper finns i såväl 
skogs- och jordbrukslandskapet som i sjöar, vattendrag, kust 
och hav.

SKYDDAD NATUR I ÖRKELLJUNGA
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I Örkelljunga kommun finns fem skogliga biotopskyddsom-
råden, beslutade av Skogsstyrelsen. 

- Översilade alsumpskogar och källmarker vid 
Pinnån samt kvillar* i Pinnån (objekt 92 samt 93 i 
objektskatalogen). 

- Bokskog söder om Trollsjön (objekt 87) som inne-
fattar två biotopskyddsområden. 

- Gammal bokskog vid Healtebäcken (objekt 9)

- Bäck och lövskogar vid Nissakäll (objekt 36) 

Förutom dessa fem finns område med generella biotop-
skydd i ekhagmarken vid Lilla Lärka (objekt 82)

* sträcka av ett vattendrag där det av (små) öar är uppdelat i minst tre 
grenar

Vackra omgivningar kring Trollsjön. 
Foto Perry Vigelsbo

landskapsbildsskydd

Landskapsbildsskyddet infördes innan begreppet riksintresse 
fanns för att på ett enklare sätt än genom reservatsbildning 
kunna skydda stora områden från större påverkan eller för-
ändring. Det var framförallt de visuella upplevelsevärdena i 
landskapet som man önskade skydda. 

I Skåne län finns cirka 50 områden som omfattas av land-
skapsbildsskydd. Några områden är små, andra täcker stora 
ytor. För varje område finns ett beslut med föreskrifter. Fö-
reskrifterna innebär att det krävs tillstånd för att utföra vissa 
åtgärder som kan ha negativ effekt på landskapsbilden. Det är 
Länsstyrelsen som meddelar tillstånd.

I Örkelljunga kommun finns inga områden med landskaps-
bildsskydd. 

SKYDDAD NATUR I ÖRKELLJUNGA
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Spaning vid strandkanten. 
Foto Janne Johansson

strandskydd

Strandskydd finns i hela Sverige och är en lag som stärker al-
lemansrätten i strandzonen. Strandzonen, dvs. både land- och 
vattenområden som ligger inom 100 meter från strandlinjen.  
I vissa strandområden har strandskyddet minskats eller helt 
tagits bort. I andra strandområden har strandskyddet utvid-
gats till maximalt 300 meter. 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 allmänhe-
tens tillgänglighet till strandzonen. Exempel på åtgärder som 
inte är tillåtna är att uppföra nya byggnader eller anläggning-
ar, 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.

I Örkelljunga finns beslut om utvidgat strandskydd kring 
Flinkasjön, Lärkesholmssjön, Lillsjön, Åsljungasjön, Värsjön, 
Boaltsjön* och Store sjö. 

* Hela sjön är belägen inom Hässleholms kommun, men en mindre del av 

det sydvästra strandområdet ligger inom Örkelljunga kommun

SKYDDAD NATUR I ÖRKELLJUNGA

landsbygdsutveckling i strandnära lägen (lIs)

När strandskyddsreglerna ändrades 2009-2010 var syftet att 
utveckla ett ändamålsenligt strandskydd som tar hänsyn till 
behovet av utveckling i hela Sverige, särskilt i många lands-
bygder. Samtidigt skulle den inte äventyra det långsiktiga 
skyddet av strändernas natur- och friluftsvärden.

Utgångspunkten för lagändringarna var ett fortsatt generellt 
strandskydd i hela landet. Men genom de nya bestämmel-
serna fick kommunerna ansvaret för att i sina översiktspla-
ner redovisa områden för landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen (LIS). I dessa områden ska betydelsen av en positiv 
utveckling av landsbygden beaktas vid prövning av dispens-
ansökningar.

En förutsättning för att peka ut ett LISområde i översikts-
planen är att området är lämpligt för utvecklingen av lands-
bygden. Samtidigt måste det långsiktiga skyddet av strän-
derna bevaras, vilket innebär att allmänheten har tillgång till 
stränderna och djur- och växtliv har goda livsvillkor.

Örkelljunga kommun har nyligen tagit fram en LIS-plan för 
kommunen (2018). 



f

32

ansvarsbiotoper och värdetrakter

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. Utpekade ansvarsbiotoper är miljöer som kom-
munen bedöms ha ett särskilt ansvar för i ett regionalt, na-
tionellt eller till och med internationellt perspektiv. Ansvars-
biotoperna 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 bio-
topskyddsområden eller för upprättande av naturvårdsavtal. 
Sverige bedöms ha ett nationellt ansvar för ädellövskogar 
i nemoral och boreonemoral region, hassellundar samt tri-
viallövskogar med ädellövinslag. Inga av dessa 18 utpekade 
värdetrakterna finns i Örkelljunga.

I detta arbete lyfts också ett antal skånska ansvarsbiotoper. 
Hit hör bokskog, ekskog, blandädellövskog, trädbärande 
ängar och hagar samt klibbalskog där även ett internatio-
nellt ansvar finns för ädellövskogarna. För andra miljöer 
än trädbärande marker saknas liknande underlag i Skåne. 
Samtliga av dessa skogsbiotoper förekommer i Örkelljunga 
kommun men i varierande omfattning. Några av dem, 
framför allt en del av bokskogarna och de trädbärande be-
tesmarkerna, har mycket höga naturvärden. 

Länsstyrelsen i Skåne har tagit fram ett material som heter 
”Här finns höga naturvärden – Artpools- och traktanalys med 
hjälp av rödlistade arter” (2014) där det beskrivs om var i det 
skånska landskapet det finns värdekärnor för biologisk mång-
fald. Eftersom arter har olika krav på livsmiljö/biotop kan de 
grupperas utifrån sina specifika preferenser i så kallade art-
pooler för olika biotoper. Artpoolerna kan visualiseras genom 
att observationer plottas ut på en karta (artpoolskartor). På 
dessa kartor framträder vissa områden mer än andra områden 
i landskapet genom att de har fler arter och dessa artrikare 
områden kan pekas ut som värdetrakter för den specifika 
artpoolen. Ett liknande arbete har gjorts för ett antal skogs-
biotoper och för ett begränsat antal organismgrupper. Med 
kunskapen om var arter förekommer i landskapet kan värde-
trakter indirekt pekas ut för olika biotoper och användas som 
underlag för fortsatt analys av arters livsmiljöer och hur dessa 
är sammankopplade i landskapet, så kallad konnektivitet.  

I ovan benämnda material finns flera artpoolskartor där det 
visas att Örkelljunga kommun innehar en hel del värdefulla 
arter. 

SKYDDAD NATUR I ÖRKELLJUNGA

Exempel från Länsstyrelsens material beskrivet ovan. 
Artpoolskarta för rödlistade arter knutna till sumpskog 
i Skåne, där antal arter presenteras per 2,5 x 2,5 kilome-
tersruta. 
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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 Artda-
tabanken tillsammans med 14 expertkommittéer för de olika 
organismgrupperna. Listan fastställs sedan av Naturvårdsver-
ket 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 jord-
bruk mm) som utgör de största hoten. De rödlistade arterna 
placeras i olika hotkategorier beroende på utdöenderisken. 

Nationella rödlistans hotkategorier baserat på utdöenderisken.

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 el-
ler 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 gäl-
ler 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 artskyddsförordningen från 2009 redogörs för hur för-
ordningen ska tillämpas. 

SKYDDAD NATUR I ÖRKELLJUNGA
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rödlistade arter i örkelljunga kommun

Totalt 143 rödlistade arter har rapporterats från Örkelljunga 
kommun sedan 1990. Fåglar (inklusive fynd av ej häckande 
arter) är flest med 48 arter, därefter följer svampar, insekter, 
kärlväxter och lavar. Dessutom finns rapporter om fynd 
av enstaka arter av alger, blötdjur, däggdjur, kräftdjur och 
mossor (se tabell nedan). De rödlistade arterna förekom-
mer mest i skogsmark och i jordbruksmark, och då främst 
i de få kvarvarande naturbetesmarkerna och slåtterängarna. 
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 själva arbetet med naturvårdsprogrammet påträf-
fades totalt 51 rödlistade arter. Femton av dessa arter före-
faller inte tidigare vara rapporterade från kommunen. Det 
gäller främst lavar i bokskog, där den tidigare kunskapen 
verkar ha varit särskilt särskilt bristfällig. Fördjupade inven-

VETENSKAPLIGT NAMN SVENSKT NAMN HOTKATEGORI
ALGER (2 arter)
Nitella translucens grovslinke VU
Nostoc zetterstedtii sjöhjortron NT

BLÖTDJUR (1 art)
Valvata macrostoma sumpkamgälsnäcka NT
DÄGGDJUR (1 art)
Lutra lutra utter NT
FÅGLAR (48 arter)
Accipiter gentilis* duvhök* NT
Alauda arvensis sånglärka NT
Alcedo atthis kungsfiskare VU
Anas acuta stjärtand VU
Anas querquedula årta VU
Anthus pratensis* ängspiplärka* NT
Apus apus* tornseglare* VU
Aquila chrysaetos kungsörn NT
Aythya ferina brunand VU

teringar i Ekholmatäkten 2016 av Naturskyddsföreningen och 
Mikael Sörensson ledde också till många intressanta artfynd, 
där flera insekter tidigare inte rapporterats från kommunen.
I tabellen nedan redovisas rödlistade arter med kända rap-
porterade fynd under perioden 1990-2017 (uppgifter från 
ArtDatabanken). 

Rödlistade arter rapporterade från Örkelljunga kommun 
under perioden 1990 till 2017. Uppgifter från ArtData-
banken, och från tidigare naturvårdsplan samt från inven-
tering i samband med revidering av naturvårdsprogram-
met. Arter som noterats i samband med fältinventering 
inför naturvårdsprogrammet (2016-2017) har markerats 
med asterisk (*). Art som räknas som försvunnen/utdöd 
är markerad med hashtag (#). Arter angivna i fet stil före-
faller inte ha rapporterats tidigare från Örkelljunga kom-
mun.

SKYDDAD NATUR I ÖRKELLJUNGA



f

35

VETENSKAPLIGT NAMN SVENSKT NAMN HOTKATEGORI

Aythya marila bergand VU
Bubo bubo berguv VU
Calidris pugnax brushane VU
Carpodacus erythrinus rosenfink VU
Chlidonias niger svarttärna VU
Ciconia ciconia vit stork CR
Circus cyaneus blå kärrhök NT
Coturnix coturnix vaktel NT
Crex crex kornknarr NT
Delichon urbicum* hussvala* VU
Dendrocopos minor* mindre hackspett* NT
Dryocopus martius* spillkråka* NT
Emberiza citrinella* gulsparv* VU
Emberiza schoeniclus* sävsparv* VU
Falco peregrinus pilgrimsfalk NT
Haliaeetus albicilla havsörn NT
Larus argentatus* gråtrut* VU°
Larus fuscus silltrut NT
Limosa limosa rödspov CR
Linaria flavirostris vinterhämpling VU
Locustella fluviatilis flodsångare NT°
Milvus migrans brun glada EN
Nucifraga caryocatactes nötkråka NT
Numenius arquata storspov NT
Oriolus oriolus sommargylling VU
Panurus biarmicus skäggmes NT°
Pernis apivorus* bivråk* NT
Phoenicurus ochruros svart rödstjärt NT
Picus viridis* gröngöling* NT
Porzana porzana småfläckig sumphöna VU
Regulus ignicapilla brandkronad kungsfågel VU°
Regulus regulus* kungsfågel* VU
Remiz pendulinus pungmes EN
Riparia riparia backsvala NT
Saxicola rubetra* buskskvätta* NT
Serinus serinus gulhämpling VU°
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VETENSKAPLIGT NAMN SVENSKT NAMN HOTKATEGORI

Somateria mollissima ejder VU
Strix nebulosa lappuggla NT
Sturnus vulgaris* stare* VU
INSEKTER (23 arter)
Adscita statices* ängsmetallvinge* NT
Atomaria badia en skalbagge NT
Bembidion humerale torvlöpare VU
Brachypera dauci en skalbagge NT
Dicronychus equisetioides en skalbagge VU
Elaphrus uliginosus bred groplöpare NT
Lasioglossum sabulosum sandsmalbi NT
Lycaena hippothoe violettkantad guldvinge NT
Machimus arthriticus stubbhårsskuldrad rovfluga VU
Nomada armata väddgökbi VU
Nomada opaca bryngökbi NT
Plectophloeus nubigena en skalbagge NT
Psylliodes chalcomera en skalbagge NT
Rocetelion humerale en tvåvinge NT
Sesia bembeciformis bålgetinglik glasvinge VU
Scardia boletella* jättesvampmal* NT
Sibinia primita en skalbagge NT
Sibinia signata en skalbagge NT
Sphecodes puncticeps punktblodbi NT
Xylophilus corticalis en skalbagge NT
Zygaena filipendulae sexfläckig bastardsvärmare NT
Zygaena lonicerae bredbrämad bastardsvärmare NT
Zygaena viciae* mindre bastardsvärmare* NT
KRÄFTDJUR (1 art)
Astacus astacus flodkräfta CR
KÄRLVÄXTER (21 arter)
Anthemis arvensis åkerkulla NT
Arnica montana* slåttergubbe* VU
Carduus acanthoides piggtistel NT
Carex pulicaris* loppstarr* VU
Fraxinus excelsior* ask* EN
Genista pilosa* hårginst* NT
Gentiana pneumonanthe klockgentiana VU
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VETENSKAPLIGT NAMN SVENSKT NAMN HOTKATEGORI

Goodyera repens* knärot* NT
Isolepis setacea* borstsäv* EN
Juncus foliosus* strimtåg* EN
Juncus squarrosus* borsttåg* NT
Leersia oryzoides vildris VU
Lycopodiella inundata strandlummer NT
Lythrum portula rödlånke NT
Pedicularis sylvatica* granspira* NT
Polystichum braunii # skuggbräken # CR
Pulsatilla vulgaris subsp. vulgaris vanlig backsippa VU
Rubus scissoides* åsljungabjörnbär* NT
Serratula tinctoria ängsskära NT
Setaria viridis kavelhirs NT
Ulmus glabra* skogsalm* CR
LAVAR (19 arter)
Agonimia allobata* slät fjällav* NT
Alyxoria ochrocheila* orangepudrad klotterlav* NT
Bacidia incompta* savlundlav* EN
Bacidia rosella rosa lundlav VU
Bacidina phacodes* liten lundlav* NT
Cladonia parasitica* dvärgbägarlav* NT
Gyalecta carneola* ädelkronlav* VU
Lecanora glabrata* bokkantlav* NT
Lobaria pulmonaria* lunglav* NT
Megalaria laureri liten ädellav EN
Megalaria pulverea* pulverädellav* VU
Multiclavula mucida* vedlavklubba* VU
Opegrapha vermicellifera* stiftklotterlav* NT
Pachnolepia pruinata matt pricklav NT
Peltigera collina* grynig filtlav* NT
Pertusaria multipuncta* violettgrå porlav* NT
Pyrenula nitida* bokvårtlav* NT
Sclerophora peronella* liten blekspik* VU
Sphinctrina turbinata kortskaftad parasitspik VU

MOSSOR (4 arter)

Atrichum angustatum smal sågmossa CR
Neckera pumila* bokfjädermossa* NT
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VETENSKAPLIGT NAMN SVENSKT NAMN HOTKATEGORI

Odontoschisma denudatum* kornknutmossa* NT
Zygodon conoideus* atlantärgmossa* NT

SVAMPAR (23 arter)
Cortinarius cinnabarinus cinnoberspindling NT
Cuphophyllus colemannianus brun ängsvaxskivling NT
Entoloma placidum boknopping DD
Fistulina hepatica oxtungssvamp NT
Gloeoporus pannocinctus* finporing* VU
Grifola frondosa korallticka NT
Gymnopus fusipes räfflad nagelskivling NT
Gyroporus castaneus kastanjesopp NT
Hericium coralloides koralltaggsvamp NT
Hygrocybe punicea scharlakansvaxskivling NT
Hygrocybe spadicea dadelvaxskivling VU
Inonotus cuticularis* skillerticka* VU
Ischnoderma resinosum sydlig sotticka VU
Lactarius acris skarp rökriska NT
Melanogaster ambiguus stinkande slemtryffel NT
Melanogaster tuberiformis luddslemtryffel VU
Oligoporus guttulatus gropticka NT
Perenniporia medulla-panis* brödmärgsticka* NT
Pluteus aurantiorugosus rödskölding EN
Porphyrellus porphyrosporus dystersopp NT
Pycnoporellus fulgens* brandticka* NT
Sarcodon squamosus* motaggsvamp* NT
Tricholoma ustaloides mjölmusseron NT

TOTALT 143 arter
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Bilder på ett urval rödlistade arter som finns i Örkelljunga kommun. 
Foto Örjan Fritz

Atlantärgmossa Brandticka

Granspira Mindre bastardsvärmare

Vedlavklubba Ask
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Skogliga biotopskyddsområden i Örkelljunga kommun markerat med lila områden (2018)

Credits not available.
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Riksintresse för friluftsliv (blått randigt område) och naturvård (grönrandiga områden) i Örkelljunga kommun (2018)
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Credits not available.
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Strandskyddsområden i Örkelljunga kommun (2018)
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Credits not available.
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Åsljungabjörnbär Rubus scissoides har en begränsad utbredning i norra Skåne med tyngdpunkt i trakten kring 
Åsljunga. Arten bedöms som ”Nära hotad” och finns med på den nationella rödlistan. . Foto Örjan Fritz
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miljöbalken 

Miljöbalken trädde i kraft 1 januari 1999. Syftet med miljö-
balken är att främja en hållbar utveckling som innebär att 
nuvarande och kommande generationer kan leva i en häl-
sosam 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. 

Miljöbalken har fem grundstenar som ska styra dess till-
lämpning. 

• 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 ge-
nomgång om naturvård i miljöbalken se naturvårdsverkets 
webbplats www.naturvardsverket.se

Naturvårdslagstiftning är inget nytt i Sverige. Den första lagstiftningen på området kom 
redan 1909 då landets första nationalparker också kom till. 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 naturvårds-
arbete och lagstiftningen ändrats och idag ses både skötsel och friluftsliv som självklara 
ingredienser i arbetet för naturvården. Över tid har lagstiftningen skärpts och medveten-
heten hos både allmänhet och beslutsfattare har ökat.

Miljöbalken består av sju 
avdelningar som innehåller 33 
kapitel och ungefär 500 para-
grafer. Till detta hör ett stort 
antal förordningar och före-
skrifter, som har meddelats 
med stöd av bestämmelser i 
miljöbalken.

Svinrotäng vid Ramnekärr. 
Foto Janne Johansson

LAGSTIFTNING OCH STYRANDE DOKUMENT
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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 mo-
tionsspår 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.

Svinrotäng vid Ramnekärr. 
Foto Janne Johansson

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 vat-
tendrag. 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 koppel-
tvång eftersom djurlivet är extra känsligt då.

Varken jakt eller fiske ingår i allemansrätten. 

LAGSTIFTNING OCH STYRANDE DOKUMENT
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nationalpark 

Nationalparker har ett 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 länsstyrel-
sen 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 reservatsbeslu-
tet och blir i och med att beslutet vinner laga kraft juridiskt 
bindande. I Örkelljunga kommun finns inga naturreservat.  

Lärkesholmssjön. 
Foto Janne Johansson 

naturvårdsområde 

Länsstyrelsen eller kommunen kunde innan miljöbalken 
trädde i kraft avsätta naturvårdsområden med stöd av natur-
vårdslagen. Skyddsformen var svagare än naturreservatet och 
fick inte hindra pågående markanvändning, som exempelvis 
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 Örkelljunga finns inga 
naturvårdsområden. 

naturminne 

Ett särpräglat naturföremål som stora äldre träd, flyttblock 
med mera 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. I Örkelljunga finns inga naturminnen. 

LAGSTIFTNING OCH STYRANDE DOKUMENT
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Biotopskyddsområde 

Mindre områden av stor betydelse för den biologiska mång-
falden kan skyddas som biotopskyddsområde. I skogsmiljö 
är det skogsstyrelsen som fattar beslut, i övrigt är det läns-
styrelsen eller kommunen. I Örkelljunga finns fem 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 små-
vatten i jordbruksmark (inkl öppna diken) och pilevall. För 
åtgärder som kan påverka dessa biotoper negativt måste dis-
pens sökas. I Örkelljunga finns ett område som omfattas av 
generellt biotopskydd. 

djur- och växtskyddsområde 

Syftet med djur- och växtskyddsområden är att skydda en-
skilda arter som kräver särskilt skydd. Det kan till exempel 
handla om störningskänsliga rovfåglar och lomar. Skyddet 
inskränker både allmänheten via allemansrätten och markä-

Motaggsvamp, en rödlistad art som 
finns i Örkelljunga. Foto Örjan Fritz

garens rättigheter som till exempel jakt och fiske. Ofta gäller 
skyddet bara en viss period på året. I Örkelljunga finns inga 
djur- och växtskyddsområden. 

strandskyddsområde 

Strandzonen, dvs. både land- och vattenområden som ligger 
inom 100 meter från strandlinjen omfattas av bestämmelser-
na 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 åt-
gärder som inte är tillåtna är att uppföra nya byggnader eller 
anläggningar, väsentligt ändra befintliga byggnader och an-
läggningar, fälla träd, utföra grävarbeten, sprida gödsel mm. 
Förbuden gäller inte byggnader eller åtgärder som används 
inom jord- och skogsbruk samt för yrkesfiskare. Kommu-
nerna och i vissa fall länsstyrelsen kan meddela dispens i 
särskilda fall.  

LAGSTIFTNING OCH STYRANDE DOKUMENT
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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, ve-
tenskapliga 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 habitat-
direktivet ett sådant unionsintresse att särskilda skyddsom-
råden (fågeldirektivet) eller bevarandeområden (art- och 
habitatdirektivet) behöver utses. Syftet med bestämmel-
serna i art- och habitatdirektivet är att säkra den biologiska 
mångfalden genom bevarandet av naturligt förekommande 
livsmiljöer samt den vilda floran och faunan inom EU:s 
medlemsländer.

Speltokig tjädertupp. 
Foto Perry Vigelsbo

Art- och habitatdirektivet består av två huvuddelar med ge-
mensamt 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 di-
rektiven har implementerats i den svenska lagstiftningen och 
de arter som omfattas av direktiven återfinns i artskyddsför-
ordningens bilaga 1. 

LAGSTIFTNING OCH STYRANDE DOKUMENT
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Speltokig tjädertupp. 
Foto Perry Vigelsbo

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 be-
vara 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 natur-
reservat. I Örkelljunga finns tre Natura 2000-områden. 

artskyddsförordningen 

Artskyddsförordningen reglerar fridlysning av djur och väx-
ter, samt vad som gäller för arter som pekats ut av EU som 
särskilt skyddsvärda, så kallade Natura 2000-arter. Mycket av Skåneleden intill Lärkesholmssjön, ett 

av de tre Natura 2000 områdena i 
Örkelljunga. Foto Perry Vigelsbo

förordningens innehåll har sitt ursprung i EU:s fågeldirek-
tiv 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 artskyddsförord-
ningen och jaktförordningen. Kommunernas kunskap om 
syftet med och innehållet i förordningarna är därför viktigt. 
Naturvårdsverket har gett ut en handbok som beskriver art-
skyddsförordningen och även tar upp flera exempel på hur 
förordningen ska tillämpas. 

LAGSTIFTNING OCH STYRANDE DOKUMENT
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konventionen om biologisk mångfald 

Under Rio-möte 1992 undertecknade Sverige konventionen 
om biologisk mångfald. Syftet var att motverka minskning-
en av biologisk mångfald. Idag har alla EU-länder under-
tecknat 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 Sveri-
ge 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.

CItes-konventionen 

Konventionen reglerar handel med vilda växter och djur

LAGSTIFTNING OCH STYRANDE DOKUMENT
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plan- och bygglagen 

Beslut om markens och vattnets användning och utform-
ningen av bebyggelse berör många människor, företag och 
institutioner i samhället. De innebär oftast stora investeringar 
och tar mycket naturresurser i anspråk, därför behöver varje 
beslut övervägas noggrant. Genom planläggning garanteras 
olika intressenter insyn och inflytande i beslutsprocessen. 
Plan- och bygglagen spelar på detta sätt en viktig roll i att 
långsiktigt hushålla med resurser och främja en hållbar ut-
veckling för såväl människor som natur. Enligt plan- och 
bygglagen ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som 
omfattar hela kommunen. Kommunen ska i översiktsplanen 
redovisa allmänna intressen och de miljö- och riskfaktorer 
som bör beaktas vid beslut om användningen av mark- och 
vattenområden. Riksintressen enligt miljöbalkens kapitel 3 
och 4 anges särskilt i översiktsplanen och där ingår bland an-
nat värdefulla natur- och friluftsområden. Regleringen av mar-
kens användning och av bebyggelsen inom kommunen sker 
genom detaljplaner. Detaljplanen ska grundas på markens 
lämplighet, främja hållbar utveckling och hushållning med 
mark- och naturresurser. Om detaljplanen medger en använd-
ning av mark som innebär en betydande påverkan på miljön 
ska en miljökonsekvensbeskrivning tillföras detaljplanen. En 
miljökonsekvensbeskrivning i detaljplan avser att möjliggöra 
en samlad bedömning av den inverkan detaljplanens genom-
förande kan få på miljön, hälsan och hushållningen med 
mark, vatten och andra resurser. 

miljökvalitetsmål

Utöver lagstiftningen har riksdagen har antagit 16 miljökvali-
tetsmål som beskriver den kvalitet och det tillstånd för Sveri-
ges miljö, natur- och kulturresurser som är ekologiskt hållbart 
på lång sikt. Det 16:e miljökvalitetsmålet handlar om ”Ett rikt 
växt- och djurliv” och fastlades i november 2005. Naturvårds-
verket ansvarar för uppföljningen av miljökvalitetsmålen. Mil-
jökvalitetsmålen syftar till att: 
• främja människors hälsa 
• värna den biologiska mångfalden och naturmiljön 
• ta tillvara kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena 
• bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga 
• trygga en god hushållning med naturresurserna 

Strävan är att vi till nästa generation ska ha löst de stora mil-
jöproblemen. Detta innebär att alla viktiga åtgärder i Sverige 
ska vara genomförda till år 2020 (2050 då det gäller klimat-
målet). Naturen behöver dock tid för att återhämta sig och i 
några fall kommer vi inte att hinna nå den önskvärda miljö-
kvaliteten, även om stora insatser görs. Miljökvalitetsmålen 
har fått genomslag även på regional och kommunal nivå; 
länsstyrelserna kan fastställa regionala mål, medan kom-
munerna kan besluta om kommunala mål. På det här sättet 
får myndigheter, företag och enskilda större möjligheter till 
aktiva insatser för att nå de sexton miljökvalitetsmålen. An-
svaret för miljöarbetet flyttas ut i samhället på ett helt annat 
sätt än tidigare. 

I Örkelljunga kommun finns inga aktuella antagna miljömål.

Nationella friluftsmål

Riksdagen har antagit tio nationella friluftsmål för att stödja 
människors möjligheter att vistas ute i naturen och utöva 
friluftsliv där allemansrätten är en grundpelare. Målen syftar 
till att alla människor ska ha möjlighet att få naturupplevel-
ser, välbefinnande, social gemenskap samt ökad kunskap om 
natur och miljö.

De tio nationella friluftsmålen är följande:
1. Tillgänglig natur för alla
2. Starkt engagemang och samverkan
3. Allemansrätten
4. Tillgång till natur för friluftsliv
5. Attraktiv tätortsnära natur
6. Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling
7. Skyddade områden som resurs för friluftslivet
8. Ett rikt friluftsliv i skolan
9. Friluftsliv för god folkhälsa
10. God kunskap om friluftslivet

LAGSTIFTNING OCH STYRANDE DOKUMENT
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Naturvårdsprogrammet för Örkelljunga 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 lokalanpass-
ning av ”Naturvårdsprogram för Skåne län” samt 
”Naturvårdsstrategi för Skåne” från 2015. Naturvårds-
programmet kan även ses som en konkretisering av en 
del av de nationella friluftsmålen. I den kommunala 
planhierarkin kan naturvårdsprogrammet ses som ett 
rådgivande underlag i planprocessen på både över-
sikts- och detaljplanenivå. 

STRATEGIER FÖR NATURVÅRDEN I ÖRKELLJUNGA

strategier för naturvårdsarbetet 

Naturvårdsprogrammet för Örkelljunga 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 
m.m. 

