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Ängelholms kommun
Allmän beskrivning

Ängelholms kommun ligger i nordvästra Skåne intill Skälderviken. Den västra delen av
Ängelholms kommun utgörs av slättlandskap med huvudsakligen lerjordar. Vid kusten finns
stora sandområden. Nästan hela landskapet är uppodlat och mycket små rester av naturområden
finns kvar. Den östra delen utgörs av mellanbygder med omväxlande småskaliga odlingsmarker
och skogsområden på urbergsmorän. Övergången är mycket tydlig mellan slätten och
urbergskanten, där landskapet höjer sig och skogen börjar. I den norra delen av kommunen
ligger Hallandsåsen med sin markanta profil. Skälderviken är ett havsområde som har varierade
kuster, från klippor till sandstränder, men som domineras av mjukbottnar. Skälderviken har stor
betydelse för födosökande sjöfåglar och marina däggdjur samt som uppväxtområde för fisk.
Längs delar av Skälderviken finns sandstränder med ett bakomliggande dynlandskap. Västersjön
och Rössjön nedanför Hallandsåsen är kommunens enda större sjöar. I mellanbygderna i öster
finns några myrmarker, medan våtmarker i övrigt är sällsynta. Två av länets större vattendrag,
Rönne å och Vege å, rinner genom slättområdena och båda mynnar i Skälderviken. Nerför
åssluttningarna rinner flera mycket rena och artrika biflöden till Rönne å. Hallandsåsen är till
stor del klädd med bokskogar och granplanteringar och här finns även stora, och för länet unika,
sluttande myrmarker uppe på själva åsen. Naturbetesmarker är sparsamt förekommande och
finns främst i anslutning till Hallandsåsen. Den utpräglade slättbygden blev tidigt koloniserad och
många fornlämningar vittnar om detta. Vanligast är gravar och fossil åkermark. Kyrkorna och
byarna ligger tätt på slätten och gårdarna är stora. Skogsbygden är mer glest koloniserad och
många gårdar är ensamgårdar. Inom kommunen finns flera större gods som omges av storskaliga
odlingslandskap. Ängelholm grundades under 1500-talet och är idag kommunens administrativa
och kommersiella centrum.
Kommunens mest värdefulla naturområden är myrmarkskomplexet på Hallandsåsen med
Djurholmamossen och Matkroksmossen samt Skäldervikens havsområde. Hallandsåsens södra
sluttningar har också flera värdefulla områden samt sjöarna Västersjön och Rössjön nedanför
åsen. Rönneåns dalgång utför ett viktigt vattendrag med omkringliggande fuktiga gräsmarker.
Vegeholms godsmiljö har många riktigt gamla ekar och bokar. Kronoskogens sandmiljöer är
också mycket värdefulla. Skälderviken är ett viktigt reproduktionsområde för många fiskarter
som torsk, sill och olika plattfiskar vilka är beroende av syrerika mjukbottnar. I den sydöstra
delen av Skälderviken finns en del områden med ålgräs. Grundområdet vid Vegeåns mynning,
som främst ligger i Helsingborgs kommun, är dessutom en viktig fågellokal där änder och vadare
födosöker och övervintrar under milda vintrar. Periodvis uppstår syrebrist i Skälderviken, främst
till följd av att näringsämnen läcker ut i vattendrag och rinner ut i viken. Bottnar precis under
saltsprångskiktet är särskilt utsatta.
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Biologiskt särskilt värdefulla områden
Klass 1

ANG001 Djurholmamossen
ANG002 Matkroksmossen
ANG003 Rönne å
Klass 2

ANG004 Trollehallar och Trollabäcken
ANG005 Västersjön
ANG006 Rössjön
ANG007 Vegeholm
ANG008 Kronoskogen
ANG009 Mutarehultet
ANG010 Kägleån
ANG011 Venedike
ANG012 Faxerödsbäcken
ANG013 Boarp
ANG014 Prästängen
ANG015 Lärkholm
ANG016 Kusten mellan Vejbystrand och Rönne ås mynning
ANG017 Skälderviken
ANG018 Hallagården
ANG019 Långhult
ANG020 Koarpamossen
ANG021 Pinnån
ANG022 Århultsbäcken
ANG023 Rössjöholmsån
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ANG001 Djurholmamossen (klass 1)

