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Kommunens varierande natur skapar möjlighet för 
många olika djur att leva och hitta föda. En del djurar-
ter, som däggdjur och fåglar, fi nns i fl era olika livsmil-
jöer (biotoper), medan andra djurgrupper är knutna 
till mera specifi ka miljöer. En del arter, t.ex. groddju-
ren, har så speciella krav att de bara fi nns i få mycket 
specifi ka områden. 

Skogens djur
Hjortdjuren, dvs. älg, kronhjort, dovhjort och rådjur, 
är skogens större djur. De hittar skydd i skogen, men 
söker ofta mat utanför skogen. Kronhjorten är en 
svensk art och fi nns främst inom kommunen i ett om-
råde som sträcker sig från Bellinga upp till Fyledalen 
(Nyvångsskogen) i nordost. Dovhjorten är inte en in-
hemsk art, utan den har fötts upp i hägn i anslutning 
till större gods, bl.a. Övedskloster och Sövdeborg. 
Från hägnen har djuren rymt och spritt sig. Rådjuret 
är däremot en inhemsk art. Både dovhjort och rådjur 
är vanliga arter i de fl esta skogsområden i kommunen 
och de fi nns också i hagmarker och på halvöppna be-
tesmarker. Stödutfordring och ett lågt jakttryck har 
gjort att båda arterna nu är vanliga. Ibland kan man 
få se ”djurens konung” älgen i skogarna vid Sandham-
maren, där det nu fi nns en livskraftig älgstam. Enstaka 
älgar förekommer också framför allt i kommunens 
norra delar och t.o.m. i Sandskogen. 

Förr i tiden tillhörde allt hjortvilt kungen, det var 
först 1793 som ”vanligt folk” också fi ck jaga dessa. 

När jaktförbudet upphörde minskade antalet hjort-
djur katastrofalt och djuren höll nästan på att bli ut-
rotade. Omkring 1830 fanns det t.ex. bara ett 50-tal 
rådjur kvar i hela Sverige. För att förhindra rovdriften 
ändrades jaktlagstiftningen, men det var först i mitten 
på 1900-talet som hjortdjuren åter märkbart ökade i 
antal.
 
Bland skogens rovdjur är räven viktig då den reglerar 
mängden medelstora och mindre djur. Rävarnas större 
byten är bl.a. rådjurskid och harungar men de jagar 
också små djur som sorkar och möss. Räven fi nns, för-
utom i skogen, också i halvöppna och öppna marker 
som hagmarker och betesmarker. Rävstammen drab-
bades för ca 30 år sedan av skabb och antalet rävar 

Djurliv

Älg i kanten mellan Sandskogen och Öja mosse. Foto: Ulf 
Mörte.

minskade då kraftigt. Detta förde i sin tur med sig att 
antalet rådjur, fältharar och fasaner ökade. Rävstam-
men har nu i stort sett återhämtat sig.

Mården, som förr enbart var knuten till skogen, kan 
man idag också träffa på i öppna marker och t.o.m. 
inne bland bebyggelse. Den har under de senaste år-
tiondena ökat kraftigt, troligen främst till följd av att 
jakten på den har minskat. Vesslan, som är den minsta 
i mårdfamiljen, fi nns också i skogen, framförallt på 
hyggen, där den jagar skogssork och skogsmöss. Spår i 
snön avslöjar att den är ganska vanlig.

Ekorren fi nns framför allt i blandskog där den söker 
föda, men också i hasselrika hagmarker. Ibland träffar 
man även på den i parker och trädgårdar. Ekorren var 
mycket vanligare förr och jagades då för sin päls skull  
(gråverk).
 
Många däggdjursarter fi nns i fl era olika naturtyper. 
Fältharen träffas t.ex. ofta på i övergångszonen mellan 
skog och betesmark, men också på åkermark. Skogen 
ger ett bra skydd och på betes- och åkermarken fi nns 
födan. Fältharen är ingen inhemsk art utan fördes in 
till Sverige i slutet på 1800-talet. Vildsvinet är däre-
mot en ursprunglig svensk art, men utrotades i Sve-
rige under 1600-talet. Vildsvin har sedan fötts upp i 
hägn, men under 1970-talet rymde grisar från hägnen 
och förökade sig sedan snabbt eftersom de är relativt 
svårjagade. Idag har vi en frilevande stam och grisarna 
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fi nns nu i större delen av kommunen. Den uppbökade 
jorden, som de lämnar efter sig gynnar  bokföryngrin-
gen i skogen, men skador på grödor och betesmark är 
ett problem.

Bland skogens smådjur tänker man kanske främst på 
skogsmusen. Den större skogsmusen är vanlig i bok-
skog där den gärna lagrar bokollon i håligheter i gamla 
träd.

Vackra gamla alléer fi nns ofta längs vägar fram till 
gods och större gårdar. I hålrummen i de gamla trä-
den samlas mulm som är en blandning av söndersmu-
lad ved, döda insekter, löv och spillning från fåglar 
och fl addermöss. Här trivs skalbaggar och andra in-
sekter. Håligheterna är också bra boplatser för fl ad-
dermöss, som lever på insekter och som ofta jagar i 
och utmed alléerna. Fladdermöss fi nns också i äldre 
lövskogar och parker där det fi nns  hålträd. Här kan 
man bl.a. träffa på långörad fl addermus, trollfl adder-
mus och mustaschfl addermus. Långörad fl addermus 
är en ganska vanlig art som också fi nns i urbana mil-
jöer där den bl.a. bor på vindar. Trollfl addermus och 
mustaschfl addermus bor däremot bara i trädhåligheter 
och eftersom hålen är en bristvara är arterna sällsynta. 
Håligheter i gamla träd kan också bli bra häcknings-
platser för många fåglar. 

En rad olika fågelarter är knutna till lövskogar, t.ex. 
lövsångaren, som ofta fi nns i skogens gläntor och 

bryn. Den och bofi nken är två av våra vanligaste häck-
fåglar. Andra vanliga småfåglar är koltrast, taltrast, 
talgoxe, blåmes och gransångare.  En del fåglar för-
knippar man speciellt med lövskog. Sommargylling, 
blåmes, trädkrypare och nötväcka är exempel på såda-
na arter. Speciella arter för bokskogen är grönsångare 
och stenknäck, medan kungsfågel är typisk för gran-
skogen. Vissa fågelarter kanske häckar i barrskog men 
är beroende av lövskogen och den öppna marken när 
de söker efter föda. Andra fågelarter är mera knutna 
till barrskog och har gynnats av planterade barrskogar, 
t.ex. spillkråka och tofsmes. 

Både kattuggla och skogsduva behöver ihåliga träd 
för att häcka. Skogsduvans bohål är ofta gamla spill-
kråkebon. Man kan därför säga att spillkråkan är en 
nyckelart eftersom den ”tillverkar” håligheter som kan 
användas av andra arter, i det här fallet skogsduvan. 

En fågel som man kanske speciellt förknippar med 
skogsmark är korpen. Den var förr ganska ovanlig 
men är idag relativt vanlig i hela landet. Man tänker 
nog inte på att vadarfåglar kan vara knutna till skogs-
mark. Men morkullan är faktiskt en skogslevande va-
dare och den fi nns ganska allmänt i bok- och bland-
skogar inom kommunen.

Bland häckande rovfåglar, som är knutna till skogs-
mark, kan bl.a. nämnas röd glada, ormvråk, duvhök, 
sparvhök, lärkfalk och även kungsörn. Men de fl esta 

Lövsångare. Foto: Bengt Bengtsson, Simrishamns kommun.
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Glada. Foto: Ingrid Wilén.

av fåglarna söker ofta sin föda utanför skogen, i hag-
marker, betesmarker och ute på åkermarker. Rovfåg-
larna är idag fredade men trots detta fortsätter många 
av arterna att minska. Ett undantag är röd glada, som 
har ökat mycket kraftigt sedan 1970-talet. Arten var 
länge utrotningshotad till följd av att den blev förgif-
tad och kraftigt jagad utomlands. Intensiv stödutfod-
ring under vintern har gjort att de gamla fåglarna har 
stannat kvar under vintern och detta har i sin tur lett 
till att fl er fåglar har överlevt. Idag är gladan vanlig och 
man ser den ofta t.ex. vid soptippen vid Hedeskoga, i 
skogarna kring Krageholmssjön och Ellestadsjön samt 
utefter Fyledalen.

Många av skogens lägre stående djur är nattaktiva, 
men under en skogspromenad kan man träffa på bl.a. 
myror, skogssniglar, tordyvlar och enstaka dagfjärilar. 
Skogssnigeln är en viktig renhållare i skogen eftersom 
den äter det mesta. Tordyveln är dagaktiv och oftast 
ser man den i närheten av hästspillning, där den lägger 
sina ägg. Vanliga skogslevande dagfjärilar är bl.a. sorg-
mantel, citronfjäril och silverstreckad pärlemorfjäril. 
Sorgmantelns larver lever på björk och sälg, citronfjä-
rilens på brakved och den silverstreckade pärlemorfjä-
rilens värdväxt är violer.

Djur knutna till halvöppna områden
Skogsbrynet, övergångszonen mellan skogen och om-
givningen, är en värdefull reträttplats för växter som 
tidigare växte i hagmarker och på betes- och ängsmark 

och många träd och buskar här är värdväxter för fl e-
ra dagfjärilar. Blommande träd, buskar och örter ger 
också sommartid föda, i form av nektar och pollen, 
till fjärilar och andra insekter. Harar, kaniner och rå-
djur kan söka föda i skogsbrynet, kvistar och knoppar 
blir till föda och fåglar kan livnära sig på bär och frön. 
Skogsbrynet ger också många möjligheter som bo- och 
övervintringsplats för olika insekter och djur. 

Många av skogens djur letar föda i mera öppna mar-
ker. I hagmarker är det t.ex. vanligt att räv, rådjur, fält-
hare och vildsvin letar efter mat. Andra vanliga djur i 
hagmarker är mårddjuren iller, hermelin och grävling. 
Grävlingen är ett medelstort djur (väger mellan 6 och 
17 kg) och den är vanlig i ett blandat skogs- och jord-
brukslandskap. Den är allätare och livnär sig på små-
djur, som daggmask, men äter också bär och frukter. 
Illerns vanligaste föda var förr vildkanin, men detta 
har ändrats eftersom kaninstammen under senare tid 
minskat på grund av kaninpest och gulsot. Illern har 
därför övergått till att även jaga mindre djur som gna-
gare och grodor. Illern har ökat under senare decen-
nier, vilket däremot den mindre hermelinen inte gjort. 
Troligen beror detta på att skydd i form av bl.a. öppna 
diken och åkerholmar har minskat i landskapet. Andra 
djur som gynnas av ett mosaikartat halvöppet landskap 
med rester av gammalt jordbrukslandskap är gnagare. 
De vanligaste arterna är skogssork och mindre skogs-
mus. Båda arterna varierar kraftigt i antal mellan åren. 
Vissa år, då de är många, fi nns de också ute i åker- och 
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Mink. Foto: Bert Rydhagen.

beteslandskapet. Andra djur som fi nns här, speciellt 
om det också fi nns våtmarker i anslutning, är fl adder-
mössen, bl.a. stor fl addermus och nordisk fl addermus, 
vattenfl addermus och dvärgfl addermus. En begrän-
sande faktor för fl addermössen är dock ofta bristen 
på lämpliga hålträd. 

Hagmarker, speciellt om de är buskrika, har ofta också 
ett rikt fågelliv med många fågelarter. Typiska arter är 
bl.a. törnsångare, ärtsångare, gulsparv och grönfi nk. 
Andra arter som är vanliga i hagmarker, men som 
minskar när markerna försvinner, är gök, göktyta, 
törnskata, stenskvätta och hämpling. Många rovfåglar 
jagar också i hagmarker t.ex. röd glada, ormvråk, lärk-
falk och kungsörn. Hagmarker som har varit betade 
under lång tid och inte gödslats har ofta också en art-
rik skalbaggsfauna, med bl.a. dyngbaggar och jordlö-
pare. Detsamma gäller ett stort antal andra insekter. 
Vanliga fjärilar är t.ex. nässelfjäril, påfågelöga, slåtter-
gräsfjäril och puktörneblåvinge. Om det fi nns gamla 
träd i hagmarken fi nns också ofta sällsynta vedinsek-
ter. Ett exempel på detta är läderbaggen och ekoxen 
som förekommer i hagmarken vid Ellestadsjön. 

Några fåglar som man ofta förknippar med skånskt 
kulturlandskap, men som minskat i antal, är bl.a. rapp-
höna, tofsvipa, sånglärka och ladusvala. Andra arter 
som däremot ökat kraftigt är kajan, råkan, kråkan och 
skatan som mer och mer söker sig till bebyggda om-
råden. Råkan bygger numera gärna sina bon i anslut-

ning till bebyggelse, något som kanske inte alla är så 
förtjusta över då fåglarna kan vara ganska högljudda. 
Glädjande är däremot att kornsparven på grund av 
insatser från brukare, naturskyddsföreningen m.fl ., 
nu har ett säkert fäste i Hammars omgivningar. Bland 
vanliga småfåglar kan annars nämnas ängspiplärka och 
stare. Stararna ser man också ofta i fl ockar under sen-
sommaren då de letar efter bl.a. harkrankslarver på 
betesmarker. Under vinterhalvåret kan man också se 
fl ockar av sädgäss, bläsgäss, vitkindade gäss, kanada-
gäss och prutgäss som betar på de vidsträckta betes-
markerna längs kusterna. 

Det öppna jordbrukslandskapets djur
Det mera öppna jordbrukslandskapets djurliv är be-
roende av skydd som fi nns i landskapet som träd- och 
buskrader, dungar m.m. Förutom hjortdjuren är fält-
haren och vildkaninen vanliga djur här. Fältharen in-
planterades i slutet av 1800-talet och vildkaninen om-
kring 1900. Rävens förekomst varierar mellan åren på 
grund av rävskabben. Räven livnär sig på smådjur som 
möss, sorkar, vildkaniner, harar, fåglar m.m. Illern hål-
ler gärna till längs vattendrag och äter ungefär samma 
föda som räven och detsamma gäller för småvesslan. 
Minken fångar däremot förutom smågnagare även sjö- 
och sumpmarksfåglar, fi sk, groddjur m.m. Minken är 
en ”rymmare” från pälsfarmar, som man startade på 
1920-talet. Detta har lett till att det idag fi nns en frile-
vande minkstam. 

Tofsvipa. Foto: Bert Rydhagen.
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Flickslända en insekt som förekommer i anslutning till våtmar-
ker. Foto: Bert Rydhagen.

Ladusvalan är en fågel som man ofta förknippar med 
lantlig idyll, men idag är den inte så vanlig. De stora 
förändringarna i landskapet sedan mitten på förra se-
klet, med mekanisering, rationalisering till större enhe-
ter m.m. har gjort att skydd och delvis också möjlighet 
att söka föda har minskat för djuren. Bekämpning av 
”ogräs” har gjort att insekter som varit beroende av 
”ogräsen” har minskat och detta har i sin tur lett till 
att de insektsätande fåglarna har minskat. Fågelarter 
som påverkats av detta är rapphöna och också troli-
gen sånglärka. Å andra sidan har andra fågelarter ökat 
p.g.a. större spill vid mekanisering av potatis- och 
betupptagning. Den ökade tillgången på föda under 
hösten har t.ex. gynnat kråkfåglar och gäss och fort-
farande förekommer ibland de trevliga ladusvalorna i 
anslutning till bondgårdarna.

Djur knutna till våtmarker och 
vattenmiljöer
I våtmarker och småvatten trivs gräsand, sothöna, hä-
ger, svan m.fl . våtmarksfåglar. Inom kommunen fi nns 
det ovanligt många dammar med smådopping och 
gråhakedopping, två arter som är ganska sällsynta.  
Båda är insektsätare och att de är vanliga här beror 
troligen bl.a. på att dammarna saknar fi sk som kon-
kurrerar om födan. Gråhakedoppingen, som är Ystads 
kommunfågel, häckar t.ex. i Skridskodammen i anslut-
ning till Ystad (bild se rapportens baksida). Rovfåglar 
som havsörn, kungsörn, brun kärrhök och röd glada 

Insekter som är vanliga i anslutning till våtmarker är 
bl.a. olika grupper av sländor, som fl icksländor, jung-
frusländor och trollsländor. Exempel på vattenlevande 
skalbaggar är dykare. Dykarnas larver är riktiga rov-
djur, de största arterna kan t.o.m. äta upp fi sk- och 
grodyngel. Vackra dagfjärilar i våtmarksmiljöer är t.ex. 
älggräspärlemorfjäril och brunfl äckig pärlemorfjäril.

Kommunens två stora sjöar Ellestadsjön och Krage-
holmssjön är båda fi skrika och i båda bedrivs yrkesfi s-
ke. De dominerande fi skarterna i Krageholmssjön är 
abborre och mört. Andra fi skar är braxen, gärs, gädda, 
benlöja, ruda och nissöga. Dessutom har gös och ål 
satts ut i sjön under senare år. Fisksamhället i Krage-
holmssjön är typiskt för näringsrika sjöar med främst 
unga fi skar. Men till skillnad från andra näringsrika 
sjöar dominerar abborre och mört i stället för karp-
fi skar, som annars är det vanliga. Provfi ske i Krage-
holmssjön har visat på att syrgashalterna är goda även 
i sjöns djupare delar och att fi skförekomsten var riklig. 
Motsvarande data för Ellestadsjön visar att också här 
är abborre och mört vanliga, men här är också karp-
fi skar vanliga. Andra arter i Ellestadsjön är bl.a. gädda, 
gärs, sarv, benlöja och sutare. Även i Ellestadsjön sätts 
ål ut. 