1. Bevara och utveckla naturen

3. Öka kunskapen och sprida engagemang för naturen

2. Nyskapa och kompensera naturvärden 

HUR BEDRIVER VI ETT EFFEKTIVT OCH HÅLLBART 
NATURVÅRDSARBETE I ÖRKELLJUNGA KOMMUN? 

Foto Janne Johansson
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STRATEGIER FÖR NATURVÅRDEN I ÖRKELLJUNGA

       Örkelljunga 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.

I Naturvårdsprogrammet för Örkelljunga kommun tas 
totalt 136 landmiljöer upp samt 23 vattenmiljöer. Fem 
områden är skyddade som skogliga biotopskyddsområ-
den och tre områden som Natura 2000-områden. För-
utom dessa finns ett område med generellt biotopskydd. 
För övriga områden finns det inget direkt skydd förutom 
att vissa områden i detaljplaner 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 an-
nan aspekt är hur områdena sköts. Många av program-
mets områden kräver skötsel för att naturvärdena ska 
bestå och utvecklas. Idag saknas skötselplaner för mer-
parten av de beskrivna områdena.

Kommunstyrelsen ska senast 2020 välja tre nya 
prioriteringar för aktiviteter för perioden därefter och på så 
sätt i cykler säkerställa det långsiktiga arbetet för naturen i 
Örkelljunga kommun.

1. Bevara och utveckla naturen

Foto Janne Johansson

1.1 Konkret mål: 
Säkerställa långsiktigt arbete för naturen i 
Örkelljunga kommun. Fortsatt arbete senast 
2020.  
Ansvarig: Kommunstyrelsen
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STRATEGIER FÖR NATURVÅRDEN I ÖRKELLJUNGA

1.2 Konkret mål: 
Örkelljunga kommun ska inte längre vara 
den enda kommunen i Skåne utan 
naturreservat
Ansvarig: Kommunstyrelsen

1.3 Konkret mål: 
Örkelljunga kommun ska ha överblick över 
invasiva arter i kommunen och ständigt 
arbeta för att dessa inte ska öka, utan helst 
minska
Ansvarig: Kommunstyrelsen

Senast 2020 ska Örkelljunga kommun ha initierat ett arbete 
med att undersöka vilka områden som är potentiella för att 
omvandla till naturreservat samt starta upp arbetet för att 
försöka omvandla minst ett område i kommunen till natur-
reservat. 

Senast 2020 ska det finnas styrdokument eller handlingsplan 
för hur kommunen ska arbeta med invasiva och främmande 
arter samt hur kommunen ska samordna arbetet i de fall inva-
siva eller främmande arter förekommer på mark som inte ägs 
av kommunen. 

Foto Perry Vigelsbo
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Örkelljunga kommun ska i de fall naturområden tas i anspråk till annat, sträva efter att kompensera, så att det totala naturvärdet 
inte minskar.

STRATEGIER FÖR NATURVÅRDEN I ÖRKELLJUNGA

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

2. Nyskapa och kompensera naturvärden 

Foto Örjan Fritz
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3.1 Konkret mål: 
Skydda värdefulla äldre eller solitära träd i 
kommunen genom barnen

Ansvarig: Utbildningsnämnden

Senast 2020 ska det finnas en sammanställning över alla 
skyddsvärda solitära träd i kommunen. Dessa ska sedan för-
delas ut på skolor/klasser som kan ha dessa som ”sina egna 
träd” och med hjälp av dessa föra diskussion kring varför 
träden är viktiga och varför de ska skyddas, liksom arbetet 
kring naturvården i sig. 

Kunskapen om naturen i kommunen är stor och 
förbättras ständigt. Flera inventeringar har gjorts och 
ideella föreningar lägger ner tid och engagemang på 
att kartlägga naturen. Men det finns alltid mer man 
kan göra. Även kommuninvånarnas kunskap och 
engagemang för naturen och naturvårdsfrågor är vik-
tiga. 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.

3. Öka kunskapen och sprida engagemang för naturen

Foto Örjan Fritz

Örkelljunga kommun ska fortlöpande undersöka, inventera och övervaka naturen i kommunen samt sprida kunskap om naturen 
på ett lustfyllt och intresseväckande vis till tjänstemän, politiker, allmänhet och besökare. 

STRATEGIER FÖR NATURVÅRDEN I ÖRKELLJUNGA
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Gammal lind i Tockarp.
Foto Perry Vigelsbo

STRATEGIER FÖR NATURVÅRDEN I ÖRKELLJUNGA
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Bilder från objektskatalogen. Foto Örjan Fritz.
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DEL II OBJEKTSKATALOG

Bilder från objektskatalogen. Foto Örjan Fritz.
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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 Naturvårds-
verkets, Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens inventeringar av till exempel ängs- och 
hagmarker och nyckelbiotoper. Den är dessutom anpassad så att resultat från dessa 
inventeringar kan vägas in. 

Naturvärdesinventeringen till detta naturvårdsprogram avser i första hand landmiljö-
er. Sjöar har bara översiktligt inventerats och preliminära bedömningar gjorts utifrån 
vad som ses från vattenytan. Ett litet urval av vattendrag i kommunen som bedöms 
vara särskilt värdefulla finns också 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 förut-
sättas ha påtagligt naturvärde eller högre (se klasser nedan). 

Arbetet inleddes med insamling och genomgång av befintligt underlagsmaterial, kon-
takter med föreningar/organisationer och studier av flygbilder. Ett grundläggande 
dokument i arbetet var den tidigare naturvårdsplanen (Örkelljunga kommun 1997), 
där nästan samtliga tidigare objekt har fältbesökts och bedömts. Dessutom har kom-
munens naturvårdsprogram i odlingslandskapet (Örkelljunga kommun 2009) använts 
som underlag. Tidigare inventeringsrapporter och sammanställningar, som till exem-
pel rapporten ”Tjäderskogar och orrmyrar” (Johansson 2015), har också utnyttjats. 
Uppgifter från ArtDatabanken har också varit mycket viktiga i arbetet. Till värdefulla 
underlag hör även data från äng- och betesmarksinventeringen (TUVA, Jordbruksver-
ket), nyckelbiotopsinventeringen (Skogsstyrelsen), våtmarksinventeringen (Länssty-
relsen) samt information från Naturskyddsföreningen och andra naturvårdskunniga. 
Efter denna genomgång har potentiella naturvärdesobjekt besökts, inventerats och 
avgränsats i fält. Sammanlagt besöktes ca 200 objekt. Totalt bedömdes 160 objekt ha 
påtagligt naturvärde eller högre, dvs. naturvärdesklass 1-3, och finns därmed beskriv-
na i denna objektsdel av programmet.

I samband med fältinventeringen har så kallade naturvårdsarter eftersökts och note-
rats. Med naturvårdsarter avses här sådana arter som upptas i Artskyddsförordningen 
(bland fåglar i huvudsak rödlistade och minskande arter), rödlistade arter (ArtDa-
tabanken 2015), signalarter för skyddsvärd skog (Nitare 2000) 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 (Figur 1). I vissa fall har även en hög artrikedom för en artgrupp vägts in i 
ett objekts artvärde. 

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. I förekom-
mande fall har även biotopers sällsynthet och hot ingått i bedömning av biotopvärdet 
för ett objekt.

metodIk för natUrvÄrdesInventerIng
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Nästan samtliga objekt som presenteras i naturvårdsprogrammet har fältinventerats. 
Utöver dessa har ett antal potentiella objekt besökts men som inte bedömts upp-
fylla kraven som naturvärdesobjekt med minst klassen påtagligt naturvärde (klass 
3). Själva bedömningen i naturvärdesklasser följer i huvudsak Svensk Standard (SS 
199000:2014), där objekt värderas utifrån artvärde och biotopvärde i tre klasser i 
detta program (Tabell 1). Det måste också framhållas att trots omfattande inventering 
är det högst sannolikt att det finns ytterligare värdefulla områden som väntar på upp-
täckt, något man måste vara införstådd med vid planering och annan användning av 
programmet. För att resultatet enklare ska kunna användas i den kommunala plane-
ringen finns respektive objekt inlagt i GIS tillsammans med kortfattad information.

Figur 1. Nationella rödlistans hotkategorier baserat på utdöenderisk.

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

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

Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3. Påtaglig positiv betydelse för biologisk mångfald.

Tabell 1. Använda naturvärdesklasser i detta naturvårdsprogram är baserade på såväl art- som biotopvärde.

metodIk för natUrvÄrdesInventerIng
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förklaring till objektsbeskrivningar

Objektsnummer: Löpande beteckningar ges från norr till söder. 
För landobjekt anges nummer medan bokstäver anges för sjöar 
och vattendrag. För sjöar anges samma beteckning som tidigare 
naturvårdsplan (Örkelljunga kommun 1997). 

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

Naturvärdesklass: Bedömt naturvärde anges i tre klasser efter in-
delning i Svensk Standard för naturvärdesinventeringar, nämligen 
objekt med naturvärde – naturvärdesklass 3, högt naturvärde – 
klass 2 och högsta naturvärde – klass 1. För sjöar och vattendrag 
anges enbart preliminära naturvårdsklasser, eftersom invente-
ringen endast gjorts utifrån det som kan ses ovan vattenytan, dvs. 
innefattar inte elfisken, provfisken, bottenfauna, plankton och 
undervattensvegetation. Däremot är ofta sjöanknutna häckfåg-
lar inkluderade i bedömningen i den mån det funnits uppgifter. 
Några få landobjekt, som inte besökts i fält, har också bedömts 
preliminärt. Beskrivningarna bygger då huvudsakligen på tidigare 
naturvårdsplan.

Objektbeskrivning: Kort sammanfattande text över objektets ut-
märkande drag. 

Objekt på karta: Varje objekt har avgränsats efter fältbesök och 
med hjälp av olika kartunderlag. Avgränsningens noggrannhet va-
rierar mellan olika objekt. Ofta är den säkrare och mer detaljerad 
för små objekt jämfört med stora objekt. 

Huvudsaklig naturtyp: Indelning anges enligt Svensk Standard. 
Skog och träd, myr samt äng och betesmark är de vanligaste hu-
vudsakliga naturtyperna för landobjekt.

Biotop: Angivelse av viktigaste biotop följer i huvudsak Floran i 
Skåne (Olsson m.fl. 2003).

Artvärden: Enligt Svensk Standard innebär det förekomst av na-
turvårdsarter och artrikedom. Naturvårdsarter är fokus i detta 
program (ArtDatabanken 2015). Artfynd med asterisk innebär 
att arten noterades av inventeraren vid fältbesök under revidering 
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av programmet 2016-2017. Övriga fynd har hämtats främst från 
ArtDatabanken.

Biotopvärden: Enligt Svensk Standard innebär det dels biotop-
kvalitéer, som förekomst av till exempel värdeelement och struk-
turer, dels biotopens sällsynthet och hot. I detta program betonas 
särskilt förekomst av olika biotopkvalitéer.

Områdesskydd/inventeringar/planer: Områdesskydd anges en-
ligt Naturvårdsverkets kända webbaserade information verktyg 
”Skyddad natur”. Det som anges är förekommande naturreser-
vat, biotopskydd (bildade av SVO eller Länsstyrelsen, innefattar 
således ej generella biotopskydd i odlingslandskapet) och Natura 
2000. Därtill kommer strandskydd som angetts av Länsstyrel-
sen i Skåne län (webbGIS). Observera att detta gäller enbart de 
strandskydd som Länsstyrelsen direkt pekat ut på karta. Ytterli-
gare strandskyddsområden kan vara aktuella enligt Miljöbalken. 
Observera att objekten i sin helhet inte behöver vara omfattat av 
uppgivet skydd. Inventeringar avser objekt som förekommer i de 
stora tematiska nationella inventeringarna, som nyckelbiotoper, 
våtmarker och ängs- och betesmarker. Endast i undantagsfall har 
ytterligare några angivelser gjorts av kända specialinventeringar. 
På samma sätt som för områdesskydd är det inte givet att inven-
teringsobjekten utgör hela det avgränsade objektet. Planer avser 
Örkelljunga kommuns naturvårdplan från 1997, där objektsnum-
mer angetts från den planen för att ge möjlighet att hitta tillbaka 
till detta objekt. Det avgränsade objektet kan dock avvika från 
den avgränsning som gjordes i den tidigare planen.

Önskvärd skötsel: Här anges behov av önskvärd skötselinriktning 
för att gynna biologisk mångfald och naturvärden. Exempel på 
ingrepp som missgynnar naturvärdena anges också. För sjöar och 
vattendrag har inga sådana förslag angetts eftersom kunskapen 
om naturvärden och åtgärdsbehov är mer bristfällig.

Foto: Ett foto visas för varje presenterat objekt. Ett så represen-
tativt foto som möjligt av respektive objekt har eftersträvats. 
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HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Myr/högmosse.

ARTVÄRDEN
Fåglar: buskskvätta (NT), kungsfågel (VU), 
nattskärra, orre, spillkråka (NT), trana, ängs-
piplärka* (NT).

BIOTOPVÄRDEN
Öppet mosseplan, fastmarksholmar med 
tallskog, döda tallar (torrträd), talltorrakor.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
–/våtmarksobjekt/naturvårdsplan nr 1.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Skogen på fastmarksholmarna bör lämnas 
för fri utveckling. Undvik ytterligare negativ 
hydrologisk påverkan.

En stor öppen och välvd högmosse på 
gränsen till Halland. Ute på mossen 
finns inslag av olikstora tallbevuxna 
fastlandsholmar. Mosaikartad ve-
getation mellan torrare tuvor och 
fuktiga till blöta höljor. I kantzonerna 
av mossen tätnar förekomsten av 
lågvuxna tallar, och här finns också 
måttligt med talltorrakor. Myren hyser 
en värdefull fågelfauna. Området är 
påverkat av flera diken och en mindre 
väg i den södra delen.

1. Smedhultamossen Naturvärdesklass 2
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Smärre vattenyta som omges av ett 
hav av bredkaveldun, bladvass och 
flaskstarr. Björkskog omgärdar objek-
tet. Rikliga förekomster av trollsländor 
och fjärilar. Objektet är också troligen 
värdefullt för fågellivet. Objektet är 
påverkat av närliggande skogsavverk-
ningar med körvägar.

2. Lille sjö Naturvärdesklass 3

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Småvatten/våtmark

ARTVÄRDEN
Inga naturvårdsarter noterades.

BIOTOPVÄRDEN
Starrmader, vattenyta, vass.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
Strandskydd/–/naturvårdsplan nr 101.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Våtmarksrestaurering, där en större öppen 
klarvattenyta bildas. Undvik negativ påver-
kan på hydrologi.
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Bokklädda smärre höjder i ett i övrigt 
rationellt skött skogslandskap. Bok-
skogarna är relativt olikåldriga och 
flerskiktade, men mängden av död 
ved är sparsam. Inslag finns av grov 
asp och tall samt äldre ek. Här finns 
ett flertal naturvårdsintressanta arter, 
till exempel fällmossa, gröngöling, 
lunglav och vedlavklubba.

3. Bokbackar norr om S. Össjö Naturvärdesklass 2

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Skog och träd/bokskog.

ARTVÄRDEN
Fåglar: gröngöling* (NT). Lavar: vedlav-
klubba* (VU).

BIOTOPVÄRDEN
Rötskadade bokar, senvuxna klena bokar, 
högstubbar, lågor i sparsam omfattning, 

hackspetthål, äldre ekar.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
–/nyckelbiotop/–.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Kontinuerlig röjning av inkommande ung 
gran. Undvik rationellt skogsbruk. Gynna 
gamla träd och spara multnande ved.
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Stor myr med ett öppet mosseplan 
strax söder om Store sjö. Tallbevuxna 
holmar med inslag av talltorrakor 
sträcker sig ut som uddar från omgi-
vande land ut i mossen. Tall sumpskog 
förekommer i breda laggkärr. Ute på 
mossen är före komsten riklig av blom-
mande risvegetation som klockljung 
och myrmarksfjärilar. Värdefull fågel-
fauna. Låg hydrologiska påverkan i 
form av diken.

4. Liamossen Naturvärdesklass 2

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Myr/tallmosse.

ARTVÄRDEN
Fåglar: buskskvätta* (NT), nattskärra, tjäder, 
orre, spillkråka (NT).

BIOTOPVÄRDEN
Öppet mosseplan, blomrikt.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
–/våtmarksobjekt/naturvårdsplan nr 2.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Undvik rationellt skogsbruk i den direkt 
anslutande tallskogen till mossen. Undvik 
också negativ påverkan på hydrologin.
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Äldre tallskog i småkuperad terräng 
söder om Store sjö. Inblandning av 
gran, björk och ek i tallskogen medan 
rönn förekommer i buskskiktet. Rela-
tivt tät skog med inslag av tallsump-
skog i de djupaste sänkorna. Olikåld-
rig och flerskiktad skog, dock sparsam 
förekomst av död ved. Växtplats för 
orkidén knärot. Viss granröjning har 
utförts i den södra delen. Objektet 
gränsar till omgivande hyggen.

5. Barrskog vid Örnalt Naturvärdesklass 3

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Skog och träd/tallskog.

ARTVÄRDEN
Groddjur: vanlig groda*.
Kärlväxter: knärot* (NT).

BIOTOPVÄRDEN
Död ved, äldre tallar, kuperad terräng.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
Strandskydd/ –/naturvårdsplan nr 102.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Undvik ett rationellt skogsbruk. Spara grova 
tallar.
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Äldre högvuxen och gles tallskog i 
anslutning till myr. Inslag finns av 
yngre till medelåldrig gran, björk, ek 
och rönn. Gallringspåverkad och spar-
sam förekomst av död ved. Växtplats 
för orkidéen knärot och förekomst 
av naturvårdsintressanta mossor på 
barrlågor.

6. Barrskog vid Svenskemyr Naturvärdesklass 3

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Skog och träd/barrskog.

ARTVÄRDEN
Kärlväxter: knärot (NT).
Mossor: flagellkvastmossa, kornknutmossa 
(NT).

BIOTOPVÄRDEN
Talltorrakor, tallågor, granlåga, hög luftfuk-

tighet (närmast myren).

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
–/nyckelbiotop/nej.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Undvik rationellt skogsbruk. Spara äldre träd, 
rötskadade träd och multnande ved.
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Smärre mosse norr om Skånes-
Fagerhult. Stora delar av mossen är 
tallbevuxen, de centrala delarna dock 
med endast små tallar. Flaskstarr och 
ängsull växer i den öppna drågartade 
laggzonen, som omger hela mossen. 
Tuvull och olika risväxter dominerar 
själva tallmossen. Värdefullt fågelliv. 
Hyggen finns på olika sidor av mos-
sen. 

7. Orrhanamossen Naturvärdesklass 3

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Myr/tallmosse.

ARTVÄRDEN
Fåglar: gulsparv (VU), tjäder, orre, spillkråka 
(NT).

BIOTOPVÄRDEN
Talltorrakor, tallrotvältor, dråg.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER

–/våtmarksobjekt/naturvårdsplan nr 3.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Undvik ytterligare negativ dränerings -
på verkan och ett rationellt skogsbruk på 
mossen samt i dess kantzoner.
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Äldre bokskog alldeles innanför grän-
sen till Markaryds kommun längst i 
nordöst. Gallrad tämligen enskiktad 
bokskog med viss olikåldrighet, 
främst i den södra delen. Området 
är ett gammalt dödislandskap med 
sänkor och åsar som ger topografisk 
variation. Flest naturvårdsintressanta 
arter finns i den nordligaste delen i en 
sluttning ner mot en bäck, som ger 
upphov till en hög luftfuktighet, vilket 
gynnar många mossor och lavar.

8. Bokskog vid Hultet Naturvärdesklass 2

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Skog och träd/bokskog.

ARTVÄRDEN
Fåglar: spillkråka* (NT).
Lavar: bokkantlav* (NT), bokvårtlav* (NT), 
havstulpanlav*, liten lundlav* (NT), olivklot-
terlav*, orangepudrad klotterlav* (NT), stor 
knopplav*, violettgrå porlav* (NT).
Mossor: atlantärgmossa* (NT), fällmossa*, 
guldlockmossa*, klippfrullania*, platt fjäder-
mossa*, sydlig kvastmossa*.

BIOTOPVÄRDEN
Högstubbar med fnösketickor, boklågor, 
rötskadade bokar, blockrikt, senvuxen klen 
rötad bok.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
–/nyckelbiotop/nej.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Undvik ett rationellt skogsbruk. Inkom-
mande ung gran bör röjas.
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Naturskogsartad gammal bokskog be-
lägen på smärre bergshöjd uppbyggd 
av isälvsmaterial. Flerskiktad och olik-
åldrig skog med en hög luftfuktighet. 
Riklig förekomst av multnande ved. 
Särskilt nordsluttningen har en väl ut-
vecklad naturskogsartad struktur. Den 
södra sidan exponeras mot en ung 
granplantering och är torrare. Kultur-
spår finns i form av en hålväg och en 
gammal motocrossbana i skogen. I 
fältskiktet växer blåbär och kruståtel. 
Asp, björk, ek, gran och rönn är van-
liga inslag i bokskogen. Mycket artrik 
förekomst av naturvårdsintressanta 
lavar och mossor. På bokstammarna 
växer bland annat lunglav, savlundlav 
och ädelkronlav samt bokfjädermos-
sa, guldlockmossa och fällmossa. Den 
rikliga mängden med värdeelement 
indikerar förekomst även av intressan-
ta vedlevande insekter och svampar. 
Skogsduva häckar i stamhålighet, 
troligen uthackat av spillkråka. Bok-
skogen är en av de mest värdefulla för 
biologisk mångfald i hela kommunen!

9. Gammal bokskog vid Healtebäcken Naturvärdesklass 1

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Skog och träd/bokskog.

ARTVÄRDEN
Lavar: barkkornlav*, bokkantlav* (NT), 
bokvårtlav* (NT), grynig filtlav* (NT), grå 
punktlav*, gulnål*, havstulpanlav, liten blek-
spik* (NT), liten lundlav* (NT), lunglav* (NT), 
lönnlav*, orangepudrad klotterlav* (NT), 
pulverädellav* (VU), rostfläck*, savlundlav* 
(EN), stor knopplav*, ädelkronlav* (VU).
Mossor: atlantärgmossa* (NT), bokfjäder-
mossa* (NT), guldlockmossa*, platt fjäder-
mossa*, stor ärgmossa*.

BIOTOPVÄRDEN
Högstubbar, lågor, gamla grova bokar, sen-
vuxna äldre bokar, ekar och rönnar, hålträd, 
levande högstubbar, rötskadade stammar 
(fnöskticka).

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
Biotopskydd (SVO)/nyckelbiotop/naturvårds-
plan nr 104.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Utveckling mot naturlig lövskogsdynamik. 
Röj inkommande ung gran.
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Ett större myrkomplex växlande mel-
lan öppet mosseplan, kärrdråg och 
upphöjda tallholmar. En större fast-
marksholme av tall innehåller grova 
träd och mycket död multnande ved. 
Ett par naturvårdsintressanta fågelar-
ter noterades. Dessutom häckade 
ormvråk i området. Känd förekomst 
av skogshöns. Norra delen av myren 
(utanför avgränsat område) ansluter 
direkt till torvbrytning där djupa 
diken tillstöter.

10. Flåssmyr Naturvärdesklass 2

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Myrmarksmosaik.

ARTVÄRDEN
Fåglar: buskskvätta* (NT), enkelbeckasin, 
orre*, tjäder.

BIOTOPVÄRDEN
Kärrdråg, tallholmar, björkhögstubbar, 
talltorrakor, grova granrotvältor, björklågor, 
hackspetthål i talltorrakor.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
–/våtmarksobjekt/nej.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Fastmarksholmar med tallskog bör lämnas 
för fri utveckling. I övrigt bör ett rationellt 
skogsbruk undvikas. Äldre träd och mult-
nande ved sparas. Undvik ytterligare hydro-
logisk negativ påverkan.
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Öppna blöta dråg, tallholmar och 
tallsumpskogar samt yngre björk-
sumpskogar ingående ett större 
myrmosaiklandskap. Många diken 
skär genom myrområdet, men många 
av dessa är igenvuxna och verkar ha 
tappat mycket av dräneringseffekten. 
De flesta träd är unga, nästan inga är 
gamla. Även förekomsten av multnan-
de ved är liten. Tämligen riklig blom-
ning av klockljung och myrlilja. Gott 
om de vanliga myrmarksfjärilarna.

11. Södra Flåssmyr Naturvärdesklass 3

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Myr/myrmarksmosaik.

ARTVÄRDEN
Fåglar: orre.

BIOTOPVÄRDEN
Kärrdråg, tallholmar, öppen mosse, tall-
torrakor, lövlågor.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
–/våtmarksobjekt/naturvårdsplan nr 4.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Spara gärna äldre träd och multnande ved. 
Undvik ytterligare negativ hydrologisk 
påverkan. 
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Variationsrikt våtmarksområde söder 
om Skånes-Fagerhult. Myrområdet 
domineras av öppna, fuktiga dråg-
partier med mycket ängsull och 
myrlilja samt pors i kanten. Fuktiga 
starrdominerade marker breder ut sig 
i den östra delen medan ett torrare 
tallbevuxet område finns i den västra 
delen, bevuxet med tuvull, ljung 
och klockljung. Kraftledningar tvärar 
objektet, som numera ligger inklämt 
mellan nya och gamla E4:an. 

12. Myr sydöst om Fagerhult Naturvärdesklass 3

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Myr/marksmosaik.

ARTVÄRDEN
Inga kända.

BIOTOPVÄRDEN
Dråg, tallholmar.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
–/våtmarksobjekt/naturvårdsplan nr 5.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Undvik ytterligare negativ dräneringspåver-
kan och ett rationellt skogsbruk på mossen 
samt i dess kantzoner.
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Våtmarkskomplex söder om Skånes-
Fagerhult med en mosaik av myr-
marker och gungflyn, gölar, anlagda 
småvatten och sumpskogar. Omfat-
tande vass- och kaveldunsbälten 
breder ut sig tillsammans med stora 
ytor av starr. Den mindre återstående 
vattenytan täcks till stora delar av 
näckrosor. I myrvegetationen finns 
utvecklade mjukmossemattor med 
vitmossor, tranbär och rundsileshår. 
I den södra delen finns vattenfyllda 
våtmarker, troligen värdefulla för 
lekande groddjur. Art- och individrik 
trollsländefauna.

13. Våtmarker vid Järingen Naturvärdesklass 3

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Myr/våtmarker, sumpskogar, småvatten.

ARTVÄRDEN
Groddjur: vanlig padda*.

BIOTOPVÄRDEN
Gungflyn, gölar, vassbälten, döda träd.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
–/våtmarksobjekt/naturvårdsplan nr 6.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Undvik hydrologisk påverkan på våtmar-
kerna och rationellt skogsbruk i anslutande 
skog.
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Tallmosse med spår av tidigare 
torvbrytning. Mossen ingår i en större 
myrmarksmosaik med fastmarkshol-
mar och åssystem. Viss förekomst av 
död ved, men skogen är plockhuggen 
och smärre körvägar finns på åsarna. I 
kantzoner av myren finns laggkärr och 
översilningskärr med förekomst av 
missne. Blom- och fjärilsrika myrmar-
ker.

14.  Svinabromyren Naturvärdesklass 3

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Myr.

ARTVÄRDEN
Kärlväxter: Jungfru Marie nycklar, missne*.
Fåglar: tjäder.

BIOTOPVÄRDEN
Öppet mosseplan, översilad mark, fast-
marksholmar med äldre tall, högstubbar, 

lågor, rotvältor.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
–/våtmarksobjekt/naturvårdsplan nr 7.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Undvik hydrologisk påverkan på våtmar-
kerna och rationellt skogsbruk i anslutande 
skog.
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Betesmarker i anslutning till Gärd-
sjön och Vita sjö. Gräsmarkerna är till 
stora delar gödselpåverkade, men har 
inslag av en örtrik flora och solitära 
äldre lövträd.

15. Betesmark vid Krångelbygget Naturvärdesklass 3

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Äng och betesmark.

ARTVÄRDEN
Fåglar: stare* (VU).
Insekter: mindre bastardsvärmare (NT).