Foto: Johan Johnmark/Länsstyrelsen Skåne

Motiv till klassning

Ett för Skåne unikt myrmarksområde med sluttande kärrområden och välvda mosseytor.
Området har höga biotop- och artvärden som har motiverat Natura 2000-område och
naturreservat samt riksintresse. I det regionala naturvårdsprogrammet från 1996 var klassningen
också klass 1 vilket baserades på myrmarks- och våtmarksinventeringarna.
Beskrivning

På gränsen till Halland ligger Djurholmamossen som är ett myrkomplex bestående av öppna och
skogbevuxna mosseplan, topogena och soligena kärr, bäckmader och fastmarksholmar.
Djurholmabäcken med dess biflöden rinner igenom området. Mosseplanet har en svagt
utvecklad tuv-hölja-stuktur och hyser, förutom olika vitmossor, arter som ljung, klockljung,
tuvull, tuvsäv, blåtåtel, tranbär, rosling, vitag och hjortron. Martallar är relativt vanligt
förekommande. Randskogen och den skogbevuxna myren utgörs av främst tall och björk. I vissa
delar är inslaget av björk stort. Fältskiktet hyser arter som revlummer, blåbär, lingon,
klockljung och blåtåtel. I de fuktigare delarna i anslutning till Djurholmabäcken växer hundstarr,
blåtåtel, pors, tranbär, mannagräs och stor igelknopp. I det topogena kärret växer arter som
brunven, kärrsilja och kråkklöver. I området finns också värdefulla skogspartier med bl.a.
källpåverkad sumpskog med en blandning av löv- och barrträd. De ornitologiska värdena på
Djurholmamossen är höga med förekomst av arter som orre, spillkråka, tjäder, mindre
hackspett, morkulla och pärluggla. Myren sträcker sig in i Hallands län. Djurholmamossen är ett
av stiftelsen Skånska landskaps strövområden och här finns markerade vandringsleder och
utsiktstorn.
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Biotopvärden

Unika myrmarker med sluttande kärr och svagt välvda mosseytor. Inslag av fukthed och
sumpskog.
Artvärden

Området har många naturvårdsarter varav ett 30-tal rödlistade arter är noterade sedan 1990.
Bland de rödlistade arterna finns borsttåg (NT), småvänderot (VU), bokvårtlav (NT),
bokkantlav (NT), tofsvipa (VU), storspov (EN), stare (VU) och grönfink (EN).
Ekologiska samband

Djurholmamossen ingår i ett större komplex med myrmarker på Hallandsås i både Halland och
Skåne. Området ingår i värdetrakt för våtmarker och sumpskog i GI:s planeringsunderlag.
Djurholmabäcken rinner genom området och är limnisk spridningslänk till Västersjön.
Förutsättningar för bevarande

Ingen negativ påverkan på hydrologin. Bevarande av gamla träd och död ved. Röjning av
igenväxningsvegetation.
Status

• Stora delar av området ingår i Natura 2000-område Djurholmamossen SE0420271
(2004).
• Stora delar av området ingår i naturreservatet Djurholmamossen (2016).
• Området är av riksintresse för naturvården, Hallandsås (2000).
• Området ingår i myrskyddsplanen, Djurholmamossen (2007).
• Området är av riksintresse för friluftslivet, Hallandsås (2017).
• Strandskydd längs Djurholmabäcken (upp till 100 meter).