I Krageholmssjön häckar bl.a. grågäss och i båda sjö-
arna häckar också arter som skäggdopping, storskarv, 
grågås och gräsand samt säv- och rörsångare och vat-
tenrall. Sjöarna och området däremellan är också vik-

jagar också gärna i anslutning till våtmarker. Våtmar-
ker är också en miljö för grodor. Många grodarter har 
minskat sedan 1950-talet. Troligen beror detta på fl era 
orsaker. En kan vara den minskade våtmarksarealen, 
en annan att grodornas hud är tunn och genomsläpp-
lig och därför lätt påverkas av gifter i miljön. Under 
senare år har emellertid fl era grodarter ökat igen och 
Ystads kommun är speciellt känd för att vara ett säkert 
fäste för den fridlysta lövgrodan.
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Djurliv på på några meters djup på sandiga bottnar utanför Ystad. I nedre vänstra hörnet, havsbortmask. Ovanför denna simmar slamm-
märlan och märlkräftan. Till höger tusensnäckan (överst)  och  köpenhamnsmusslan. Nere i den ljusa sandbotten syns från vänster 
sandmussla, hjärtmussla och östersjömussla. Och på botten fi nns också aggregat av blåmusslor, enstaka hästräkor och sandstubbar 
mellan ålgräsbladen. Teckning: Sven-Bertil Johnsson.

tiga lokaler för rastande och övervintrande gäss, t.ex. 
grågås, sädgås och bläsgås och rovfåglar som glador, 
örnar och vråkar. I Ellestadsjön kan man under hös-
ten få se upp mot 2000 gräsänder, 100 skedänder, 
1000 viggar, 700 brunänder, 300 storskarvar, 50 sals-
krakar och 200 skäggdoppingar. Under sensommaren 
och hösten uppehåller sig fl era tusen grågäss, sädgäss 
och bläsgäss i området.

I kommunens åar och bäckar fi nns en rad olika fi skar-
ter. Ål fi nns  t.ex. i Svarteån, Fyleån, Nybroån, Kabu-
saån och Tygeå, elritsa fi nns i Fyleån och Nybroån, id  
fi nns i Nybroån, mört fi nns i Svarteån och Nybroån, 
öring fi nns i Svarteån, Fyleån, Nybroån och Kabusa-
ån, stensimpa fi nns i Fyleån och Nybroån, småspigg  
och bäcknejonöga fi nns i Fyleån.

I åarna längs kusten stiger också havsöring i stora 
mängder, och framför allt i Nybroån kan sportfi sket 
efter den storvuxna havsöringen vara riktigt bra.

Djur knutna till havsmiljö
De grunda bottnarna längs kusten med ”skogar” av 
tång och ”ängar” med ålgräs är en bra uppväxtmiljö 
för en rad olika djurarter. Här fi nns havsborstmaskar, 
musslor, snäckor, havsgråsuggor och tångloppor och 
här söker fi sken sin föda. Havsområdet längs kusten 
har stor betydelse för fi sket och längs kusten och i 
havet utanför bedrivs yrkesfi ske av ål, lax, havsöring, 

stor del av året pågår också fågelsträck längs kusten, 
vilka kulminerar under vår och höst. Mindre känt är 
kanske att även fl addermöss fl yttar. I slutet av augusti 
och början av september samlas ett stort antal fl ad-
dermöss här då de är på väg till kontinenten. Sällsynt-
heter som barbastell (Barbastella barbastellusa) kan bl.a. 
observeras vid Engelska bryggan.

plattfi sk och torsk. Fisket längs kusten efter havsöring 
håller världsklass, vilket visar sig i ett stort antal gäs-
tande sportfi skare. 

Fågellivet längs kusten domineras bl.a. av gråtrut, 
havstrut, enstaka silltrutar, dykänder som ejder, vigg 
och småskrakar samt rödbena och strandskata. Under 
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Djur i urbana miljöer
Även i kraftigt människopåverkade områden har 
många djur anpassat sig och funnit en lämplig livs-
miljö. Räv och grävling kan leva i parkområden om 
det fi nns större ostörda områden och igelkottar kan 
få en tillfl yktsort i trädgårdar där de gärna övervint-
rar i öppna komposthögar, rishögar eller täta buskage. 
Andra djur som anpassat sig till parker och trädgårdar 
är mullvad och kanin, samt ekorren som kan bli riktigt 

Igelkotteungar - rara djur som gärna bor i trädgårdsmiljöer. 
Foto: Bert Rydhagen.
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framtaget av Naturkonsult Gerell.

Kaja i körsbärsträd - en fågel som anpassat sig till bebyggd 
miljö. Foto: Bert Rydhagen.

tam om den matas. Paddan är inte ovanlig i fuktiga 
gömställen i parker och trädgårdar. Många småfåglar 
har också anpassat sig till människomiljöer och speci-
ellt pilfi nken är en vanlig ”tiggare” vid utomhuskaféer. 
Andra vanliga fåglar i parker och trädgårdar är talgoxe, 
blåmes, stare, koltrast, lövsångare och trädgårdssång-
are. Fågellivet kan i parker och trädgårdar uppvisa en 
artrikedom som motsvarar det som fi nns i gamla ädel-
lövskogar och hagmarker med buskar och träd.
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Området är småkuperat i norr, har framträdande pla-
tåliknande kullar i söder och  den mäktiga Fyledalen 
som kontrast i öster. Landskapet har präglats av jord-
bruksdrift under lång tid och stora delar är uppodlade, 
men rester återstår av 1800-talets beteslandskap med 
fäladsmarker, hagmarker och våtmarker. Bok- och 
ädellövskog breder ut sig i Fyledalens sluttningar, 
Nyvångsskogen och Baldringe ängar. I fl era av om-
rådets tidigare mossar och kärr har brutits torv och 
genom detta har öppna vattenytor skapats, bl.a. i Hö-
gestads mosse, Oxhagen och i Skogshejdan. Fredriks-
bergs mosse är en  relativt opåverkad mosse strax 
söder om Eneborg. Områdets skiftande karaktär och 
delvis ogödslade marker gynnar ett rikt och varierat 
växt- och djurliv med många ovanliga och rödlistade 
arter. Områdets samlade egenskaper och karaktär gör 
det unikt i ett nationellt perspektiv med högsta värde 
ur biologisk, ekologisk, geovetenskaplig, markhisto-
risk och landskapsbildsmässig synpunkt. 

Här beskrivs dels större områden som är värdefulla 
och representativa för landskapet, dels områden med 
särskilda naturvärden. Nummerindelningen och be-
nämningen av områdena följer Länsstyrelsens natur-
vårdsprogram från 2003 för gamla Malmöhus län. 
Avgränsningen av områdena har uppdaterats efter or-
tofoto från 2007 (fl ygbild som korrigerats för att bli 
skalriktig) och hänsyn har också tagits till vilka områ-
den som är utpekade som Natura 2000-områden eller 
har andra förordnanden. I möjligaste mån har också 
odlad mark uteslutits från delområdena med särskilda 
naturvärden. Naturområden som inte är med i Läns-
styrelsens naturvårdsprogram men som bedöms vik-
tiga i ett kommunalt perspektiv har markerats som nya 
områden. Områdenas läge, se Karta 2.

Bedömningsgrunder
Terrängformen/landskapsbilden eller betraktelseland-
skapet är större områden med särskilt värdefull hel-
hetskaraktär (summan av och samverkan mellan de 
olika landskapselementen). Naturtyperna bedöms i 
sin helhet beroende på hur vanliga eller speciella de 
är i landet och regionen. Kompletterande kriterier är 
mångformighet, orördhet, kontinuitet i markutnytt-
jande, biologisk-ekologisk funktion, förutsättning för 
bibehållande av värde, samhällsvärde (t.ex. friluftsliv 
och turism) samt forskningsinsats och undervisnings-
lokal. Den sammanfattade bedömningen av områdena 
görs i en tregradig skala, där kommunens motiv för 
bedömningen  och särskilda naturvärden redovisas. 

Särskilt värdefulla naturområden
Bedömningen av särintressen redovisas för:

• Naturtyp: (N) Naturmiljön i sin helhet, t.ex. ädellöv- 
  skog, bokskog, strandäng, fäladsmark, högmosse
• Botanik (B) speciellt värdefulla kärlväxter.
• Zoologi (Z) speciellt värdefullt djurliv.
• Geologi (G) viktiga lokaler och mindre områden
  med geologiska bildningar, terrängformer eller på-
  gående naturprocesser, samt vetenskapliga forsk-
  nings- och/eller studielokaler.
• Rörligt friluftsliv (R) viktiga områden där friluftslivs-
  aktiviteter kan utövas med stöd av allemansrätten.
• Landskapsupplevelse (L) områden där ”närupple-
  velsen - naturupplevelsen” också har andra specifi ka   
  värden, t.ex. odlingslandskapet.
• Odlingslandskap (K) områden med spår av ett ålder-
  domligt brukningssätt eller landskapsavsnitt med
  såväl natur- som kulturvärden.
• Särskilt värdefulla vattenområden (V)

1. Fyledalen och området kring Bald-
ringe – Ållskog
Areal: 2989 ha
Klass: 1 
Motiv: Mångformighet, unikt
Naturvärde: N B Z G K L R V
Skydd: Riksintresse naturvård, landskapsbildsskydd, strandskydd 
(Fyleån och Kulleån), naturreservat: Högestads mosse, Skogshejdan 
och Svartskylle. Reservatsbildning på gång för del av Fyledalen och 
Nyvångsskogen. 
Bibehållande av värde: Se delområden.

Underlag
Länsstyrelsens naturvårdsprogram från 2003, 
Bevarandeplaner för Natura 2000-områden
Länsstyrelsens rikkärrsinventering från 2009
Länsstyrelsens och Jordbruksverkets ängs- och hagmarksin-
venteringar
Skötselplaner
Faktaunderlag om djurliv - Naturkonsult Gerell
Egna iaktagelser
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1a. Fyledalen
Areal: 615 ha
Klass: 1
Motiv: Terrängform, geologi, ädellövskog, odlingslandskap, fauna 
och fl ora
Naturvärde: N B Z G K L R V 
Naturtyper: - Fyledalen: vattendrag med fl ytbladsvegetation eller 
akvatiska mossor (3260), artrika torra-friska låglandsgräsmarker 
av fennoskandisk typ (6270), fuktängar med blåtåtel och 
starr (6410), högörtängar (6430), rikkärr (7230), bokskog av 
fryletyp (9110), bokskog av örtrik typ (9130) ek-avenbokskog av 
buskstjärnblomma-typ (9160), lind-lönnskogar i sluttningar och 
raviner (9180) och alluviala lövskogar, som tidvis är översvämmade 
(91E0). - Ljungatorpskärret: Fuktängar med blåtåtel eller starr 
(6410), högörtängar (6430), rikkärr (7230) och alluviala lövskogar 
som tidvis översvämmas (91E0). - Högestads mosse:  artrika torra-
friska låglandsgräsmarker av fennoskandisk typ (6270), fuktängar 
med blåtåtel och starr (6410), högörtängar (6430), öppna svagt 
välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungfl yn (7140) 
och rikkärr (7230)
Skydd: Riksintresse naturvård och fritidsfi ske (Fyleån), 
landskapsbildsskydd, strandskydd längs Fyleån med bifl öden och 
delar av området är utpekat som Natura 2000-område, Högestads 
mosse är avsatt som naturreservat och reservatsförhandlingar pågår 
för de norra delarna i anslutning till Fyledalen.
Rörligt friluftsliv: Fint strövområde, P-plats fi nns i anslutning till 
Högestads mosse och det fi nns även fl era möjligheter till parkering 
i anslutning till Fyledalen.
Bibehållande av värde: För de delar som ingår i reservat, m.m. 
- skötsel enligt upprättade skötselplaner, åtgärdsprogram och be-
varandeplaner. För områden som inte omfattas av dessa - fortsatt 
bete på  ängsmarkerna och naturvårdsanpassad skogsskötsel av 
skogsmarken. 

Fyledalens östra sluttning är en kombinerad förkast-
ning och böjning i berggrunden, medan sluttningarna 
på västra sidan huvudsakligen består av kvartära lager. 

I dalen fi nns nästan vertikalt stående berggrundslager 
från jura och rät  och mellan Lyckås och Kullemölla 
fi nns blottningar av kalksten. Fyledalen karakteriseras 
av branta sluttningar och en plan botten där Fyleån 
rinner fram. Små bifl öden rinner till från sidodalar 
både som ytvatten  och grundvatten. Fyledalen omges 
av markerade, huvudsakligen bokskogsklädda, branta 
dalsluttningar och Fyleån är omgiven av betesmark i  
dalbotten. Vegetationen varierar från artfattig hedve-

Fyledalen. Foto: Eva Nygren.

getation uppe på krönen av sluttningarna till artrik, 
frodig ängsvegetation längst ner i sluttningarna med 
bl.a. stora bestånd med ramslök. Artrikedomen är hög 
och fl era ovanliga  växter förekommer. Småfågelfau-
nan är rik och dalgången utnyttjas ofta av övervint-
rande rovfåglar som glador och örnar. Den rödlistade 
kronhjoren liksom mindre hackspett fi nns i Fyledalen 
och i de fuktiga lövskogspartierna fi nns också många 
mindre vanliga evertebrater. De gynnsamma mark- 
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och klimatförhållandena gör att Fyledalen är ett av de 
botaniskt mest artrika områdena i Skåne. 

Kulleån rinner fram i den största sidodalen till Fyleån. 
Vattenkvaliteten i ån är hög och här fi nns en livskraftig 
stam av stensimpa. Dalen som omger ån är förhållan-
devis trång och i slänterna fi nns delvis hävdade rikkärr, 
hagmarker och alskog. Ljungatorpskärret utmed Kulleån 
inventerades i rikkärrsinventringen år 2006 (nr 148 - 
yta  0,5 ha). Då noterades här soligena och topogena 
rikkärrytor med gräs/starrvegetation på fastmatta, ax-
agvegetation på fastmatta och mindre områden med 
mjukmatta utan vegetation. Bland speciella mossar-
ter för rikkärr nämndes kamtuffmossa, källtuffmossa 
och kalkkällmossa och de rödlistade arterna blåtåg, 
kärrjohannesört och majnycklar. Här fi nns också axag, 
trubbtåg, majviva och slåtterblomma. Stor ögontröst 
noterades som försvunnen vid inventeringen men den 
har tidigare funnits i området. 

Kulleån rinner upp i Högestads mosse. På mossen har ti-
digare brutits torv och underliggande kalkrika jordar-
ter har kommit att prägla vegetationen med rikkärr, 
kalkfuktängar, högörtängar, öppna hagmarker och 
fuktängar. Vegetationen är mycket artrik, med fl era or-
kidéarter. Fjärilsfaunan är också artrik med bl.a. starr-
gräsfjäril och kovallnätfjäril. I området fi nns också 
lövgroda och långbensgroda, samt fi sken stensimpa. 
Mossen inventerades i rikkärrsinventeringen 2006 (nr 
149 - yta 7,4 ha). Kärren är huvudsakligen topogena Högestads mosse. Foto: Richard Bergendahl.

och fl era innehåller inslag av kalkfuktäng. Avgräns-
ningen mellan rikkärren och kalkfuktängen är otydlig. 
Speciella rikkärrarter som kan nämnas är späd skorpi-
onmossa och trubbtåg, samt kärrspärrmossa, källtuff-
mossa, slankstarr, näbbstarr, majnycklar, kärrknipprot, 
stor ögontröst, kärrjohannesört m.fl . arter. Vanliga ar-
ter för övrigt i kärret är blåtåtel, bladvass, vattenklöver, 
älggräs och fl askstarr. Rödlistade arter på mossen är 
stor ögontröst, kärrjohannesört och blåtåg samt kalk-
kärrgrynsnäckan.

Högestad - Allevadsmölla 
Ytterligare ett rikkärrområde, som ligger inom områ-
det Fyledalen, inventerades 2007 (nr 150 - yta 0,3 ha). 

Det beskrivs som ett extremrikkärr med brunmos-
sevegetation på fastmatta samt med bäckdråg med 
permanent vatten. Det ligger i en bidal till Fyledalen 
omgivet av åkermark. Bland mossorna kan bl.a. näm-
nas späd skorpionmossa, klotuffmossa och guldspärr-
mossa. Här växer också trubbtåg, kärrknipprot, majvi-
va, kärrjohannesört, ängsnycklar, slåtterblomma samt 
näbbstarr, slankstarr m.fl . arter. 