BIOTOPVÄRDEN
Grässvål, solitära träd, holmar, trädhåligheter.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
–/naturvårdsplan nr 7.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Ingen gödsling bör ske.
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Betad blandskog i sluttningar norr om 
Krångelbygget. Trädskiktet är glest 
och består mest av medelåldrig tall 
nederst i sluttningen och bok överst. 
Viss åldersspridning finns i talldomi-
nerade partier, medan bokskogen är 
mer homogen. Inslag finns av käll-
mark, med viss översilning, och bäck-
dråg i den nedre delen av sluttningen. 
Inga särskilda naturvårdsarter ob-
serverades, men en långvarigt betad 
skog kan vara värdefull för svampar. 
Det är också en ovanlig och hotad 
skogstyp. Anslutande obetad bokskog 
väster om den korsande vägen har 
inslag av äldre bokar och död ved, där 
skogsduva spelade.

16. Skogsbete norr om Krångelbygget Naturvärdesklass 3

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Äng och betesmark/skogsbete.

ARTVÄRDEN
Fåglar: skogsduva*.

BIOTOPVÄRDEN
Grässvål, ektorrträd, översilning, rörligt mark-
vatten, stenbunden mark, mossklädda block, 
sumpdråg, enstaka lågor och rotvältor samt 
högstubbar, ljusöppen gles skog.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
–/–/naturvårdsplan nr 7.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Fortsatt bete. Röjning av täta slyuppslag. 
Gynna evighetsträd och spara äldre träd 
samt multnande ved.
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Hårt betad trädbärande hagmark 
till sluten lövskog. Täta uppslag av 
ung björk förekommer partivis, men 
också luckor i kronskiktet och öppna 
gläntor. Medelåldriga vidkroniga 
ekar finns spridda i objektet, som har 
utvecklingspotential. Näringsgynnad 
flora.

17. Betesmark väster om Krångelbygget Naturvärdesklass 3

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Äng och betesmark.

ARTVÄRDEN
Inga naturvårdsarter noterades.

BIOTOPVÄRDEN
Grässvål, rik trädslagsblandning.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
–/ängs- och betesmarksobjekt/nej.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Friställ vidkroniga träd. Röj även täta slyupp-
slag. Fortsatt bete. Ingen gödsling bör ske.
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Gammalt tallbestånd på smärre kul-
lar, delvis vid grusväg. Enskiktat och 
tämligen likåldrigt tallbestånd. Täta 
uppslag av björk, ek och enebuskar 
samt en hel del småtallar. Förekomst 
av grova talltorrakor. En hel del tallar 
är mycket grova (>80 cm i brösthöjds-
diameter) och har en djupsprickig 
”krokodilbark”. Särpräglat utseende 
på trädkronorna indikerar också hög 
ålder. Ovanlig och hotad skogstyp i 
dagens skogslandskap.

18. Tallskog vid Smedhult Naturvärdesklass 2

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Skog och träd/tallskog.

ARTVÄRDEN
Inga naturvårdsarter noterades.

BIOTOPVÄRDEN
Gamla grova tallar, talltorrakor, tallstubbe, 
ovanlig och hotad skogstyp numera.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
–/nyckelbiotop/naturvårdsplan nr 106.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Röj ung gran under grova tallar och gynna 
återväxt av tall.
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Myrmarksmosaik mellan öppna mos-
seytor, tallsumpskogar i lagg zoner 
och fastmarksöar med tall och lite död 
ved. Värdefull fågelfauna.

19. Myr norr om Långalt Naturvärdesklass 3

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Myr/myrmarksmosaik.

ARTVÄRDEN
Fåglar: duvhök (NT), spillkråka (NT), tjäder, 
ängspiplärka (NT).
Groddjur: åkergroda*.

BIOTOPVÄRDEN
Myrmarksmosaik, blomrikt, fastmarksöar 
med klen död ved, talltorrakor, lågor.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
–/våtmarksobjekt/nej.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Undvik hydrologisk påverkan och rationellt 
skogsbruk. Spara äldre och grova träd samt 
multnande ved.
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Hästbetad mark med ett ganska tätt 
kronskikt av tall och björk beläget 
nära gård. Fuktmarker med mycket 
blåtåtel i fältskiktet. Hävdgynnade 
arter som blodrot, knägräs och ljung 
växer blandat med ohävdsarter som 
kruståtel och veketåg. Stenmåra växer 
på torrare partier. En smärre skjutbana 
i området slåttras och har bäst hävd, 
övriga delar är stadda i igenväxning 
och riskerar att förlora naturvärden.

20. Betesmark vid Nordegårdarna Naturvärdesklass 3

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Äng och betesmark.

ARTVÄRDEN
Inga naturvårdsarter noterades.

BIOTOPVÄRDEN
Grässvål, fuktmark.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
–/ängs- och betesmarksobjekt/naturvårds-
plan nr 107.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Fortsatt och gärna mer intensiv beteshävd. 
Röjning av buskar och mindre träd bör göras 
för att öka ljusinsläppet.
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Äldre kulturlandskap med en betad 
frisk till fuktig björk-tallsumpskog. 
Glest trädskikt och betespräglat ungt 
till medelåldrigt trädskikt. Till delar 
ingår gläntor och öppna partier även 
om mark med träd dominerar. Ett 
genomkorsande dike dränerar fukt-
marken, som domineras av blåtåtel. 
Viss förekomst av död multnande ved 
i form av högstubbar och lågor. Ovan-
lig skogstyp numera.

21. Skogsbete vid Karsatorp Naturvärdesklass 3

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Äng och betesmark/skogsbete.

ARTVÄRDEN
Fåglar: ängspiplärka* (NT).

BIOTOPVÄRDEN
Grässvål, dike, lågor, björkhögstubbar, grov 
ekrotvälta, öppen gles skog, fuktsänkor.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
–/–/naturvårdsplan nr 8.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Fortsatt bete. Röjning och ringbarkning av 
mindre träd för att vidmakthålla ljusöppna 
gläntor. Gynna evighetsträd och spara 
vidkroniga gärna solbelysta äldre träd samt 
multnande ved.
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Gammal bokskog på rullstensås. 
Inslag finns av björk och tall. Objektet 
kännetecknas av en hel del död ved 
och många senvuxna gamla rötska-
dade bokar. 

22. Bokskog vid Karsatorp Naturvärdesklass 3

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Skog och träd/bokskog.

ARTVÄRDEN
Inga naturvårdsarter noterades.

BIOTOPVÄRDEN
Senvuxna rötskadade bokar, ihåliga bokat 
med mulm, grova bokar, grova högstubbar, 
lågor, asplågor, torrträd.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
–/nyckelbiotop (delvis)/nej.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Kontinuerlig röjning av inkommande ung 
gran. I övrigt rekommenderas fri utveckling.
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Gammal ganska sluten bokskog i 
direkt anslutning till Långalts myr. 
Terrängen är småkuperad med smärre 
kullar och svackor, där det finns 
lövsumpskog. Bokskogen är olikåldrig 
och flerskiktad, föga skogligt påver-
kad på senare tid. Inslag finns av al, 
asp, björk, ek, gran och tall. Gott om 
multnande ved i olika storlekar och 
nedbrytningsstadier. Lämpliga förhål-
landen för vedlevande insekter och 
svampar. Förekomst av naturvårdsar-
ter av mossor på bokstammar. 

23. Bokskog norr om Långalts myr Naturvärdesklass 2

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Skog och träd/bokskog.

ARTVÄRDEN
Mossor: fällmossa*, guldlockmossa*.

BIOTOPVÄRDEN
Grova bokar, grova bokhögstubbar, lågor, 
senvuxna rötskadade träd, socklar av al 
och björk i kärrsvacka, talltorrträd, grov 

tall, ektorrträd, hög luftfuktighet, tickor på 
trädstammar.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
–/nyckelbiotop, ingår i myrskyddsplan/
naturvårdsplan nr 10.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Utveckling mot naturlig lövskogsdynamik. 
Röj inkommande ung gran.
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Stor öppen och svagt välvd högmosse 
med orörd karaktär vid Långalt. Det 
öppna mosseplanet domineras av 
ris och tuvull men även stora lösbot-
tenhöljor med vitag. Inslag finns av 
spridda fastmarksholmar, ofta be-
vuxna av barrnaturskog innehållande 
en hel del död ved, som bland annat 
grova granlågor. Helt öppet mosse-
plan i den norra delen med utbredda 
plana starrängar. Riklig förekomst av 
död klen ved i laggkärrens kantzoner. 
Mycket värdefull fågelfauna, bland 
annat skogshöns. Ytterligare myrar, 
med delvis annorlunda karaktärer, 
ansluter väster om (Sänkesmossen) 
och öster om (Skrikamyren) Långalts 
myr. Tillsammans med anslutande 
värdefulla skogsområden utgör hela 
myrkomplexet kommunens troligen 
mest värdefulla naturområde.

24. Långalts myr Naturvärdesklass 1

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Myr/högmosse.

ARTVÄRDEN
Fåglar: buskskvätta (NT), duvhök (NT), enkel-
beckasin, gröngöling (NT), kungsfågel (VU), 
mindre hackspett (NT), nattskärra, nötkråka 
(NT), orre, spillkråka (NT), storspov (NT), 
tjäder, trana, törnskata, ängspiplärka (NT).
Kräldjur: skogsödla*.

BIOTOPVÄRDEN
Öppet mosseplan, myrmarksmosaik, tall-

holmar, martallar, naturlig hydrologi, hög 
luftfuktighet.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
–/våtmarksobjekt/ ingår i myrskyddsplanen, 
naturvårdsplan nr 10.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Hela myrområdet bör lämnas orört utan 
dräneringspåverkan. Särskilt viktigt är att 
fastmarksholmarna och delar av anslutande 
skogsområden kan utvecklas fritt utan 
påverkan av ett rationellt skogsbruk.
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Större tallmosse med lågvuxna tallar 
i centrum och högvuxen tallskog i 
laggzonens tallsumpskog. Mossen 
är inte märkbart hydrologiskt påver-
kad. Den kompletterar anslutande 
Långalts myr. Myren är värdefull för 
fågellivet.

25. Skrikamyren Naturvärdesklass 2

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Myr/högmosse.

ARTVÄRDEN
Fåglar: orre.

BIOTOPVÄRDEN
Öppen blomrik mosse, laggkärr, talltorrakor.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
–/våtmarksobjekt/naturvårdsplan nr 10.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Undvik ytterligare negativ hydrologisk 
påverkan. 
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Naturskogsartad blandskog på små-
kuperad mark direkt anslutande till 
Långalts myr östra kant. Inget trädslag 
dominerar, utan skogen är en bland-
ning av flera trädslag som asp, bok, 
björk, ek, gran och tall. Olikåldrig och 
flerskiktad skog som ger både ett 
orört intryck och en naturskogsartad 
karaktär. Mycket stor ansamling av 
multnande död ved i olika former och 
nedbrytningsgrad. Små fuktsänkor 
ger variation och en hög och jämn 
luftfuktighet. Det finns också ljus-
öppna gläntor med mer solexponerad 
död ved och partier i mosaik med 
anslutande myr. Förekomst av många 
naturvårdsintressanta arter, där främst 
rödlistade arter som brandticka, 
kornknutmossa och pulverädellav kan 
framhållas. Totalt sett en mycket ovan-
lig och hotad skogstyp i produktions-
landskapet. Objektet förstärker också 
de värden som finns i Långalts myr 
och andra anslutande naturområden.

26. Blandnaturskog vid Långalts myr Naturvärdesklass 1

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Skog och träd/blandnaturskog.

ARTVÄRDEN
Fåglar: kungsfågel* (VU).
Lavar: gulnål*, havstulpanlav*, orangepu-
drad klotterlav* (NT), pulverädellav* (VU).
Mossor: flagellkvastmossa*, kornknutmossa* 
(NT).
Svampar: brandticka* (NT), lackticka*.

BIOTOPVÄRDEN
Död ved rikligt, talltorrakor, granrotvältor, 

bokhögstubbar, grova träd, tickbeströdda 
stammar och lågor, hög jämn luftfuktighet, 
grov asp, bok- och björklågor, asplågor, 
alsocklar, gamla tallågor, björkhögstubbar 
med sprängticka.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
–/–/ingår i myrskyddsplanen, naturvårdsplan 
nr 10.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Skogsområde som bör lämnas orört.
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En ganska stor och gammal bokskog 
direkt söder om Långalts myr. Boksko-
gen växer i en småkuperad terräng 
som innehåller även fukt svackor. Den 
är högvuxen, ganska likåldrig och 
enskiktad. Inslag finns av björk, ek, tall 
och gran. Mängder av strukturer före-
kommer, bland annat värdeelement 
som gamla träd, rötskadade träd, hög-
stubbar och lågor. Riklig förekomst av 
naturvårdsintressanta arter, däribland 
lunglav, grov fjädermossa, skogsduva 
och vedlavklubba. Sammantaget 
en värdefull bokskog för biologisk 
mångfald.

27. Bokskog söder om Långalts myr Naturvärdesklass 2

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Skog och träd/bokskog.

ARTVÄRDEN
Fåglar: skogsduva*.
Lavar: barkkornlav*, bokkantlav* (NT), bok-
vårtlav* (NT), havstulpanlav*, lunglav* (NT), 
lönnlav*, rostfläck*, stor knopplav*, traslav*, 
vedlavklubba* (VU).
Mossor: fällmossa*; grov fjädermossa*, 
guldlockmossa*, klippfrullania*, platt fjäder-
mossa*, stor ärgmossa*.

BIOTOPVÄRDEN
Rötskadade senvuxna bokar, högstubbar, 

lågor, senvuxna ekar och bokar, hackspetthål 
i bokhögstubbar, grova ekar och bokar, blöta 
lågor, kärr.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
–/nyckelbiotop/ingår i myrskyddsplanen, 
naturvårdsplan nr 10.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Röjning bör ske av inkommande ung gran. I 
övrigt bör skogen lämnas utan påverkan av 
skogsbruk.
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Tidigare sänkt sjö söder om Långalts 
myr. Numera är Lönsjön ett våt-
marksområde med endast en smärre 
återstående öppen vattenyta, som 
omges av vass, sankmarker och gung-
flyn, i sin tur kantad av lövsumpskog. 
Näckrosor täcker stora delar av vat-
tenytan sommartid. Videsnår, björk, 
al och sälg dominerar den vattenrika 
genomsilade närmast ogenomträng-
liga lövsumpskogen. I dessa delar 
finns även järnkällor och från våtmar-
ken avledande rännilar. Igenväxande 
våtmarksområde, men ännu värdefullt 
för fågellivet, till exempel buskskvätta, 
mindre hackspett, sävsparv och vat-
tenrall.

28. Våtmarker och sumpskogar vid Lönsjön Naturvärdesklass 2

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Småvatten/våtmarksmosaik.

ARTVÄRDEN
Fåglar: buskskvätta* (NT), enkelbeckasin*, 
gröngöling (NT), mindre hackspett (NT), 
spillkråka (NT), sävsparv* (VU), vattenrall.
Kärlväxter: missne*.

BIOTOPVÄRDEN
Öppen vattenyta, videbuskage, videsnår, 

järnkälla, översilning, död klen lövved.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
Strandskydd/objekt med naturvärde (delvis), 
naturvårdsplan nr 9.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Objekt med potential att restaureras. En 
större vattenspegel skulle kunna öppnas 
upp. Dräneringspåverkan av djupt avledan-
de dike bör minska.
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Smärre äldre bokskog på bergshöjd 
och i sluttningar fördelat på två 
delområden med planterad barrskog 
däremellan. Bokskogen är tämligen 
likåldrig och har liten mängd av död 
multnande ved. På enstaka bokar kan 
naturvårdsintressanta kryptogamer 
hittas.

29. Bokskog nordväst om Lönsjön Naturvärdesklass 3

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Skog och träd/bokskog.

ARTVÄRDEN
Lavar: glansfläck*.

BIOTOPVÄRDEN
Grova bokar, rötskadade bokar, högstubbe, 
låga.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
–/nyckelbiotoper/nej.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Undvik rationell skogsbruk. Spara grova 
gamla bokar och multnande ved. Röj ung 
gran.
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Öppen betesmark med inslag av äldre 
vidkronig ek, stenrösen och enstaka 
enebuskar. Förekomst av fuktsänkor 
med veketåg. En nedfallen äldre ek 
ligger kvar i betesmarken. Välhävdad 
och ogödslad betesmark. Den allra 
nordligaste delen av betesmarken 
är mest naturvårdsintressant, med 
förekomst av enstaka hävdgynnade 
kärlväxter.

30. Betesmark vid Boalt Naturvärdesklass 3

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Äng och betesmark.

ARTVÄRDEN
Kärlväxter: slåttergubbe* (VU).

BIOTOPVÄRDEN
Grässvål, eklåga, vidkronig grov ek, grässvål, 
block i gräsmarken.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
–/ängs- och betesmarksobjekt/naturvårds-
plan nr 108.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Fortsatt beteshävd. Konstgödning bör 
undvikas.
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Smärre konstgjorda sjöar som 
förbinds med bäck. Fuktiga till blöta 
starrbeväxta våtmarker omger de 
blockrika dammarna. Sandiga strand-
partier i den östra dammen (vid hus), 
där ännu borsttåg och granspira växer 
på stranden bland uppskjutande sly. 
På sandig mark under tall påträffades 
också motaggsvamp, vilken är en 
ovanlig svamp i Skåne och en rödlis-
tad svamp. Individrik trollsländefauna.

31. Dammar vid Lilla Bjälkabygget Naturvärdesklass 3

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Småvatten.

ARTVÄRDEN
Kärlväxter: borsttåg* (NT), granspira* (NT).
Svampar: motaggsvamp* (NT).

BIOTOPVÄRDEN
Vatten, sandiga till blockrika stränder, våt-
markspartier.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
Strandskydd/–/nej.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Motverka igenväxning av sly genom åter-
kommande buskröjning av stränder.
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Högvuxen alskog, så kallad allund, 
vid slingrande naturlig skogsbäck. 
Alarna är medelåldriga till äldre och 
trädskiktet är ganska enskiktat. Viss 
sockelbildning förekommer, men 
antagligen har skogsbeståndet ingen 
lång kontinuitet. Måttlig förekomst 
av multnande lövved. Frodig högört-
vegetation med mycket ormbunkar. 
Alskogen öppnas upp i kavelduns-
beväxta våtmarker i den nordvästra 
delen, som ansluter till bäcken L. 
Stensån. 

32. Allundar vid Lilla Bjälkabygget Naturvärdesklass 3

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Skog och träd/alsumpskog, bäck.

ARTVÄRDEN
Kärlväxter: missne*. 

BIOTOPVÄRDEN
Bäck, översilning, alsocklar, lövved, torrträd, 
högstubbar, lövlågor, döda träd.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
Strandskydd/nyckelbiotop/naturvårdsplan 
nr 109.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Undvik rationellt skogsbruk. Spara gamla 
alar och multnande ved. Vid behov röj in-
kommande gran.
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Gammal betesmark med mycket 
grova bokar (ca 1,5-2 m i brösthöjds-
diameter). Ytterligare några växer 
gårdsnära söder om vägen. Bokarna 
är överlag mest vitala även om en 
av jättarna fallit som grov låga på 
senare år. Som följd av avtagande eller 
upphört bete har asp vandrat ut på 
flera av de tidigare betesmarksytorna. 
Stenmur i del av området.

33. Grova bokar vid Attarp Naturvärdesklass 3

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Äng och betesmark/grova bokar.

ARTVÄRDEN
Inga naturvårdsarter noterades.

BIOTOPVÄRDEN
Grova bokar, grova lågor, rötskadade träd, 
tidigare beteshävd, stenmur.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
–/–/nej.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Bete vore gynnsamt. Röjning av sly bör ske 
kring de grova ädellövträden.
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Välvd högmosse öster om Attarp. 
Vegetationen saknar tydliga dråg. 
Tuvorna domineras av växter som 
ljung, klockljung och tuvull. I höljorna 
växer mycket vitag. Lågvuxna spridda 
björkar och tallar växer ute på själva 
mossen, som ändå ger ett relativt öp-
pet intryck. I den relativt begränsade 
laggzonen finns mer högvuxen talldo-
minerad blandskog, där klena torrträd 
av tall förekommer. Värdefullt objekt 
för fågellivet. Mossen är påverkad 
av diken i de västra, norra och södra 
kantzonerna. Det öppna mosseplanet 
är dock lite påverkat.

34. Attarpamossen Naturvärdesklass 2

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Myr/högmosse.

ARTVÄRDEN
Fåglar: buskskvätta* (NT), orre, storspov (NT).

BIOTOPVÄRDEN
Storlek, hög grad av naturlighet.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
–/våtmarksobjekt/ naturvårdsplan nr 11.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Undvik ytterligare negativ hydrologisk 
påverkan. 
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Äldre enskiktad och högvuxen ekskog 
med rikliga inslag av asp. Enstaka 
torrträd och lågor förekommer. Trivial 
fältvegetation med mycket örnbrä-
ken.

35. Asprik ädellövskog vid Attarp Naturvärdesklass 3

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Skog och träd/asprik lövskog.

ARTVÄRDEN
Inga naturvårdsarter noterade.

BIOTOPVÄRDEN
Ektorrträd, asphögstubbe, asplåga, rötska-
dad ek, grov ek.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
–/objekt med naturvärde/nej.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Undvik rationellt skogsbruk. Spara äldre träd, 
rötskadade träd och multnande ved. Vid 
behov röj ung inkommande gran.
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Lövskogsområde som innefattar 
blandädellövskog och uppströms 
liggande alsumpskog med källor 
för bäck, som rinner genom skogs-
områdena. Blandädellövskogen är 
olikåldrig och flerskiktad med grova 
stenblock. Alsumpskogen är tämligen 
likåldrig. Relativt sparsam förekomst 
av multnande död ved. Ställvis rik 
flora med mattor av skogsbingel. 
Artrik mossflora med flera naturvårds-
intressanta arter. Stengärdesgårdar 
tvärar objektet.

36. Bäck och lövskogar vid Nissakäll Naturvärdesklass 2

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Skog och träd/bokskog, alsumpskog.

ARTVÄRDEN
Kärlväxter: ask* (EN), grönvit nattviol*, kärr-
fibbla*, skogsbingel*.
Mossor: dunmossa*, platt fjädermossa*, 
trubbfjädermossa*, västlig husmossa*.

BIOTOPVÄRDEN
Asklågor, stenmur, blockrikt, bäck, källmark, 

översilning, döda träd, lövlågor, rötskadade 
träd, hasselrunnor, alsocklar, torrträd.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
Biotopskydd (SVO)/nyckelbiotop/naturvårds-
plan nr 128.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Område som bör lämnas för fri utveckling 
utan påverkan från skogsbruk eller dräne-
ring. Röj inkommande ung gran.
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Gammal spärrgrenig ek i gran-
plantering. Mycket grov, ca 1,5 i dia-
meter i brösthöjd. Döda nedre grenar, 
bohål och grov skorpbark. Ett mycket 
värdefullt jätteträd.

37. Grov ek norr om Nissakäll Naturvärdesklass 3

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Skog och träd/grov ek.

ARTVÄRDEN
Inga naturvårdsarter noterades.

BIOTOPVÄRDEN
Grov gammal ek, hackspetthål, döda nedre 
grenar, grov skorpbark.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
–/nyckelbiotop/nej.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Kontinuerlig röjning av uppväxande sly i 
ekkronan. Ekens utrymme bör också vidgas 
på bekostnad av en intillväxande granplan-
tering.
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Stort lövskogsområde nordväst om 
Harbäckshult med allundar genom-
korsat av bäckar i terräng svacka. 
Frodigt buskskikt av hägg, och en 
artrik flora i fältskiktet. Äldre ofta 
mossklädda alar och en hel del död 
ved. Viss sockelbildning förekommer. 
Ovanligt riklig inblandning av ask 
i olika åldrar. Tidvis översvämmad 
mark. Bäcken delar upp sig i olika få-
ror så att öar bildas ute i vattendraget, 
dvs. en så kallad kvill. Bäckvattnet är 
klart och bottnen är mestadels grusig-
sandig med inslag av block. Spår av 
gammal kvarnbyggnad och tidigare 
vattenverksamheter (mölledammar) i 
området. 

38. Allundar vid Harbäcken, Ängarna Naturvärdesklass 2

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Skog och träd/alsumpskog.

ARTVÄRDEN
Grod- och kräldjur: vanlig groda*.
Kärlväxter: ask* (EN), bäckbräsma*, grönvit 
nattviol*, kärrfibbla*.

BIOTOPVÄRDEN
Bäck med sandig-grusig botten, klart vatten, 
flera bäckfåror, källmark, översilning, gung-

flyn, lågor, rotvältor, högstubbar, stenmur, 
blockmark.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
Strandskydd/nyckelbiotop/naturvårdsplan 
nr 12

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Objekt som i stort sett bör lämnas utan 
åtgärder. Förekommande ung gran kan dock 
röjas. 
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Lång sträcka av skogsbäck som rinner 
nerför sluttning till länsgränsen vid 
Sjöaltebygget. Den översta delen är 
en fuktig till blöt terrängsvacka med 
bok och ekskog med en rikare flora. 
Därefter följer sträckor med äldre 
alskog på sockelbildningar. På sina 
ställen breddas skogen till alsump-
skog. Relativt gott om multnande död 
ved. Ställvis rikliga uppslag av gran, 
som också planterats i stor mängd i 
omgivande marker. Flera naturvårds-
arter bland kryptogamer noterades, 
bland annat skuggmossa och korn-
bandmossa, vilka båda indikerar en 
hög luftfuktighet.

39. Bäck i Björnamossa Naturvärdesklass 2

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Vattendrag/alsumpskog, bäck.

ARTVÄRDEN
Kärlväxter: ask* (EN), revlummer*.
Mossor: kornbandmossa*, skuggmossa*.
Svampar: kantarellmussling*.

BIOTOPVÄRDEN
Rinnande vatten, källmark, översilning, hög 

luftfuktighet, grova alsocklar, allågor, hög-
stubbar, torrträd, stenmur.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
–/naturvårdsplan nr 111.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Rationellt skogsbruk och hydrologisk påver-
kan bör ej ske i. Ung gran röjs.
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Smärre myr med ett öppet svagt 
välvt mosseplan norr om Harbäcks-
hult. Mossen är glest bevuxen med 
låg tall. Tendens finns till bildande 
av fastmarksholmar. Relativt torrt 
fältskikt, med tjocka höga risbuskar 
av ljung och klockljung. Inslag finns 
av kärrdråg med myrlilja och laggkärr 
i kantzonerna. Myren omges av hög-
vuxna granskogar. Påverkad av diken 
och tidigare småskalig täktverksam-
het i mindre omfattning.

40. Fjärhanamossen Naturvärdesklass 3

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Myr/högmosse.

ARTVÄRDEN
Fåglar: orre, spillkråka (NT), ängspiplärka 
(NT).

BIOTOPVÄRDEN
Öppet blomrikt mosseplan med mycket 
ljung, laggkärr, kärrdråg.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
–/våtmarksobjekt/naturvårdsplan nr 13.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Undvik hydrologisk påverkan och rationellt 
skogsbruk i en zon närmast myren.
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Naturlig skogsbäck i terrängsvacka 
som rinner främst genom en äldre 
bokskog. God tillgång på värdeele-
ment som grov död bokved, även 
fuktig och blöt. Olikåldrig och flerskik-
tad skogsmiljö. Längs med kortare 
sträckor finns även alsumpskog och 
sockelbildningar. Mycket näckmossa 
på de många stenarna och blocken i 
bäcken. Objektet avslutas uppströms 
med en damm, som kan lämpa sig väl 
som lekvatten för groddjur.

41. Bäck i Florshult Naturvärdesklass 2

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Vattendrag/skogsbäck, bokskog, alsump-
skog.

ARTVÄRDEN
Groddjur: vanlig groda*, vanlig padda*.

BIOTOPVÄRDEN
Rinnande vatten, järnkällor, grova bokar, 
bokhögstubbar, boklågor, alsocklar.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
–/objekt med naturvärde/naturvårdsplan 
nr 14.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Undvik hydrologisk påverkan. Skogsområdet 
vid bäcken bör lämnas orört. Ung gran kan 
röjas.
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Åsryggar med getryggsprofil på ömse 
sidor om väg 24 beväxta med ädel-
lövskog. Skogen är mest enskiktad 
och utgörs av trädslag som ek, bok 
och asp. Inslag finns av äldre ek. I den 
nordligaste delen övergår blandlöv-
skogen i en mer renodlad bokskog. 
Flera stenmurar korsar åsryggen, som 
med grytor och sänkor mellan åsryg-
garna uppvisar en spännande och 
lite spektakulär geomorfologi. Viss 
förekomst av multnande ved. Tidigare 
avverkningar har gjorts i området, 
men den sentida skogliga påverkan 
verkar vara begränsad.