Referenser

• ArtDatabanken. 2021. Artportalen enligt rödlistan 2020.
• Länsstyrelsen Kristianstads län. 1996. Från Bjäre till Österlen. Skånska natur- och
kulturmiljöer.
• Länsstyrelsen Skåne. 2006. Häckfågelinventeringen på Skånska myrar år 2006.
• Länsstyrelsen Skåne. 2016. Beslut om bildande av naturreservatet Djurholmamossen.
Bilaga 3 skötselplan.
• Länsstyrelsen Skåne. 2016. Bevarandeplan för Natura 2000-område Djurholmamossen
SE0420271.
• Länsstyrelsen Skåne. 2022. Kartor och underlag för planeringsarbete Grön infrastruktur.
Information finns på Länsstyrelsen Skånes hemsida.
• Naturvårdsverket. 2007. Myrskyddsplan för Sverige. Rapport 5670.
• Skånska landskap. 2022. Djurholmen. Information finns på Skånska landskaps hemsida.
• VISS. 2022. Nedre Århultsbäcken MS_CD: WA64566153 VISS EU_CD: NW624945132921. VattenInformationsSystem Sverige hemsida.
• Ängelholms kommun. 2010. Naturvårdsprogram för Ängelholms kommun.
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ANG002 Matkroksmossen (klass 1)

Foto: Per Blomberg/Skånska bilder

Motiv till klassning

Myrmarker med sluttande kärrområden och svagt välda mosseytor. Området har höga biotopoch artvärden som i angränsande del i Halland har resulterat i naturreservatsbildning. Storleken
bidrar till klassningen som var samma i det regionala naturvårdsprogrammet 1996. Vissa
justeringar har gjorts i avgränsningen där starkt påverkade och granplanterade delar har tagits
bort.
Beskrivning

På gränsen till Halland ligger detta stora myrkomplex, som består av stora sluttande
kärrområden och mosseytor samt svagt välvda mosseytor. Denna typ av myrkomplex är mycket
ovanlig i länet. Faxerödsbäcken rinner genom området. I det centrala kärret växer bland annat
svalting, topplösa och stor igelknopp. I kärren finns också kråkklöver, kärrsilja och brunven.
Fukthedarna hyser ljung, tuvull, klockljung, blåtåtel och myrlilja. På mosseytorna dominerar
ljung, tuvull, vitag, klockljung, tuvsäv, sileshår, hedsäv och olika arter av vitmossa. I området
ingår också en del bokbestånd. I norra delen av området finns en trädlös kulle där det växer
slåttergubbe. Myrmarkerna fortsätter in i Hallands län där de är skyddade som naturreservat.
Biotopvärden

Topogena och soligena kärr, mosse och fukthed samt inslag av bokskog.
Artvärden

Endast två rödlistade arter är noterade på Artportalen sedan 1990: borsttåg (NT) och
slåttergubbe (VU). Det finns också uppgifter om bl.a. bokvårtlav (NT), rosa lundlav (VU) och
lamellsnäcka (NT).
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Ekologiska samband

Matkroksmossen ingår i ett större komplex med myrmarker i både Halland och Skåne. Området
ingår i värdetrakt för våtmarker och sumpskog i GI:s planeringsunderlag. Faxerödsbäcken rinner
genom området och är limnisk spridningslänk till Västersjön.
Förutsättningar för bevarande

Ingen negativ påverkan på hydrologin. Bevarande av gamla träd och död ved.
Status

•
•
•
•

Området är av riksintresse för naturvården, Hallandsås (2000).
Området ingår i myrskyddsplanen, Matkroksmossen (2007).
Området är av riksintresse för friluftslivet, Hallandsås (2017).
Strandskydd längs Faxerödsbäcken (upp till 100 meter).