Fyledalen är unik i landet och av största värde för geo-
vetenskaplig forskning och undervisning, både natio-
nellt och internationellt. De biologiska  och ekologiska 
värdena är mycket höga och dalgången med sina lum-
miga  bokskogssluttningar uppvisar stor naturskönhet. 
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1b. Naturbetesmark vid Getaryggarna norr om 
Ållskog
Areal: 32 ha
Klass: 1
Motiv: Odlingslandskap, landskapsbild, fauna
Naturvärde: N B Z K L
Naturtyper: Fuktängar med blåtåtel eller starr (6410), trädklädda 
betesmarker av fennoskandisk typ (9070) samt kultiverad 
fodermark
Skydd: Riksintresse för naturvård
Bibehållande av värde: Fortsatt betesdrift

De s.k. Getaryggarna utgörs av gammal fäladsmark 
vid Nyvångstorp nordväst om Ållskog. Området om-
fattar ett gammalt kulturlandskap med torr, frisk och 
fuktig betesmark. Mycket gamla, solitära bokar växer 
i området liksom enstaka trädformiga enar. Några 
mindre vattensamlingar fi nns också i området. Det är 
landskapsestetiskt, botaniskt och markhistoriskt in-
tressant. Området är också viktigt för lök- och lövgro-
da som båda förekommer i områdets vattensamlingar.

1c. Skoghusets enefälad
Areal: 29 ha
Klass: 1
Motiv: Odlingslandskap, fauna
Naturvärde: N B Z K
Naturtyper: Torra hedar (4030), enbuskmarker på hedar eller 
kalkgräsmarker (5130), trädklädda betesmarker av fennoskandisk 
typ (9070), lövsumpskogar av fennoskandisk typ (9080) samt 
kultiverad fodermark
Skydd: Riksintresse natur och området är avsatt som kyrkoreservat. 
Området är delvis utpekat som Natura 2000-område
Rörligt friluftsliv: P-plats och informationstavla fi nns i anslutning 
till området.

Bibehållande av värde: Fortsatt betesdrift samt åtgärder enligt 
Länsstyrelsens bevarandeplan för området.

Skoghusets enefälad är en gammal utmarksrest med 
mycket lång beteskoninuitet. Fäladen omfattar en-
buskmark, björkskog samt ädellövskogsområde med 
bok, avenbok, ek, ask och fågelbär. I området fi nns 
fl era anlagda mindre småvatten. På fäladen växer bl.a. 

knägräs, backtimjan, svinrot, kattfot, backnejlika, blå-
suga och prästkrage. 

Området är också en av lövgrodans viktigaste re-
produktionslokaler, och är även lokal för klockgroda 
(planterades in i slutet av 1980-talet), samt vattensala-
mander. De biologiska värdena är tillsammans med de 
markhistoriska mycket höga.

Några av de blommor som fi nns i Ystads kommun. Från vänster i övre raden: smörbollar, kabbleka, gullpudra och majviva. Från vän-
ster mellersta raden: kärrknipprot, gökblomster, blodnäva och prästkrage. Nedre raden från vänster: trift, backsippa, backnejlika och 
sandnejlika. Foto: Bert Rydhagen, Länsstyrelsen i Skåne län, Itta Johansson, Kerstin Svensson och Siv Bengtsson-Lindsjö.
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Skogshejdan. Foto: Christer Persson.

1d. Skogshejdan
Areal: 72 ha
Klass: 1
Motiv: Odlingslandskap
Naturvärde: N B Z K L
Naturtyper: Artrika torra-friska låglandsgräsmarker av fennoskan-
disk typ (6270), fuktängar med blåtåtel eller starr (6410), öppna, 
svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungfl yn 
(7140), trädklädda betesmarker av fennoskandisk typ  (9070) och 
lövsumpskogar av fennoskandisk typ (9080)
Skydd: Riksintresse för naturvård, Natura 2000-område samt avsatt 
som naturreservat
Rörligt friluftsliv: Mindre P-platser och informationstavlor fi nns i 
anslutning till området, strövvänligt.
Bibehållande av värde: Fortsatt betesdrift och röjning i enlighet 
med upprättad skötsel- och bevarandeplan för området.

Skogshejdan är ett ålderdomligt beteslandskap i små-
kuperad terräng. Betesmarken är omväxlande glest 
buskbevuxen och tätare bevuxen med spridda buska-
ge. De låglänta partierna är sanka och centralt i områ-
det fi nns en mindre sjö som bildades efter torvtäkt vid 
förra sekelskiftet. Utöver ett stort markhistoriskt och 
botaniskt värde har Skogshejdan ett betydande zoolo-
giskt värde, främst som fågel- och groddjurslokal. Här 
fi nns klockgroda, lövgoda samt även större vattensala-
mander. I dammarna fi nns också den rödlistade blod-
igeln (Hirudo medicinalis). Här fi nns också fl era arter 
vedskalbaggar bl.a. långhorningen och mindre ekbock 
och även dagfjärilfaunan är artrik. Och på vintern letar 
de båda rovfåglarna kungsörn och fjällvråk här efter 
mat.



60
naturvårdsprogram för Ystads kommun

Oxhagen. Foto: Richard Bergendahl.

1e. Svartskylle (OBS! inte att förväxla med Svart-
skylle naturreservat som ingår i område 1f)
Areal: 41 ha
Klass: 2
Motiv: Odlingslandskap
Naturvärde: N B Z K L
Naturtyper: Trädklädda betesmarker av fennoskandisk typ (9070)
Skydd: Området är av riksintresse för naturvård
Bibehållande av värde: Fortsatt betesdrift

Svartskylle är ett omväxlande odlingslandskap med 
betade fuktängar, kultiverade betesmarker och löv-
skogsdungar. De lägst belägna partierna är bevuxna 
med fuktlövskog som domineras av björk. I området 
fi nns också några mindre granplanteringar.  Betesmar-
ken hyser många olika busk- och trädarter såsom ben-
ved, getapel, vildapel och avenbok. Området är en vik-
tig grodlokal och nya vatten har grävts för grodorna. 
Området ansluter till naturbetesmarkerna vid Syntele-
jet i Sjöbo kommun.

1f. Oxhagen och Fredriksbergs mosse
Areal: 227 ha
Klass: 1
Motiv: Odlingslandskap, fauna
Naturvärde: N B Z K L
Naturtyper: Kalkgräsmarker (6210), öppna svagt välvda mossar, 
fattigkärr och intermediära kärr och gungfl yn (7140), artrika torra-
friska låglandsgräsmarker av fennoskandisk typ (6270), rikkärr 
(7230), fuktängar med blåtåtel eller starr (9010), trädklädda 
betesmarker av fennoskandisk typ (9070)
Skydd: Riksintresse för naturvård, Fredriksbergs mosse med 
omgivning är avsatt som naturreservat (benämnt naturreservat 
Svartskylle) samt Natura 2000-område

Rörligt friluftsliv: Strövvänligt, P-plats, fågeltorn, info-tavla
Bibehållande av värde: För Fredriksbergs mosse/Svartskylle na-
turreservat fortsatt betesdrift, samt röjning m.m. enligt upprättad 
skötsel- och bevarandeplan. För övriga delar fortsatt betesdrift och 
bevarande av gamla träd.

Oxhagen är ett unikt och vackert, ålderdomligt betes-
landskap som är en rest av de förr vidsträckta utmar-
kerna som förr fanns i Baldringetrakten. Trakten var 
bebodd redan under järnåldern, vilket gamla hängna-
der och ryggade åkrar vittnar om.  Området är idag be-
vuxet med solitära träd, lövdungar samt busksnår och 
i södra delen med bokskog. Flera kärr samt en liten sjö 
fi nns också i den södra delen av området. Vattensam-

lingarna i området har bildats efter torvbrytning, utom 
Prästakärret, som har bildats genom uppdämning. Våt-
markerna är av stor betydelse för lövgroda och andra 
amfi bier samt våtmarksfåglar, såsom gråhakedopping. 
Flera mindre vanliga fjärilar fi nns också i området.

I sydväst fi nns Svartskylle naturreservat med kupe-
rade kulturbetesmarker omväxlande  med fragment 
av torrängsartade naturbeten och den nästan helt opå-
verkade Fredriksbergs mosse. På mossen fi nns fl era olika 
vegetationstyper med rikkärr- och fattigkärr och hög-
mossevegetation med bl.a. vitmosstuvor med ljung (på 
toppen av tuvorna), rosling och tranbär. I sydost över-
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Svinaläjet. Foto Richard Bergendahl.

går betesmarken i ängsbokskogen Baldringe ängar. 
Fredriksbergs mosse inventerades i rikkärrsinventring-
en 2006 (nr 147 - yta 0,9 ha). Området beskrivs som 
extremrikkärr med gräs-/starrvegetation på fastmatta. 
Kärret ligger i en sänka i ett för övrigt mycket kupe-
rat öppet landskap.  Kärret är plant med något tuvig 
struktur. Vanliga rikkärrsarter är slankstarr, loppstarr, 
majviva, ängsvädd, kärrsälting och guldspärrmossa. 
Enstaka majnycklar har också hittats i området liksom 
ängsnycklar, kärrknipprot, slåtterblomma, darrgräs 
och nattviol. Blåtåtel förekommer rikligt i större delen 
av området, liksom små björkplantor. 

Området är kulturhistoriskt intressant, har stort bota-
niskt värde med fl era sällsynta växter, samt är av stort 
zoologiskt värde med bl.a. landets främsta förekomst 

av lövgroda. Här fi nns också klockgroda, större vat-
tensalamander och röd glada. Den typ  av betesland-
skap som Svartskylle naturreservat och Oxhagen re-
presenterar saknar motsvarighet i länet.

1g. Svinaläjet
Areal: 27 ha
Klass: 3
Motiv: Odlingslandskap, Fauna
Naturvärde: N B Z K L
Skydd: Riksintresse för naturvård
Bibehållande av värde: Fortsatt betesdrift

Svinalejet är ett kuperat betesmarksområde med så-
väl kulturbeten på forna åkrar som naturbetesmarker. 
Vegetationen är gödselpåverkad och trivial. I området 

fi nns fl era naturliga småvatten samt några anlagda. De 
små vattensamlingarna är viktiga yngellokaler  för löv- 
och lökgroda. Spridda hagtornsbuskar och nyponro-
sor fi nns i området som är en viktig spridningskorri-
dor, mellan Skogshejdan och Oxhagen, för lövgrodan.

1h. Betesmark väster om Lyckås
Areal: 10 ha
Klass: 3
Motiv: Odlingslandskap
Naturvärde: N K
Skydd: Riksintressse för naturvård
Bibehållande av värde: Fortsatt betesdrift

Väster om Lyckås fi nns en sluttande öppen hage. 
Området är välhävdat och trädlöst. Vegetationen 
består av fårsvingel- och rödvensäng samt tuvtåteläng. 

1i. Nyvångskogen - Nytt område
Areal: 271 ha
Klass: 1
Motiv: Flora, Fauna
Naturvärde: B, Z, K
Naturtyper: Lövskogar av fennoskandisk typ (9080), Bokskog av 
fryle-typ (9110), bokskog av örtrik typ (9130), ek-avenbokskog av 
buskstjärnblomma-typ (9160), alluviala lövskogar, som tidvis är 
översvämmade (91E0)
Skydd: Riksintresse för naturvård, del av Natura 2000-område, 
naturreservatsbildning pågår för del av området.
Rörligt friluftsliv: Strövvänligt, möjligheter till parkering i 
anslutning till skogsvägar.
Bibehållande av värde: De delar som ingår i reservat, m.m. - sköt-
sel enligt upprättade skötselplaner, åtgärdsprogram och bevarande-
planer. Övriga delar - naturvårdsanpassad skogsskötsel.
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Vy mot Krageholmssjön. Foto: Richard Bergendahl.

Nyvångsskogen är ett svagt kuperat, sammanhäng-
ande skogsområde väster om Fyledalen. Här växer 
bl.a. de sällsynta och rödlistade arterna buskvicker och 
skogskorn. Bokskogen dominerar men här fi nns också 
insprängda sumpskogsområden, några mindre gran-
planteringar och ung ekskog. I de västra delarna växer 
örtrika skogar av lågörttyp med inslag av hedbokskog 
och i öster dominerar  hedbokskogen. De insprängda 
sumpskogarna är bevuxna med klibbalsumpskog samt 
mindre delar översilningsmark med askskog. Området 
är tillsammans med Fyledalen ett fi nt strövområe.

2. Romeleåsens sydöstra utlöpare och 
sjölandskapets södra del
Areal: 3137 ha
Klass: 1
Motiv: Terrängform, mångformighet, landskapsbild
Naturvärde: N B Z G K L R V
Skydd: Riksintresse naturvård, friluftsliv  (östra delen) och fritids-
fi ske (Ellestadsjön och Krageholmssjön), Natura 2000-områden: 
Ellestadsjön, Bellinga (betesmark), Krageholmssjön och Lybeck (ö), 
landskapsbildsskydd (östra delen), strandskydd utmed Ellestadsjön 
och Krageholmssjön och ön Lybeck  är avsatt som naturreservat
Rörligt friluftsliv: Strövvänligt område med P-plats och rastplats i 
anslutning till Krageholmssjön.
Bibehållande av värde: Se delområden.

Romeleåsens sydöstra utlöpare avgränsas av fl era 
förkastningslinjer som bidrar till områdets mycket 
utpräglade topografi . De kvartära avlagringarna i om-
rådet är mäktiga och bildar här ett vackert backland-
skap, med kullar och svackor, unikt för landet. I väs-
ter utbreder sig  ett kuperat, vackert odlingslandskap 

med fl era små vattensamlingar, medan den  andra 
delen omfattar skogs- och sjölandskapet mellan El-
lestadsjön och Krageholmssjön. Skogsmarken består 
till stor del av lövskog och har mycket lång kontinui-
tet bakåt i tiden, vilket gör den till en betydelsefull 
genbank för växt- och djurlivet i regionen. 

Landskapet präglas dels av de stora godsen Bellinga 
och Krageholm, dels av de små och mellanstora gårdar 
i de västra delarna av området. Viktiga inslag, som gör 
landskapet varierat är de hagmarker som fi nns i områ-
det. Vid Ellestadsjöns strand fi nns t.ex. värdefull hag-

mark med gamla ”sparbanksekar” och söder om 
Krageholmssjön fi nns stora ekar stående i en åker. 
Sammanfattningsvis har landskapet  intressant geo-
logi, fl ora och fauna samt är ett omtyckt strövområ-
de och de biologiska förhållanden är rika, speciellt 
sjölandskapet med dess ädellövskogar. I skogarna 
fi nns goda förutsättningar för kronhjort som här 
har ett av sina sydligaste bestånd. De många små-
vattnen i området är också tillhåll för lövgroda och 
andra amfi bier. Sjöarna  har högt limnologiskt, or-
nitologiskt och allmänbiologiskt värde och fågelli-
vet är rikt, speciellt i sjöområdet. 
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Vy mot Ellestadsjön. Foto: Richard Bergendahl.

2a. Betesmarker vid Bellinga
Areal: 51 ha 
Klass: 2 
Motiv: Odlingslandskap
Naturvärde: N B K
Naturtyper: Artrika torra-friska låglandsgräsmarker av fennos-
kandisk typ (6270), trädklädda betesmarker av fennoskandisk typ 
(9070), fuktängar med blåtåtel eller starr (6410) samt kultiverad 
fodermark
Skydd: Riksintresse naturvård och friluftsliv, landskapsbildsskydd, 
strandskydd utmed Ellestadsjön, Natura 2000-område - del av 
området och Ellestadsjön
Bibehållande av värde: Fortsatt betesdrift och bevarande av de 
gamla träden.

Området består av lövskog i anslutning till Bellinga 
slott, samt betade, öppna hagmarker och en svagt slut-
tande ekhage med stora solitära träd. Här fi nns både 
torr och fuktig ängsmark med rödvenäng och hög-
örtäng, samt små fragment  med kalkfuktäng och torr-
ängsvegetation. Följande arter förekommer sparsamt: 
ängsnycklar, kärrsälting, gökblomster och solvända. 

I området förekommer ett stort antal jätteekar och jät-
tebokar. Den biologiska mångfalden i området är hög, 
med ett fl ertal sällsynta och hotade arter är knutna till 
grova träd och död ved. Fjärilsfaunan är också förhål-
landevis artrik i området.

2b. Ellestadsjön
Areal: 151 ha 
Klass: 2
Motiv: Eutrof sjö, fauna
Naturvärde: N B K
Naturtyper: Naturligt eutrofa sjöar med nate- eller dybladsvegeta-
tion (3150), trädklädda betesmarker av fennoskandisk typ (9070) 
samt alluviala lövskogar som tidvis är översvämmade (91E0)
Skydd: Riksintresse naturvård och rörligt friluftsliv, Natura 2000 - 
område samt strandskydd runt sjön
Bibehållande av värde: Åtgärder enligt Länsstyrelsens bevarande-
program

Ellestadsjön karakteriseras som en naturligt eutrof  sjö 
och omges av breda vassbälten. I sydost ligger Bellinga 
slott i ett stort parkområde som i sin tur omges av fi na 
hagmarker ner till stranden. Sjön omges också av bok-
skogar som närmast stranden ersätts med al och ask. 
Sjön är grund med ett medeldjup på 1,8 meter och 
maxdjup på 5,5 meter. Ellestadsjön är mycket fi skrik 
och många fåglar häckar också vid sjön. Speciellt kan 
nämnas brun kärrhök, havsörn och kungsörn.  
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Navröds mosse. Foto: Richard Bergendahl.