42. Åsar vid Drakabygget Naturvärdesklass 3

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Skog och träd/bokdominerad blandskog.

ARTVÄRDEN
Inga naturvårdsarter noterades.

BIOTOPVÄRDEN
Lövlågor, lövhögstubbar, äldre vidkronig ek, 
ektorrträd, äldre bok, stubbar, stenmur, ter-
rängsvackor, rötskadad bok, åsbildning.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
–/–/naturvårdsplan nr 15.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Undvik rationellt skogsbruk. Spara äldre 
lövträd, rötskadade träd och multnande ved. 
Vid behov röjs inkommande ung gran.
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Gammalt odlingslandskap med sten-
murar och rösen. Hagmark betad av 
nöt, delvis mera sluten björkhage, 
delvis öppnare friska-fuktiga markpar-
tier, rentav blöta närmast Stensån. Ve-
getationens artsammansättning tyder 
på viss gödselpåverkan. Merparten av 
ytan har också ganska högvuxen gräs- 
och örtvegetation och inte kortbe-
tade grässvålar. Inslag av rötskadade 
och döende solexponerade lövträd, 
som kan vara värdefulla för nektarsö-
kande insekter.

43. Betesmark vid Mattarp Naturvärdesklass 3

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Äng och betesmark/björkhage.

ARTVÄRDEN
Inga naturvårdsarter noterades.

BIOTOPVÄRDEN
Stenmurar, rösen, knäckta lövträd, grässvål, 
lövlågor, stubbar, rötskadad solexponerad 
sälg, översilning.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
–/ängs- och betesmarksobjekt/naturvårds-
plan nr 18.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Fortsatt betesdrift. Undvik gödsling. Viss 
betesputsning kan behövas.
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Relativt orörd sträcka av Stensån, där 
vattendraget strömmar i flera fåror i 
en så kallad kvill. Bäckfårorna sam-
manflätas precis nedströms objektet. 
Grus och sten finns på bottnen av 
vattendraget och indikerar goda upp-
växtmöjligheter för öring. Frodig löv-
skog omger vattendraget och ingår i 
kvillen. Främst rör det sig om hög-
vuxen klibbal med inslag av ask, björk, 
rönn och sälg. Hägg växer rikligt i 
buskskiktet. Högvuxet örtrikt fältskikt, 
bland annat förekommer bäckbräsma 
och kärrfibbla. Alarna bildar socklar, 
vilket tyder på viss trädkontinuitet. 
Partivis finns källmark och översilade 
markytor vid sidan av vattendraget. 
I anslutning till vattendraget finns 
en ogödslad småblockig betesmark 
med rikliga förekomster av hävdgyn-
nade rödlistade växter som granspira 
och slåttergubbe. Sammantaget ett 
område med ovanliga och värdefulla 
naturmiljöer.

44. Kvillområde av Stensån vid Tockarp Naturvärdesklass 2

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Vattendrag/å, kvill, lövsumpskog, betesmark.

ARTVÄRDEN
Kärlväxter: alm* (CR), ask* (EN), borsttåg 
(NT), bäckbräsma*, granspira (NT), kärr-
fibbla*, skärmstarr*, slåttergubbe (VU).
Mossor: dunmossa*.

BIOTOPVÄRDEN
Rinnande vatten, forsande partier, grus-

botten, källmark, översilning, alskocklar, 
grov ask, lågor, rotvältor, hög luftfuktighet, 
stenmurar.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
Strandskydd/–/naturvårdsplan nr 18.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Vattendrag och lövskog lämnas för fri ut-
veckling. Betesmarksfragmenten bör hävdas 
genom bete. Viss slyröjning kan behövas.
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Fårbetad hagmark på höjdrygg och i 
sluttningar. Förekomst av gamla sten-
murar och rösen. Inslag finns också av 
solitära vidkroniga äldre barr- och löv-
träd. Mest ganska högvuxna gödsel-
påverkade gräspartier, men fläckvist 
förekommer en örtrik flora med till 
exempel gökärt.

45. Betesmark vid Mattarp Naturvärdesklass 3

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Äng och betesmark.

ARTVÄRDEN
Inga naturvårdsarter noterades.

BIOTOPVÄRDEN
Grässvål, vidkroniga äldre ekar, rösen, sten-
mur, talltorraka, vidkronig lönn.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
–/–/naturvårdsplan nr 17.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Fortsatt och gärna mer intensiv beteshävd. 
Ingen gödsling bör ske. Gynna vidkroniga 
träd.
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Tidigare ängs- och betesmarker, som 
nu till stora delar är ohävdad naturbe-
tesmark och därmed till del igenväx-
ande med buskar, lövträd och högt 
gräs. Ännu finns ogödslade sydvända 
öppna partier med blommande örter 
och stora myrtuvor, vilket indikerar en 
lång-varig hävd. Detta styrks också av 
en artrik flora, med bland annat före-
komst av blodrot, gökärt, käringtand, 
ljung, rotfibbla, svinrot och ängsvädd. 
Objektets värden är hotade som följd 
av igenväxningen men restaurerings-
potentialen är hög. Ansluter österut 
till hagmark med fårbete.

46. Igenväxande betesmark vid Mattarp Naturvärdesklass 3

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Äng och betesmark.

ARTVÄRDEN
Kärlväxter: granspira (NT), knägräs*, svinrot*.

BIOTOPVÄRDEN
Rester av tidigare grässvål, solexponerad 
sydslänt, blomrikt, myrtuvor.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
–/ängs- och betesmarksobjekt/naturvårds-
plan nr 17.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Björksly röjs och partier med högt gräs 
bränns. Därefter återinförs bete, lämpligen 
främst med nöt. Ingen gödsling bör ske.
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Brant sluttning med äldre bokskog 
och drågpartier med översilad käll-
mark, rännilar och alskog. Relativt gott 
om död ved i form av högstubbar och 
lågor. Småvänderot och ormbunkar i 
fältskiktet. Förekomst av havstulpan-
lav på träd och kärrfibbla och dun-
mossa i källmarken. Objektet är del av 
ett stort sammanhängande lövskogs-
område på Hallandsås nordsluttning.

47. Nordsluttningar med källmark vid Mattarp Naturvärdesklass 2

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Skog och träd/källmark.

ARTVÄRDEN
Kärlväxter: kärrfibbla*.
Lavar: havstulpanlav*.
Mossor: dunmossa*, klippfrullania*.

BIOTOPVÄRDEN
Högstubbar, lågor, äldre bokar, lövstubbar, 

mossklädda lövlågor, björkhögstubbe, block, 
källmark, översilning, dråg, rännilar.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
–/nyckelbiotop/naturvårdsplan nr 19.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Fri utveckling. Vid behov röjs inkommande 
ung gran.
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47. Nordsluttningar med källmark vid Mattarp

Äldre bokskog på högt belägen kulle 
med klippor och branta sluttningar. 
Objektet är del av ett stort samman-
hängande lövskogsområde på Hal-
landsås nordsluttning. Tidigare gallrad 
skog, men i sen tid mindre skogligt 
påverkad och trädskiktet är olikåldrig 
och flerskiktat. Viss förekomst av död 
ved i form av högstubbar och lågor. 
Riklig förekomst av havstulpanlav på 
bokstammar. 

48. Bokhöjd vid Mattarp Naturvärdesklass 3

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Skog och träd/bokskog.

ARTVÄRDEN
Lavar: havstulpanlav*, olivklotterlav*.

BIOTOPVÄRDEN
Högstubbar, lågor, senvuxen bok, grova 
bokar, rötskadade bokar, klippor, block.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
–/nyckelbiotop/naturvårdsplan nr 19.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Undvik ett rationellt skogsbruk. Spara gamla 
träd och död multnande ved. Vid behov röjs 
inkommande ung gran.
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Ett större myrkomplex som ligger 
mellan Svinstorp, Sonnarp och Bjära-
bygget. Området inkluderar torrare 
mosspartier, sumpskogsartade tall- 
och björkskogar, översilade lövkärr 
och öppna kärrstråk. I området finns 
öppna partier med mycket ljung. Fat-
tigkärrsvegetation dominerar i den 
nordöstra delen. I drågartade partier 
och fuktstråk i mossens centrala och 
västra delar växer myrlilja, flaskstarr, 
ängsull och vattenklöver. I ett över-
silat lövkärr i den västra delen växer 
orkidén korallrot ställvis rikligt vissa 
år. Skogshöns har tidigare noterats 
i området. Myrområdet är påverkat 
av diken och vägar. En vandringsled 
tvärar mossens södra del.

49. Myr väster om Sonnarp Naturvärdesklass 3

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Myr/tallmosse.

ARTVÄRDEN
Fåglar: gulsparv (VU), spillkråka (NT).
Kärlväxter: korallrot.

BIOTOPVÄRDEN
Översilat kärr, dråg, mosseplan.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
–/våtmarksobjekt/naturvårdsplan nr 20.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Undvik ytterligare negativ dräneringspåver-
kan och ett rationellt skogsbruk på mossen 
samt i dess kantzoner.
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En sten- och blockrik bäck kantad 
med olika lövträd. På grund av en stor 
fallhöjd rinner bäcken snabbt ned-
för sluttningen. Al, ask och björk är 
dominerande trädslag kring bäcken. 
En stenmur tvärar dalgången medan 
en annan går parallellt med bäcken 
i södra delen. I anslutande lövsump-
skog finns sluttningar med stora ytor 
av källmark och översilning. Totalt sett 
finns en hel del död ved. Skogen präg-
las av olikåldrighet och flerskiktning 
och ger ett naturskogsartat intryck. 
Ask ingår som en viktig komponent i 
trädskiktet. Sannolikt finns här bland 
annat naturvårdsintressanta kärlväx-
ter och mossor.

50. Möllebäcken i Sonnarp Naturvärdesklass 2

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Vattendrag/bäck, lövsumpskog.

ARTVÄRDEN
Kärlväxter: ask (EN).

BIOTOPVÄRDEN
Bäck, källmark, översilning, lövlågor, sockel-
bildning, äldre lövträd.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
–/–/naturvårdsplan nr 114.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Undvik rationellt skogsbruk. Spara äldre träd 
och multnande ved. Undvik hydrologisk 
påverkan.



116

Naturbetesmark som delvis är öppen, 
delvis trädbevuxen med mest björk 
och tall. Markfuktigheten växlar från 
torr till blöt. Partier finns med örnbrä-
ken och veketåg, men också finare 
kortbetade ogödslade grässvålar med 
örtrik flora. Ett djupt dike tvärar objek-
tet i nord-sydlig riktning. En ekdunge 
med vidkroniga ekar växer på en 
smärre höjd i objektets sydvästra del. 
Längst i väster finns rikliga förekom-
ster av slåttergubbe bland ljungtuvor. 
Sannolikt en värdefull lokal även för 
ängssvampar.

51. Betesmark vid Östra Tockarp Naturvärdesklass 2

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Äng och betesmark.

ARTVÄRDEN
Fåglar: gröngöling* (NT), törnskata*.
Kärlväxter: borsttåg* (NT), granspira* (NT), 
slåttergubbe* (VU).

BIOTOPVÄRDEN
Ogödslad grässvål, fuktmark, öppet dike, 
solitära ekar, enstaka eklågor, stenig mark, 
rötskadad ek, fuktmark.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
–/ängs- och betesmarksobjekt/naturvårds-
plan nr 113.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Fortsatt bete. Viss dämning av det djupa 
diket kan göras för att minska dräneringspå-
verkan. Ingen gödsling.
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Smärre hedbokskog på åsryggar. Bok-
skogen är relativt gammal, gles och 
ganska homogen. Viss ålderssprid-
ning finns dock i objektets nordöstra 
del, och inslag av smärre gläntor finns 
också liksom några äldre ekar. Bokbe-
ståndet är nygallrat vid infartsvägen, 
men i övrigt verkar den sentida skog-
lig påverkan vara låg. Relativt gott om 
multnande ved i objektet. Värdefullt 
område för vedlevande arter och 
epifytiska lavar och mossor.

52. Bokskog vid Vemmentorp Naturvärdesklass 2

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Skog och träd/bokskog.

ARTVÄRDEN
Lavar: bokvårtlav* (NT), bokkantlav* (NT), 
glansfläck*, gulnål*, havstulpanlav*, olivklot-
terlav*.
Mossor: guldlockmossa*, klippfrullania*, 
platt fjädermossa*.

BIOTOPVÄRDEN
Högstubbar, grova boklågor, rötade sen-
vuxna träd, tickor, levande bokhögstubbar, 
döda träd, grova bokar.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
–/nyckelbiotop/naturvårdsplan nr 21.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Rationellt skogsbruk bör undvikas. Ung 
inkommande gran bör röjas kontinuerligt.
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Tidigare sänkt sjö, som numera är ett 
våtmarkskomplex med öppna blöta 
mader, gungflyn och vassar runt 
två smärre öppna vattenspeglar. En 
landtunga separerar de båda vatteny-
torna. Högvuxen al och björk samt 
barrskog kantar våtmarksområdet. 
Blåmossa, rev lummer och blåtåtel 
växer i strandskogen. Gott om viltsti-
gar och fågelrikt med bland annat 
häckande knipa, kricka och grågås.

53. Våtmarker vid Krokasjön Naturvärdesklass 3

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Grund sjö/våtmarker, blandskog.

ARTVÄRDEN
Fåglar: enkelbeckasin.

BIOTOPVÄRDEN
Vassar, mader, vattenspeglar, gungflyn.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
Strandskydd/våtmarksobjekt/naturvårdsplan 
nr 22.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Undvik hydrologisk påverkan på våtmarks-
området och rationellt skogsbruk i närlig-
gande kantzoner.
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Äldre smärre ädellövskogssluttning 
nordväst om Gårdsjön. Bok och ek 
dominerar, men asp, björk, gran, 
rönn och tall finns också. Olikåldrigt 
och förekomst av större bokar, även 
spridda högstubbar och lågor. Väster 
om objektet ansluter ett större nyupp-
taget hygge. 

54. Ädellövskog nordväst om Gårdsjön Naturvärdesklass 3

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Skog och träd/bokskog.

ARTVÄRDEN
Inga naturvårdsarter noterades.

BIOTOPVÄRDEN
Högstubbar, lågor, ektorrträd, rötskadad 
rönn, eklåga.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
–/nyckelbiotop/nej.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Kontinuerlig röjning av inkommande ung 
gran. Undvik rationellt skogsbruk. Gynna 
grova ädellövträd och spara multnande ved.
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Två smärre boknyckelbiotoper som 
hänger samman på en upphöjd 
åsbildning. Äldre skog, likåldrig och 
ganska enskiktad. Det finns en del 
värdeelement och ett par arter av 
naturvårdsintressanta kryptogamer 
noterade på stammarna.

55. Bokåsar norr om Gårdsjön Naturvärdesklass 3

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Skog och träd/bokskog.

ARTVÄRDEN
Lavar: bokkantlav* (NT), glansfläck*.

BIOTOPVÄRDEN
Senvuxna rötskadade bokar, högstubbe, 
boklåga, ektorrträd, grov ek, rötskadad grov 
bok.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
–/nyckelbiotoper/nej.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Kontinuerlig röjning av inkommande ung 
gran. Spara multnande ved i form av hög-
stubbar, döda träd och nedfallna lågor.
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Gammal bokskog i småkuperad ter-
räng. Relativt olikåldrig skog, men 
ändå rätt enskiktad. Avsaknad av 
riktigt gamla bokar, men totalt sett en 
stor mängd av högstubbar och lågor. 
Värdefull kryptogamflora, med bland 
annat atlantärgmossa och rikligt med 
havstulpanlav samt vedlavklubba. Här 
finns en stor potential att hitta vedle-
vande naturvårdsintressanta arter av 
insekter och svampar.

56. Bokskog vid Järnbläst Naturvärdesklass 2

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Skog och träd/bokskog.

ARTVÄRDEN
Fåglar: spillkråka* (NT).
Lavar: gulnål*, havstulpanlav*, vedlavklub-
ba* (VU).
Mossor: atlantärgmossa* (NT), guldlockmos-
sa*, klippfrullania*.

BIOTOPVÄRDEN
Bokhögstubbar, boklågor av olika ålder, 
rötskadade bokar, grov tall.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
–/nyckelbiotop/nej.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Utveckling mot naturlig lövskogsdynamik. 
Lämna därför gärna området orört med 
undantag för ung gran, som röjs.
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Myrmarksmosaik med sluten tall-
mosse växlat med öppet mosseplan 
och kärrdråg med myrlilja samt tall-
holme. Dikad myr.

57. Myr sydöst om Lönnsjöholm Naturvärdesklass 3

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Myr/myrmarksmosaik.

ARTVÄRDEN
Fåglar (kring mossen): bivråk* (NT), spill-
kråka* (NT).
Kräldjur: huggorm*.

BIOTOPVÄRDEN
Kärrdråg, öppen blomrik mosse, tallholme 

med upphöjd kulle.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
–/våtmarksobjekt/–.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Undvik ytterligare hydrologisk påverkan och 
låt gärna skogsholmar utvecklas fritt.
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Myrmarksmosaik med öppet mosse-
plan och fastmarksholmar samt 
omgivande tallmossar med laggkärr. 
Myrens hydrologi är påverkad av 
tidigare dikningar.

58. Furemyren Naturvärdesklass 3

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Myr/myrmarksmosaik.

ARTVÄRDEN
Inga naturvårdsarter noterades.

BIOTOPVÄRDEN
Öppet mosseplan, fastmarksholmar, talltor-
rakor.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
–/våtmarksobjekt/nej.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Undvik hydrologisk påverkan och låt gärna 
skogsholmar utvecklas fritt.
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Igenväxt grund sjö i en sänka i ett ku-
perat slättlandskap. En liten vattenyta 
återstår. I övrigt breder stora ytor 
ut sig med vass och kaveldun samt 
annan högörtvegetation. I sjöområ-
dets norra del finns också rikligt med 
videbuskage. Videsumpskog finns i 
den västra delen, kantad av björk och 
högvuxen asp. Stammar av björk, al 
och asp växer upp på många håll i 
våtmarksområdet, som verkar vara på 
väg att bli en lövsumpskog. Gott om 
klena döda lövträd. Värdefullt objekt 
för fågellivet. Påverkad av flera dräne-
rande diken.

59. Långasjö Naturvärdesklass 2

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Grund sjö/ våtmarksmosaiker.

ARTVÄRDEN
Fåglar: brun kärrhök*, buskskvätta* (NT), 
enkelbeckasin, gröngöling (NT), mindre 
hackspett (NT), skäggmes (NT), stare (VU), 
sävsparv (VU), vattenrall.
Kärlväxter: missne*.

BIOTOPVÄRDEN
Vassbälten och kaveldun, videbuskage, 
högörtvegetation, öppen vattenyta, död ved 
i strandzoner.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
Strandskydd/våtmarksobjekt/naturvårdsplan 
nr 23.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Hävd av kantzoner i form av slåtter och 
bete. Viss buskröjning och avverkning/ring-
barkning av i våtmarken högvuxna lövträd 
kan också vara aktuellt. Undvik ytterligare 
negativ hydrologisk påverkan.
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Alsumpskog i sluttning. Inflöde av 
bäck anlöper söderifrån och rinner 
igenom och översilar sumpskogen. 
Sumpskogen kännetecknas av stora 
ytor av källmark och ytterligare över-
silning. Inblandning finns av trädslag 
som björk, gran och tall. Olikåldrig 
och flerskiktad skog med förekomst 
av äldre alar med viss sockelbildning. 
Relativt gott om multnande ved och 
hög luftfuktighet. Till del naturskogs-
artad struktur, men i delar också 
påverkad av tidigare gallringar. 

60. Alsumpskog i nordsluttning mot Bosjön Naturvärdesklass 2

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Skog och träd/alsumpskog.

ARTVÄRDEN
Kärlväxter: bäckbräsma*, skärmstarr*.

BIOTOPVÄRDEN
Rännil, källmark, översilning, viss sockel-
bildning, tallrotvältor, blöta lövlågor, hög 
luftfuktighet, torrakor, bäckdråg.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
–/–/naturvårdsplan nr 24.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Objektet bör lämnas utan skogliga åtgärder 
med undantag för röjning av ung inkom-
mande gran. Undvik hydrologisk påverkan.
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Äldre bokskog i sydsluttning med 
inslag av gamla träd, högstubbar och 
lågor. Förekomst av flera naturvårds-
intressanta lavar och mossor på grova 
bokstammar. Läget är gynnsamt för 
vedlevande insekter. Bokskogen är 
en del av en betydligt större bokskog 
med varierande naturvärden och 
skoglig påverkan.

61. Sydvänd bokbacke söder om Sandsjöholm Naturvärdesklass 3

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Skog och träd/bokskog.

ARTVÄRDEN
Lavar: bokkantlav* (NT), bokvårtlav* (NT), 
havstulpanlav* (NT), stor knopplav*.
Mossor: platt fjädermossa*.

BIOTOPVÄRDEN
Rötskadad bok med håligheter, högstubbar 
med fnösketickor, senvuxna klena under-
tryckta bokar.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
–/–/naturvårdsplan nr 24.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Objektet bör lämnas utan skogliga åtgärder 
med undantag för röjning av ung inkom-
mande gran. Spara multnande ved i olika 
former.
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Sammansatt större objekt av käll-
påverkade högvuxna alsumpskogar i 
terrängsvackor omgivna av bokklädda 
sluttningar. Rännilar, bäckdråg och 
översilad mark kännetecknar sump-
skogen. På fastmarksöar i alsump-
skogen växer gammal senvuxen bok. 
Objektet övergår längst i norr i en sen-
vuxen äldre bokskog med inslag av 
bland annat avenbok. Gott om mult-
nande ved och senvuxna rötskadade 
lövträd. I alsumpskogen står många 
alar på mycket grova socklar, vilket 
indikerar en lång trädkontinuitet på 
platsen. Artrik flora i bäckdrågen, 
och många naturvårdsintressanta 
lavar och mossor växer på trädstam-
mar, bland annat den rödlistade och 
numera fåtaliga lunglaven.

62. Lövskogar i terrängsvackor söder om Sandsjöholm Naturvärdesklass 2

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Skog och träd/bokskog, alsumpskog.

ARTVÄRDEN
Fåglar: skogsduva*.
Kärlväxter: bäckbräsma*, gullpudra*, skärms-
tarr*.
Lavar: bokkantlav* (NT), bokvårtlav* (NT), 
gulnål*, havstulpanlav*, lunglav* (NT), 
lönnlav*, olivklotterlav*, stor knopplav*, 
violettgrå porlav* (NT).
Mossor: dunmossa, fällmossa*, guldlockmos-
sa*, platt fjädermossa*, trädporella*, västlig 
husmossa*.

BIOTOPVÄRDEN
Källmark, rännilar, rotvältor, högstubbar, 
lågor, alsocklar, torrträd, bäckdråg, bohål i 
bokhögstubbe.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
–/nyckelbiotoper/naturvårdsplan nr 24.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Objektet bör lämnas utan skogliga åtgärder 
med undantag för röjning av ung inkom-
mande gran. Befintliga granar i objektet bör 
avvecklas.
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Lövblandskogsområde väster om Van-
ås dominerat av bok, al och avenbok. 
Alsumpskogen har högst naturvärden 
med förekomst av källmarker och 
översilade partier, som ger upphov 
till avrinnande rännilar. Tämligen gott 
om multnande ved och en rik flora, till 
exempel bäckbräsma, gullpudra och 
skogsbräsma. Dunmossa har noterats 
i källmarken. Många senvuxna aven-
bokar växer i blockrika sluttningar 
längst i norr. På flera av dessa kan no-
teras rödlistade lavar som bokvårtlav 
och bokkantlav. Hedbokskog domine-
rar i den södra delen av objektet varpå 
fällmossa, en signalart för skyddsvärd 
skog, hittades.

63. Lövskogar väster om Vanås Naturvärdesklass 2

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Skog och träd/lövskog/ädellövskog.

ARTVÄRDEN
Fåglar: bivråk (NT).
Kärlväxter: bäckbräsma*, gullpudra*, skogs-
bräsma*, skärmstarr*.
Lavar: barkkornlav*, bokkantlav* (NT), bok-
vårtlav* (NT), orangepudrad klotterlav* (NT).
Mossor: dunmossa, fällmossa*, västlig 
husmossa*.

BIOTOPVÄRDEN
Rännilar, översilad källmark, alsocklar, grova 
träd, lövlågor, senvuxna avenbokar, blockrik 
mark, grova tallar.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
–/nyckelbiotop/naturvårdsplan nr 25.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Ung gran kan behöva röjas i vissa partier. 
Undvik rationellt skogsbruk och hydrologisk 
påverkan av källmarker. Spara gamla lövträd, 
senvuxna träd och multnande ved.
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63. Lövskogar väster om Vanås

Stor betesmark direkt väster om E4:an 
och söder om Vanås. Objektet utgörs 
av ett kullrigt öppet beteslandskap 
med inslag av enstaka äldre trädsoli-
tärer. Välbetad grässvål av nöt, men i 
huvudsak trivial vegetation. Enstaka 
förekomster av åkervädd och liten 
blåklocka. Gammal kulturmark med 
hålvägssystem, rösen och gamla hus-
ruiner. Spridda stenblock i gräsmar-
ken. I kantzoner av betesmarken finns 
mer örter och därmed fjärilar, bland 
annat ängsmetallvinge.

64. Betesmark vid Vanåsfors Naturvärdesklass 3

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Äng och betesmark.

ARTVÄRDEN
Insekter: ängsmetallvinge* (NT).

BIOTOPVÄRDEN
Grässvål, solexponerade solitärträd, rösen, 
tallrotvälta.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
–/–/nej

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Fortsatt bete. Ingen gödsling.
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Tallbevuxen mosse med göl väster 
om Sandsjöholm. Gölen omges av väl 
utvecklade mjukmossemattor och en 
äldre talldominerad blandsumpskog. 
Enligt tidigare naturvårdplan finns 
här en värdefull kärlväxtflora med 
riklig förekomst av kallgräs, som har få 
kända växtplatser i kommunen. Gölen 
utgör också ett lämpligt lekvatten för 
vissa groddjur. Förekomst av talltorra-
kor och multnande ved i den omgi-
vande tallskogen på mossen.

65. Tallmosse med myrgöl vid Sandsjöholm Naturvärdesklass 3

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Myr/tallmosse, myrgöl.

ARTVÄRDEN
Inga naturvårdsarter noterades.

BIOTOPVÄRDEN
Öppen solexponerad myrgöl, mjukmosse-
mattor, talltorrakor.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
Strandskydd/nyckelbiotop/naturvårdsplan 
nr 24.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Undvik ett rationellt skogsbruk. Spara alla 
äldre träd och multnande ved. Tallskogen 
kring gölen bör lämnas för fri utveckling.
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65. Tallmosse med myrgöl vid Sandsjöholm

Äldre betesmark med grässvål i gårds-
nära miljöer. Idag fårbetad björkhage 
med inslag av hassel runnor, vidkronig 
grövre ek samt grov ask. Stenmurar 
och rösen. Förekomst av naturvårdsin-
tressanta kryptogamer på träd. Dock 
hittades inga påtagliga floravärden 
knutna till grässvålen. Vissa partier 
igenväxta med ung björk.

66. Inägor vid Bjärabygget Naturvärdesklass 3

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Äng och betesmark/hagmark.

ARTVÄRDEN
Fåglar: göktyta, nötkråka (NT).
Kärlväxter: ask* (EN).
Mossor: fällmossa*, guldlockmossa*.

BIOTOPVÄRDEN
Grässvål, vidkroniga lövträd, hasselrunnor, 

döende askar, grova stubbar, rösen, blockrik 
mark.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
–/ängs- och betesmarksobjekt/–.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL

Fortsatt beteshävd. Friställ grova vidkroniga 
lövträd.
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Grov äldre bokdominerad blandskog i 
anslutning till myr. Relativt homogen 
skog vad gäller skiktning och ålder, 
dock något flerskiktad i den östra 
delen. Inslag finns av många grova tal-
lar liksom av enstaka granar. Sparsam 
förekomst av död ved. Genomkor-
sande fuktdråg med al ger variation i 
objektet. Rikliga uppslag finns ställvis 
av ung gran. Enstaka förekomster 
noterades av naturvårdsarter. Objek-
tet ansluter till gallrad äldre bokskog 
söderut. 