2c. Betesmark vid Navröds mosse
Areal: 40 ha 
Klass:  2 
Motiv: Odlingslandskap, våtmark
Naturvärde: N B K
Naturtyp: Fuktängar med blåtåtel och starr (6410), extremrikkärr 
(7230) med gräs/starrvegetation på fastmatta och brunmossvegeta-
tion på mjukmatta/lösbotten, tuvor med vitmossvegetation
Skydd: Riksintresse natur, och friluftsliv, landskapsbildsskydd, samt 
biotopskydd (den gamla skogen)
Bibehållande av värde: Bevarande av de gamla träden i kanten 
av ängsmarken. Den idag ohävdade ängsmarken - betesdrift samt 
röjning av buskar enligt skötselåtgärderna i rikkärrsinventeringen, 
alternativ endast återkommande röjning av uppväxande buskar. 

Området består av en större, fuktig, ohävdad ängs-
mark, blandlövhage, kärr, al- och videsumpskog samt 
ädellövskog. Den fuktiga ängsmarken har inte betats 
på minst 40 år, men den hålls öppen genom det kraf-
tiga viltbetet i området. Bland de intressanta växterna 
i området fi nns bl.a. ängsnycklar, tätört och nattviol. I 
områdets ena kant växer gammelskog med avenbok, 
ek och bok (skogligt biotopskyddsområde). 

Området inventerades i rikkärrinventeringen 2007 (nr 
146 - yta 1,2 ha). Vegetationen beskrivs som extremrik-
kärr med gräs-/starrvegetation på fastmatta och brun-
mossvegatation på mjukmatta/lösbotten. Ett dike går 
genom kärrområdet. Hela kärret domineras av blåtå-
tel. I sydost fi nns mjukmattor och lösbotten med gul-
spärrmossa, späd skorpionmossa och korvskorpion-
mossa. I sydväst fi nns purpurvitmossa och utspridd i 
hela kärret den rödlistade loppstarren. I området fi nns 

också slankstarr, näbbstarr, trindstarr, ängsvädd, samt 
den rödlistade arten majnycklar.

2d. Krageholmssjön och ön Lybeck
Areal: 300 ha
Klass: 1
Motiv: Eutrof sjö, ädellövskog, fauna
Naturvärde: N B Z R V
Naturtyper: Ek-avenbokskog av buskstjärnblommatyp (9160), al-
luviala skogar som tidvis är översvämmade (91E0), samt naturligt 
eutrofa sjöar med nate- eller dybladsvegetation (3150)
Skydd: Riksintresse för naturvård och rörligt friluftsliv, ön Lybeck är 
naturreservat, strandskydd råder utmed sjön, samt Natura 2000-om-
råde - Krageholmsjön och ön Lybeck
Rörligt friluftsliv: Strövvänligt område med P-plats och rastplats i 
anslutning till Krageholmssjön.
Bibehållande av värde: Fortsatt beträdnadsförbud på ön.

Krageholmssjön är en viktig häckningslokal för grågås. 
I strandskogarna runt sjön växer av al och vide och 
innanför dessa frodig ädellövskog med bok och ek. 
Runt sjön förekommer trollfl addermus och i strand-
områdena tvåtandad spolsnäcka. Sjön är fi skrik med 
förekomst av bl.a. ål och den ovanliga fi sken nissöga.

Den lövskogsklädda ön Lybeck i Krageholmssjön har 
en osedvanligt yppig vegetation med bl.a. ormbunken 
strutbräken, samt ramslök. I början av 1700-talet var 
ön utformad som en fransk park. På ön råder beträd-
nadsförbud och en stor mängd fågelarter häckar där-
för ostört på ön. Sjön och dess omgivningar ger goda 
förutsättningar för friluftsliv och naturupplevelser av 
hög klass.
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Furuhusmossen. Foto: Richard Bergendahl.

2e. Krageholm
Areal: 44 ha 
Klass: 2
Motiv: Ädellövskog, fauna, fl ora
Naturvärde: N B Z
Skydd: Riksintresse för naturvård och friluftsliv, landskapsbildsskydd, 
samt strandskydd - utmed Krageholmssjön
Rörligt friluftsliv: Strövvänligt område med P-plats och rastplats i 
anslutning till Krageholmssjön.
Bibehållande av värde: Bevarande av de gamla träden

Vid Krageholmssjön fi nns stora ekar stående i en åker. 
De gamla träden och bokskogen intill har stort värde 
i sig. Området är också värdefullt genom förekomsten 
av bl.a. trollfl addermus, tvåtandad spolsnäcka och fl era 
sällsynta lavar. 

2f. Betesmark vid Ellestadsjön - Nytt område
Areal: 6 ha 
Klass: 2
Motiv: Landskapsbild, rikkärr
Naturvärde: N F
Skydd: Riksintresse för naturvård och rörligt friluftsliv, samt strand-
skydd - utmed Ellestadsjön
Bibehållande av värde: Fortsatt betesdrift

Söder om Ellestadsjön fi nns en öppen hagmark betad 
av nötkreatur. I området fi nns ett litet albevuxet rik-
kärr på en jordkulle som höjer sig över betesmarken. 
Grundvatten tränger fram på hela kullen som är myck-
et blöt. Kärret är bevuxet med kraftiga tuvor med hög-
vuxen starr. Vippstarr är den dominerande arten och 
mossorna kalktuffmossa och mossan kärrmörkia är 

rikkärrsindikatorarter. I rikkärrsinventringen 2007 (nr 
145 Ebbarp - yta 0,04 ha) beskrivs det som medelrik-
kärr med inslag av rikkärrindikerade arter. Övriga arter 
på betesmarken är hirsstarr, knölsmörblomma, små-
vänderot, ängsbräsma, veketåg, knapptåg, skräppearter 
och maskros. Ängen omges av lövskog med bl.a. bok.

3. Betesmark norr om Sövestad 
Areal: 12 ha 
Klass: 3
Motiv: Odlingslandskap
Naturvärde: N K
Naturtyper: Fuktängar med blåtåtel eller starr (6419) samt 
kultiverad fodermark
Skydd: Saknas
Bibehållande av värde: Fortsatt betesdrift

Norr om Sövestad fi nns en öppen hagmark.  Större 
delen av de backiga, friska - fuktiga markerna används 
som betesmark. Den norra delen är gödselpåverkad. 
Små vattensamlingar fi nns i området med förekomst 
av bl.a. lövgroda. Området är ett värdefullt inslag i det 
öppna jordbrukslandskapet.

4. Furuhusmossen
Areal: 11 ha 
Klass: 1
Motiv: Våtmark, fauna
Naturvärde: N Z
Skydd: Riksintresse natur
Bibehållande av värde: Bevarande av våtmarken.
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Betesmark väster om Hästhög. Foto: Richard Bergendahl.

Vattenområdet har skapats genom muddring och gräv-
ning i en f.d. hävdad våtmark. Området karakteriseras 
idag av vassar, fl ytbladsvegetation och öppet vatten. 
Här fi nns den sällsynta vattenväxten spetsnate och få-
gellivet är rikt och varierat med arter som svarthalsad 
dopping, gråhakedopping, årta, snatterand och svart-
tärna. Lökgroda har också här en av sina förnämsta 
reproduktionslokaler i länet och i området fi nns också 
lövgroda.

5. Betesmark nordväst om Borrie
Areal: 26 ha
Klass: 3
Motiv: Odlingslandskap
Naturvärde: K B
Naturtyper: Fuktängar med blåtåtel eller starr (6419), samt 
kultiverad fodermark
Skydd: Saknas
Bibehållande av värde: Fortsatt betesdrift

Betesmarken är en öppen hagmark som är påverkad 
av gödsling och dikning. Vegetationen består av får-
svingel - rödvenäng, tuvtåteläng samt fuktäng av gräs- 
lågstarrvariant. Några av växterna i området är gök-
blomster och darrgräs.

6. Kärragården
Areal: 6 ha 
Klass: 1
Motiv: Flora
Naturvärde: B
Skydd: Saknas
Bibehållande av värde: Bevarande av våtmarken

Området består av en intressant våtmark (märgelgrav)  
där den mycket sällsynta, rödlistade våtmarksväxten 
spetsnate fi nns. Märgelgraven är omgiven av jord-
bruksmark

7. Betesmark vid Bussjö mosse
Areal: 22 ha 
Klass: 3
Motiv: Odlingslandskap
Naturvärde: N K
Naturtyper: Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära 
kärr och gungfl yn (7140), fuktängar med blåtåtel eller starr (6410) 
Skydd: Saknas
Bibehållande av värde: Fortsatt betesdrift

Betesmarken vid Bussjö mosse är fuktig och ansluter 
till en väl efterbehandlad grustäkt. Betesmarken är 
småkuperad med våtmarker omväxlande med torra, 
ganska blockrika partier. I området fi nns bl.a.  gullviva, 
backsmultron, brudbröd, småvänderot  och orkidéer.

8. Betesmark väster och öster om Häst-
hög
Areal: 15 ha 
Klass: 3
Motiv: Odlingslandskap
Naturvärde: N K
Skydd: Saknas
Bibehållande av värde: Fortsatt betesdrift

Området består av två delar. Den ena är en öppen hage 
i väster i ett småkuperat område omgivet av odlad mark. 
Här växer bl.a. jordtistel, knölsmörblomma, backtim-

jan, sommarfi bbla och darrgräs. Dessutom fi nns här 
backsilja, stallört (exklusiv art i Skåne) och vildlin. Den 
östra hagen har en mer ordinär vegetation av rödven- 
eller tuvtåteltyp. Men här fi nns också en liten torrbacke 
med ängshavretorräng med arter som blodnäva, back-
timjan och knölsmörblomma. I en fuktigare del växer 
Stankt Persnycklar, darrgräs och höskallra. I denna del 
fi nns också fl era små vattensamlingar. Området är ett 
värdefullt inslag i det öppna landskapet.

9. Betesmark väster om Borrie
Areal: 10 ha 
Klass: 3
Motiv: Odlingslandskap
Naturvärde: N K
Naturtyper: Fuktängar med blåtåtel eller starr (6410) samt 
kultiverad fodermark
Skydd: Saknas
Bibehållande av värde: Fortsatt betesdrift
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Skarviken. Foto: Richard Bergendahl.

Området är välhävdat och trädlöst, men kultiverat och 
markberett i den norra delen. Vegetationstyperna är 
tuvtåtelfuktäng och högörtäng. I området fi nns bl.a. 
hirsstarr, ängsbräsma och gökblomster.

10. Backlandskapet V Nöbbelöv – Val-
lösa – Marsvinsholm – Bjäresjö
Areal: 3856 ha
Klass: 1
Motiv: Terrängform, kust
Naturvärde: N B Z G K L R
Skydd: Riksintresse för naturvård, landskapsbildsskydd (sydvästra 
delen och mellersta och nedre delen av Svartån med omgivning 
samt kustremsan, naturreservat: Bjersjöholms ädellövskog, Natura 
2000 - område del av Bjärsjöholms ädellövskog
Bibehållande av värde: Se delområden

V. Nöbbelöv – Vallösa – Marsvinsholm – Bjäresjö 
området är ett omväxlande backlandskap. Mellan 
Marsvinsholm och S Vallösa fi nns många exempel på 
backlandskapets olika former, bl.a. den branta reliefen 
kring Holahög och den storkulligt oregelbundna ter-
rängen söder om Ensligheten. Flera dalgångar skär ge-
nom området, öster om Sjörups kyrka ligger en fram-
trädande dalgång med branta sluttningar och en delvis 
betad mosse i dalgångens botten. Svarteåns dalgång är 
också markerad i landskapet. 

Sjörups kyrka från medeltiden och den omkringliggan-
de byn med endast ett fåtal gårdar är tillsammans med 
den kuperade odlingsbygden och fornlämningarna ett 
representativt område för det sydskånska landskapet. 

De kalkrika och lätta jordarna har inneburit förutsätt-
ningar för åkerbruk alltsedan stenåldern. I de östra 
delarna av området är landskapet starkt präglat av 
storgodsdrift med stora uppodlade åkerarealer. Skogs-
områden fi nns i anslutning till Marsvinsholm, Bjärsjö-
holm och Charlottenlund, annars är andelen naturbe-
tesmarker och skog liten, men fl era vackra alléer fi nns 
i anslutning till de större godsen. 

Vid Bjäresjö fi nns en liten sjö, som är en viktig refe-
renslokal för sen- och postglacial vegetations- och kli-
matforskning. Detsamma gäller för den utdikade Bjär-
sjöholmssjön. Flera av de små vattendragen har goda 
bestånd av öring. Området har en landskapsbild som 
saknar motsvarighet i landet och från kustvägen har 
man vida utblickar över landskapet. 

10 a. Skarviken
Areal: 4 ha
Klass: 2
Motiv: Kust, odlingslandskap
Naturvärde: N B K
Naturtyp: Kalkgräsmarker (6210) 
Skydd: Riksintresse kustzon och friluftsliv, strandskydd och 
landskapsbildsskydd
Rörligt friluftsliv: Strövvänligt, cykelväg och möjligheter till parke-
ring i anslutning till kustvägen
Bibehållande av värde: Fortsatt betesdrift

Vid Skarviken fi nns en liten naturbetesmark som häv-
dats mer eller mindre kontinuerligt under lång tid. När-
mast stranden fi nns buskage med slån och på några 
platser fi nns utbildade torrängar med artrik fl ora med 
bl.a. blodnäva, axveronika och backnejlika och bland 
mindre vanliga arter kan nämnas smal kärringtand.
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10 b. Svarteåns nedre del
Areal: 43 ha 
Klass: 2
Motiv: Terrängform, landskapsbild, geologi
Naturvärde: N G V
Skydd: Riksintresse naturvård (norra delen), riksintresse kustzon 
och landskapsbildsskydd  (södra delen av området) och strandskydd 
fi nns utmed Rosbäcken och Svarteån och längs kusten
Rörligt friluftsliv: Möjligheter till parkering fi nns i anslutning till 
Skönadalsdammen. 
Bibehållande av värde: Fortsatt betesdrift i de delar som idag be-
tas.

Ett markant inslag i det öppna jordbrukslandskapet är  
Svarteån som fl yter fram i en ravinliknande dalgång. 
Området utmärks av många olika naturtyper med 
öppen betesmark, betade lövdungar, lövskogsklädda 
sluttningar,  granplanteringar, dammar och våtmarker. 
Norr om godset Ruuthsbo är ån delvis kanaliserad, 
men söder om Ruuthsbo är inte Svartån kanaliserad 
på samma sätt. Ån omges här av ofta starkt sluttande 
ängsmark och lövskog. I de branta sluttningarna fi nns 
torrängsvegetation och i de planare delarna intill ån 
fi nns frisk- och fuktängar. I området växer den säll-
synta smultonfi ngerörten som bara fi nns på två platser 
i landet. Vid Skönadal fi nns en stor konstgjord damm 
och ett vattenfall. Dammen är omgiven av en smal 
trädbård. Längs kusten fi nns ett kustparti med äldre 
strandlinje och intressant fl ora. 

Söder om väg E65 utbreder sig det s.k. Hersarekärret, 
som är ett större ohävdat våtmarksområde med träd 

och buskar, öppna fuktängar och kärrområden och 
öppet vatten. I rikkärrinventeringen 2009 inventerades 
ett extremrikkärr i detta område (Ruuthsbo nr. 143, 0,3 
ha).  Vegetationstypen är trubbtågsvegetation på fast-
matta. I kärret fi nns också inslag av fuktäng. Trubb-
tåg dominerar men det fi nns ett mindre parti där det 
växer tätört, ängsvädd, majnycklar, ängsnycklar, slank-
starr och kärrsälting. Kärrjohannesört fi nns spridd i 
området och kalkkammossa är en annan rikkärrsindi-
katorart. Trubbtågskärret är sluttande och omgivet av 
tätväxande vass, videbuskar samt en granplantering i 
kanten. 

10 c. Betesmark vid Ruuthsbo
Areal: 4 ha 
Klass: 1
Motiv: Odlingslandskap, fl ora
Naturvärde: N B K
Skydd:  Riksintresse kustzon, landskapsbildsskydd och strandskydd 
utmed Svartån
Bibehållande av värde: Fortsatt betesdrift i de delar som idag be-
tas.

I Svartåns dalgång fi nns en öppen hagmark som del-
vis omges av branta sluttningar. I dalbotten fi nns en 
delvis översvämmad mad med fl era gamla åfåror. Ve-
getationen och fl oran är mångformig med arter som 
trådtåg, gökblomster, rödkämpar och smultronfi nger-
ört.

10 d. Våtmark nordost Ruuthsbo 
Areal: 11 ha 
Klass: 3
Motiv: Våtmark, fl ora
Naturvärde: N B
Skydd: Riksintresse naturvård
Bibehållande av värde: Bevarande av våtmarken

Nordost Ruuthsbo fi nns ett större kärrområde. Här 
fi nns fuktlövskog och salixbuskage, omväxlande med 
mera öppna ytor, gungfl y med vass, fuktängar, fl era 
dammar, några mindre granplanteringar och en min-
dre dunge med äldre lövskog. De öppna ytorna härrör 
troligen från en gammal torvtäkt. Området är värde-
fullt som tillfl yktsort för vilda växter och djur i jord-
brukslandskapet. 

10 e. Bjersjöholm
Areal: 112 ha 
Klass: 2
Motiv: Terrängform, geologi, odlingslandskap, rekreation
Naturvärde: N G K L R
Skydd: Riksintresse naturvård, riksintresse kustzon  (södra delen av 
området) 
Bibehållande av värde: Naturvårdsanpassat skogsbruk och beva-
rande av de gamla träden.

Området ligger norr om resterna av renässansborgen 
Bjersjöholm i ett storskaligt backlandskap och omfat-
tar ett skogsområde, ängsmarker samt den utdikade 
Bjersjöholmssjön. Skogen är ett större sammanhäng-
ande naturområde i det annars uppodlade jordbruks-
landskapet. Delar av området berörs av täktverksam-
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het och i öster gränsar området till kommunens av-
fallsanläggning. 

Ängsmarkerna i området utgörs av en ekhage och öp-
pen hagmark intill Skree mosse. Här växer bl.a. darr-
gräs, jordtistel och sommarfi bbla. Den öppna hagmar-
ken är stor och  välhävdad med fl era torrängsbetonade 
vegetationstyper och kärrvegetation. Ekhagen har en 
lundartad fl ora under ekarna. 

10 f. Naturskog vid Bjersjöholm
Areal: 11 ha 
Klass: 1
Motiv: Ädellävskog, fl ora, geologi
Naturvärde: N B K
Naturtyper: Bokskog av örtrik typ (9130) och alluviala lövskogar, 
som tidvis är översvämmade (91E0) 
Skydd: Riksintresse naturvård, avsatt som naturreservat och utpe-
kat som Natura 2000-område
Rörligt friluftsliv: P-plats, informationstavla samt strövstig
Bibehållande av värde: Skötsel i enlighet med upprättad skötsels-
plan.

I Bjersjöholmsskogen fi nns ett naturskogsområde 
med en rik ädellövskog med bok, ek,  samt ask i fuk-
tigare partier. Här har även funnits alm, men almarna 
har drabbats av almsjuka och dött. Delar av skogen 
utgörs av mycket gammal, grovstammig och vidkro-
nig lövskog, som domineras av bok, med inslag av ek 
samt i fuktiga partier al, ask, björk och sälg. Den skog-
liga kontinuiteten är mycket lång. Det är också känt att 
denna skog tillsammans med skogsbestånden närmast 

borgen utnyttjades för slåtter  och betesmark för häs-
tar i början på 1700-talet. Den var då inhägnad och 
kallades Djurhagen. 

Markfl oran är karaktäristisk för rika ängslövskogar 
med arter som skogsbingel, vit- och gulsippa, lundgröe 
och hässlebrodd. Många döda träd utgör tillsammans 
med den rika lövskogsvegetationen utmärkta livsmil-
jöer för bl.a. insekter, snäckor och sniglar och en rik 
svampfl ora.  Flera sällsynta svamparter förekommer 
som bara fi nns på ett fåtal lokaler i landet, t.ex. fi lt-
broskskivling, droppskivling, lundticka och koralltagg-
svamp. Fågellivet är rikt. Bokskogen är en av Skånes 
äldsta med många mycket gamla träd, en del kanske 
mer än 250 år. Det biologiska värdet, markhistoriska 
och geovetenskapliga är mycket högt.

10 g. Charlottenlunds omgivningar - Nytt område
Areal: 135 ha 
Klass: 2
Motiv: landskapsbild
Naturvärde: L
Skydd: Riksintresse kustzon och friluftsliv, landskapsbildsskydd 
(nordvästra och södra delen) strandskydd utmed Charlottenlunds-
bäcken
Rörligt friluftsliv: Parkering i anslutning till kustvägen, strövstig 
längs Charlottenlundsbäcken, P-plats, rastplats och badstrand vid 
Lilleskog.
Bibehållande av värde: Bevarande av gamla träd.

I anslutning till Charlottenlunds slott fi nns en fi n 
parkanläggning med klippta gräsmattor och stora so-
litära träd, samt ett större sammanhängande skogs-

Jättebok. Foto: Itta Johnson.
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område. Vackra alléer utgår från slottet och öster om 
Charlottenlund fi nns en beteshage med imponerande 
gamla träd. 

Det omgivande landskapet är småkuperat med sto-
ra åkerfält men det fi nns också mindre dungar med 
bok- och ädellövskog i området. Finnamossen, nord-
ost om Charlottenlund, är ett stort fuktmarksområde. 
Härifrån rinner Charlottenlundsbäcken ner till kusten. 
Sträckan längs den nedre delen av bäcken är omgiven 
av en frodig lövskogsridå. I området ingår också en 
smal kustremsa och Klintholmen som är ett mindre 
kustdynområde väster om Ystad. Området har fl ack 
topografi  med en högre kustdyn. I området fi nns en 
äldre tallplantering samt yngre ekplantering. För övrigt 
dominerar lågvuxen sandvegetation. 

10 h. Våtmark väster om Bjäresjö - Nytt område
Areal: 4 ha 
Klass: 2
Motiv: landskapsbild, fl ora
Naturvärde: L, B
Naturtyper: Fuktäng med blåtåtel eller starr (6410), rikkärr (7230) 
friskäng, (medelrikkärr med gräs-/starrvegetation på fastmatta samt 
mjukmatta utan vegetation enl. rikkärrsinventeringen)
Skydd: Riksintresse för naturvård
Bibehållande av värde: Bevarande av våtmarken

Väster om Bjäresjö fi nns ett våtmarksområde använt 
som viltåker med en anlagd damm. I rikkärrinvente-
ringen 2007 inventerades också här ett litet medelrik-
kärr (nr 144 - yta 0,02 ha).  Kärret är ett soligent kärr 

där vatten tränger fram i en sluttning. Fältskiktet do-
mineras av vippstarr och i bottenskiktet fi nns rikligt 
med källtuffmossa.  De två rödlistade arter majnycklar 
och kärrjohannesört fi nns i kärret. I kärret fi nns också 
sjöfräken, bredkaveldun, rosendunört och spjutmossa. 

11. Bussjöområdet
Areal: 281 ha 
Klass: 2
Motiv: Terrängform, landskapsbild, forskning
Naturvärde: G L
Skydd: Riksintresse naturvård,  riksintresse kustzon (södra delen)
Bibehållande av värde: Bevarande av det öppna landskapet

Bussjöområdet är en geomorfologiskt mycket varie-
rad del av det yttre backlandskapet med både stor-
skaligt landskap med hög  relief  och ett mjukare och 
mer småkulligt landskap. De kvartära avlagringarna är 
mäktiga med en komplex lagerföljd. Öja grustag är en 
viktig lokal för den geovetenskapliga forskningen och 
undervisningen.

11 a. Bussjö-sjön
Areal: 1 ha 
Klass: 2
Motiv: Våtmark, geologi, forskning
Naturvärde: G
Skydd: Riksintresse naturvård,  riksintresse kustzon (södra delen)
Bibehållande av värde: Bevarande av sjön.

Bussjö-sjön är en ca 20 m djup dödishåla som till största 
delen är fylld med sediment från postglacial tid. Den 

är av mycket stor betydelse för vetenskaplig forskning 
och undervisning som belyser vegetationsutvecklingen  
i området och människans påverkan på landskapet.

12. Dalgång vid Hålabäck
Areal: 13 ha 
Klass: 3
Motiv: Geologi, landskap, fl ora
Naturvärde: G L B
Naturtyper: Fuktängar med blåtåtel eller starr (6410), artrika, torr-
ra-friska låglandsgräsmarker av fennoskandisk typ (6270), rikkärr 
(7230) samt kultiverad fodermark
Skydd: Riksintresse kustzon
Bibehållande av värde: Fortsatt betesdrift

Dalgången utmed Hålabäck är mycket markerad i 
landskapet. Dalen är en erosionsdal, som uppkommit 
då en plötslig tappning skett av en lokal issjö norr om 
dalen. Utmed bäcken fi nns två betesmarker en i norr 
och en i söder och mellan dessa omges bäcken av åker-
mark. Bäcken i den norra delen är uträtad och här fi nns 
också en mindre damm. I den södra delen slingrar sig 
bäcken fram. Sluttningarna utmed dalgången är delvis 
bevuxna med träd och buskar. I rikkärrinventeringen 
2010 upptäcktes i den södra delen av området ett litet 
extremrikkärr (nr 155 - bara några kvadratmeter stort). 
Kärret är sluttande och här växer bl.a.  näbbstarr, maj-
nycklar (rödlistad art) och kärrsälting. Andra arter är 
älggräs, ängsvädd, hirsstarr, darrgräs, småvänderot, 
ängsull, gullviva, humleblomster, hundstarr och platt-
starr. Bland mossorna kan nämnas källtuffmossa, klo-
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tuffmossa, stor fi ckmossa, bandpraktmossa och spjut-
mossa. Området har landskapsestetiskt, botaniskt och 
geologiskt värde. 

13. Betesmark vid Öja mosse
Areal: 212 ha 
Klass: 2
Motiv: Odlingslandskap, fl ora
Naturvärde: N K B
Naturtyper: Rikkärr (7230), fuktängar med blåtåtel eller starr (6410) 
samt kultiverad fodermark
Skydd: Riksintresse kustzon samt strandskydd (delar av dikena)
Rörligt friluftsliv: Närnatur till Ystads stad
Bibehållande av värde: Fortsatt slåtter- och betesdrift

Öja mosse kallas de återstående resterna av de förr så 
vidsträckta Öja- och Herrestadsmossarna. Öja mosse 
var ursprungligen en havsvik, som för ca 7000 år sedan 
avsnördes från havet. Under 1800-talet dikades den 
största delen av mossen ut och området genomkorsas 
idag av ett stort antal öppna diken.  Markerna brukas 
numera som slåtter- och betesmark utom  de fuktigare 
partierna som är bevuxna med Salix-arter. 
Vegetationen på mossen är tämligen trivial, men i 
en mindre del växer bl.a. hirsstarr, ängsbräsma och 
ängsnycklar. Fågellivet är rikt i området med bl.a. spov, 
rödbena, beckasin och gulärla. Det är också en viktig 
grodlokal samt närnaturområde till Ystad tätort. 

14. Nybroåns dalgång och kustområdet 
mellan Sandskogen och Nybrostrand
Areal: 1142 ha 
Klass: 1
Motiv: Terrängform, kust, geologi, fl ora, vattendrag
Naturvärde: N B Z G K L R
Skydd: Riksintresse naturvård (utom en mindre del i väster 
och nordväst), riksintresse kustzon (södra och mellersta delen), 
naturreservat: Ystads Sandskog, naturminne: en hängask vid 
Svenstorps mölla och längs Nybroån och kusten råder strandskydd
Rörligt friluftsliv: Se delområdena
Bibehållande av värde: Se delområden

Från kommungränsen i norr fl yter Nybroån fram i en 
ganska markerad dalgång förbi Svenstorps mölla och 
St. Köpinge till Köpingebro. Vid Svenstorp fi nns kalk-
sandsten blottad i en klint. Lokalen är typisk för kritse-
dimenten i Fyledalen och den enda naturliga blottning-
en av denna berggrund. Det omgivande landskapet är 
utnyttjat för odling. Friskängar och fuktängar fi nns i 
dalbottnen och torrängar längs dalens sidor. Längs ån 
fi nns också skogsdungar med bl.a. al. Stora obetade 
ytor förekommer också, dominerade av högvuxna ör-
ter som stora bestånd av pestskråp och gräs. Söder om 
Stora Köpinge är inte dalgången så markerad längre. 
En smal lövbård med Salix-arter, al m.m. tillsammans 
med högvuxen örtvegetation följer här ån. Efter Bare-
vads mölla slingrar sig ån fram genom sandområden 
bevuxna med gräsmark. Vissa rester med artrik sand-
marksfl ora och kalkfuktäng fi nns här. Nybroån är av 
stor betydelse för uppvandrande  och lekande havsör-

Öja mosse. Foto: Eva Nygren.
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ing och ån är också lokal för den lilla fi sken grönling, 
som i Sverige är begränsad till ett fåtal vattendrag. Ny-
broån har stor betydelse för fritidsfi sket och Sandsko-
gen och området längs kusten fram till Nybrostrand är 
viktigt för rekreation och rörligt friluftsliv. 

14 a. Fårarps mosse
Areal: 16 ha 
Klass: 1
Motiv: Odlingslandskap, fl ora
Naturvärde: N B K
Naturtyper: Rikkärr (7230), artrika torra-friska låglandsgräsmarker 
av fennoskandisk typ (6270), fuktängar med blåtåtel eller starr 
(6410)samt annan naturtyp
Skydd: Riksintresse naturvård och strandskydd längs bäck
Bibehållande av värde: Fortsatt betesdrift, samt slåtter i enlighet 
med åtgärderna i rikkärrsinventeringen.

Fårarps mosse omges av ett småkuperat till stora de-
lar uppodlat landskap. Området består av artrika fukt-
ängar, ett mindre kärrområde, samt torrare betesmark. 
Den blötare delen, ”mossen”, är påverkad av täkt och 
dränering. Delar av fuktängarna har inslag av kalkfukt-
äng med rikkärrspartier och intressanta växer knutna 
till fuktiga ängsmarker, t.ex. höskallra i mängd, majviva 
och orkidéer. I området fi nns också strandpadda.
Området inventerades i rikkärrsinventeringen 2007 
och beskrivs som extremrikkärr med gles gräs-/
starrvegetation på mjukmatta/lösbotten. Kärrytorna 
beskrivs som två sluttande kärr, delvis omgivna med 
vippstarr och vass. I kärren växer bl.a. näbbstarr, 
majnycklar, kärrjohannesört, kärrspira och ängsvädd, 

samt mossorna späd skorpionmossa, guldspärrmossa, 
bandpraktmossa, källbryum, kalkkällmossa och klo-
tuffmossa. Stor ögontröst noterades inte vid invente-
ringen men har tidigare funnits i området.

I den norra delen av Fårarps mosse fi nns dessutom ett 
kupolkärr (rikkärrsinventeringen 2010). Kupoloen är 
ett par meter hög och hyser många brunmossearter.

14 b. Fredriksberg
Areal: 60 ha 
Klass: 2
Motiv: Odlingslandskap
Naturvärde: N B K
Skydd: Riksintresse narurvård, kustzon och fritidsfi ske (utmed 
Nybroån) samt strandskydd utmed ån
Rörligt friluftsliv: Fritidsfi ske, närströvområde till Köpingebro
Bibehållande av värde: Betesmarken i väster - fortsatt betesdrift, 
övrig del - naturvårdsanpassat skogsbruk, mindre fuktängar röjs.
Skötselplan upprättas för området.

Söder om Köpingebro utmed Nybroån fi nns ett na-
turområde som tidigare var en stor öppen betesmark. 
Genom området meandrar Nybroån. En mindre del i 
väster, norr om ån används fortfarande som betesmark 
medan övriga delar har planterats med björk och några 
mindre områden med tall. Fortfarande fi nns ängsväx-
ter kvar utmed Nybroån t.ex. ängsnycklar. Söder om 
ån är huvuddelen av den tidigare betesmarken ännu 
öppen, så när som på mindre områden som tallplante-
rats. Här är också växtplats för den sällsynta dvärgser-
radellan. Övriga arter som kan nämnas är borsttåtel, 

stagg, gulmåra, åkervädd, blåmonke och trift. 
Nybroån är av stor betydelse för fritidsfi sket och hela 
området är också viktigt som närströvområde till Kö-
pingebro. Den södra delen ingår delvis i golfbaneom-
rådet Nybrostrands golfbana. 

14 c. Ystads Sandskog
Areal: 66 ha 
Klass: 1
Motiv: Kust, rekreation, geologi, naturtyp
Naturvärde: N G B Z R
Naturtyper: Sublittorala sandbankar (1110), embryonala vandrande 
sanddyner (2110), vandrande sanddyner med sandrör (vita dyner 
2120), permanenta sanddyner med örtvegetation (grå dyner 2130), 
trädklädda sanddyner (2180), lövskogar av fennoskandisk typ (SF; 
9080), bokskog av fryletyp (9110), äldre ekskog på sura, sandiga 
marker (9190) och sumpalskog (9080)
Skydd: Området är av riksintresse för naturvård (utom mindre 
del i väster), kustzon, friluftsliv (utmed stranden) och fritidsfi ske 
(kustzonen och vid Nybroån), avsatt som naturreservat (området 
fram till campingen i öster) samt utpekat som Natura 2000-område
Rörligt friluftsliv: P-platser, informationstavlor i anslutning till 
kustvägen, strövstigar, cykelväg längs kusten samt badplats.
Bibehållande av värde: Bevarande av gamla träd och död ved 
m.m. enligt fastställd skötselplan. 

Ystads Sandskog, söder om väg 9, utgörs av ett tillta-
lande, skogsbevuxet dynlandskap med äldre strandlin-
jer. Sanddriften var tidigare ett stort problem i Ystads 
stad. Området skogsplanterades under 1800-talet för 
att sanden skulle bindas. I dag är området bevuxet med 
tall samt mindre partier med ek, bok och gran. Strand-
området består av sandstrand med innanförliggande 
kustparallella sanddyner. Faunan är rik, speciellt i den 
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gamla åfåran där många fåglar häckar och insektslivet 
är rikt. Området är geologiskt och biologiskt intres-
sant, mycket omtyckt som närströvområde för Ystad-
borna och den fi na sandstranden utmed kusten är liv-
ligt frekventerad av kommuninnevånarna och många 
turister under sommarperioden.