67. Bokskog på Gräsbjär Naturvärdesklass 3

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Skog och träd/bokskog.

ARTVÄRDEN
Kärlväxter: bäckbräsma*.
Lavar: havstulpanlav*.
Mossor: fällmossa*.

BIOTOPVÄRDEN
Grova träd, äldre träd, rötskadade träd, 

torrträd, lågor, högstubbar, grov klibbal, 
björkhögstubbar, fuktdråg.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
–/nyckelbiotop/naturvårdsplan nr 4.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Kontinuerlig röjning av ung gran. Undvik ett 
rationellt skogsbruk. Lämna gamla träd och 
multnande ved.
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Äldre bokskog med rikliga inslag av 
flera andra trädslag, som asp, av-
enbok, ek, gran, tall och vårtbjörk. 
Skogen är olikåldrig och relativt fler-
skiktad. Förekomst av grova aspar och 
tallar. Fläckvis finns täta uppslag av 
ung gran. Skogen växer på en höjd-
rygg och terrängen är storblockig. 
Totalt sett relativt gott om multnande 
ved. Sparsamt förekommer några na-
turvårdsintressanta lavar och mossor.
 

68. Bokskog nordöst om Åkatorp Naturvärdesklass 3

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Skog och träd/bokskog.

ARTVÄRDEN
Lavar: gulnål*, stor knopplav*.
Mossor: fällmossa*.

BIOTOPVÄRDEN
Rötskadade bokar, asptorrträd, ektorrträd, 

boklågor, grov bokhögstubbe, senvuxna 
bokar, äldre rötskadad ek.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
–/nyckelbiotop/–

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Röjning av täta partier med ung gran. I övrigt 
bör objektet lämnas utan skogliga åtgärder.
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Gammal bokskog på en smärre bergs-
höjd. Skogsbacken ligger isolerad i ett 
produktionsskogs landskap med gran, 
där öppna stora hyggen breder ut 
sig både söder och norr om objektet. 
Bokskogen är relativt enskiktad och 
likåldrig. Riklig förekomst av mult-
nande ved i form av talrika högstub-
bar och lågor. Inslag finns av äldre 
tall. Granuppslag förekommer rikligt. 
Riklig förekomst av havstulpanlav, 
en signalart för skyddsvärd skog, på 
många bokar.

69. Bokskog öster om Åkatorp Naturvärdesklass 2

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Skog och träd/bokskog.

ARTVÄRDEN
Fåglar: gröngöling* (NT).
Lavar: havstulpanlav*.

BIOTOPVÄRDEN
Bokhögstubbar (rikligt), boklågor, gamla 
bokar, tallhögstubbe, tallåga.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
–/nyckelbiotop/naturvårdsplan nr 117.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Akut behov av att röja ung gran. I övrigt bör 
objektet lämnas utan skogliga åtgärder.
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Öppet mosseplan med omgivande 
tallsumpskogar och laggkärr beläget 
i gränsen mellan Örkelljunga och 
Hässleholms kommuner. I de nord-
östra delarna av myren finns stora 
utbredda dråg med myrlilja, gung-
flyn och kärr blandat med partier av 
ljungtuvor. Nära kommungränsen 
finns väl utvecklade kärrdråg med en 
artrik kärlväxtflora. Arter som missne, 
vattenklöver, dystarr och vitag kan 
nämnas. Individrika förekomster finns 
av myrens vanliga dagfjärilar. Enstaka 
fastmarksholmar med tall påträffas i 
anslutning till myren, men omgivande 
skogsmark är till stora delar påverkad 
av ett rationellt skogsbruk. Diken och 
skogsbilvägar finns främst i den västra 
och nordöstligaste delen. Ett litet 
dämt viltvatten finns under en kraft-
ledningsgata nära kommungränsen. 
Myren har ett värdefullt fågelliv med 
bland annat förekomst av orre.

70. Fäjemyr Naturvärdesklass 2

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Myr/tallmosse.

ARTVÄRDEN
Fåglar: tjäder, orre.
Kärlväxter: missne*.

BIOTOPVÄRDEN
Kärrdråg, gungflyn, öppen blomrik mosse, 
tallholmar, myrgöl.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
–/våtmarksobjekt/naturvårdsplan nr 26.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Tallholmar bör undantas från ett rationellt 
skogsbruk. Undvik ytterligare negativ hydro-
logisk påverkan. 
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Liten igenväxande betesmark med 
talrika enebuskar, enstaka blom-
mande buskar och solitära lövträd. 
Objektet ligger inklämt mellan skogs-
planteringar. Hävden har upphört och 
objektet växer nu igen snabbt med 
örnbräken, gran och björk. Ännu finns 
en artrik flora med mycket blom-
mande åkervädd. Inslag av stora och 
troligen ganska gamla myr-kuddar, 
indikerande en lång period av bete. 
Artrik dagfjärilsfauna, där vitfläckig 
guldvinge förekom anmärkningsvärt 
rikligt. Naturvärdena riskerar dock att 
förloras inom kort.

71. Igenväxande betesmark vid Bäckalid Naturvärdesklass 3

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Äng och betesmark (igenväxande).

ARTVÄRDEN
Insekter: mindre bastardsvärmare* (NT), 
ängsmetallvinge* (NT).
Kräldjur: skogsödla*.
Kärlväxter: backnejlika*.

BIOTOPVÄRDEN
Solexponerade bryn, enbuskar, artrik gräss-

svål, skyddade gläntor, stenmur, rötskadad 
asp.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
–/ängs- och betesmarksobjekt/nej.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Akut restaureringsbehov. Återinförande av 
hävd.
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71. Igenväxande betesmark vid Bäckalid

Stor öppen och plan mosse i kom-
munens östligaste del. Örkelljunga 
delar myrkomplexet med Hässleholms 
kommun. Inslag finns av tallbevuxna 
fastmarksholmar. Vid kommungrän-
sen finns en myrgöl med omkring-
liggande gungflyn och omfattande 
kärrdråg med blommande myrlilja 
och ängsull. Diken finns främst i my-
rens västra del. Individrik fjärilsfauna 
med främst vanliga myrfjärilar som 
starrgräsfjäril och hedblåvinge, och 
en mycket värdefull häckfågelfauna. 
Stensmyr pekas också ut som en 
värdefull lokal för trollsländor knutna 
till brunvattensjöar med omgivande 
gungflyn (Billqvist & Birkedal 2016).

72. Stensmyr Naturvärdesklass 2

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Myr/högmosse.

ARTVÄRDEN
Fåglar: buskskvätta* (NT), enkelbeckasin, 
ljungpipare, nötkråka (NT), orre, sävsparv 
(VU), trana, ängspiplärka* (NT).

BIOTOPVÄRDEN
Laggkärr, öppet mosseplan, blomrikt, myr-
göl, kärrdråg, fastmarksholmar.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
Natura 2000-område (SE0420289), riksin-
tresse för naturvård/våtmarksobjekt, ingår i 
myrskyddsplanen/naturvårdplan nr 27.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Fastmarksholmar ute i myren bör lämnas 
utan skogliga åtgärder. Undvik ytterligare 
negativ hydrologisk påverkan. 
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Öppen tallmosse väster om Värsjön. 
Stråk av lågvuxen tall växer i delar 
av mossen lika väl som partier med 
kärrdråg, där vitag breder ut sig. I 
övrigt dominerar klockljung och ljung 
fältskiktets vegetation. Mossen är 
påverkad av tidigare torvbrytning.

73. Myr väster om Värsjön Naturvärdesklass 3

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Myr/tallmosse.

ARTVÄRDEN
Fåglar: enkelbeckasin, orre, spillkråka (NT), 
ängspiplärka (NT).

BIOTOPVÄRDEN
Talltorrakor, rotvältor, öppen blomrik hög-
mosse.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
–/våtmarksobjekt, naturvårdsplan nr 27.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Undvik hydrologisk påverkan.
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Bokdominerad äldre blandskog 
vid myr. Skogen är olikåldrig och 
flerskiktad. Förutom bok växer här 
även björk, ek, gran, klibbal, rönn 
och tall. Rikliga inslag finns av grova 
bokar, men också relativt grov tall 
och senvuxen gran. Relativt gott om 
multnande ved av olika dimensioner 
och nedbrytningsgrad. Inne i skogen 
finns öppna gläntor och fuktig mark, 
vilket tillför variation. Objektet ger 
ett naturskogsartat intryck. Sådana 
skogsobjekt är ovanliga i kommunen i 
övrigt. Öster om en skogsbilväg finns 
en smärre nyckelbiotop med en mer 
renodlad äldre bokskog och goda för-
utsättningar för vedlevande insekter 
och svampar. 

74. Blandskog väster om Värsjön Naturvärdesklass 2

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Skog och träd/bokdominerad blandskog och 
bokskog.

ARTVÄRDEN
Lavar: gulnål*.
Mossor: guldlockmossa*.

BIOTOPVÄRDEN
Grova bokhögstubbar, grov boklåga, rot-

vältor, fnösketickor på bok, rötskadad bok, 
levande grov bokhögstubbe, senvuxen bok, 
sprickig grov björk, grov tall, talltorrakor.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
–/nyckelbiotoper/naturvårdsplan nr 27.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Lämna området orört. Vid behov röj inträng-
ande ung gran.
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Våtmarksområde sydväst om Värsjön 
med tallmosse och öppna mossytor. 
Lågvuxen tall växer i kantzonerna. Ute 
i mossen finns fastmarksholmar med 
ställvis grov äldre tall och blåbärsris 
i fältskiktet, något som är en lämplig 
miljö för tjäder, som uppges finnas 
här. I väl utvecklade kärrdråg växer 
även vass. Blomrik mosse och riklig fö-
rekomst av dagfjärilar som starrgräs-
fjäril, hedblåvinge och älggräsfjäril. 

75. Myr sydväst om Sjöholma Naturvärdesklass 3

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Myr/tallmosse.

ARTVÄRDEN
Fåglar: tjäder.

BIOTOPVÄRDEN
Kärrdråg, öppna mosseytor, enstaka talltorra-
kor och gamla tallar.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
–/våtmarksobjekt/naturvårdsplan nr 28.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Undvik hydrologisk påverkan och rationellt 
skogsbruk på fastmarksholmar med äldre 
tall.
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Igenväxande våtmarksområden 
utmed vattendraget Pinnån öster om 
Åsljunga. Den västra delen är den i 
slutet av 1800-talet sänkta Jälla sjö. 
Den gamla sjöbottnen domineras av 
utbredda ytor med bladvass, bredka-
veldun, flaskstarr och sjöfräken, men 
inslag finns av många andra högörter. 
Förr var detta sidvallsängar som slått-
rades. I kantzonerna till fastmark växer 
alridåer och viden. Under flyttningstid 
kan en hel del fåglar tillfälligt rasta i 
området. Det är också värdefullt för 
häckande fåglar. Objektet sträcker sig 
utmed den meandrande ån mot Van-
åsfors i nordöst och innefattar även 
kringliggande alskog med inslag av 
hägg och hassel, där floran kan vara 
artrik med bland annat kärrfibbla. 

76. Jälla sjö till Vanåsfors Naturvärdesklass 2

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Vattendrag/alskog, våtmark, å.

ARTVÄRDEN
Fåglar: bivråk (NT), gulsparv (VU), mindre 
hackspett (NT), stare (VU), sävsparv (VU).
Kärlväxter: kärrfibbla, lind.

BIOTOPVÄRDEN
Rinnande vatten, vassar, videbuskage, grova 
lövträd.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
Strandskydd/våtmarksobjekt/naturvårdsplan 
nr 30 och 115.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Bete där det är möjligt i anslutning till ån.
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Sydostvända lövskogssluttningar 
söder om E4:an. I bäckdalar finns 
alskog, som omges av äldre bokskog 
i sluttningar. Källpåverkade bäckdråg 
finns i terrängsvackorna, som till stora 
delar är översilade. Blockrik mark. 
Olikåldrig och flerskiktad skog, såväl 
al- som bokskog, men mest medelåld-
riga träd med spridda inslag av äldre 
grövre stammar. Måttlig förekomst 
av död multnande ved. Flera natur-
vårdsintressanta arter, som dvärg- och 
mellanhäxört, växer i bäckdrågen 
och atlantärgmossa och bokvårtlav 
påträffas på gamla bokar. Relativt liten 
sentida skoglig påverkan i objektet.

77. Lövskogar vid Vanåsfors Naturvärdesklass 2

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Skog och träd/bokskog, alsumpskog, bäck.

ARTVÄRDEN
Kärlväxter: bäckbräsma*, dvärghäxört*, 
gullpudra*, mellanhäxört*, skogsbräsma*, 
skärmstarr*.
Lavar: barkkornlav*, bokkantlav* (NT), bok-
vårtlav* (NT), havstulpanlav*.
Mossor: atlantärgmossa* (NT), fällmossa, 
västlig husmossa*.

BIOTOPVÄRDEN
Bäckdråg, översilning, källmark, blockrik 
mark, alsocklar, gamla grova bokar, rotvältor, 
levande och döda bokhögstubbar, stenmur.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
–/nyckelbiotop, objekt med naturvärde/na-
turvårdsplan nr 115.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Fri utveckling med undantag för inträng-
ande ung gran, som röjs. Undvik hydrologisk 
påverkan.
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Bokdominerad ädellövskog i slutt-
ningar och branter i anslutning till 
E4:an. Rikligt med gamla bokar, sen-
vuxna och rötskadade träd. Även en 
stor mängd av högstubbar och lågor 
i olika förmultningsstadier. Olikåld-
rig, flerskiktad och luckig skog med 
inslag av stora stenblock. Förekomst 
av ett stort antal naturvårdsintres-
santa lavar och mossor på träd och 
multnande död ved. Här finns också 
goda förutsättningar för vedlevande 
insekter och svampar. Den rödlistade 
jättesvampmal är en god indikation 
på det. Dess larv gräver ut typiska 
penntjocka svarta gångar i bokved 
som infekterats av fnösketicka.

78. Gammal bokskog på Jällabjär Naturvärdesklass 1

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Skog och träd/bokskog, alsumpskog, bäck.

ARTVÄRDEN
Kärlväxter: skärmstarr*.
Insekter: jättesvampmal* (NT).
Lavar: bokkantlav* (NT), bokvårtlav* (NT), 
glansfläck*, havstulpanlav*, lunglav* (NT), 
lönnlav*, olivklotterlav*, orangepudrad 
klotterlav* (NT), stiftklotterlav* (NT), stor 
knopplav*, traslav*, vedlavklubba* (VU).
Mossor: guldlockmossa*, platt fjädermossa, 
trädporella*.

BIOTOPVÄRDEN
Högstubbar, lågor, blockmarker, rötskadade 
träd, alsocklar, levande högstubbar, sen-
vuxna bokar (många) ofta rötskadade.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
–/nyckelbiotop/naturvårdsplan nr 29.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Utveckling mot naturlig lövskogsdynamik. 
Avveckla gärna ingående smärre granplante-
ringar och låt dem övergå i lövskog. Inträng-
ande ung gran i lövskogsmiljöerna röjs bort.
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Högvuxen äldre hedbokskog på 
moränrygg och i sluttningar, som 
delvis är blockrika. Måttlig förekomst 
av död ved. Framförallt finns många 
senvuxna klena bokstammar. Några 
naturvårdsintressanta lavar och mos-
sor påträffades.

79. Bokskog på åsryggar vid Norra Nybygget Naturvärdesklass 2

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Skog och träd/bokskog.

ARTVÄRDEN
Lavar: bokkantlav* (NT), bokvårtlav* (NT), 
lönnlav*.
Mossor: guldlockmossa*, platt fjädermossa*.

BIOTOPVÄRDEN
Senvuxna klena stammar, grova bokar, hög-

stubbar (döda som levande), lågor i måttlig 
mängd, blockmark.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
–/nyckelbiotop/nej.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Lämna området helst orört. Vid behov hålls 
gran borta från objektet.
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Ädellövskogsparti på Lärkes holms-
sjöns nordöstra strand med inslag 
av grova gamla bokar och ekar, som 
i flera fall är rötskadade och delvis 
ihåliga. Delar av skogen är hasselrik. 
En öppen damm (ca 30 x 10 m) ligger 
innesluten av lövskogen, som delas av 
vägen mellan Bälinge och Åsljunga. 
Förekomster av hotade kärlväxter och 
lavar uppges från området. Sannolikt 
värdefull miljö även för insekter och 
fladdermöss. 

80. Ädellövskog nordöst om Lärkesholmssjön Naturvärdesklass 2

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Skog och träd/damm, sjöstrand, ädellöv-
skog..

ARTVÄRDEN
Fåglar: nötkråka (NT), mindre flugsnappare.
Kärlväxter: åsljungabjörnbär (EN).
Lavar: matt pricklav (VU).

BIOTOPVÄRDEN
Grova ädellövträd, rötskador, savande ek, 

trädhåligheter, öppen våtmark (damm), 
hasselbuskage, blommande buskar som 
björnbär.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
Strandskydd/nyckelbiotop (delvis), objekt 
med naturvärde/naturvårdsplan nr 31.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Vid behov röj gran och andra träd som växer 
upp i de gamla trädkronorna.
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Sammansatt och variationsrikt 
lövskogslandskap genomkorsat av 
vattenvägar vid Vångaholm. Lövsko-
gar och anslutande betade hagmarker 
finns kring Lärkesholmssjöns tillflö-
den. Ekhagmarkerna är välbetade och 
inrymmer grova vidkroniga solbelysta 
ekar och inslag av grov ask och lind 
med enstaka hasselbuketter i sidlänta 
solbelysta marker. Enstaka lågor (alm) 
och grova nedfallna grenar ligger 
på marken som multnande ved. I 
området finns en större damm med 
vattenspegel, där avrinnande vatten 
strömmar ner i olika fåror i ett mosai-
kartat lövskogs- och vattenlandskap 
för att mynna i Lärkesholmssjön. Den 
högvuxna lövskogen domineras av 
al, men inrymmer även bland annat 
björk och ask. Hägg dominerar i busk-
skiktet. Tillgången på död multnande 
ved i form av lågor, rotvältor och 
högstubbar är relativt riklig. I området 
har påträffats ett flertal signalarter 
som indikerar skyddsvärd skog och 
trädbärande mark.

81. Hagmarker, lövskogar och vattendrag vid Vångaholm Naturvärdesklass 2

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Skog och träd/ekhagmark, alskog, damm, 
bäck.

ARTVÄRDEN
Fåglar: drillsnäppa*
Kärlväxter: ask* (EN), kransrams, skogslind*
Lavar: brun nållav, gulpudrad spiklav*
Mossor: guldlockmossa*

BIOTOPVÄRDEN
Grova vidkroniga ekar, grov skorpbark, löv-

lågor, högstubbar, alsocklar, grässvål, damm, 
strömmande vattendrag, källmark.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
Strandskydd/nyckelbiotop (delvis)/natur-
vårdsplan nr 31.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Fortsatt bete av hagmarksdelen. Vid behov 
friställning av vidkroniga ekar och andra 
grova lövträd. Lövskogen mellan dammen 
och Lärkesholmssjön utvecklas fritt.
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Ekhagmark med ett glest olikåldrigt 
trädskikt. Många av ekarna är grova 
och vidkroniga, därtill ofta rötskadade 
och med håligheter. Inslag finns också 
av andra vidkroniga grövre ädellöv-
träd, som alm, ask, avenbok och lönn 
samt blommande lövträd som apel. 
Stenmurar löper på olika håll genom 
objektet. Välbetad stenbunden gräs-
mark med inslag av ljung. Sannolikt 
finns här en värdefull ängsvampflora.

82. Ekhagmark vid L. Lärka Naturvärdesklass 2

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Äng och betesmark/ekhagmark.

ARTVÄRDEN
Kärlväxter: alm* (CR), ask* (EN), åsljunga-
björnbär (EN).
Mossor: fällmossa*, guldlockmossa*.

BIOTOPVÄRDEN
Grova ädellövträd, rötskadade ekar, vidkro-
niga träd, trädhåligheter, stenmurar, rösen, 
solexponerade ädellövlågor, blommande 
träd.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
Generella biotopskydd/objekt med natur-
värde, ängs- och betesmarksobjekt/natur-
vårdsplan nr 31.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Fortsatt bete av nöt. Ingen gödsling. Lämna 
gärna nedfallna grova grenar och stammar i 
solexponerade lägen.
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Öppet ålderdomligt kulturlandskap, 
bland annat ”Gustavs backe”, med 
många strukturer, till exempel gamla 
mossiga stensträngar, murar, ruiner 
och rösen. De nötbetade markerna 
karaktäriseras också av lågvuxen 
grässvål och stenbunden mark. Dock 
finns ingen påtagligt artrik ört-
flora, vilket troligen är en följd av en 
kortvarig betesmarkskontinuitet, då 
här tidigare varit åkrar av olika ålder. 
Inslag finns av gamla ekstubbar och 
solitära träd av ek och lind. Värdefull 
häckfågelfauna.

83. Kulturlandskap vid Stora Källstorp Naturvärdesklass 3

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Äng och betesmark.

ARTVÄRDEN
Fåglar: buskskvätta (NT), gröngöling (NT), 
hussvala (VU), spillkråka (NT), stare (VU), 
sävsparv (VU).
Kärlväxter: lind*.

BIOTOPVÄRDEN
Rösen och stenbunden mark, grässvål, grova 

solitära ädellövträd, gamla ekstubbar, en-
staka högstubbar och solexponerade lågor.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
Strandskydd/objekt med naturvärde, ängs- 
och betesmarksobjekt/naturvårdsplan nr 31.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Fortsatt hävd i olika former (bete, slåtter, 
bränning, röjning) för att behålla ett värde-
fullt ålderdomligt kulturlandskap.
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Grova och äldre träd på landbrygga 
(åsbildning) mellan Lärkesholmssjön 
och Lillsjön. Förekomst av rötskadade, 
grova och ofta vidkroniga ekar, tallar, 
aspar och bokar. Bohål av hackspett i 
asp. Grillplats finns vid Lillsjöns strand, 
som ger en fin utsikt över denna sjö.

84. Lövskogar mellan sjöar Naturvärdesklass 3

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Skog och träd/blandskog.

ARTVÄRDEN
Inga naturvårdsarter noterades.

BIOTOPVÄRDEN
Grova träd, bohål, rötskadade träd, torrträd, 
högstubbar.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
Strandskydd/objekt med naturvärde/natur-
vårdsplan nr 31.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Röjning av sly kring grova spärrgreniga ekar.
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Allund bestående av högvuxna alar 
och en frodig högörtvegetation i 
en sydsluttning. Relativt enskiktad 
och likåldrig alskog med viss sockel-
bildning. Översilad mark med käll-
flöde, som i de nedre delarna formar 
en liten bäck. Sparsam förekomst av 
död multnande ved. En rad natur-
vårdsintressanta kärlväxter påträffas 
i allunden. Ansluter till öppen betes-
mark österut.

85. Allund vid Månstorp Naturvärdesklass 2

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Skog och träd/allund.

ARTVÄRDEN
Fåglar: gröngöling* (NT).
Kärlväxter: bäckbräsma*, gullpudra*, kärr-
fibbla*, rankstarr*, springkorn*.

BIOTOPVÄRDEN
Källmark, översilning, rotvältor, viss sockel-
bildning.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
Strandskydd/objekt med naturvärde/natur-
vårdsplan nr 31.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Undvik rationell skogsskötsel och påverkan 
på hydrologin.
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Bokdominerad äldre ädellövskog i 
nordsluttning på Åsljungasjöns södra 
sida. Inslag finns även av källmark 
med översilning där klibbal och 
ask dominerar. Det finns även delar 
med hasselrunnor och sälg. Ställvis 
finns grov multnande ved. Skogen 
är mestadels olikåldrig och flerskik-
tad. Vitsippsmattor breder ut sig på 
sluttningarna. Brödmärgsticka på ek, 
atlantärgmossa på bok och pulve-
rädellav på al är några av objektets 
mera exklusiva rödlistade arter. Även 
åsljungbjörnbär finns i kantzoner mot 
öppen mark. Förekomst av gamla od-
lingsrösen och slåttermarker närmast 
sjön, där det också går en strövstig. 
Sammantaget är större värdefullt löv-
skogsområdet som gränsar till högt 
naturvärde.

86. Ädellövsluttningar söder om Åsljungasjön Naturvärdesklass 3

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Skog och träd/bokskog/alsumpskog.

ARTVÄRDEN
Kärlväxter: ask* (EN).
Lavar: barkkornlav*, pulverädellav* (VU).
Mossor: atlantärgmossa* (NT).
Svampar: brödmärgsticka* (NT).

BIOTOPVÄRDEN
Högstubbar, fnösketickor på bokar, grova 
bokar, lågor, rötskadade mulmträd, sen-

vuxna bokar, aspar med röthål, alar med 
sockelbildningar.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLA-
NER
–/nyckelbiotop/naturvårdsplan nr 32.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Undvik rationell skogsskötsel. Spara alla 
äldre träd, rötskadade träd och multnande 
ved. Vid behov röj ung gran. Undvik hydro-
logisk påverkan i kärr och källmark.
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Högvuxen gammal bokskog i slutt-
ningar och i topografisk bruten 
terräng. Delvis blockrik mark. Viss bok-
föryngring finns i den södra delen av 
objektet. Inslag finns även av avenbok 
och gran. Riklig förekomst av gamla 
träd och multnande ved. Mycket vär-
defull bokskog med förekomster av 
en lång rad av naturvårdsintressanta 
arter. Rödlistade lavar och mossor 
som lunglav och atlantärgmossa 
kan nämnas. Även gröngöling finns 
i objektet. Skogsområdet är troligen 
mycket värdefullt även för vedlevande 
insekter och svampar. 

87. Bokskog söder om Trollsjön Naturvärdesklass 1

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Skog och träd/bokskog.

ARTVÄRDEN
Fåglar: bivråk (NT), gröngöling* (NT).
Insekter: skalbaggen Lathridius brevicollis*.
Lavar: bokkantlav* (NT), bokvårtlav (NT), 
barkkornlav*, glansfläck*, gulnål*, havstul-
panlav*, liten lundlav* (NT), lunglav (NT), 
lönnlav*, olivklotterlav*, orangepudrad 
klotterlav* (NT), stor knopplav*, violettgrå 
porlav* (NT).
Mossor: atlantärgmossa* (NT), bokfjäder-
mossa* (NT), fällmossa*, guldlockmossa*, 
platt fjädermossa*, rödtandad hättemossa*.
Svampar: koralltaggsvamp (NT).

BIOTOPVÄRDEN
Högstubbar, lågor, rötskadade bokar, 
senvuxna ihåliga bokar, fnösktickor på träd, 
levande högstubbar, hackspetthål i hög-
stubbe, stora flyttblock.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
Biotopskydd (SVO)/nyckelbiotop/naturvårds-
plan nr 118.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Lämna objektet orört med undantag av ung 
inkommande gran, som röjs vid behov.
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87. Bokskog söder om Trollsjön

Stort sammanhängande bokskogs-
område väster om Åsljunga tätort. 
Avenbok ingår i bokskogen och i flera 
terrängsvackor finns alsumpskog med 
smärre bäckar. Multnande ved finns 
endast sparsamt i bokskogen, som till 
stora delar är skogligt skött. Insprängt 
i bokskogen finns också smärre ytor 
av planterad gran. I terrängsvackorna 
med al och i rasbranter däremot finns 
ofta mycket död och multnande 
lövved. Området är kuperat och den 
nordöstra delen har också inslag av 
klippbranter. Från Åsljungaklippan 
(161,9 m.ö.h.) har man en milsvid 
utsikt åt väster och sydväst. De fuktiga 
stråken ner mot vägen är artrika och 
hyser bland annat dvärghäxört och 
skuggmossa. Det speciella åsljunga-
björnbäret växer också i området 
på ett par platser. På bok växer flera 
rödlistade arter av lavar samt signalar-
ter av mossor. Stora delar av skogen 
innehåller anlagda strövstigar. Om-
rådets natur värde varierar från visst 
i den rationellt skötta äldre boksko-
gen till högt i de mindre påverkade 
skogsområdena samt rasbranterna vid 
Åsljungaklippan.

88. Lövskogar vid Åsljungaklippan Naturvärdesklass 2

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Skog och träd/bokskog, alsumpskog, bäckar, 
rasbrant.