14 d. Strandområdet vid Nybrostrand
Areal: 28 ha 
Klass: 2
Motiv: Kust, rekreation
Naturvärde: R F
Skydd: Riksintresse naturvård, kustzon, friluftsliv och fritidsfi ske 
(utmed kusten), utökat strandskydd samt en mindre del i väster är 
avsatt som naturreservat och utpekat som Natura 2000-område 
Rörligt friluftsliv: Strövvänligt, cykelväg i anslutning till kustvägen, 
campingplats i anslutning till området.
Bibehållande av värde: Inventering av sandnejlikan och översyn 
av område som används för camping.

Landskapet är fl ackt och präglat av kustens sandom-
råden. Den naturliga vegetationen på strandängarna-
utgörs till stor del av borsttåtelhedar. Strandremsan 
öster om Nybroån har fi n fl ora, med bl.a. backsippa, 
kärleksört, ljung, backtimjan, sandnejlika, sandsvingel, 
sandrör, sandstarr, bockrot, trift, käringtand, gul fet-
knopp, hedblomster och borsttåtel. 

Strandängarna är strövvänliga bl.a. går Skåneleden 
fram där och strandpartierna är välfrekventerade för 
bad och rekreation sommartid.

14 e. Norra Sandskogen
Areal: 210 ha 
Klass: 2
Motiv: Tallskogsklädda sanddyner, fl ora, fauna, rekreationsområde
Naturvärde: B, Z, G, R
Skydd: Riksintresse kustzon och naturvård (östra delen) och området 
är avsatt som kommunalt naturreservat
Rörligt friluftsliv: Flera mindre P-platser, rastplats, motionsspår, 
ridstig, cykelvägar och strövstigar.
Bibehållande av värde: Bevarande av gamla träd och död ved 
m.m. enligt fastställd skötselplan.

Sandskogen norr om väg 9 benämns Norra Sandsko-
gen och är avsatt som ett kommunalt naturreservat.  
Området är intressant ur fl era infallsvinklar: biologiskt 
med ett rikt växt- och djurliv,  geomorfologiskt med 
revlar och dynbildningar som bildades då kustlinjen 
var högre belägen, samt inte minst intressant för rör-
ligt friluftsliv eftersom skogen är ett av Ystadbornas 
viktigaste rekreationsområden. 

Stora delar av de gamla sanddynerna i skogen är be-
vuxna med gammal tallskog. Några granplanteringar 
fi nns också liksom blandskog med ek, tall, björk och 
gran och lövblandskogar. På marken växer kruståtel, 
sandstarr, kråkris, samt fl äckar med ljung, lingon och 
blåbär samt olika örter t.ex. vitsippa, svalört, liljekon-
valj och de mindre vanliga pyrolaarterna.  Flera ovan-
liga skalbaggsarter gynnas av det varma klimatet och 
närheten till kontinenten. Serropalpus barbatus är en så-
dan art (troligen är det första fyndet i Skåne). Många 

Ögonpyrola (Moneses unifl ora) en av pyrolaarterna i Sandsko-
gen. Teckning: Sara Fridh.
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olika fågelarter häckar också i skogen t.ex. lövsångare, 
bofi nk och svarthätta och i en damm i skogskanten 
häckar Ystads kommunfågel gråhakedopping. 

Flera anordningar fi nns i skogen för rörligt friluftsliv 
såsom motionsspår, lättframkomliga promenadstigar, 
ridstigar, rastplatser och små parkeringsfi ckor.

Bild på Norra Sandskogen, se rapportens framsida och 
på gråhakedopping rapportens baksida.

14 f. Värnorna - Nytt område
Areal: 12 ha
Klass: 3
Motiv: Odlingslandskap
Naturvärde: N, K
Skydd: Riksintresse naturvård
Bibehållande av värde: Fortsatt betesdrift

Söder om byn Fårarp fi nns en stor beteshage som har 
ett stort kulturhistoriskt och landskapsestetiskt värde. 
De s.k. Värnorna består av frisk- och fuktängar som 
delats upp i smala remsor avdelade med pilevallar. 
Betesmarken har mycket lång kontinuitet i hävd och är 
speciellt intressant ur kulturmiljöaspekt men även ur 
landskapsbildssynpunkt.

15. Naturbetesmark vid Södra Spjuts-
torp
Areal: 19 ha 
Klass: 3
Motiv: Odlingslandskap
Naturvärde: N K
Skydd: Saknas
Bibehållande av värde: Fortsatt betesdrift

Betesmarken är välhävdad och trädlös. En mindre 
damm fi nns i området. Vegetation och fl ora är trivial, 
men området är viktigt då det är en av få naturliga 
betesmarkerna i denna fullåkersbygd.

16. Backarna vid Köpingsberg
Areal: 554 ha 
Klass: 2
Motiv: Geologi
Naturvärde: G L
Skydd: Riksintresse kustzon (utom nordöstra delen) samt strandskydd 
utmed Kviedalsbäcken i öster
Bibehållande av värde: Fortsatt odlad mark samt betesdrift på be-
tesmarken

I anslutning till Köpingsberg fi nns markerade höjdpar-
tier med backar och kullar  uppbyggt av lösa avlag-
ringar. Odlad mark dominerar i området men här fi nns 
också betesvall och mindre skogsparti. Kviedalsbäcken 
avgränsar delvis området i öster.
Flera fornminnen fi nns i området. I söder ligger 
gravhögarna Tingshögarna som ett viktigt element i 
landskapet. Utsikten från kullarna över havet är hän-

förande. Tillgängligheten till området är begränsad då 
södra delen av området ingår i militärt övningsområde.
Området är landskapsestetiskt värdefullt. 

17. Hörupsåsen
Areal: 860 ha 
Klass: 2
Motiv: Terrängform
Naturvärde: G L
Skydd: Huvuddelen av området omfattas av riksintresse för 
naturvård
Bibehållande av värde: Fortsatt odlad mark samt betesdrift på be-
tesmarken.

I det fl acka jordbrukslandskapet är Hörupsåsen ett 
markerat inslag med stor betydelse för landskapet. 

Åsen är ett mer eller mindre sammanhängande isälvs-
stråk  i en båge parallellt med  och drygt fem km innan-
för nuvarande kust. Från Glemmingebro mot Borrby 
är den dominerande terrängformen fl acka, långsträck-
ta grusplatåer, som delvis är överlagrade med morän. 
Inom området fi nns även delar av en mindre getryggs-
formad ås. 

Längs norra åssluttningen fi nns en mindre  betesmark, 
medan övriga delar är  uppodlade. Hela området är 
geologiskt intressant och estetiskt mycket tilltalande.
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17 b. Betesmark sydost Glemmingebro - Nytt 
område
Areal: 1,5 ha 
Klass: 3
Motiv: Terrängform
Naturvärde: G L
Skydd: Riksintresse för naturvård
Bibehållande av värde: Fortsatt betesdrift

På Hörupsåsens norra sluttning fi nns en liten brant 
ängsmark som betas av hästar. Här fi nns mindre de-
lar av fi n ängsvegetation med bl.a. gullviva, brudbröd, 
gulmåra prästkrage och rödkämpar. I det annars upp-
odlade landskapet är denna lilla betesmark ett viktigt 
naturinslag.

18. Kustlandskapet runt Kåseberga 
från Kabusa till Sandhammaren
Areal: 3866 ha 
Klass: 1
Motiv: Mångformighet, landskap
Naturvärde: N B Z G K L R
Naturtyper: Annuell vegetation på driftvallar (1210), embryonala 
vandrande sanddyner (2110), vandrande sanddyner med sandrör - 
vita dyner (2120), kalkgräsmarker (6210) samt rasbrant.
Skydd: Riksintresse: naturvård, kustzon, friluftsliv, fritidsfi ske (kust-
zonen och Nybroån) och friluftsliv (kustzonen), Naturreservat: 
Backåkra, Hagestad, Sandhammaren och Hammars backar - Kåse-
bergaåsen inkl 700 ha vattenområde samt Ingelstorps mosse, Na-
tura 2000 områden: Kabusa, Sandhammaren - Kåseberga (både 
habitat och fågel)
Bibehållande av värde: Se delområden

Kåsebergaåsen med Hammars backar är en isälvsav-
lagring som höjer sig 30 - 40 m över slätten i norr. I 
söder är åskanten brant och eroderad av havet, medan 
norrsidan är mer utplanad. Sandhammarens utbredda 
sand- och dynområden har bildats genom att havet har 
transporterat sandmaterial österut. Sådan transport 
pågår ännu. Detta märks tydligt i Löderups strandbad, 
där strand och bebyggelse har påverkats kraftigt av 
erosion. 

De fl acka partierna  norr om kustvägen är uppodlade   
medan  de mer kuperade delarna söder om kustvägen 
är öppna betesmarker. Vid Löderups strandbad och 
Hagestad fi nns mindre skogsplanteringar och Sand-
hammarområdet är till stor del täckt med planterad 

17 a. Betesmark vid Fröslöv - Nytt område
Areal: 4 ha 
Klass: 3
Motiv: Landskap, fl ora
Naturvärde: N B
Naturtyper: Artrika torra - friska låglandsgräsmarker av gennos-
kandisk typ (6270), annan naturtyp, extremrikkärr (7230) med 
trubbtågsvegetation på fastmatta.
Skydd: Riksintresse för naturvård
Bibehållande av värde: Fortsatt betesdrift samt röjningsåtgärder i 
enlighet med rikkärrsinventeringen 

Nordost om Hedvigsdal fi nns en betesmark på en 
höjdrygg i ett annars åkerdominerat landskap. Vegeta-
tionen domineras av torrängsvegetation med balders-
brå, femfi ngerört, gulmåra, käringtand, liten blåklocka, 
prästkrage, stor blåklocka, svartkämpar, ängshaverrot, 
åkervädd och måttligt med skräppearter samt fl äder, 
nyponrosor och slån i kanten. 

I rikkärrsinventeringen 2007 och 2008 fann man här 
även två mindre rikkärr med trubbtågsvegetation på 
fastmatta (nr. 152). Det västra kärret domineras  helt 
av trubbtåg, en art som inte fi nns på så många  lokaler 
i Skåne. I detta område ska även ha förekommit maj-
nycklar, enligt Lunds Botaniska förening. 

Det östra kärret domineras även detta av trubbtåg. 
Rödlistad art som också fi nns här är kärrjohannesört. 
Övriga arter är vass, rosendunört, gåsört, kärrtistel och 
luddtåtel. Enligt markägaren är kärret täckdikat och 
odlades för ca 30 år sedan. 

Utblick över kustlandskapet från Hammars backar. Foto: Siv 
Bengtsson-Lindsjö.
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tallskog. Men här fi nns också naturliga ekkrattskogar i 
de äldsta dynområdena. 

Vegetationen är mångformig med fl era ovanliga ve-
getationstyper. Bland annat fi nns  små förekomster 
av sandstäppvegetation i branterna kring Hammars 
backar, Kåseberga och Löderups strandbad, samt fl era 
områden med stäppartad torräng på åsens sydsida, 
huvudsakkligen vid Hammars backar. Den stäppar-
tade torrängen lär här ha sin större sammanhängande 
utbredning i länet. Floran är kalkgynnad och mycket 
artrik med många ovanliga växter. Den örtrika vegeta-
tionen ger förutsättningar för en rik och varierad fjä-
rilsfauna och vid Sandhammaren förekommer många 
ovanliga och för landet sällsynta arter. Viktigt för om-
rådet är också förekomst av fältpiplärka som bl.a. fi nns  
i  området kring Hammar. Norr om Sandhammaren 

utbreder sig Hagestads mosse. Mossen är numera utdi-
kad och bevuxen med lövbuskar. Vid Kåseberga ligger 
Ales stenar, en av landets märkligaste fornlämningar. 
Åsen med sitt omland utgör ett markant inslag i land-
skapsbilden och saknar motstycke i landet i övrigt. 
Löderups strandbad  och Sandhammaren är populära 
områden för bad och rekreation och Kåseberga och 
Backåkra är välbesökta turistmål. 

18 a. Kabusaån och Ingelstorps ängar
Areal: 299 ha 
Klass: 2
Motiv: Odlingslandskap, naturtyp, fauna, fl ora, friluftsliv
Naturvärde: N B Z K G R L
Naturtyper: Artrika torra-friska låglandsgräsmarker av fennoskan-
disk typ (6270), fuktängar med blåtåtel eller starr (6410), kultiverad 
fodermark och annan naturtyp

Skydd: Riksintresse naturvård och kustzon, Ingelstorps mosse är 
avsatt som naturreservat (ursprungligen naturvårdsområde), längs  
Kabusaån och Hammars ränna råder strandskydd
Rörligt friluftsliv: Informationstavla  och parkeringsmöjlighet vid 
Ingelstorps mosse i norr, cykelväg längs kustvägen, strövvänligt.
Bibehållande av värde: Fortsatt betesdrift och översyn av skötsel-
planen.

Kabusa och Ingelstorps ängar och mosse är ett stort, 
nästan sammanhängande gräsmarksområde, som till 
stor del utnyttjas som betesmark. Genom Ingelstorps 
mosse går ett fuktigare stråk med fl era småvatten och 
småkärr samt ett större kärrparti. Detta är resterna 
av den tidigare vidsträckta Hammarsjön, som idag är 
dränerad genom den grävda Hammars ränna. Flera 
sällsynta växter förekommer, bl.a. lökgamander, pip-
stäkra, höskallra och orkidéer. Våtmarkerna är också 
viktiga för strandpadda och lökgroda och fågellivet 
är rikt med många rastande och häckande gäss, änder 
och vadare. Landskapet vid Kabusaåns mynning är ett 
fl ackt beteslandskap som är biologiskt intressant bl.a. 
genom förekomst av fjärilen mörkare pälsmal. Söder 
om kustvägen i anslutning till Kabusaån fi nns också 
fi na orkidéängar och mynningsområdet är av geove-
tenskapligt intresse. 

Delar av området ingår i ett militärt övningsområde, 
men när det inte används av militären är det värdefullt 
för rekreation och friluftsliv. Hela området är av stor 
vikt för rastande och häckande fåglar, är kulturhisto-
riskt intressant och genom sin skönhet av stort värde 
för landskapet. (Se också område 14 d.)Ingelstorps mosse hösten - vintern 1993. Foto: Siv Bengtsson-Lindsjö.
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18 b. Hammars backar – Kåseberga - Sandham-
maren
Areal: 1782 ha 
Klass: 1
Motiv: Unikt
Naturvärde: N B Z G K L R
Naturtyper: Området i väster fram till Hammar: annuell vegeta-
tion på driftvallar (1210), embryonala vandrande sanddyner (2110), 

vandrande sanddyner med sandrör/vita dyner (2120), kalkgräsmar-
ker (6210) samt rasbrant. Området Från Hammar österut: sublit-
torala sandbankar (1110), ettårig vegetation på driftvallar (1210), 
perenn vegetation på steniga stränder (1220), embryonala vand-
rande sanddyner (2110), kustnära vandrande sanddyner med sand-
rör (2120), permanenta sanddyner med örtvegetation (grå dyner 
) (2120), sandområden med krypvide/sandvide (2170), trädklädda 
sanddyner (2180), grässanddyner med borståtel och rödven (2330), 
torra hedar (alla typer; 4030), sandstäpp (6120), kalkgräsmarker 

(6210), artrika torra - friska låglandsgräsmarker av fennoskandisk 
typ (6270) och äldre ekskogar på sura, sandiga marker (9190)
Fåglar enl. Natura 2000: Mindre sångsvan, vitkindad gås, bivråk, 
röd glada, havsörn, brun kärrhök, fi skgjuse, småsnäppa, myrspov, 
fi sktärna, småtärna, jorduggla, nattskärra, spillkråka, trädlärka, fält-
piplärka och törnskata 
Skydd: Riksintresse naturvård, kustzon, fritidsfi ske (kustzonen) och 
friluftsliv (kustzonen), naturreservat: Backåkra, Hagestad, Sandham-
maren och Hammars backar - Kåsebergaåsen inkl. 700 ha vatten-
område, Natura 2000 områden: Kabusa och Sandhammaren - Kå-
seberga (både habitat och fågel), strandskydd längs havet, bäckarna 
och Hagestads mosse,   
Rörligt friluftsliv: Informationstavlor, P-platser, rastplatser i anslut-
nig till naturreservaten, cykelväg längs kustvägen fram till Hammar, 
strövvänligt och fi n badstrand längs kusten.
Bibehållande av värde: Bevarande av den speciella fl oran och 
faunan enligt fastställd skötselpaner och åtgärdsprogram.

Området utgör ett markerat åssystem och är en av 
de förnämsta landformtyperna i Skåne. Motsvarighet 
saknas i landet. Åssystemet består huvudsakligen av 
sand och grus med fl äckvis inlagring av lera. Strand-
morfologin med branta stup mot havet är av stort 
kvartärgeologiskt intresse. En stor del av åsen upptas 
av betesmarker med en speciell fl ora och fauna. I bran-
terna kring Hammars backar, Kåseberga och Löderup 
fi nns sandstäppvegetation och på åsens sydsida fi nns 
också stäppartad torräng, huvudsakligen vid Ham-
mars backar där också gullviva och backsippa  upp-
träder i massförekomst (se bild över området på rap-
portens framsida). Den örtrika vegetationen ger också 
förutsättningar för en rik och varierad fjärilsfauna och 
vildbin. Landskapet är geologiskt och markhistoriskt 
värdefullt och mycket tilltalande och säreget.Sandhammaren. Foto: Siv Bengtsson-Lindsjö.
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Det böljande öppna hedlandskapet omkring Backåkra 
är präglat av långvarig betesdrift. Vegetationen har sär-
egna drag och blomsterprakten är stor. Här ligger Dag 
Hammarskjölds Backåkra, som är ett internationellt 
känt turistmål och meditationsplats. Löderups strand-
bad och Sandhammaren är populära områden för bad 
och rekreation, medan Kåseberga och Backåkra är vik-
tiga turistmål. Vid Kåseberga ligger skeppssättningen 
Ales stenar, en av landets märkligaste fornlämningar. 

Vid Sandhammaren fi nns ett mäktigt område med sand-
dyner. Det är ett kustdynområde med aktiva kustpro-
cesser som är unikt inom Sverige. Efter hand som 
dynerna byggs upp och stabiliseras utvecklas zoner 
med olika typer av vegetation. Denna  zonering samt 
vegetationens dynamik är av stort botaniskt och mark-
vetenskapligt intresse. Området är också en geoveten-
skapligt mycket viktig lokal. Innanför dynerna fi nns 
stora arealer buskformig ekskog med lång kontinuitet, 
som är av vetenskapligt intresse. Även faunan är intres-
sant, bl.a. förekommer sällsynta häckfåglar och insek-
ter. Området är också värdefullt för rörligt friluftsliv 
och rekreation, dels som strövområde och dels genom 
den breda badstranden utmed Sandhammaren. Bad-
stranden här är kommunens förnämsta med många 
besökare sommartid. 

Hagestads naturpark, öster om Löderups strandbad, är 
ett reservat för rörligt friluftsliv och naturvård och 
här fi nns rastplatser, P-platser och längs stranden fi na 

badständer. Inom reservatet förekommer stora lilje-
konvaljbestånd. Tyge å rinner igenom området fram 
till kusten. Området är kulturhistoriskt intressant. Från 
förhistorisk tid fanns här bosättningar utmed ån. Ek-
skog var troligen vanlig här under bronsåldern, men 
under 1700- och 1800-talet bredde stora sandfält ut 
sig i området. Ansträngningar för att gynna skogens 
utveckling under 1800-talet motverkades av kreaturs-
bete och ortsbefolkningens hårda skattning av ris och 
ved på allmänningen. För att ändra på detta delades 
allmänningen upp på enskilda ägare under 1880-talet. 

De lösa fl ygsandsjordlagren i området bildar idag ett 
intressant dynlandskap. Vegetationen är mosaikartad 
med ekskogar, tallplanteringar, ljunghedsfragment och 
öppna dynpartier. 300 olika växtarter fi nns i området 
som ger förutsättningar för ett rikt djurliv med ett 
värdefullt fågelliv och en unik insektsfauna med fl era 
ovanliga arter t.ex. brunstarrfl y, vit puckelmätare, gul-
grå lövmätare m.fl . Området är geologiskt och biolo-
giskt intressant och av stort värde för rekreation och 
rörligt friluftsliv.

Hagestads naturpark. Foto: Siv Bengtsson-Lindsjö.
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Hagestads mosse  är ett större fuktmarksområde utmed  
Tygeå. Våtmarken är numera utdikad och bevuxen 
med lövbuskar. Mindre dammar anlades för några år 
sedan utmed ån och området har stor betydelse som 
reträttplats för det vilda i området. Älg syns bl.a. ofta 
här. Området är också rikt på småfåglar och näkter-
galen drillar ofta här under sommarkvällar.  Torv har 
tidigare brutits på mossen, så de övre lagren är påver-
kade men mossen har ändå betydelse vid studier av 
äldre vegetationsutveckling i landskapet.  I anslutning 
till mossen fi nns P-plats och fågeltorn.

18 c. Betesmark söder om Hedvigsdals Nygård 
Areal: 13 ha 
Klass: 3
Motiv: Odlingslandskap
Naturvärde: N K
Naturtyper: Fuktängar med blåtåtel eller starr (6419) samt kultive-
rad fodermark
Skydd: Riksintresse naturvård och kustzon
Bibehållande av värde: Fortsatt betesdrift

Området är en svagt gödslad, fuktig ängsmark, betad 
av får. Inom området fi nns fl era diken och en mindre 
damm. Området är en rest av ett tidigare utbrett fukt-
marksområde nu avvattnat till Hammars ränna. Betes-
marken är trädlös så när som på ett par gamla pilträd. 
Området är ett viktigt inslag i jordbrukslandskapet.

19. Hagmark vid Hedvigsdal - Nytt om-
råde
Areal: 14 ha 
Klass: 2
Motiv: Odlingslandskap
Naturvärde: N K
Naturtyper: Artrika torra - friska låglandsgräsmarker av fennoskan-
disk typ (6270) samt kultiverad fodermark
Skydd: Fornminnen
Bibehållande av värde: Fortsatt betesdrift

Söder om Hedvigsdal fi nns en mycket vacker betes-
hage. Flera gamla gravhögar fi nns i området, som är 
bevuxet med gamla vidkroniga träd. Mindre lövdungar 
och barrplanteringar ingår också. Området är ett vik-
tigt inslag i det annars mycket trädfattiga landskapet.

20. Ängsmark vid Glemminge stenar - 
Nytt område
Areal: 2 ha 
Klass: 3
Motiv: Odlingslandskap
Naturtyper: Artrika torra - friska låglandsgräsmarker av fennoskan-
disk typ (6270)
Naturvärde: N K
Skydd: Saknas
Bibehållande av värde: Fortsatt betesdrift

Vid Glemminge stenar fi nns en liten trevlig betesmark 
omgiven av åkermark.  Området är omväxlande med 
torr, frisk och fuktig, stenbunden mark. Hagtorn-, ny-
pon- och slånbuskar växer spridda över ängen. I de 
torrare partierna växer backtimjan, brudbröd, gulmåra, 
hirsstarr, ängsvädd och svinrot och i de fuktigare bl.a. 
veketåg och älggräs. Området är ett viktigt naturinslag 
i landskapet.

21. Öppen hagmark väster om Höges-
tads mosse - Nytt område
Areal: 8 ha 
Klass: 2
Motiv: Odlingslandskap
Naturvärde: N K
Naturtyper: Fuktängar med blåtåtel eller starr (6419), rikkärr 
(7230), samt kultiverad fodermark och annan naturtyp
Skydd: Saknas
Bibehållande av värde: Fortsatt betesdrift

Hagmark vid Hedvigsdal. Foto: Siv Bengtsson-Lindsjö.
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Området består av en öppen frisk och fuktig betes-
mark med lång kontinuitet i hävd. Flera öppna vat-
tensamlingar fi nns i området och på fuktängarna fi nns 
intressant fl ora med bl.a. hirsstarr, ängsnycklar och 
majviva. Området är ett värdefullt inslag i det öppna 
landskapet.

22. Gräsmarksområde nordväst om 
Sövestad - Nytt område
Areal: 6 ha 
Klass: 3
Motiv: Odlingslandskap
Naturvärde: N K
Naturtyper: Fuktängar med blåtåtel eller starr (6419), Artrika torra 
- friska låglandsgräsmarker av fennoskandisk typ (6270) samt kulti-
verad fodermark
Skydd: Saknas
Bibehållande av värde: Röjning och ev. betesdrift för att hindra 
att området växer igen.

Nordväst Sövestad fi nns ett kuperat gräsmarksområde 
med torrare ängspartier, några öppna vattensamlingar, 
öppna diken, fuktängar, öppna, blöta kärrytor och 
videsnår. Området  har tidigare betats men håller nu 
på att växa igen. Det är ett värdefullt inslag i det öppna 
jordbrukslandskapet och närheten till Sövestads by gör 
det till ett möjligt närströvområde om det görs mera 
tillgängligt.

23. Gräsmarksområden vid Högestad - 
Nytt område
Areal: 396 ha 
Klass: 2
Motiv: Odlingslandskap
Naturvärde: N K B
Naturtyper: Fuktängar med blåtåtel eller starr (6419), samt kulti-
verad fodermark
Skydd: Saknas
Bibehållande av värde: Fortsatt betesdrift

Söder om Högestads mosse utbreder sig ett stort gräs-
marksområde i gränsen mellan Sövestad och Borrie 
socknar. I området ingår delområdena 5, 8 och 9. En 
kanaliserad bäck rinner genom området. Här fi nns res-
ter av kalkfuktäng, liksom torrbackar med backsippa. 
Området är genom sin storlek och kontinuitet i hävd 
kulturhistoriskt intressant, samt har stort värde för 
landskapet.

24. Lövskogsområde vid Kadesjö - 
Rynge - Nytt område
Areal: 47 ha
Klass: 2
Motiv: Odlingslandskap
Naturvärde: N
Naturtyper: Bokskog av fryle-typ (9110), bokskog av örtrik typ 
(9130), Fuktängar med blåtåtel eller starr (6419)
Skydd: Saknas
Bibehållande av värde: Naturvårdsanpassat skogsbruk

Lövskog vid Kadesjö - Rynge. Foto: Richard Bergendahl.
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Vid Kadesjö – Rynge fi nns ett bok - ädellövsbestånd. 
I området,  ingår även granplanteringar, fuktlövskog 
samt ohävdad ängsmark där rester av gamla stängsel 
fi nns kvar. I fältskiktet i skogsmarken växer bl.a. lund-
gröe, hässlebrodd, långsvingel, lundslok, skogsbingel, 
myskmadra, gulplister m.m. På den före detta betes-
marken växer  bl.a. gökblomster, tuvtåtel, kärrtistel, 
vasstarr, vänderot, Stankt Pers nycklar m.fl . arter. Om-
rådet är av stort värde i det annars öppna landskapet.

25. Dag Hammarskjölds park och våt-
markerna norr om Källesjö - Nytt om-
råde
Areal: 396 ha 
Klass: 2
Motiv: Odlingslandskap
Naturvärde: N K B
Naturtyper: Fuktängar med blåtåtel eller starr (6419), samt kulti-
verad fodermark
Skydd: Saknas
Bibehållande av värde: Skötsel med bl.a. slåtter enligt upprättade 
planteringsplaner

Dag Hammarskjölds park är ett större område na-
tur/rekreationsområde norr om Ystads stad. Här har 
skapats ett omväxlande naturområde med lövdungar, 
ängsmarker och våtmarker. Grundtanken har varit 
att utgå  från befi ntlig vegetation och bygga vidare 
på denna. Det fanns några mindre dammar i områ-
det såsom ”Karlssons dammar” där det i början på 
förra seklet fanns ett tegelbruk. Några små lövdungar 

Dag Hammarskjölds park sommaren 2003. Foto: Siv Bengtsson-Lindsjö.

fanns också i området där det tidigare legat gårdar, för 
övrigt bestod området av odlad åkermark. Området 
började anläggas 1996 och den sista delen planterades 
2007. De fl esta lövträd och många lövbuskar som är 
representativa för regionen har planterats här, bl.a. ek, 
bok, lönn, ask, avenbok, klibal, sälg, hassel, hagtorn 
och nyponrosor. På ängarna har såtts in ängsfröbland-
ningar med många blommande örter, som gullviva, 

mandelblom, blåklocka, prästkrage m.fl . Genom om-
rådet fi nns en gång- och cykelstig, några bänkar samt 
rastplats vid Karlssons dammar. Idag är området ett 
viktigt strövområde för Ystadborna.

Området omfattar  även våtmarker  och dammar i 
nordväst vid Källesjö. Här fi nns ett rikt fågelliv och 
både lövgoda och klockgroda fi nns i området. 



82
naturvårdsprogram för Ystads kommun

Vattenområden
I december år 2000 antog EU ett ramdirektiv för vat-
ten, som är ett samlat direktiv för all vattenplanering 
och vattenvård inom EU. Målet med vattendirektivet 
är att nå god vattenstatus i EU:s alla länder till år 2015. 
I Sverige överfördes målen i ramdirektivet i svensk 
lagstiftning och  fem Vattenmyndigheter har tillsatts 
som ska ansvara för att målen ska nås. Myndigheten 
ansvarar för vattenmiljön i sin helhet d.v.s. vattenkvali-
tet, vattenkvantitet och biologi. Ystads kommun ligger 
inom vattendistrikt 4. Södra Östersjön.

Vattenstatusen för ytvatten delas upp i:

• Ekologisk status som omfattar biologiska, fysika-
lisk-kemiska och hydromorfologiska kvalitetsfak-
torer

• Kemisk status som är relaterat till att halter av för-
orenande ämnen håller sig inom bestämda gräns-
värden och miljökvalitetsnormer.

Vattenföre-
komst

Ekologisk status 
2009

Kaltitetskrav Kemisk status 2009 Kvalitetskrav

Svarteån Otillfredställande 
ekologisk status

God ekologisk status 
2027

God kemisk ytvatten-
status

God kemisk ytvatten-
status 2015

Nybroån Måttlig ekologisk 
status

God ekologisk status 
2027

God kemisk ytvatten-
status

God kemisk ytvatten-
status 2015

Kabusaån Måttlig ekologisk 
status

God ekologisk status 
2027

God kemisk ytvatten-
status

God kemisk ytvatten-
status 2015

Tuvebäcken God ekologisk 
status

God ekologisk status 
2015

God kemisk ytvatten-
status

God kemisk ytvatten-
status 2015

Ellestadsjön Otillfredställande 
ekologisk status

God ekologisk status 
2027

God kemisk ytvatten-
status

God kemisk ytvatten-
status 2015

Krageholms-
sjön

Dålig ekologisk 
status

God ekologisk status 
2027

God kemisk ytvatten-
status

God kemisk ytvatten-
status 2015

Sydkustens 
kustvatten

Måttlig ekologisk 
status

God ekologisk status 
2021

God kemisk ytvatten-
status

God kemisk ytvat-
tenstatus

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer har satts upp för vattendrag, 
sjöar och havet. För Ystads kommun fi nns sådana för 
Svarteån, Nybroån, Kabusaån, Tuvebäcken, Ellestads-
jön, Krageholmssjön och Sydkustens kustvatten, se 
tabellen.

Målet att uppnå god ekologisk status till 2015 är inte 
möjligt för de fl esta av vattenförekomsterna i Ystads 
kommun. Detta är en bedömning som Vattenmyndig-
heten har gjort även om alla möjliga åtgärder vidtas. 
Därför har tidsfristen förlängts till 2021 respektive 
2027.

Det har bildats två vattenråd i Ystads kommun, Svar-
teåns vattenråd och Nybroåns vattenråd, som arbetar 
med att ta fram åtgärdsprogram för dessa åar.

Vattenmyndighetens bedömning av vattenförekomsterna i Ystads kommun

Referenser:

• www.vattenmyndigheterna.se (Vattenmyndighetens 
webbplats)

• www.viss.lst.se (databas med information om 
vattenförekomster i Sverige)

• www.vattenkartan.se (geografi sk information om 
sjöar, vattendrag m.m.)
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Vattenförekomster i Ystads kommun
Vattenförekomsterna i Ystads kommun beskrivs här 
översiktligt (se också beskrivningarna i de tidigare av-
snitten).  

Vattendrag
Charlottenlundsbäcken, Svarteån, Fyleån-Nybroån 
och Kabusaån är kommunens större vattendrag, alla 
med stort naturvärde. Men även kommunens mindre 
bäckar är viktiga i landskapet. Kviedalsbäcken, Frö-
slövsån, Norre å, Tuvebäcken, Rödkillebäcken och 
Hammars ränna är bäckar som rinner fram i det fl acka 
jordbrukslandskapet i kommunens östra del. I det 
öppna jordbrukslandskapet är vattendragen värdefulla 
naturinslag. Utmed åarna och fl ertalet av bäckarna i 
kommunen råder strandskydd (7 kap. 16 § Miljöbal-
ken). Strandskyddet är till för att säkra människors 
möjlighet att bedriva friluftsliv och för att bevara goda 
livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet.

Sjöar
I kommunen fi nns två större sjöar, Krageholmssjön 
och Ellestadsjön. I Länsstyrelsens naturvårdsprogram 
är Krageholmssjön i klass I, d.v.s. högsta värde, medan 
Ellestadsjön är i klass II, mycket högt värde. Båda sjö-
arna är av mycket stor betydelse för landskapet. 

Marina områden
Området vid Sandhammaren med sanddyner, strand-
vallar samt havsområdet utanför tillhör enligt Länssty-

relsens naturvårdsprogram de allra mest värdefulla och 
är därför klass I, d.v.s. de marina värdena har särskilt 
höga naturvärden. Sandvandringen längs kusten  är 
aktiv åt öster och nordost. Huvudströmriktningen är 

i ytvattnet östlig - nordöstlig och salthalten ligger om-
kring 8-9 %0. Ett betydligt större antal arter förekom-
mer i denna del av Östersjön jämfört med den norra 
delen.  

Några våtmarksfåglar i Ystads kommun. Övre raden från vänster: skedand och  strandskata och nedre raden, från vänster:  rödbena 
och smådopping. Foto: Bert Rydhagen.
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Enligt miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap ska 
man slå vakt om biologisk produktion och livsmedels-
produktion men också bevara och vårda kulturmiljö-
värdena i landskapet. Sådana värden är t.ex. ängs- och 
hagmarker, fornlämningar, märgelgravar, öppna diken  
och pilevallar. Målsättningen är att odlingslandskapets 
kulturhistoria ska kunna upplevas och förstås och att 
värdefulla miljöer ska bevaras. 