ARTVÄRDEN
Fåglar: bivråk (NT), spillkråka* (NT).
Kärlväxter: bergbräken, dvärghäxört, skogs-
bräsma, skärmstarr*, åsljungabjörnbär (EN).
Lavar: bokkantlav (NT), bokvårtlav* (NT), 
orangepudrad klotterlav* (NT), rosa lundlav 
(VU), vedlavklubba* (VU).
Mossor: platt fjädermossa*, skuggmossa*.

BIOTOPVÄRDEN
Grova högstubbar, multnande lågor, äldre 

grova träd (al, bok, tall), senvuxna träd, klip-
por, rasbranter, fuktstråk, bäckdråg, översil-
ning, bäckar, hög luftfuktighet.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
–/–/naturvårdsplan nr 33.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Undvik ett rationellt skogsbruk. Spara 
äldre träd, senvuxna rötskadade träd och 
multnande ved. Bäckdråg och fuktstråk med 
al samt rasbranter bör lämnas utan annan 
åtgärd än granröjning vid behov.
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Bäck med omgivande aldominerad 
blandsumpskog. Inslag av öppna 
gläntor, som upprätthålls av viltbete. 
Äldre alskog med fina strukturer som 
stora bukettväxande alar och alar på 
socklar, vilket indikerar lång träd-
kontinuitet. Naturlig skogsbäck med 
sträckor av grusbotten. Relativt gott 
om multnande ved. Även källmark 
med översilning kring bäcken. Örtrik 
mark och gott om signalarter för 
skyddsvärd skog, som bäckbräsma 
och kärrfibbla. Värdefullt område även 
för fågellivet.

89. Lövskogar vid Spångabygget Naturvärdesklass 2

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Skog och träd/alsumpskog, bäck.

ARTVÄRDEN
Fåglar: gröngöling (NT), kungsfågel* (VU), 
mindre hackspett (NT).
Kärlväxter: bäckbräsma*, grönvit nattviol*, 
gulplister*, kärrfibbla*.

BIOTOPVÄRDEN
Vattendrag, grusbotten i bäck, bukettväx-
ande alar, sockelbildningar, högstubbar med 
tickor, lövlågor, rotvältor, örtrikt, hög luftfuk-

tighet, källmark (järnkällor), översilning.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
–/ängs- och betesmarksobjekt/naturvårds-
plan nr 35.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Lövskog som bör lämnas för fri utveckling 
med undantag av röjning av inkommande 
ung gran. Undvik hydrologisk påverkan.
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89. Lövskogar vid Spångabygget

Sidlänt slåtteräng (sidvallsäng) om-
sluten av alsumpskog (objekt 89), och 
därmed vindskyddad. Enstaka unga 
lövträd växer ute i ängsmarken, men 
det finns också partier med solbelyst 
öppen mark. Genom- och översilad 
källmark med rännilar. Slåtterängen 
uppvisar en blandning av rik och 
fattig kärlväxtflora. Den välhävdade 
ängen innehåller en imponerande an-
samling av hävdgynnade kärlväxter, 
särskilt bör de rikliga förekomsterna 
av loppstarr och granspira framhållas. 
Troligen finns en värdefull insektsfau-
na, som nyttjar blomrikedomen för fö-
dosök. Slåtterängar är idag en mycket 
sällsynt och hotad miljö. Objektet är 
den i särklass mest värdefulla sidlänta 
slåtterängen i kommunen, och ett av 
kommunens mest värdefulla natur-
vårdsobjekt överhuvudtaget. Årlig 
slåtter görs i regi av Naturskyddsför-
eningen.

90. Slåtteräng vid Spångabygget Naturvärdesklass 1

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Äng och betesmark/slåtteräng.

ARTVÄRDEN
Kärlväxter (exempel): darrgräs*, granspira* 
(NT), gräsull*, kambräken*, kärrfibbla*, 
kärrull, loppstarr* (VU), spindelblomster*, 
tagelsäv, tätört, ängsstarr (NT).

BIOTOPVÄRDEN
Översilad källmark, rännilar, välhävdad sid-
vallsäng, vindskyddad, solexponerad.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
–/ängs- och betesmarksobjekt/naturvårds-
plan nr 35.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Fortsatt årlig slåtter.
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Lugnvattensträcka av Pinnån med 
omgivande starr- och högörtängar, 
videbuskage och kaveldun samt vass. 
Ställvis förekommer gott om död 
lövved. Fläckvis översilning från löv-
skogssluttningarna söderut ner mot 
maderna, som också stundtals över-
svämmas vid högt vattenstånd. Klib-
bal växer i kantzonen mot fastmarken. 
Art- och individrik troll-sländefauna. 
Värdefullt område för fågellivet.

91. Våtmarker kring Pinnån Naturvärdesklass 2

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Vattendrag/våtmarker, å.

ARTVÄRDEN
Fåglar: sävsparv* (VU).
Kärlväxter: kärrfibbla*, skärmstarr*.

BIOTOPVÄRDEN
Lugnflytande solexponerad åsträcka, vass-
bälten, videbuskage, källmark, rännilar.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
Strandskydd/våtmarksobjekt/naturvårds-
plan nr 34.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Låt objektet gärna utvecklas fritt. Undvik 
hydrologisk påverkan.
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91. Våtmarker kring Pinnån

Alsumpskog i en översilad sluttning 
med en frodig örtrik vegetation med 
förekomst av flera naturvårdsintres-
santa arter. Alarna växer på stora sock-
lar. Objektet omges delvis av gran-
planteringar och närliggande hyggen. 
Sumpskogen ansluter till liknande 
källiga alskogs sluttningar västerut, 
som också rinner ut i Pinnån.

92. Alsumpskog söder om Pinnån Naturvärdesklass 2

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Skog och träd/alsumpskog.

ARTVÄRDEN
Kärlväxter: bäckbräsma*, kärrfibbla*, skärms-
tarr*.
Mossor: dunmossa*.

BIOTOPVÄRDEN
Källmark, översilning, socklar, rotvältor, lågor, 
högstubbar, rötskadade träd.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
–/nyckelbiotoper/nej.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Lämnas gärna för fri utveckling. Vid behov 
röjning av inkommande gran.
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Översilade källiga alsumpskogar 
i sluttningar ner mot Pinnån. Na-
turskogsartad lövskog med en låg 
sentida skoglig påverkan. Hyggen 
ansluter dock i omgivande marker. 
Sump-skogen är sammansatt av flera 
smärre liknande objekt, som i sin tur 
ansluter till kvillandskapet i Pinnån. 
Relativt gott om död multnande löv-
ved. Hög luftfuktighet och en lång 
kontinuitet som källmark är grunden 
för en artrik örtflora och en värdefull 
mossflora, med bland annat före-
komst av kärrfibbla och dunmossa.

93. Översilade alsumpskogar och källmarker vid Pinnån Naturvärdesklass 2

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Skog och träd/alsumpskog.

ARTVÄRDEN
Grod- och kräldjur: vanlig groda*.
Kärlväxter: ask* (EN), grönvit nattviol*, kärr-
fibbla*, ormbär*, skärmstarr*.
Mossor: dunmossa*, skuggmossa*.

BIOTOPVÄRDEN
Källmark, översilning, alsocklar, äldre lövträd, 
rotvältor, lågor, hög luftfuktighet.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
Biotopskydd (SVO), strandskydd/nyckelbio-
top/naturvårdsplan nr 34.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Låt objektet utvecklas fritt med undantag för 
inkommande ung gran som röjs.
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Kvillområde med nätverkande block-
rika strömmande bäckfåror och en 
högvuxen alskog. Rikliga inslag av 
ask i alskogen. Ställvis mycket riklig 
förekomst av död multnande löv-
ved, ofta fuktig till blöt. Även en hel 
del asklågor. Frodigt örtskikt och en 
artrik mossflora. Hög luftfuktighet. Ett 
relativt stort område med mycket fina 
strukturer och värdeelement. Ovanlig 
miljö. Stort inslag av naturvårdsintres-
santa arter från olika organismgrup-
per. Allt sammantaget ger ett mycket 
värdefullt naturvårdsobjekt.

94. Kvillar i Pinnån Naturvärdesklass 1

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Vattendrag/kvill, lövskog, å..

ARTVÄRDEN
Fåglar: forsärla*, mindre hackspett*.
Grod- och kräldjur: vanlig groda*, vanlig 
snok*.
Kärlväxter: ask* (EN), bäckbräsma*, grönvit 
nattviol*, brunstarr, kärrfibbla*, safsa*, 
skärmstarr*.

BIOTOPVÄRDEN
Kvill, blockrikt, översilning, rotvältor och 
lågor i vattenlandskap.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
Strandskydd, biotopskydd (SVO)/nyckelbio-
top/naturvårdsplan nr 34 (del av).

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Bör lämnas utan åtgärder.
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Vattendragssträcka med omgivande 
lövskogar och våtmarker från Lillsjön 
till utloppet i Hjälmsjön korsad av två 
större vägar. Ån är omväxlande lugn-
flytande, strömmande och forsande. 
I det mellersta avsnittet, mellan vä-
garna, breddar ån ut till ett våtmarks-
område. Långa sträckor av bäcken 
utgörs av grusig botten med sten och 
block. Ån är till del kanaliserad och 
en dammbyggnad finns nedströms 
grusvägen. Samtidigt finns sträckor 
med en mer naturlig åfåra. Blandlöv-
skog vid bäcken, mest klibbal men 
även alm, ask, asp, bok, lind, ek, rönn 
och hassel. Viss förekomst av död ved, 
som grova fuktiga till blöta lövlågor. 
Frodig högörtvegetation kantar vat-
tendraget. Särskilt förekomsten av 
den storvuxna ormbunken safsa bör 
framhållas. I lövskogarna nordväst 
om Lillsjön finns uppgifter om flera 
rödlistade svampar, som till exempel 
korallticka och koralltaggsvamp.

95. Lärkesholmsån mellan Lillsjön och Hjälmsjön Naturvärdesklass 2

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Vattendrag/lövskog, våtmarker, å.

ARTVÄRDEN
Kärlväxter: aklejruta, alm* (CR), ask* (EN), 
lind*, lundelm, safsa*, skogsbingel*, vildris 
(VU).
Svampar: cinnoberspindling (NT), koralltagg-
svamp (NT), korallticka (NT) och oxtungs-
svamp (NT).

BIOTOPVÄRDEN
Strömmande vattendrag med grusbotten, 

artrik blandlövskog, död ved, blommande 
buskar, mossklädda block, hög luftfuktighet, 
näringsrikt, damm med stillastående vatten, 
vassbälten.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
Strandskydd/–/naturvårdsplan nr 120.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Låt gärna omgivande lövskog till Lärkes-
holmsån utvecklas fritt. Undvik hydrologisk 
påverkan.
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Gammal tidigare betad ek dominerad 
ädellövhagmark på höjd och i nord-
sluttningar ner mot Lärkesholmsån. 
Objektet är stadd i igenväxning med 
fläckvis rikliga uppslag av bok. Före-
komst av gamla vidkroniga ekar, röt-
skadade gamla avenbokar och bokar 
samt stora hasselbuskar. Inslag finns 
av multnande död ved. Naturvårdsin-
tressanta lavar och mossor noterades 
på träden.

96. Ekhagmark vid Lärkesholmsån Naturvärdesklass 2

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Äng och betesmark/ekhagmark.

ARTVÄRDEN
Lavar: dvärgbägarlav* (NT), lönnlav*, rost-
fläck*.
Mossor: fällmossa*, guldlockmossa*.

BIOTOPVÄRDEN
Rötskadade lövträd, ihåliga grova träd, död 
ved, vidkroniga ekar med döda nedre grenar, 
bohål, lövlågor, högstubbar, blommande 
buskar.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
Strandskydd/nyckelbiotop, ängs- och betes-
marksobjekt/–.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Röj gärna slyuppslag som växer upp i träd-
kronorna. Gräsmarken bör sen betesputsas 
och gärna brännas där så är möjligt. Därefter 
bör bete återinföras.
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Äldre bokskog mellan bebyggelse 
och väg på den nordöstra sidan av 
Hjälmsjön. Högvuxen bokskog med 
viss skiktning och åldersspridning. 
Relativt gott om gamla bokar, döda 
träd, högstubbar och grova boklågor. 
Förekomst av flera naturvårdsarter 
av lavar och mossor på trädstammar. 
I sluttningen ner mot sjön övergår 
objektet i en alsumpskog.

97. Bokskog vid Östra Spång Naturvärdesklass 2

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Skog och träd/bokskog, alsumpskog.

ARTVÄRDEN
Lavar: havstulpanlav*.
Mossor: fällmossa*, guldlockmossa*, platt 
fjädermossa*.

BIOTOPVÄRDEN
Högstubbar, lågor, rötskadade stammar, 
senvuxen träd, trollbok, stenmur, grov bok.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
–/nyckelbiotop/objekt med naturvärde.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Undvik rationell skogsskötsel. Spara gamla 
lövträd och multnande ved i olika former. Vid 
behov röj inkommande gran.



162 163

Äldre bokdominerad blandlövskog. 
Olikåldrig och flerskiktad. Sparsam 
förekomst av multnande ved, men 
inslag finns av vattensamlingar i 
sänkor. Objektet korsas av en grusväg. 
Violettgrå porlav och havstulpanlav 
kan nämnas av naturvårdsintressanta 
lavar på bokar.

98. Bokskog vid Östra Ringarp Naturvärdesklass 3

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Skog och träd/bokskog.

ARTVÄRDEN
Lavar: havstulpanlav*, violettgrå porlav* 
(NT).
Mossor: fällmossa*.

BIOTOPVÄRDEN
Högstubbar, torrträd, rötade träd, senvuxna 
bokar, äldre träd, lågor.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
–/nyckelbiotop (delvis)/nej.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Undvik rationell skogsskötsel. Spara gamla 
lövträd och multnande ved i olika former. Vid 
behov röj inkommande gran.
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Äldre bokskog på den östra sidan 
av Hjälmsjön, från stranden österut 
korsande grusväg. Större bokskog i 
kuperad terräng uppbyggt av isälvs-
material innehållande våtmarker i 
svackor och nedskurna bäckar kantad 
med alsumpskog. Främst i den norra 
delen rikliga inslag av multnande död 
ved och senvuxna rötangripna bokar. I 
denna del är skogen också flerskiktad 
och naturskogsartad, medan de södra 
delarna är mer enskiktad. Partier längs 
bäckar med rikare flora, till exempel 
skogsbingel. Förekomst av många na-
turvårdsintressanta lavar, mossor och 
svampar på trädstammar och lågor. 
Förutsättning finns att hitta rödlis-
tade vedlevande insekter. Det enskilt 
viktigaste bokskogsobjektet i området 
kring Hjälmsjön. Fin naturstig vid 
sjökanten.

99. Bokskog på Hjälmsjöns östra strand Naturvärdesklass 2

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Skog och träd/alsumpskog, bokskog, bäck, 
kärr.

ARTVÄRDEN
Kärlväxter: skogsbingel*.
Lavar: bokkantlav (NT), bokvårtlav* (NT), 
lunglav* (NT).
Mossor: fällmossa*, guldlockmossa*, klipp-
frullania*, platt fjädermossa*.
Svampar: borstskölding*, finporing* (VU), 
koralltaggsvamp (NT).

BIOTOPVÄRDEN
Högstubbar, rötskadade träd, många sen-
vuxna bokar, lågor, flerstammiga äldre bokar, 
levande bokhögstubbar, bäck, våtmark i 
sänka, sjöstrand, hög luftfuktighet.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
Strandskydd/nyckelbiotop (delvis)/natur-
vårdsplan nr 36.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Utveckling mot naturlig lövskogsdynamik. 
Lämna därför gärna objektet orört, med 
undantag för inträngande ung gran, som 
röjs bort.
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Smärre bokskog på kulle och i 
sluttningar. Äldre högvuxen bokskog 
påverkad av sentida gallringar. Be-
gränsad förekomst av strukturer som 
död ved. Inslag finns dock av gamla 
rötskadade bokar med förekomst av 
rödlistade lavar. Litet område som 
i kantzonerna påverkas av avverk-
ningar.

100. Bokskogskulle vid Östra Ringarp Naturvärdesklass 3

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Skog och träd/bokskog.

ARTVÄRDEN
Lavar: bokvårtlav* (NT), liten lundlav* (NT), 
lönnlav*, slät fjällav* (NT).
Mossor: platt fjädermossa*, stor ärgmossa*, 
trädporella*.

BIOTOPVÄRDEN
Högstubbe, låga, senvuxen rötad bok, 

levande högstubbe, stenblock.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
–/nyckelbiotop/nej.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Undvik rationell skogsskötsel och spara 
gamla bokar, rötskadade bokar samt mult-
nande ved. Vid behov röj all ung gran och 
mycket av unga täta bokföryngringar.
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Skogsbäck som mynnar i Hjälm-
sjöns södra del. Bäcken slingrar sig 
genom en gles gallrad alsumpskog. 
Artrikt trädskikt intill själva bäcken, 
till exempel grov ask, skogslönn, bok 
och al. Bäcken är delvis dämd, delvis 
lugnflytande, men också strömmande 
på en sträcka precis nedströms vägen. 
Bäcken har ett klart vatten och en 
grusig-sandig botten. Strutbräken 
växer sparsamt i objektets mellersta 
del.

101. Rackarebäcken Naturvärdesklass 3

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Vattendrag/bäck.

ARTVÄRDEN
Kärlväxter: ask* (EN), strutbräken*.

BIOTOPVÄRDEN
Rinnande vatten, alsocklar, block- och stenrik 
bäck, grova stubbar, död lövved i bäcken, 
altorrträd, grov ask, bifurkationer och öbild-
ningar i bäcken.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
Strandskydd (nedre delen)/–/naturvårdsplan 
nr 121.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Undvik rationellt skogsbruk intill bäcken. 
Spara och gynna äldre lövträd, högstubbar 
och lågor.
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Lövskogar vid Pinnån. Själva vatten-
draget är vackert strömmande ibland 
med öbildningar så att vattnet tar 
olika vägar, så kallade kvillar. Sjöut-
flödet från Hjälmsjön och nedströms 
är således ett enda stort kvilland-
skap. Nere vid dammarna övergår 
ån tillfälligt i kanaliserade sträckor 
innan den övergår i en mer naturligt 
strömmande och meandrande åfåra. 
Utmed Pinnån finns fina sträckor 
med förekomster av multnande död 
ved, vitsippemattor, gulblommande 
kabbelekor, al och ask. Flerskiktad och 
olikåldrig blandlövskog dominerar 
sluttningarna ner mot Pinnån. Där 
finns inslag av gamla och grova träd, 
högstubbar med bohål och lågor. I an-
slutning till vattendraget finns också 
gamla slåttermarker (Holmasidden) 
som fortfarande slås med en hävd-
gynnad artrik flora. Värdefullt fågelliv. 
Attraktivt strövområde. 

102. Pinnån/Bruket Naturvärdesklass 2

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Skog och träd/blandlövskog, bokskog, kvil-
lar, å.

ARTVÄRDEN
Fåglar: kungsfiskare (VU), mindre hackspett 
(NT), stare* (VU).
Kärlväxter: ask* (EN), darrgräs, idegran*, 
jungfrulin, kransrams, safsa, skogsalm* (CR), 
skogsbingel*, vätteros, åsljungabjörnbär* 
(EN).
Lavar: bokkantlav* (NT).
Mossor: dunmossa.

BIOTOPVÄRDEN
Döda träd, högstubbar, grova lövträd, lågor i 
vatten och på land, rotvältor, hålträd, rötska-
dade träd, stor areal, ansluter till vattendrag, 
hög luftfuktighet.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
Strandskydd/–/naturvårdsplan nr 38.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Blandlövskogen utvecklas fritt mot en na-
turlig lövskogsdynamik. Undvik hydrologisk 
påverkan. Årlig hävd av slåttermark.
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Större bokskogsdominerat om-
råde nordöst om Örkelljunga tät-
ort. Merparten av den högvuxna 
äldre bokskogen i de norra delarna 
är gallrad och skogligt skött. Mellan 
bokskogspartier finns också hyggen 
och granskog med rationell skogs-
skötsel. I dessa skogspartier finns få 
naturvårdsträd. Mest intressant är ett 
par bäckdråg. I den södra delen av 
området finns ännu bokskogar med 
påtagliga naturvärden.

103. Bokskogar i Sonnarpsbacken Naturvärdesklass 3

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Skog och träd/bokskog, bäckar.

ARTVÄRDEN
Svampar: koralltaggsvamp (NT).

BIOTOPVÄRDEN
Bäckdråg, översilning, enstaka högstubbar 
och lågor.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
–/nyckelbiotoper (delvis), objekt med natur-
värde (delvis)/naturvårdsplan nr 37.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Undvik rationell skogsskötsel av lövskogen. 
Nyckelbiotoperna bör lämnas utan åtgärder, 
med undantag för röjning av inkommande 
gran.
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Olikåldrig och flerskiktad högvuxen 
alsumpskog vid naturlig skogsbäck. 
Bäcken omgärdas av källmarker och 
översilade markytor med småvände-
rot. Det finns många alsocklar och to-
talt sett en hel del multnande lövved 
som lågor, högstubbar och torrträd. 
Tall, gran och bokskog kantar bäcken 
nedströms. Frodigt fältskikt.

104. Alsumpskog i Harbäckshult Naturvärdesklass 2

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Skog och träd/alsumpskog, bäck.

ARTVÄRDEN
Kärlväxter: bäckbräsma*.
Svampar: kantarellmussling*.

BIOTOPVÄRDEN
Skogsbäck, källmark, översilning, sockel-

bildningar, alhögstubbar, hög luftfuktighet, 
allågor, lövrotvältor, tallågor/tallrotvältor.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
–/–/naturvårdsplan nr 124.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Undvik hydrologisk påverkan.
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Högvuxen alskog med flera parallella 
bäckar i dalsänka i sluttningar väster 
om Örkelljunga tätort. Om våren växer 
här utbredda vitsippsmattor, men det 
finns även källmark och översilade 
partier med en artrik flora. Viss före-
komst av lågor och rotvältor. Ställvis 
finns rikliga inslag av ung gran.

105. Alskog vid Turabygget Naturvärdesklass 3

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Skog och träd/alskog.

ARTVÄRDEN
Kärlväxter: bäckbräsma*, skärmstarr*.

BIOTOPVÄRDEN
Bäck, översilning, källmark, mossklädda 
stenar, äldre alar, rotvältor, socklar.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
–/–/naturvårdsplan nr 40.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Låt gärna lövskogen vid bäcken utvecklas 
fritt. Ung gran kan hållas borta. Undvik 
hydrologisk påverkan.
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Bokdominerad blandskog strax söder 
om Örkelljunga tätort. Skogen är be-
lägen på en smärre bergshöjd och i en 
brant sluttning med stora block. Äldre 
bok, tall och björk dominerar trädskik-
tet, men där finns även bland annat 
senvuxen rönn, asp och avenbok. Art-
rik lavflora med rödlistade arter som 
lunglav och violettgrå porlav.

106. Bokskog på Ringåsen Naturvärdesklass 2

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Skog och träd/bokskog.

ARTVÄRDEN
Lavar: bokkantlav* NT, bokvårtlav* (NT), 
havstulpanlav*, lunglav* (NT), stor knopp-
lav*, violettgrå porlav* (NT).
Mossor: guldlockmossa*, platt fjädermossa*, 
stor ärgmossa*.

BIOTOPVÄRDEN
Klippbrant, rasblock, senvuxna äldre lövträd, 
torrträd, högstubbar, rötskadad bok, gamla 

bokar, björkhögstubbar, talltorrakor, fnösk-
tickbokar, ektorrträd.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
–/nyckelbiotop/naturvårdsplan nr 39.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Lämnas gärna för fri utveckling. Vid behov 
röjs ung inkommande gran.
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Alsumpskog i sidlänt sluttning. Över-
silad källmark med dunmossa och en 
artrik flora. Förekomst av sockelbild-
ningar och död ved i form av blöta 
lågor och högstubbar. Rännilar leder 
sen ned till en avvattnande bäck.

107. Alsumpskog på Ringåsen Naturvärdesklass 2

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Skog och träd/alsumpskog.

ARTVÄRDEN
Kärlväxter: ask* (EN), bäckbräsma*, gullpu-
dra*.
Mossor: dunmossa*.

BIOTOPVÄRDEN
Översilad källmark, alsocklar, rännilar, död 
ved.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
–/nyckelbiotop/naturvårdsplan nr 39.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Känsligt objekt för hydrologisk påverkan. Bör 
lämnas utan skoglig påverkan.
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Högvuxen äldre bok och ek på 
bergshöjd. Branter vetter åt olika håll. 
Skogen är flerskiktad och uppvisar 
tecken på viss ålderspridning. Inslag 
finns av gamla ädellövträd, död grov 
ved, rötskadade grova bokar och 
senvuxna träd. Förekomst av värdefull 
moss- och lavflora på gamla bokar.

108. Bokhöjd vid Ekholm Naturvärdesklass 3

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Skog och träd/bokskog.

ARTVÄRDEN
Lavar: bokvårtlav* (NT), havstulpanlav*.
Mossor: guldlockmossa*, platt fjädermossa*, 
trädporella*.

BIOTOPVÄRDEN
Grov bok och ek, mossblock, branter, 

rötskadad bok, senvuxen klen bok, grova 
bokhögstubbar, boklågor.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
–/nyckelbiotop/naturvårdsplan nr 39

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Undvik ett rationellt skogsbruk. Spara alla 
äldre och senvuxna träd tillsammans med 
multnande ved. Inkommande ung gran röjs.
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Tidigare grustäkt som återställts. Idag 
en smärre vindskyddad sänka med 
förekomst av öppen blom- och sand-
rik mark. På krönen växer solbelysta 
solitära sälgar. Under en specialinven-
tering 2016 hittades många rödlistade 
arter av främst insekter, där särskilt 
väddgökbi kan nämnas. Det är en 
boparasit på väddsandbi, som också 
påträffades i täkten. Överhuvudtaget 
visade sig insektsfaunan vara artrik i 
Ekholmstäkten. Restaureringsåtgärder 
har nyligen utförts. De innefattar en 
sandbrink till backsvala, anläggning 
av diverse sandstrukturer (bibäddar) i 
gamla täktbottnen avsedda att gynna 
bogrävande gaddsteklar och utlägg-
ning av stora stockar för vedlevande 
insekter (bihotell).

109. Ekholms gamla grustäkt Naturvärdesklass 2

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Täkt och upplag/grustäkt.

ARTVÄRDEN
Fåglar: gulsparv (VU).
Insekter: sexfläckig bastardsvärmare (NT), 
violettkantad guldvinge (NT), väddgökbi 
(VU), bredbrämad bastardsvärmare (NT), 
skalbaggarna Sibinia signata (NT) och Dichro-
nychus equisetioides (VU), sandsmalbi (NT), 
punktblodbi (NT) och stubbhårsskuldrad 
rovfluga (VU).
Kärlväxter: åkerkulla (NT).

BIOTOPVÄRDEN
Blottad solexponerad sand, vindskyddat 
läge, solitär solbelyst sälg.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
–/Sörensson 2016/–.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Återkommande åtgärder behövs för att 
bibehålla den öppna strukturen, sandblottor 
och gynna blomrikedom. Det kan handla om 
uppryckning av inkommande ung björk och 
tall, naturvårdsbränning samt framgrävning 
av sandblottor.
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Smärre lövsumpskog i terrängsvacka. 
Förekomst av äldre alar, sockel-
bildningar, stubbskott och källmark. 
Inslag finns av alhögstubbar. Objektet 
är påverkat av diken och körskador.

110. Alsumpskog vid Rävahalla Naturvärdesklass 3

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Skog och träd/alsumpskog.

ARTVÄRDEN
Kärlväxter: bäckbräsma*, gullpudra*.

BIOTOPVÄRDEN
Alhögstubbar, socklar, källmark, dike.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
–/–/nej.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Kontinuerlig röjning av gran. Undvik 
rationellt skogsbruk och ytterligare negativ 
hydrologisk påverkan. Röjning av ung gran 
vid behov.
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Långsträckt kärrdråg med inslag av 
myrvegetation i terrängsvacka. Björk-
sumpskog och öppna starrmader 
dominerar kärrytan. Viss förekomst 
av död ved som rotvältor och torr-
rakor i dråget. Stora öppna kalhyggen 
runtom dråget har gett upphov till 
en del nedblåsta träd och död ved i 
kantzoner till kärret.