Dagens och morgondagens kulturmiljöer har ett vär-
de i sig. Men det gäller att fi nna en bra mix där dagens 
kulturlandskap och dess värden tillsammans med det 
äldre kulturlandskapets värden blandas i ett harmo-
niskt landskap.

Ängs- och hagmark
Ängs- och hagmarker har i föregående kapitel be-
handlats med avseende på växt- och djurliv. I dessa 
marker  fi nns en mångfald av örter, träd och buskar 
och detta i sin tur ger förutsättningar för ett rikt och 
varierat djurliv. De naturbetesmarker med ängar och 
hagar som fi nns kvar från äldre tider är ett kulturarv 
som formats under mycket lång tid av människan och 
hennes betesdjur. Förutom de biologiska värdena är 
dessa marker rent estetiskt tilltalande för oss männi-
skor. Även om en mångfald med olika växter  och djur 
i sig tilltalar oss, är det minst lika viktigt med själva 
strukturen och variationen som dessa marker bjuder 
på. Öppna gräsytor omväxlande med solitära träd och 

mindre träddungar, eller öppna områden där landska-
pets topografi  ger omväxlingen, brukar i regel upple-
vas som positivt. Skogshejdan och Skoghusets enefä-
lad, i norra delen av kommunen i Baldringetrakten, är 
exempel på betes- och hagmarker som har lång konti-
nuitet i hävd och där öppna ängar avlöses med buskar, 
solitära träd och lövdungar. Ett exempel på ängs- och 
hagmark som nästan är helt busk- och trädlösa men 
som genom sin topografi  är synnerligen tilltalande 
är de öppna gräsmarkerna på Kåsebergaåsen med 
skeppssättningen Ales stenar som extra bonus.

Vägar, alléer och pilevallar
Vägarna är en viktig del i landskapet för att tillfred-
ställa vårt behov att på ett smidigt sätt förfl ytta oss. 

Fem vägar i Ystads kommun har i Trafi kverkets rap-
port ”Vägen - Ett kulturarv” lyfts fram som kulturhis-
toriskt värdefulla vägmiljöer värda att bevara: 

• Väg 771 mellan Kadesjö, Rynge och Gussnava 
(vägen går genom Skurups och Ystads kommu-
ner) 

• Väg 776 mellan Gussnava och Marsvinsholm
• Väg 994 mellan Sövestad, Baldringe, Fyledalen 

och Ållskog
• Väg 993 i Fyledalen
• Väg 981 mellan Högestad och Högestads gamla 

kvarn (vägen går genom Tomelilla och Ystads 
kommun). 

Natur- och kulturmiljöer samt rörligt friluftsliv

Allé vid Charlottenlund. Foto: Richard Bergendahl.

För samtliga av dessa vägar är rekommendationen att 
förändringar eller annan påverkan av vägsträckan och 
det omgivande kulturlandskapet bör undvikas för att 
inte de historiska sammanhangen ska brytas. 

Även andra vägsträckningar i kommunen är bevaran-
devärda, t.ex. ”Gamla Lundavägen” som slingrar sig 
fram i landskapet mellan Knickarp och Bjäresjö.

Alléer
Längs vägarna i Skåne var i äldre tid alléer vanliga. An-
talet allér har emellertid under senare delen av 1900-
talet minskat starkt. Detta genom att vägarna fått nya 
sträckningar, blivit bredare och fått högre standard 
och att detta ibland lett till att alléer har fällts. Andra 
orsaker är att träden i alléerna blivit gamla och sjuka. 
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Gravhögar norr om Köpingebro. Foto: Siv Bengtsson-Lindsjö.

Träd har dött och alléerna har kraftigt glesats ut. 
Alléerna har varit och är betydelsefulla inslag i det 
skånska landskapet och är viktiga att vårda och bevara. 
Utmed allmänna vägar är det i regel Trafi kverket som 
har ansvar för alléerna. Detta innebär också rätten att 
driva frågor om alléerna längs allmänna vägar gente-
mot samarbetsparter som länsstyrelser, Naturvårds-
verket och Riksantikvarieämbetet och mot ägare av 
mark invid den allmänna vägen. Detta kräver ett sam-
arbete där de olika parterna är överens om målet för 
alléerna samt att det ska fi nnas planer för alléerna. En 
sådan plan, som omfattar skötsel och vård för alléer 
längs statliga vägar i Skåne, togs fram i slutet på 1990-
talet. I planen fi nns för Ystads kommun trettioen oli-
ka alléer beskrivna med avseende på nuvarande status, 
alléns betydelse i landskapet, skötselbehov m.m. Detta 
är viktigt både för att planen ska fungera för drift och 
underhåll, för eventuell restaurering  och för priorite-
ring av åtgärder. För vissa alléer bör kulturmiljöskäl 
prioriteras, för andra alléer biologiska kvaliteter eller  
är det landskapsbilden som ska främjas i första hand.

Pilevallar
Något som många säkert förknippar med det skånska 
landskapet är pilevallarna och pileraderna. Bakgrun-
den till att de fi nns här i så stor utsträckning är att 
Danmarks kung Christian IV på 1600-talet bestämde 
att pilträd skulle planteras längs alla skånska vägar för 
att förhinda jordfl ykt i det trädfattiga Skåne. Plante-
ringarna pågick ända fram till i början på 1900-talet 

då man istället i stor omfattning började hugga ner pi-
larna i samband med att jordbruket rationaliserades. 

I gamla tider var pilen viktig och hade många använd-
ningsområden såsom: ved och virkesreserv, material 
till stängsel, slöjdvirke och korgfl ätning. Samtidigt 
fungerade pilevallarna som läplanteringar och gav fo-
der till djuren under vintern. Detta innebar att träden 
skattades hårt genom s.k. hamling. Hamlingen inne-
bar att man skar av grenarna på träden. En del pilar 
kapades vid trädbasen, andra kapades högre upp på 
stammen vid hamlingen. Resultatet blev låga träd med 
kort, tjock stam med tunna kvistar och grenar. 

Behovet av trä och virke löser man idag på annat sätt 
och det är numera främst de estetiska värdena och na-
turvärdena som gör att pilevallarna får fi nnas kvar. De 
omfattas därför av biotopskydd, som betyder att man 
inte får skada eller avverka träden eller schakta bort el-
ler på annat sätt skada pilevallen genom t.ex. gödsling 
eller bekämpningsmedel.

Parker och grönområden
I Grönstrukturprogram för Ystad tätort har värdet av 
stadens gröna struktur diskuterats och beskrivits på 
olika sätt. Förutom parkernas och grönytornas bety-
delse för hälsa och välbefi nnande, biologisk mångfald, 
estetiska värden m.m. är den gröna miljön en bärare 
av stadens historia och identitet som speglar stadens 

kulturhistoriska arv och olika tiders ideal. I Ystad kan 
man se många exempel på detta i olika anläggningar i 
parker och grönområden t.ex. Norra Promenaden och 
Klosterträdgårdarna vid Klostet.

Gravhögar m.m.
Värdefulla natur- och kulturmiljöer ska skyddas och 
vårdas (1 Kap. 1 § Miljöbalken). I Ystad fi nns fl era 
värdefulla kulturmiljöer. Mångfacetterade kulturland-
skap, särpräglade kyrkor och fornlämningar med ett 
tidsdjup över tusentals år. I Kulturminneslagen (KLM 
1988:950, ändrad 2000:265) regleras vad man får och 
inte får göra med kulturminnen. Myndigheten som 
har det övergripande ansvaret för att lagen efterlevs 
är Riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna fungerar 
som tillsynsmyndighet på länsnivå.
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Vid Småbåtshamnen i Ystad. Foto: Fredrik Ekblad.

Flera landmärken från en svunnen tid fi nns i kommu-
nen. Norr om Köpingebro fi nns t.ex. fl era stora be-
varade gravhögar. I och vid Svarte fi nns gravfält från 
både äldre och yngre bronsåldern. Vid Svarte fi nns 
också en svårtolkad stensättning kallad Disas ting. Två 
märkliga runstenar står uppställda i Krageholms park. 
Vid Kåseberga fi nns Ales stenar med sin 67 m långa 
stensättning bestående av 59 stenblock. Detta är bara 
några exempel på viktiga lämningar i landskapet från 
forntiden.

Markvägar och gränser
Äldre markvägar och gränser mellan åkrar och fastig-
heter är viktiga både för människors möjlighet att röra 
sig i landskapet och för utbytet av vilda djur och väx-
ter mellan olika naturområden. Träd- och buskridåer 
utmed  åkrarna ger också bygden dess speciella karak-
tär och är viktiga för landskapsupplevelsen.

Rörligt friluftsliv och allemansrätten
I Ystads kommun fi nns rika möjligheter att idka rörligt 
friluftsliv och vistas i fi n natur. Den långa kuststräckan 
med fi na sandstränder, närnaturområdena Sandsko-
gen, Lilleskog och Dag Hammarskjölds park intill sta-
den Ystad, skogslandskapet kring Krageholmsjön, Fy-
ledalen och Nyvångsskogen, samt ängs- och hagmar-
ker i Baldringeområde är några exempel på sådana fi na 
platser. Några förslag på utfl yktsområden, se sidan 85.

Landskapet i Ystads kommun är variationsrikt och det 
fi nns goda möjligheter till friluftsliv med bad, fritt strö-
vande m.m. Den svenska naturen står öppen för oss 
alla, men man måste vara varsam mot naturen och visa 
hänsyn till både människor, växter och djur. Miljöbal-

ken ställer särskilda krav på den som nyttjar naturen. 
Enligt 7 kap. 1 § tolkas Allemansrätten som så, att när 
man vistas i naturen får man inte störa och inte för-
störa. Så länge man lever upp till detta fi nns stora möj-
ligheter att få rekreation och få uppleva fi n natur. 
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Hur man får gå och vara i naturen
Det är tillåtet att gå, cykla, rida, åka skidor och tillfäl-
ligt vistas i naturen förutsatt att man inte skadar gröda, 
plantering eller annan känslig mark. Man måste dock 
visa hänsyn  och inte passera över eller vistas på pri-
vat tomt eller störa markägare i deras verksamhet. Om 
man t.ex. passerar en inhägnad betesmark får man inte 
skada stängsel eller störa boskap och det är viktigt att 
stänga grindar så inte boskapen kommer lös.

Det är däremot inte tillåtet att köra bil, MC, moped el-
ler annat motordrivet fordon på barmark i terrängen. 
Detta regleras i Terrängkörningslagen (1975:1313). 
Denna säger i korthet att körning i terräng med mo-
tordrivet fordon för annat ändamål än jordbruk eller 
skogsbruk är förbjuden på barmark i hela landet. Kör-
ning på snötäckt mark är däremot tillåten, om detta 
kan ske utan att skada mark eller vegetation. Det är 
inte heller tillåtet att köra motordrivna fordon på en-
skilda vägar som är avstängda för motortrafi k. Sådana 
vägar ska vara utmärkta med vägmärke eller på annat 
tydligt sätt.

Camping
Man får tälta något dygn i naturen om marken inte 
används som jordbruksmark och/eller ligger nära bo-
ningshus. Camping med husvagn eller husbil begrän-
sas däremot av Terrängkörningslagen (1975:1313).  

Grillning och picknick
Viktigt att tänka på är att aldrig elda på stenhällar ef-
tersom berget kan spricka och det blir sår som aldrig 
läks. Man ska inte heller elda när det är torka. Och 
det är viktigt att det fi nns vatten i närheten så elden 
kan släckas. Allt skräp, glasfl askor, kapsyler måste man 
också ta med. Om det lämnas kvar kan det förutom att 
det blir skräpigt skada både människor och djur. 

Oftast inte tillåtet att göra upp eld eller grilla i natur-
reservat utom på iordningställda platser. På reservats-
skyltarna fi nns upplysning om vad som gäller-. 

Blommor och bär
Plocka blommor och bär får man, förutsatt att det inte 
är inom ett naturreservat där det kan fi nnas speciella 
restriktioner. Vissa blommor är också fridlysta, t.ex. 
orkidéer som är fridlysta i hela landet. Dessa får man 
naturligtvis inte plocka. Hela buskar eller träd, liksom 
kvistar, näver eller bark från växande träd, får man inte 
heller ta.

Lösa hundar
Det är tillåtet att ha med hunden i naturen, men den 
ska hållas kopplad under tiden 1 mars - 20 augusti då 
djurlivet är som känsligast. Enligt kommunens lokala 
ordningsföreskrifter (12 FS 1995:91) är det inte heller 
tillåtet att ta med hunden på allmän badstrand under 
tiden 1 april - 30 september. Även annan tid på året 
måste man ha uppsikt över sin hund så att den inte 

skadar djurlivet. I vissa naturreservat kan även gälla 
speciella regler som man måste ta hänsyn till.

Bad, jakt och fi ske
Det är tillåtet att bada och tillfälligt gå i land om man 
kommer med båt förutsatt att det inte är på en tomt el-
ler det gäller särskilt tillträdesförbud t.ex. för att skydda 
fåglar eller sälar.

Fiske ingår normalt inte i allemansrätten, men man får 
fi ska med spö och andra handredskap längs kusterna. 
För fi ske i andra vatten krävs tillstånd eller fi skekort.

Jakt ingår inte i allemansrätten. Det är inte heller tillåtet 
att ofreda djur  eller djurens bon eller att ta fågelägg. 
Detta räknas som jakt.

Strövområden
Flera strövvänliga naturområden fi nns inom kom-
munen. Hagestads naturreservat är ett sådant som in-
bjuder till rörligt friluftsliv i olika former. Här fi nns 
vandringstigar och rastplatser. Området är avsatt som 
naturreservat och en del av det imponerande sand-
dynlandskapet vid Sandhammaren ingår med en sand-
strand som är i det närmaste 3 km lång. 

Ett omtyckt område alldeles i anslutning till Ystad 
stad är Ystads Sandskog. Den södra delen är statligt 
naturreservat och den norra delen är ett kommunalt 
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naturreservat. Speciellt den norra delen har anpassats 
till rörligt friluftsliv. Här fi nns strövstigar, motionsspår, 
ridleder, rastplatser m.m.

Dag Hammarskjölds park är ett annat uppskattat 
strövområde norr om Ystads stad. Och fl era av kom-
munens naturreservat  och andra naturområden in-
bjuder också till promenad och rekreation (se också 
avsnittet särskilt värdefulla områden).

Vandringsleder
Ett trevligt sätt att upptäcka naturen i Ystad är att 
vandra längs Skåneleden. Två sådana leder går genom 
kommunen. Nord - Sydleden kommer norrifrån, pas-
serar Ellestadsjön och Krageholmssjön och slutar i 
Ystad. Österlenleden börjar i Ystad och fortsätter öst-
erut längs kusten. Vandringslederna är markerade med 
orangemålade ringar runt träd och stolpar. Där leden 
ändrar riktning fi nns ofta vinkelpilar. 

Badstränder
Det fi nns stora möjligheter till bad längs kommunens 
långa kuststräcka och härliga sandstränder. Fina bad-
platser fi nns vid Svarte, Lilleskog, utmed Sandskogen, 
vid Nybrostrand, och längs kusten vid Backåkra, Ha-
gestad och Sandhammaren.

Sandhammaren. 
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Fyledalen och Nyvångskogen 
- skog- och ängsmark
- fint strövområde
- P-möjlighet
- promenadvänliga skogsvägar

Skogshejdan 
- ängs- och hagmark
- fint strövområde
- mindre P-plats i an- 
  slutning till området

Svartskylle naturreser-
vat
- ängs- hag- och våtmark
- fint strövområde
- P-plats
- fågeltorn
- strövstig

Krageholmssjön och 
omgivande skogsområde
- strövvänligt område
- P-plats
- rastplats vid sjön 
- strövvänliga skogsvägar

Högestads mosse
-ängs- och våtmarker
-fint strövområde
-P-plats i anslutning 
  till området

Öja mosse
- öppna ängs- 
  och fuktmarker
- fint fågelområde
- markvägar

Fredriksberg 
- fint strövområde i 
  anslutning till Nybroån

Hagestads naturpark
- friluftsreservat
- strövstigar
- rastplatser
- P-platser till badstrand

Sandhammaren
- fint strövområde 
- kommunens förnämsta 
  badplats
- P-plats

Backåkra 
- fint strövområde
- meditationsplats
- P-plats i anslutning 
  till området

Ales stenar - skeppssättning
- fint strövområde
- P-plats i Kåseberga

Kåsebergaåsen med 
Hammars backar
- öppen ängs- och hagmark
- strövvänligt område
- mindre P-platser utmed
  kustvägen

Ystads andskog
- badplats
- P-platser
- strövstigarr
- informationstavla

Norra Sandskogen 
- motionsspår
- ridleder
- rastplatser
- strövstigar
- P-platser

Dag Hammarskjölds park
- rekreationsområde
- strövstigar
- rastplats
- P-plats

Bjersjöholm 
- naturstig
- fint skogsområde
- P-plats
- strövstig

Friluftsliv och rekreation
 Lämpliga angöringsplatser
 Skåneleden

Ingelstorps mosse
- ängs- och våtmarker
- fint fågelområde
- P-möjlighet

Förslag på utfl yktsområden
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