111. Kärrdråg vid Ekholm, väster om vägen Naturvärdesklass 3

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Myr.

ARTVÄRDEN
Inga naturvårdsarter noterades.

BIOTOPVÄRDEN
Lövrotvältor, talltorrakor, kärrdråg, gungfly.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
–/våtmarksobjekt/naturvårdsplan nr 123

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Undvik hydrologisk påverkan.
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111. Kärrdråg vid Ekholm, väster om vägen

Terrängsvacka med våtmarksområde 
öster om den återställda bergtäkten. 
Området kännetecknas av en mosaik 
med gungflyn, myrgölar, starrmader, 
öppna kärrdråg och partier med 
tallmosse. Fina vitmossemattor med 
kråkklöver och ängsull. Myrområdet 
ligger inklämt mellan utfyllnader från 
bergtäkten i väster och kalhyggen i 
öster. 

112. Dråg med göl vid Ekholm, öster om vägen Naturvärdesklass 3

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Myr/myrmarksmosaik.

ARTVÄRDEN
Inga naturvårdsarter noterades.

BIOTOPVÄRDEN
Myrgöl, kärrdråg, lövlågor, talltorrakor, 

björkhögstubbar med tickor, vitmossemat-
tor, gungflyn.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
–/våtmarksobjekt/naturvårdsplan nr 122.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Undvik hydrologisk påverkan.
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Återställd vattenfylld bergtäkt, nu stor 
som en rejäl sjö. Bergbranter finns på 
främst södra sidan av sjön, medan den 
norra karaktäriseras av solexponerade 
flackt sluttande grusiga-sandiga strän-
der. Omgivande grusmarker är stadd 
i igenväxning av främst tall. Värdefull 
badsjö.

113. Bergbrottet vid Ekholm Naturvärdesklass 3

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Grund sjö/igenfylld bergtäkt, sand- och 
grusmarker.

ARTVÄRDEN
Fåglar: gulsparv (VU).

BIOTOPVÄRDEN
Sandiga-grusiga stränder, flacka stränder, 
solexponering, bergväggar, vattenyta.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
–/–/nej.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Röjning och uppryckning av buskar och träd 
på den östra stranden bör ske för att hålla 
den öppen och fri från igenväxning, vilket 
gynnar både människor och natur.
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Relativt stort lövskogsområde med al-
sumpskog och smärre andelar blandä-
dellövskog. Äldre alar dominerar. Ofta 
växer de på sockelbildningar. Riklig 
inblandning av gran. En i terrängen 
nerskuren bäckfåra skär genom den 
olikåldriga sumpskogen. Relativt spar-
samt med multnande ved, men ändå 
spridd förekomst av lövlågor och 
högstubbar. Mattor av björnmossa 
finns i bottenskiktet och ställvis riklig 
förekomst av ormbunkar. Hög luftluk-
tighet. Liten sentida skoglig påverkan.

114. Alsumpskogar vid Ljungaskog Naturvärdesklass 3

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Skog och träd/alsumpskog, bäck.

ARTVÄRDEN
Svampar: kantarellmussling*.

BIOTOPVÄRDEN
Alsocklar, bäckfåra, allågor, alhögstubbar, 
hög luftfuktighet.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
–/–/naturvårdsplan nr 41.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Bör lämnas utan skogliga åtgärder med 
undantag för röjning av inkommande ung 
gran. Undvik hydrologisk påverkan.
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Blomrika vägslänter vid tidigare järn-
vägsvall, numera en grusad och san-
dad gång- och cykelbana. Partier med 
lågvuxen ljung och hårginst, en av få 
kvarvarande växtplatser i kommunen. 
I diket ökar fuktigheten och växtlighe-
ten av gräs och örter. Enstaka enbus-
kar och smärre stammar av ek och 
tall växer i dikeskanten. Förekomst av 
sandsvampar och vaxskivlingar indi-
kerar en värdefull svampmiljö.

115. Sandiga vägkanter vid Ljungaskog Naturvärdesklass 3

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Sandmiljö/järnvägsbank.

ARTVÄRDEN
Fåglar: gröngöling* (NT).
Kärlväxter: hårginst* (NT).

BIOTOPVÄRDEN
Slåttrade gräsmarksytor, sandig mark, solöp-
pet läge.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
–/–/naturvårdsplan nr 125.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
För att motverka igenväxning behövs åter-
kommande insatser. Uppväxande buskar och 
träd rycks upp. Vårbränning samt sen slåtter 
av fältvegetation vore också gynnsamt.
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115. Sandiga vägkanter vid Ljungaskog

Källmark och igenväxande över-
silningskärr i sluttande terräng. Kärret 
omges av en lågvuxen översilad 
alsumpskog. Luckigt och ett delvis 
öppet trädskikt. Lågvuxna träd, mest 
al men även björk och tall. Totalt sett 
en blandning av ett lite rikare kärr 
och fattigkärr, vilket också återspeglas 
i vegetationen. Totalt sett dock en 
artrik flora, till exempel förekomst av 
granbräken och loppstarr. Den värde-
fulla floran hotas dock av igenväxning.

116. Översilningskärr norr om Ramnekärr Naturvärdesklass 2

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Skog och träd/källmark och kärr.

ARTVÄRDEN
Kärlväxter: bäckbräsma*, granbräken*, 
grönvit nattviol*, kärrfibbla*, loppstarr* (VU), 
snip, tagelsäv, tätört, ängsstarr (NT).

BIOTOPVÄRDEN
Källmark, översilning, dråg.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
–/nyckelbiotop/naturvårdsplan nr 127.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Röj ung björk och gran för att öka ljusinsläp-
pet. Återupptagen slåtter. Undvik negativ 
påverkan på hydrologin.
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Gammalt odlingslandskap som inne-
fattar ogödslade betesmarker, en kon-
tinuerligt hävdad hårdvallsäng, artrika 
åkerrenar och småskaligt jordbruk. 
Här finns strukturer som stenmurar, 
diken och solitära lövträd, som sälg. 
Den väl hävdade slåtterängen är liten 
men helt dominerad av svinrot. Ett 
flertal hävdindikatorer växer här. I 
betes-marken längre ned i sluttningen 
finns en örtrik flora och gott om åker-
vädd, vilket är näringsunderlag för 
traktens väddsandbi och ängsmetall-
vinge. Rikligt med dagfjärilar.

117. Kulturlandskap vid Ramnekärr Naturvärdesklass 2

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Äng och betesmark/naturbetesmark, slåt-
teräng, blomrika åkerkanter.

ARTVÄRDEN
Fåglar: gulsparv* (VU).
Insekter: väddsandbi*, ängsmetallvinge* 
(NT).
Kärlväxter: darrgräs*, grönvit nattviol*, jung-
fru Marie nycklar*, jungfrulin*, slåttergubbe 
(VU), svinrot*.

BIOTOPVÄRDEN

Stenmurar, rötskadade solexponerade 
lövträd, grässvål, ogödslad örtrik mark, 
hårdvallsäng.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
–/ängs- och betesmarksobjekt/naturvårds-
plan nr 126.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Fortsatt hävd i form av bland annat bete och 
slåtter.
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117. Kulturlandskap vid Ramnekärr

Naturlig delvis meandrande skogs-
bäck norr om Persköp vid gränsen till 
Ängelholms kommun. På det aktuella 
avsnittet är bäcken både sten- och 
blockrik. Sand utgörbäckbotten. Al 
och alkärr kantar bäcksträckan. Alarna 
växer på socklar och kan ibland bilda 
buketter. Inslag finns av björk, tall och 
gran. I floran märks arter som klot-
pyrola, grönvit nattviol och jungfru 
Marie nycklar. Inslag av darrgräs, 
slåttergubbe och stagg har noterats 
tidigare i den södra delen av området. 
Objektet har inte fältbesökts.

118. Bäck vid Persköp Preliminär naturvärdesklass 3

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Vattendrag/bäck, alsumpskog.

ARTVÄRDEN
Kärlväxter: grönvit nattviol, jungfru Marie 
nycklar.

BIOTOPVÄRDEN
Bäck, sand, block, socklar, albuketter.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
– /– /naturvårdsplan nr 129.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Hävd av betesmarksfragment där så är 
möjligt. Lämna gärna lövsumpskog till fri 
utveckling. Undvik hydrologisk påverkan.
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Mjukt böljande landskap med kullar 
och terrängsvackor. På moränkullarna 
växer främst en äldre bokdominerad 
ädellövskog. Den är överlag gallrad 
och enskiktad, men är ändå olikåldrig. 
Sparsamt finns inslag av grov bok och 
äldre ek. I terrängsvackor finns smärre 
våtmarker, som kan vara lämpliga 
för grodlek under våren. Insprängt i 
skogslandskapet finns även kultur-
marker som små åkrar (slåttervallar) 
och hävdade ogödslade åkerrenar.

119. Skogslandskap vid Persköp Naturvärdesklass 3

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Skog och träd/bokskog, små åkrar, åsbild-
ningar.

ARTVÄRDEN
Inga naturvårdsarter noterades. Backsippa 
(VU) finns kvar sparsamt.

BIOTOPVÄRDEN
Smärre våtmark, äldre ek, grov boklåga.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER

–/–/naturvårdsplan nr 42.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Undvik ett rationellt skogsbruk. Gynna och 
spara vidkroniga äldre ädellövträd. Spara 
rötangripna träd, högstubbar och lågor. 
Hävd av marginalbiotoper, som vårbränning 
av åkerrenar, kan gynna hävdkrävande arter.
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Mossen gränsar till Ängelholms kom-
mun i sydväst. Den är svagt välvd och 
stora delar är bevuxna med björk och 
tall. I den nordöstra och södra delen 
finns dock öppnare mosspartier. Ristu-
vor dominerar, men i den södra delen 
av mossen finns också höljor med 
inslag av vitag och sileshår. I den östra 
delen finns ett brett laggkärr domine-
rat av blåtåtel, flaskstarr och vatten-
klöver med inslag av dystarr, myrlilja 
och ängsull. Äldre smärre diken finns 
på flera ställen och i den nordöstra 
delen ses spår av gammal torvtäkt. 
Objektet har inte fältbesökts.

120. Mosse söder om Persköp Preliminär naturvärdesklass 3

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Myr.

ARTVÄRDEN
Inga kända.

BIOTOPVÄRDEN
Kärr, bäck.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
–/våtmarksobjekt/naturvårdsplan nr 43.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Undvik ytterligare negativ dräneringspåver-
kan och ett rationellt skogsbruk på mossen 
samt i dess kantzoner.
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Bokdominerat tätortsnära frilufts-
område väster om Eket. Gångstigar 
leder genom objektet. Till stora delar 
är det en gallrad äldre likåldrig och 
homogen bokskog, men det finns 
inslag av äldre bokpartier med viss 
förekomst av grov multnande bokved. 
Stengärdsgård korsar objekt och od-
lingsrösen påträffas också. I terräng-
svackor finns också blandsumpskog 
med al, björk och gran, som korsas 
av en smärre skogsbäck med viss 
översilning åt sidorna. Sumpskogen är 
naturskogsartad, dvs. är olikåldrig och 
flerskiktad samt innehåller död mult-
nande ved som rotvältor, lövlågor. Fler 
alar växer på socklar.

121. Lövskogar vid Eket Naturvärdesklass 3

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Skog och träd/bokskog, blandsumpskog.

ARTVÄRDEN
Fåglar: nötkråka (NT).

BIOTOPVÄRDEN
Högstubbar, lågor, grov bok, bäck, översil-
ning, stenmur, rösen.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
– /nyckelbiotop (delvis)/naturvårdsplan nr 
47.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Undvik rationell skogsskötsel. Spara och 
gynna äldre lövträd, rötskadade träd och 
multnande ved. Lämna terrängsvackor med 
alsumpskog utan skogliga åtgärder. 
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Ekskogsdominerad rullstensås öster 
om Västrarp med inblandning av bok, 
björk och avenbok. Nedanför åsen 
rinner en bäck som omges av ett 
artrikt alkärr, där bland annat grönvit 
nattviol och kärrfibbla växer. Objektet 
har inte fältbesökts.

122. Lövskog vid Västrarp Preliminär naturvärdesklass 3

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Skog och träd/alsumpskog, bäck, ekdomine-
rad blandskog.

ARTVÄRDEN
Kärlväxter: grönvit nattviol, kärrfibbla..

BIOTOPVÄRDEN
Bäck.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
– /–/naturvårdsplan nr 44.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Undvik hydrologisk påverkan och rationellt 
skogsbruk. Spara äldre träd och multnande 
ved. Granröjning bör ske vid behov.
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Ett större lövskogs- och odlings-
landskap vid Rya by söder om kyrko-
ruinen. Rikare mark i kuperad terräng. 
Lövmarkerna domineras av avenbok, 
bok och ek. Inslag finns av ett småska-
ligt odlingslandskap med stenrösen, 
murar, bryn och smärre åkrar. På rikare 
mark växer hassel och blåsippa. Även 
backsippa har här en tynande före-
komst. Sparsamt med multnande ved 
och gamla träd.

123. Lövskogar vid Rya kyrkoruin Naturvärdesklass 3

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Skog och träd/ädellövskog.

ARTVÄRDEN
Kärlväxter: ask* (EN), smörbollar, blåsippa*.
Svampar: dadelvaxskivling (VU).

BIOTOPVÄRDEN
Högstubbar, lågor, hasselrunnor, solexpone-
rade skyddade bryn.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER

–/objekt med naturvärde/naturvårdsplan 
nr 45.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Undvik rationell skogsskötsel, gynna 
vidkroniga evighetsträd, spara äldre träd, röt-
skadade senvuxna träd och multnande ved. 
Inkommande ung gran röjs. Hävd av öppna 
marker behövs för att bibehålla kulturspår 
och skapa variation i området.
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Ålderdomligt mosaikartat kultur-
landskap vid gamla gårdar. Odlings-
landskap varvat med ädellövskogs-
dungar, där öppen betad mark 
dominerar. Förekomst av fägata, 
stenmurar, rösen, översilade ängar, 
smärre våtmarker och skogsdungar 
som växer på diabasstråk med rikare 
flora. Solitära träd av björk, ek, lind 
och sälg växer ute i markerna. Den 
betade marken är ogödslad och delvis 
stenbunden och tuvig. Förutom en 
rad intressanta växter och fåglar finns 
troligen här en spännande och artrik 
ängssvampflora. Förekomst av ett 
hembygdsmuseum och vandringssti-
gar. Totalt sett en levande kulturbygd!

124. Kulturlandskap vid Ingeborrarp Naturvärdesklass 1

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Äng och betesmark/naturbetesmark, våt-
mark, lövskog.

ARTVÄRDEN
Fåglar: buskskvätta (NT), duvhök (NT), 
enkelbeckasin, gröngöling (NT), gulsparv 
(VU), göktyta, hussvala (VU), nötkråka (NT), 
spillkråka (NT), stare* (VU), tornseglare (VU).
Insekter: ängsmetallvinge (NT).
Kärlväxter (exempel): backtimjan (NT), 
blåsippa*, darrgräs, jordtistel (NT), jungfrulin, 
krussilja, lind*, skogsbingel*, smörbollar, 
ängshavre.
Svampar: dystersopp (NT), oxtungssvamp 
(NT), räfflad nagelskivling (NT).

BIOTOPVÄRDEN
Stenmurar, betad ogödslad stenrik mark, 
solitära lövträd, översilningsmark, rännilar, 
damm, högstubbar, hålträd.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
–/nyckelbiotop, objekt med naturvärde, 
ängs- och betesmarksobjekt/naturvårdsplan 
nr 46.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Fortsatt bete och slåtter av hävdkrävande 
miljöer. I skogsdungarna gynnas och sparas 
vidkroniga äldre träd samt multnande ved, 
gärna i solexponerat läge.
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Gammal bokskog på åsbildning och i 
terrängsvackor. Terrängsvackor med 
blöt mark och våtmarksvegetation 
ger större gläntor med solinstrålning 
och en hög luftfuktighet. Rikligt med 
gamla grova bokar, senvuxna bokar 
och mängder med multnande ved i 
olika former. Partivis finns dock täta 
granuppslag. Värdefull kryptogam-
flora och sannolikt mycket värdefull 
för vedlevande insekter och svampar. 
Ett stort öppet hygge ansluter direkt 
söder om objektet, vilket kan ha en 
negativ påverkan på bokskogen 
genom kraftig vindexponering och 
därmed uttorkning.

125. Bokskog mellan Ingeborrarp och Åkarp Naturvärdesklass 1

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Skog och träd/bokskog.

ARTVÄRDEN
Fåglar: spillkråka* (NT). 
Lavar: bokkantlav* (NT), bokvårtlav* (NT).
Mossor: fällmossa*, guldlockmossa*, platt 
fjädermossa*.

BIOTOPVÄRDEN
Gamla grova bokar, senvuxna bokar, hålträd, 

grova boklågor i olika nedbrytningsstadier, 
rötvältor, hög luftfuktighet.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
–/nyckelbiotop/naturvårdsplan nr 130.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Lämna objektet orört med undantag av ung 
gran, som akut behöver röjas.
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125. Bokskog mellan Ingeborrarp och Åkarp

Äldre grov och högvuxen bokskog 
i sluttningar och på smärre bergs-
höjd. Rikligt med grova äldre bokar, 
högstubbar och lågor i olika ned-
brytningsstadier och solexponering. 
Inslag finns även av senvuxna un-
dertrycka och klena bokstammar, 
vilket ger ett visst skiktat bestånd. 
Förekomst av flera naturvårdsintres-
santa kryptogamer på trädstammar 
och lågor. Objektet bör också vara 
ett värdefullt område för bland annat 
vedlevande insekter.

126. Bokskog sydväst om Åkarp Naturvärdesklass 2

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Skog och träd/bokskog.

ARTVÄRDEN
Lavar: bokkantlav* (NT), bokvårtlav* (NT), 
orangepudrad klotterlav* (NT).
Mossor: guldlockmossa*.
Svampar: borstskölding*.

BIOTOPVÄRDEN
Grova bokar, gamla bokar, senvuxna klena 

bokar, rötskadade bokar, grova bokhögstub-
bar, vedsvampar, grova boklågor.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
–/–/naturvårdsplan nr 48 (del av).

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Lämna gärna området för fri utveckling, med 
undantag för ung gran, som röjs bort.
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Myrmarksmosaik med en till stora 
delar tallbevuxen högmosse, större 
tjärnar (Lingasjön, Abborrasjön) 
och kärrdråg. I området finns också 
spridda fastmarksholmar med äldre 
tall och en del död ved. Dysjöarna är 
solexponerade och har bland annat 
en art- och individrik trollsländefauna. 
Floran är relativt artfattig ute på tall-
mossen, men öster om Abborrasjön 
lär det växa bland annat granbräken 
och korallrot, vilka är signalarter för 
skyddsvärd sumpskog. Myren på-
verkas av flera tvärande diken och 
kraftledning.

127. Abborrasjömossen Naturvärdesklass 2

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Myr/högmosse, dysjöar.

ARTVÄRDEN
Fåglar: trana.
Kärlväxter: granbräken, korallrot.

BIOTOPVÄRDEN
Tjärnar, mjukmossemattor, fastmarksholmar, 
öppet mosseplan, död ved.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
Strandskydd (tjärnarna)/våtmarksobjekt/
naturvårdsplan nr 49.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Hela myrområdet med tjärnar bör lämnas 
utan skogliga åtgärder. Undvik ytterligare 
negativ hydrologisk påverkan.
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Bäck som rinner parallellt med 
grusvägen i Åkarp. Här finns örtrika 
och stundtals översilade marker som 
domineras av al och björk. Hägg 
dominerar i buskskiktet, medan floran 
fältskiktet är artrik med bland annat 
kärrfibbla. Objektet har inte fältbe-
sökts.

128. Bäck i Åkarp Preliminär naturvärdesklass 3

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Vattendrag/bäck, lövskog.

ARTVÄRDEN
Kärlväxter: bäckbräsma, kärrfibbla, missne.

BIOTOPVÄRDEN
Bäck, översilning.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
–/–/naturvårdsplan nr 131.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Undvik hydrologisk påverkan och ett ratio-
nellt skogsbruk.
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Ett större nötbetat skogsområde kallat 
Möllers skog efter förre ägaren. Det 
talldominerade trädskiktet är luckigt 
och glest. Inslag finns också av asp, 
björk, bok, ek, gran, rönn och sälg. 
Merparten av träden är medelåldriga, 
men sparsamt förekommer även äldre 
grövre träd, varav flera är solexpo-
nerade. Terrängen är delvis kuperad 
terräng med åsar och terrängsvackor. 
Fältskiktet bär tydlig betespåverkan i 
form av en grässvål med relativt låg-
vuxen vegetation. En sänka hyser en 
solexponerad våtmark, vilken kantas 
av död lövved. Detta är ett lämpligt 
lekvatten för groddjur och hyser en 
art- och individrik trollsländefauna. 
Inslag i skogsbetet finns också av 
gamla åkrar och nyrestaurerade ytor 
med avverkad gran. Området har en 
värdefull fågelfauna med bland annat 
flera arter av hackspettar. Här finns 
också en intressant svampflora knu-
ten till betad skog. Skogsområdet är 
ett mycket fint exempel på ett större 
skogsbete. 

129. Grytåsa strövområde Naturvärdesklass 1

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Äng och betesmark/betad skog.

ARTVÄRDEN
Fåglar: gröngöling* (NT), gulsparv (VU), gök-
tyta, kungsfågel* (VU), spillkråka* (NT).
Groddjur: vanlig groda*, vanlig padda*.
Kärlväxter: klockpyrola, missne*.
Svampar: dystersopp (NT), gropticka (NT).

BIOTOPVÄRDEN
Grässvål, gles betad skog, tallågor, grov tall, 
stenmurar, rötskadad björk, solitärträd, grov 
gran, solexponerade björkhögstubbar, ek-

torrträd, grantorrträd, tallågor, stora enbus-
kar, gammal skrovlig asp med bohål, betad 
skog av denna typ är numera en sällsynt och 
hotad biotop.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
–/ängs- och betesmarksobjekt/naturvårds-
plan nr 50.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Fortsatt nötbete. Undvik gödsling. Skapa 
gärna små solöppna gläntor i gynnsamma 
topografiska lägen. Vid behov röjs inkom-
mande ung gran. 
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Tuvig ogödslad betesmark med smär-
re fuktsänkor ger variation. Öppen be-
tesmark med blodrot, hirsstarr, ljung, 
klockljung, knägräs och stagg samt 
granspira en masse. Beteshävden 
verkar dock ha upphört eller avtagit 
starkt eftersom stora ytor domineras 
av högt och ofta tätt gräs samt upp-
slag av lövsly, vilka är tydliga tecken 
på igenväxning. I västra delen finns 
partier med vidkroniga äldre ekar och 
hasselbuskage, också igenväxande 
med björk. Värdefull betesmark som 
bör restaureras och återföras i hävd.

130. Betesmark vid Troedstorp Naturvärdesklass 2

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Äng och betesmark.

ARTVÄRDEN
Kärlväxter: borsttåg* (NT), granspira* (NT).

BIOTOPVÄRDEN
Fuktmark, solitära vidkroniga ekar, torrträd, 
ogödslad högvuxen fältvegetation.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
–/ängs- och betesmarksobjekt/nej.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Restaurering av betesmark. Röjning av upp-
växande träd kring solitära ekar. Återuppta-
get bete.
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Tallmosse och mindre sjö med 
karaktär av skogstjärn sydöst om 
Örkelljunga. Enhetlig och likåldrig 
tallskog över stora ytor. Norr om sjön 
finns också öppna mosseytor. Kring 
skogstjärnen finns mer strukturer och 
värdeelement, bland annat rikligt 
med grov död tallved. På en småku-
perad fastmarksholme sydväst om 
tjärnen finns en smärre naturskogsar-
tad blandskog med bok, tall och gran, 
som övergår i en mera ren äldre men 
gallrad bokskog västerut.

131. Flugesjön Naturvärdesklass 3

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Myr/myrgöl, tallsumpskog, blandskog.

ARTVÄRDEN
Fåglar: spillkråka* (NT).

BIOTOPVÄRDEN
Tjärn, gungflyn, fastmarksholmar, tallågor, 
talltorrakor, björkhögstubbar, grov tall.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
Strandskydd (gölen)/våtmarksobjekt/natur-
vårdsplan nr 52.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Fastmarksholmar lämnas för fri utveckling. 
Undvik rationellt skogsbruk på mossen i 
övrigt. Spara och gynna gärna äldre träd, 
rötangripna träd och multnande ved. Undvik 
hydrologisk påverkan.
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Stor öppen svagt välvd myr i gränsen 
mellan Örkelljunga och Perstorps 
kommuner. Myren omges av laggkärr 
med tallsumpskog. På myren växlar 
ömsom höljerika blöta stråk med vi-
tag, ömsom tuviga torrare partier med 
ris och tuvull. De olikstora spridda 
fastmarksholmarna ligger som ett 
ölandskap i myren. Den största hol-
men har en natur skogsartad prägel 
med mängder av död ved, som grova 
granlågor, asphögstubbar och röt-
skadad sälg. Gamla igenväxta diken 
påträffas i kantzonerna, annars verkar 
den sentida påverkan vara liten. 

132. Maglemyr Naturvärdesklass 2

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Myr/högmosse.

ARTVÄRDEN
Inga naturvårdsarter noterades.

BIOTOPVÄRDEN
Öppna blomrika mosseytor, fastmarksholmar 
med död ved, grova mossklädda granlågor, 
rötad sälg, asplågor, asphögstubbar, knäckta 
aspar.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
–/våtmarksobjekt/naturvårdsplan nr 53.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Fastmarksholmarna bör lämnas utan skog-
liga åtgärder. Undvik ett rationellt skogsbruk 
i kantzonerna kring myren liksom ytterligare 
negativ hydrologisk påverkan.
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Öppen myr med omfattande ytor av 
översilade kärrdråg, där myrlilja, ängs-
ull och pors växer utbrett och frek-
vent. Inslag finns även av tallbevuxna 
fastmarksholmar. En liten grusväg 
tvärar objektet i nord-sydlig riktning. 
Väster om denna grusväg utbreder 
sig också öppna kärrdråg som ger en 
varierad myrvegetation. Totalt sett 
mycket ung död björk, bland annat 
som björkhögstubbar. Diken och 
barrplanteringar finns främst norr om 
myren. 

133. Myr väster om Maabygget Naturvärdesklass 3

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Myr.

ARTVÄRDEN
Inga naturvårdsarter noterades.

BIOTOPVÄRDEN
Kärrdråg, klen död ved, björkhögstubbar, 
fastmarksholmar.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
–/våtmarksobjekt/naturvårdsplan nr 54.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Fastmarksholmarna bör lämnas för fri 
utveckling. Undvik ytterligare negativ hydro-
logisk påverkan.
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Bergshöjd med äldre högvuxen bok-
skog. Inslag finns av ek. Skogen är 
enskiktad, likåldrig, relativt homogen 
och omges av unga trädplanteringar. 
Grova högstubbar och lågor före-
kommer, men sparsamt. Uppslag 
av bokföryngring finns främst i den 
nedre delen av sluttningen.

134. Bokskog vid Hallen Naturvärdesklass 3

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Skog och träd/bokskog.

ARTVÄRDEN
Lavar: gulnål*, kornig nållav*.
Mossor: klippfrullania*.

BIOTOPVÄRDEN
Bokhögstubbar med tickor, lågor, grova 
bokar, rötskadade bokar, enstaka senvuxna 
klena stammar.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
–/objekt med naturvärde/naturvårdsplan 
nr 55.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Undvik ett rationellt skogsbruk. Spara gamla 
träd, rötskadade och senvuxna träd samt 
multnande ved. Inkommande ung gran röjs.
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Blandlövskog i sluttningar och vid 
bäck. Hasselrik skog och stenbun-
den mark. Olikåldrig och flerskiktad 
bokskog. Inslag finns av ek, tall och 
grov gran. I den nedre delen av slutt-
ningen tränger källflöden fram och 
rinner ner i bäcken, som är en naturlig 
skogsbäck med sten och block samt 
öar, som bildar kvillar. Bäcken om-
ges delvis av ask och klibbal. Öppna 
våtmarker finns vid sidan av bäckens 
norra delar. I den anslutande skogen 
finns gott om multnande ved i olika 
nedbrytningsstadier. Totalt sett har 
området en orörd skogskaraktär med 
en naturskogsartad struktur. En bilväg 
tvärar objektets södra del.

135. Bäckdal söder om Årröd Naturvärdesklass 2

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Skog och träd/ blandlövskog, bäck, våtmark.

ARTVÄRDEN
Kärlväxter: ask* (EN), bäckbräsma*.
Mossor: klippfrullania*.

BIOTOPVÄRDEN
Asklågor, mycket klen död ved, grov hög-
vuxen gran, lågor, tallrotvältor, alhögstubbar, 
grov björk med tickor, hällmark, rännil, bäck, 
socklar, grov tall.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
–/nyckelbiotop/naturvårdsplan nr 56.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Lämna gärna objektet utan andra skogliga 
åtgärder än att röja ung gran kring grova 
lövträd. Undvik hydrologisk påverkan.
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Enskiktad långsträckt äldre högvuxen 
bokskog i kuperad terräng. Längst i 
söder växer bokskogen i en västvänd 
brant. Marken är ställvis blockrik. 
Avenbok ingår som inslag i boksko-
gen. Bokskogen omges av hyggen 
och planterade barrskogar. Förekomst 
av en rad naturvårdsintressanta lavar, 
mossor och svampar. Intill bokskogen 
ligger en fornlämning som benämns 
Hövdingagraven, därav namnet även 
på objektet.

136. Bokskog vid Hövdingagraven Naturvärdesklass 2

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Skog och träd/bokskog.

ARTVÄRDEN
Lavar: bokkantlav* (NT), bokvårtlav* (NT), 
glansfläck*, gulnål*, havstulpanlav*, orang-
epudrad klotterlav* (NT).
Svampar: skillerticka* (VU).

BIOTOPVÄRDEN
Högstubbar, rötade stammar, håligheter, 

grova bokar, bergsklack, fnösketickor på 
bokar, senvuxna stammar.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
–/nyckelbiotop/naturvårdsplan nr 133.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Objektet bör lämnas orört.
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Medelstor sjö strax norr om Skånes-
Fagerhult. I sjön finns flera smärre 
öar, skyddade vikar och flacka ofta 
sandiga till grusiga stränder. Vattnet 
är svagt brunfärgat och är relativt 
näringsrikt. En tallbevuxen åsbildning 
leder ut i sjön dels från söder, där en 
sandstrand iordningsställts, dels från 
norr. Sjön omges mest av löv- och 
barrskogar, men även betesmarker 
på den västra sidan och bebyggelse 
på den södra och nordöstra sidan. 
Fågelrik sjö med häckande kolonier av 
fiskmås och fisktärna på öarna.

A. Fedingesjön

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Sjö

ARTVÄRDEN
Fåglar: gråtrut (VU), fisktärna*, storlom.

BIOTOPVÄRDEN
Öar, skyddade vikar, vasspartier.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
Strandskydd/–/naturvårdsplan.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
–

Preliminär naturvärdesklass 2
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Sjön ligger i kommunens nordöstra 
hörn och delas med Markaryds kom-
mun. Den är mycket grund och har 
därmed en kort omsättningstid. Vatt-
net är starkt brunfärgat av humus från 
omgivande myr- och skogsmarker 
samt är näringsfattigt. I sjöns sydväs-
tra kant angränsar myrmarker medan 
lövskog med viden kantar sjöns södra 
del i övrigt. Stränderna är mestadels 
sandiga med inslag av dy i den västra 
delen. Värdefullt fågelliv.

B. Köphultasjö

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Grund sjö.

ARTVÄRDEN
Fåglar: enkelbeckasin, fisktärna, storlom, 
sävsparv (VU), trana.

BIOTOPVÄRDEN
Sandiga stränder, skyddade grunda vikar, 
vassbälten, uddar.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
Strandskydd/–/naturvårdsplan.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
–

Preliminär naturvärdesklass 3



204

Större sjö som delas med Laholms 
kommun i Hallands län och Marka-
ryds kommun i Kronobergs län. Sjön 
omges mest av skog, främst barrskog, 
men även bland- och lövskogar. Od-
lingsmarker tillkommer på Hallands-
sidan. Endast gles bebyggelse kantar 
sjön. Mångformig grund sjö med 
avsnörda småsjöar, skyddade vikar, fli-
kiga stränder och talrika olikformade 
samt olikstora öar, vissa med sälgsnår. 
Flacka sandiga-grusiga stränder med 
kortskottsvegetation och i strandkan-
ten trådstarr, sjösäv och ryltåg. I vissa 
vikar växer även kaveldun, sjösäv och 
vass. Vattnet är brunfärgat av humus. 
Döda lövträd finns i stor utsträckning 
på den nordöstra stranden liksom på 
vissa öar. Värdefull sjö för fågellivet. 
På öar i sjön finns orkidén knärot 
(NT). Ytterligare intressanta växter har 
tidigare redovisats från sjöns strand-
partier.

C. Store sjö

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Grund sjö.

ARTVÄRDEN
Fåglar (exempel): fiskgjuse*, fisktärna*, en-
kelbeckasin, gråtrut (VU), storlom, sävsparv 
(VU).

BIOTOPVÄRDEN
Öar, flikiga flacka stränder, sandiga-grusiga 

flacka stränder, vindskyddade vassvikar, 
sälgsnår, uddar, död ved i strandsnår.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
Strandskydd/–/naturvårdsplan.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
–

Preliminär naturvärdesklass 2
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Örkelljungas största sjö ligger i kom-
munens östligaste del, och är i dess 
sydligaste del gränsöverskridande till 
Hässleholms kommun. Sjön ligger i 
skogsbygd och omges främst av löv- 
och blandskog men även barrskog. 
Vattnet är relativt klart och närings-
fattigt. Det är en mångformig sjö. 
Sålunda förekommer flikiga stränder, 
uddar, vindskyddade vassvikar, säv-
ruggar långt ute i sjön, flera större och 
mindre trädbevuxna öar samt smärre 
skär. Sjöns stränder är lite exploate-
rade (sparsam bebyggelse) och ofta 
blockrika med växter som notbloms-
ter och pors. En badplats med en 
liten sandstrand har iordningsställts i 
sjöns norra del. Värdefullt fågelliv med 
bland annat fiskgjuse och storlom. En 
av få utpekade Natura 2000-objekt i 
kommunen.

D. Värsjön

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Grund sjö.

ARTVÄRDEN
Fåglar: drillsnäppa*, fisktärna*, fiskgjuse*, 
lärkfalk, storlom*.
Cyanobakterier: sjöhjortron (NT).
Kräftdjur: flodkräfta (CR) åtminstone tidigare.
Kärlväxter: dysäv och brunag.

BIOTOPVÄRDEN
Vassvikar, sävruggar, grusiga-sandiga-block-
rika stränder, flikiga stränder, öar.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
Natura 2000-område (SE0420300), riksin-
tresse naturvård, Strandskydd/ej känt/natur-
vårdsplan.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
–

Preliminär naturvärdesklass 1
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Smärre grund sjö väster om Skånes-
Fagerhult med ett näringsfattigt brun-
färgat vatten. Sjön omges till stora 
delar av löv- och blandskog, men även 
barrskog, främst på sjöns östra sida. 
En liten udde med bebyggelse löper 
ut i sjöns norra del. Stenrika flacka 
stränder med förekomst av kort-
skottsvegetation som notblomster 
och strandpryl. I strandkanten växer 
pors och topplösa. Rapporter finns 
om rödlistade växter som bland annat 
strandlummer. Av vanligare växter 
täcker näckrosor stora vattenytor. Sjön 
har ett visst värde för fågellivet. Bland 
annat noterades häckande fiskmås.

E. Svarta sjö

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Grund sjö.

ARTVÄRDEN
Kärlväxter: borsttåg (NT), rödlånke (NT), 
strandlummer (NT).

BIOTOPVÄRDEN
Uddar ut i sjön, grusiga-sandiga stränder, 
kortskottsvegetation.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
Strandskydd/–/naturvårdsplan.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Bevakning av, och vid behov åtgärder mot, 
den invasiva växten sjögull.

Preliminär naturvärdesklass 3
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Smärre grund sjö väster om Skånes-
Fagerhult. Vattnet är brunfärgat av 
humus och måttligt näringsrikt. Sjön 
omges främst av blandskog med 
al och björk och åkermark innanför 
denna zon. Fritidsbebyggelse finns 
utmed sjöns nordvästra strand. Strän-
derna är flacka, och särskilt i smärre 
vikar växer säv och vass. I strandzonen 
finns rapporter om rödlistade kärlväx-
ter. Sålunda växer den starkt hotade 
borstsäven på en sandig strand på en 
anordnad badplats i den nordöstra 
delen. I sjön finns den invasiva växten 
sjögull, och åtgärder för att elimi-
nera denna pågår. Häckande fiskmås 
noterades.

F. Vita sjö

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Grund sjö.

ARTVÄRDEN
Fåglar: enkelbeckasin.
Kärlväxter: borstsäv* (EN), borsttåg (NT).

BIOTOPVÄRDEN
Vassvik, flikiga stränder, sandiga grunda 
bottnar.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
Strandskydd/–/naturvårdsplan.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Fortsatta åtgärder mot sjögull.

Preliminär naturvärdesklass 3
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Smärre sjö väster om Skånes-Fager-
hult. Sjön ingår i ett band av samman-
kopplade smärre sjöar vid Krångel-
bygget. Sjön är grund och vattnet 
brunfärgat av humus. Omges främst 
av öppna betesmarker, men i de södra 
delarna också skogs- och myrmark. 
Strandkanter med tunna bårder av 
vass och sjösäv. I sjön växer rikligt 
med gul och vit näckros. 

G. Gårdsjön Preliminär naturvärdesklass 3

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Grund sjö.

ARTVÄRDEN
Fåglar: sävsparv (VU).

BIOTOPVÄRDEN
Vass, grunda stränder.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
Strandskydd/–/naturvårdsplan.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Beredskap att sätta in åtgärder mot sjögull 
om den etablerar sig i sjön.
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Smärre sjö norr om Åsljunga. Sjön 
omges mest av lövskog, men även 
barrskog på den södra sidan av sjön. 
Stränderna är i huvudsak blockrika 
och steniga med tunna bårder av 
vass och sjösäv. På en iordningställd 
badplats längst i öster finns en smärre 
sandstrand. Där växer den starkt 
hotade kärlväxten borstsäv. En liten 
videbevuxen ö finns ute i sjöns östra 
del.

H. Hultasjö Preliminär naturvärdesklass 3

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Grund sjö.

ARTVÄRDEN
Fåglar: sävsparv (VU).
Kärlväxter: borstsäv* (EN).

BIOTOPVÄRDEN
Ö i sjön, blockrika-steniga stränder, sand-
strand.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
Strandskydd (västra stranden)/–/naturvårds-
plan.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Behåll den öppna sandstranden så att 
den konkurrenssvaga växten bortsäv kan 
fortleva.
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Smärre sjö norr om Åsljunga täckt 
av näckrosor och sjögull. Skogsmark 
omger sjön, medan gungflyn, myrve-
getation och vassbälten samt al och 
björk kantar sjön. I den norra delen 
finns en mindre lövträdsbevuxen ö. 
Det finns spridda lövlågor i strandkan-
ten. Sjön är näringsrik med ett starkt 
färgat vatten. Den giftiga sprängör-
ten är en av de större högörterna i 
vassbältet. Vackra röda-rosa varianter 
av näckrosor lyser upp på vattenytan 
tillsammans med gula stråk av sjögull 
och gul näckros.

I. Gårdsjön Preliminär naturvärdesklass 3

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Grund sjö.

ARTVÄRDEN
Kärlväxter: kärrbräken*.

BIOTOPVÄRDEN
Vassar, öppen vattenyta med flytbladsve-
getation, ö med döda lövträd, lövlågor i 
strandkanten.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
Strandskydd/våtmarksobjekt (del av)/natur-
vårdsplan.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Eliminering av sjögull.
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Liten slättsjö väster om Skånes Värsjö. 
Sjön är sänkt. Vassbälten täcker sjöns 
stränder, och ung lövsumpskog i ett 
bälte innanför det. Vattnet är relativt 
näringsrikt. Sjön omges ungefär av 
lika delar öppen jordbruksmark som 
lika delar skogsmark. Värdefull sjö för 
fågellivet och har potential att utveck-
las som en smärre fågelsjö.

J. Bosjön Preliminär naturvärdesklass 3

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Grund sjö.

ARTVÄRDEN
Fåglar: buskskvätta (NT), gulsparv (VU).

BIOTOPVÄRDEN
Vassbälten.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
Strandskydd/–/naturvårdsplan.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Sjörestaurering med ett strandnära bete.
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Vemmentorpasjön ligger nordväst 
om Åsljunga. Sjön omges mest av 
tallblandskog, men även jordbruks-
marker. Det är en medelstor sjö med 
flikiga stränder och smärre öar. Den 
har ett svagt brunfärgat vatten. I 
strandzonerna växer bladvass, pors, 
veketåg och flaskstarr. I den västli-
gaste delen finns en iordningsställd 
badplats med brygga och sandstrand.

K. Vemmentorpasjön Preliminär naturvärdesklass 3

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Sjö

ARTVÄRDEN
Fåglar (exempel): brun kärrhök*, fisktärna.

BIOTOPVÄRDEN
Flikiga stränder, öar, vass.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
Strandskydd/–/naturvårdsplan.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
–
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Smärre sjö, mest omgiven av barr-
skog, men också av myr- och odlings-
marker i den södra delen. Bebyggelse 
saknas i anslutning till sjön. Relativt 
näringsrik sjö med ett brunfärgat 
vatten. Strandnära zon med kärrsilja, 
pors, trådstarr och vass avlöses av 
gungflyn, där missne och sjöfräken 
växer. Ute på vattenspegeln finns gul 
näckros. Grågås noterades, och i sjöns 
direkta omgivningar sågs flera natur-
vårdsintressanta fåglar.

L. Stjärneholmssjön Preliminär naturvärdesklass 3

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Grund sjö.

ARTVÄRDEN
Fåglar (kring sjön): bivråk* (NT), gröngöling* 
(NT), spillkråka* (NT).
Kärlväxter: missne*.

BIOTOPVÄRDEN
Vassbälten, gungflyn.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
Strandskydd/–/naturvårdsplan.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
–
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Smärre sjö omgiven av löv- och barr-
skog. En av få sjöar i kommunen med 
brukad gräsmark ner till sjöstranden. 
Näringspåverkad skogs sjö med ett 
brunfärgat vatten. Våt markspartier 
med blåtåtel och pors finns närmast 
sjön. Stränderna är oftast grusiga och 
steniga, men ställlvis även dyiga. Blad-
vass, bredkaveldun, rörflen och sjösäv 
växer längs med långa sträckor av 
stranden, medan gul och vit näckros 
tar vid längre ute på sjön.

M. Skinningeholmssjön Preliminär naturvärdesklass 3

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Grund sjö.

ARTVÄRDEN
Inga naturvårdsarter noterades.

BIOTOPVÄRDEN
Vassar, kaveldun.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
Strandskydd/–/naturvårdsplan.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
–
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Medelstor sjö i direkt anslutning till 
den södra delen av Åsljunga tätort. 
Skogsmark och bebyggelse ansluter 
närmast till sjön. Vattnet är brunfärgat 
och näringsrikt. Därtill har sjön sänkts 
vid tre tillfällen, senast 1944. Igen-
växning har lett till att den avsnörda 
Kaptensviken i sjöns nordvästra del 
numera är igenvuxen av vass och an-
nan högvuxen högörtvegetation. Det 
finns också långa sträckor av grusiga 
till steniga stränder där det också 
finns flera bad- och båtplatser.

N. Åsljungasjön Preliminär naturvärdesklass 3

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Grund sjö.

ARTVÄRDEN
Fåglar: sävsparv (VU).
Kärlväxter: exempelvis vildris (VU).

BIOTOPVÄRDEN
Skyddade vikar, vassbälten.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
Strandskydd/–/naturvårdsplan.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
–
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Större sjö belägen söder om Åsljunga 
och öster om Örkelljunga. Den omges 
av skogs- och jordbruksmarker. Sjön 
karaktäriseras av långgrunda grusiga 
till sandiga stränder med smärre vikar 
där vass och sjösäv växer. Sjön är 
måttligt näringsrik och har ett svagt 
brunfärgat vatten. Trots långa sträckor 
med ogynnsamma stränder med 
branta kanter så har sjön ett relativt 
rikt fågelliv och anges som ett bra 
exempel på en sjö i Skåne med en 
trollsländefauna knuten till näringsfat-
tiga klarvattensjöar (Billqvist & Birke-
dal 2016). Ett av få utpekade Natura 
2000-objekt i kommunen.

O. Lärkesholmssjön Preliminär naturvärdesklass 1

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Grund sjö.

ARTVÄRDEN
Fåglar: drillsnäppa*, enkelbeckasin, fisk-
gjuse*, fisktärna, storlom, sävsparv (VU).
Kärlväxter: strimtåg* (EN).

BIOTOPVÄRDEN
Stor vattenyta, flacka långgrunda stränder, 
strandbrinkar, vassbälten.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
Natura 2000-område (SE0420294), strand-
skydd/–/naturvårdsplan.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
–
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Större sjö strax sydöst om Örkelljunga 
tätort. Sjöns avlopp utgörs av Pinnån, 
som sedan rinner genom samhället 
Örkelljunga och vidare ner i Rönneån. 
Lövskogar dominerar i de näramste 
omgivande markerna, men även en 
ökad grad av bebyggelse på den östra 
och norra sidan ansluter närmast till 
sjön. Vattnet är svagt humöst och 
har en något förhöjd näringshalt. 
Stränderna är flacka och flikiga med 
förekomster av kortskottsvegetation 
som strandpryl och notblomster. Flera 
större uddar skjuter ut i sjöns södra 
del. Glesa bestånd förekommer av 
bladvass, bredkaveldun och sjösäv 
kantar stränder och vikar. Värdefull få-
gelsjö, framför allt för rastande fåglar. 
Sjön är också viktig för friluftslivet.

P. Hjälmsjön Preliminär naturvärdesklass 2

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Sjö.

ARTVÄRDEN
Däggdjur: utter (NT).
Fåglar (häckfåglar): sävsparv (VU). Rastande 
fåglar (exempel): bergand (VU), brunand 
(VU), gråtrut (VU), kungsfiskare (VU), stjärt-
and (VU) och svärta (NT).
Kärlväxter: klockgentiana (VU), vildris (VU).

BIOTOPVÄRDEN
Grunda vikar, flikiga flacka stränder, kort-
skottsvegetation, vassbälten.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
Strandskydd/–/naturvårdsplan.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
–
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Smärre myrpräglad och grund sjö i 
skogslandskap. Myrvegetation och 
gungflyn omger sjöns södra och 
västra sida. Där växer även mycket 
videbuskage, vass och sälg. Sannolikt 
värdefull lekplats för groddjur.

Q. Kallrasjön Preliminär naturvärdesklass 3

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Grund sjö.

ARTVÄRDEN
Inga naturvårdsarter noterades.

BIOTOPVÄRDEN
Vassar, anslutande myrmark, öppet vatten, 
gungfly, videbuskage i strandzon.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
Strandskydd/våtmarksobjekt (del av)/natur-
vårdsplan nr 7.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
–
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Prästsjön är en liten sjö mitt i Örkel-
ljunga tätort, alldeles söder om 
kyrkan. Den nästan cirkelrunda sjön är 
en grundvattensjö och troligen bildad 
som en dödisgrop från den senaste 
istiden. Sjön har restaurerats som följd 
av tidigare näringsrika utsläpp. Gråal, 
kalmus, pilörtar, smalkaveldun och 
topplösa är exempel på växter växer 
i strandkanten. Rörhöna är en regel-
bunden häckfågel. 

R. Prästsjö Preliminär naturvärdesklass 3

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Småvatten.

ARTVÄRDEN
Insekter: artrik trollsländefauna.

BIOTOPVÄRDEN
Vass, kaveldun, solbelysta stränder.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
–/–/naturvårdsplan.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
–
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Näringsrik slättsjö några kilometer 
sydväst om Örkelljunga. Sjön omges 
numera av expanderande vitt ut-
bredda vassar och kaveldun. Därtill 
är den öppna vattenspegeln till 
stora delar igenväxt med näck rosor. 
Fastmarksholmar med löv bestånd 
finns ute i vide buskagen, som även 
de verkar breda ut sig i vasshavet. 
Fågeltorn är uppfört på sjöns nord-
östra strand, men utsikten krymper 
stadigt på grund av uppväxande sly 
och träd. Sammantaget ett stort och 
variationsrikt sjö- och våtmarksom-
råde. Ett av kommunens i särklass 
viktigaste och värdefullaste fågelom-
råden med förekomst inte bara av 
många rödlistade häck fågelarter, utan 
också rastande och flyttande fåglar. 
Områdets värden är dock akut hotade 
av en sedan länge pågående igenväx-
ning och tidigare observerade fåglar 
som kornknarr, småfläckig sumphöna, 
storspov och årta ses inte längre.

S. Flinka sjö Preliminär naturvärdesklass 2

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Grund sjö/våtmark.

ARTVÄRDEN
Fåglar: bivråk (NT), buskskvätta (NT), duvhök 
(NT), enkelbeckasin, gröngöling (NT), gul-
sparv (VU), göktyta,  kungsfågel (VU), mindre 
hackspett (NT), spillkråka (NT), stare (VU), 
sånglärka (NT), sävsparv* (VU), vattenrall.

BIOTOPVÄRDEN
Solbelyst klarvattenyta, stora vassar med 
kaveldun, videbuskage, fastlandsöar med 
lövinslag, död lövved.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
Strandskydd/–/naturvårdsplan nr 51.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Restaurering av igenväxt fågelsjö. En särskild 
skötselplan bör tas fram för genomförande.
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Liten sjö belägen mitt i tätorten 
Skånes-Fagerhult. Omges av lövskog, 
tomter och parker. Brunt relativt 
näringsrikt vatten. Smärre vikar och 
uddar går ut i sjön. Längs stranden 
växer bälten av jättegröe, sjösäv och 
vass, medan näckrosor tillstöter ute 
på vattenytan. Lövsumpskog med 
missne och gungfly ansluter direkt till 
sjöns västra strand och kärrvegetation 
i sjöns tillflöde söderut.

T. Fagerhultasjön

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Grund sjö.

ARTVÄRDEN
Kärlväxter: missne*.

BIOTOPVÄRDEN
Vassbälten, gungflyn, vikar, uddar.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
–/–/naturvårdsplan nr 105.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
–

Preliminär naturvärdesklass 3
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Större göl omgiven av en smal zon 
mossemark och barrskog strax norr 
om Fedingesjön i den nordöstligaste 
delen av kommunen. Flaskstarr och 
blåtåtel växer vid kanterna liksom 
dy- och sumpstarr medan gul näckros 
kan ses ute på vattenytan. Högvuxen 
tall växer i kanterna till mossen. Inslag 
finns även av grov tall och klena 
talltorrakor.

U. Svartegyl

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Småvatten/göl.

ARTVÄRDEN
Groddjur: vanlig padda*.

BIOTOPVÄRDEN
Vattenspegel, grov tall.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
Strandskydd/–/naturvårdsplan nr 103.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
–

Preliminär naturvärdesklass 3
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Lillsjön ligger väster om Lärkesholms-
sjön, endast skild från denna större 
sjö av en smärre åsbildning. Lillsjön 
är klart mindre än sin granne, varifrån 
tillflödet kommer. Vattenomsätt-
ningen är därmed snabb. Formen av 
Lillsjön är avrundat rektangulär. På 
den norra sidan finns några utgående 
uddar. I smärre vikar finns smala bår-
der av vass och sjösäv, men skyddade 
vikar och öar saknas. Sjön omges mest 
av lövskog. Bebyggelse finns endast 
på den västra stranden vid Sjöhult-
skvarn och Lärkasjöhult. Här finns 
häckande grågås, men fågellivet är 
inte lika artrikt som i grannsjön. Flota-
gräs, en art av igelknopp, kan nämnas 
bland intressanta arter i övrigt.

V. Lillsjön

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Grund sjö.

ARTVÄRDEN
Kärlväxter: flotagräs.

BIOTOPVÄRDEN
Uddar, vassbårder.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
Strandskydd/-/naturvårdsplan.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
–

Preliminär naturvärdesklass 3
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Vattendragets källor finns i den norra 
delen av kommunen, väster om Skå-
nes Fagerhult. Efter att ha passerat 
de tre sjöarna Svarta sjö, Vita sjö och 
Gärdsjön når den Vemmentorpasjön, 
den största sjön i avrinningsområdet 
i kommunen. Från utloppet i sjöns 
västra del rinner Stensån västerut mot 
länsgränsen till Hallands län. Ån rinner 
mest genom ett barrskogsdominerat 
skogslandskap, och är inte så mycket 
påverkat av jordbruk. Detta medför att 
vattnet är relativt näringsfattig men 
färgad av humusämnen. I åns övre 
lopp rinner vattendraget långsamt 
fram, oftast i en rätad fåra. I de nedre 
delarna ökar strömmande partier med 
sten och grus som bottenmaterial. 
Andelen jordbruksmark och lövskog 
ökar här, koncentrationen av humus-
ämnen minskar och därmed klarnar 
vattnet. Ån är ganska liten, ofta bara 
någon meter bred, och delar ibland 
upp sig i flera fåror. Vid elfisken har på-
träffats bland annat öring, elritsa och 
ål. I slutet av 1980-talet fanns fortfa-
rande flodkräfta. Ytterligare arter, som 

X. Stensån

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Vattendrag, å.

ARTVÄRDEN
Fiskar: öring, elritsa, ål (CR), flodkräfta (CR), 
troligen utgången.

BIOTOPVÄRDEN
Botten med block, grus, sten, sand, ström-
mande partier.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
Strandskydd/elfisken/värdefullt vatten för 
naturvärden, naturvårdsplan Stensån.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Exempel: Restaurering av kanaliserade 
sträckor. Åtgärdande av vandringshinder.

Preliminär naturvärdesklass 1

lax och havsnejonöga, reproducerar 
sig i åns halländska del. Det är i de 
västligaste delarna av ån, nedströms 
Vemmentorpasjön, som åns natur-

värden är som högst. Ån kalkas för att 
motverka försurning.
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Vattendragets källor finns i den norra 
delen av kommunen och ingår i Rön-
neåns avrinningsområde. Rönneån 
mynnar i Skälderviken. Brödjasjön, 
Stjärneholmssjön och Skinning-
eholmssjön är de översta sjöarna i 
Pinnåns avrinngsområde. Pinnån 
rinner sedan genom flera viktiga sjöar 
i sydvästlig riktning genom kommu-
nen, t.ex. Åsljungasjön, Hjälmsjön, Lär-
kesholmssjön och Flinka sjö. De övre 
delarna utgörs av skogs- och myrmar-
ker, medan öppnare landskap och 
mer tättbefolkade områdena ansluter 
i åns södra delar inom kommunen. Ör-
kelljunga reningsverk leder ut vatten 
till Pinnån. I de övre delarna av avrin-
nigsområdet är ån bara meterbred, 
men ökar sen till flera meters bredd 
längre söderut. Strömmande partier 
omväxlar med lugnflytande. Åns vat-
tenfärg och näringsinnehåll varierar i 
olika delar av avrinningsområdet och 
under olika delar av säsongen. Av fisk 
är stationär öring, bäcknejonöga och 
elritsa noterade. Studier av bottenfau-
nan har visat på artrika djursamhällen 
och indikerat goda förhållanden. Det 
är i de sydligaste delarna av ån, ned-
ströms Hjälmsjön, som åns naturvär-
den är som högst.

Y. Pinnån

HUVUDSAKLIG NATURTYP/BIOTOP
Vattendrag, å.

ARTVÄRDEN
Fiskar: öring (stationär), elritsa, bäckne-
jonöga.

BIOTOPVÄRDEN
Botten med block, grus, sten, sand. Ström-
mande och forsande partier.

OMRÅDESSKYDD/INVENTERINGAR/PLANER
Strandskydd/elfisken/naturvårdsplan Pinnån.

ÖNSKVÄRD SKÖTSEL
Exempel: Restaurering av kanaliserade 
sträckor. Åtgärdande av vandringshinder.

ÖVRIGT
För mer information om bland annat vat-
tenkemi, ekologisk status, bottenfauna och 
elfisken hänvisas till recipientkontrollen för 
Rönne å (Ringsjöns vattenråd).

Preliminär naturvärdesklass 1