Referenser

• ArtDatabanken. 2021. Artportalen enligt rödlistan 2020.
• Länsstyrelsen Halland. 2006. Skötselplan för naturreservatet Matkroksmossen i Laholms
kommun.
• Länsstyrelsen Kristianstads län. 1996. Från Bjäre till Österlen. Skånska natur- och
kulturmiljöer.
• Länsstyrelsen Skåne. 2022. Kartor och underlag för planeringsarbete Grön infrastruktur.
Information finns på Länsstyrelsen Skånes hemsida.
• Naturvårdsverket. 2007. Myrskyddsplan för Sverige. Rapport 5670.
• VISS. 2022. Faxerödsbäcken (Västersjöån) MS_CD: WA60460136 VISS EU_CD:
NW624992-132715. VattenInformationsSystem Sverige hemsida.
• Ängelholms kommun. 2010. Naturvårdsprogram för Ängelholms kommun.
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ANG003 Rönne å (klass 1)

Foto: Per Blomberg/Skånska bilder

Motiv till klassning

Höga biotop- och artvärden knutna till den limniska miljön i ån och kringliggande strandängar
och våtmarker. Endast den övre delen av ån var bedömd i det regionala naturvårdsprogrammet
1996 och då som klass 3. Ökad kunskap om de limniska värdena har gjort att åns biologiska
värden har uppvärderats. Rönne å är utpekad som nationellt särskilt värdefullt vatten avseende
naturvärde, fisk/fiskevärde och kulturvärde.
Beskrivning

Rönne å är Skånes näststörsta å. På den flacka Ängelholmsslätten ger den låga
strömningshastigheten ån ett fint meandrande lopp. Ån är Skånes bästa laxförande vattendrag
och hyser ett stort antal fiskarter i ursprungligt fiskbestånd, samt en rik bottenfauna. Skalfynd
från 2004 tyder på att den starkt hotade arten tjockskalig målarmussla fortfarande kan
förekomma. Djur- och fågellivet är rikt. Här finns gott om småfåglar, man kan exempelvis träffa
på sällsynta arter som kungsfiskare. I vattnet håller flera simfågelarter till och på strandängarna
ses vadarfåglar. Rönne å mycket populär för både kanotister och fritidsfiskare. Skälderviken och
åmynningarna, vid Rönne å och Vegeå, är viktiga rast- och övervintringsområden för fåglar längs
kuststräckan. I den nedre delen omges ån av öppna odlingsmarker på Ängelholmsslätten med en
markant dalgång som kantas av fuktiga gräsmarker. Rönne å har i arbetet med miljömålet
”Levande sjöar och vattendrag” pekats ut av Naturvårdsverket som ett nationellt särskilt
värdefullt vatten.
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Biotopvärden

Den limniska miljön är relativt påverkad av omgivande odlingslandskap med höga näringshalter
men uppvisar i vissa delar värdefulla limniska biotoper. Omgivande fuktiga gräsmarker har på
vissa ytor höga biotopvärden.
Artvärden

Totalt har ett 50-tal rödlistade arter noterats sedan 1990. Huvuddelen av dessa arter är
fågelarter på tillfälliga besök. I ån förekommer bland annat ål (CR) och havsnejonöga (EN).
Ekologiska samband

Ån utgör ett mycket viktigt ekologiskt stråk i landskapet och förbinder naturmiljöerna i Klippans
och Åstorps kommuner med Skälderviken. Rönne å ingår i limnisk värdetrakt och är bl.a. viktig
vandringsväg för fisk. I söder finns områden längs ån som ingår i värdetrakt för gräsmarker i GI:s
planeringsunderlag.
Förutsättningar för bevarande

Ingen negativ påverkan på vattenkvalitet, morfologi eller hydrologi.
Status

• Området är av riksintresse för naturvården, Rönneåns dalgång-Ageröds mosse (2000).
• Rönne å är utpekat som nationellt särskilt värdefullt vatten med avseende på naturvärde,
fisk/fiskevärde och kulturvärde inom miljökvalitetsmålet levande sjöar och vattendrag.
• Stora delar av området är av riksintresse för friluftslivet, Rönneå (2017).
• Vid Rönneåns mynning är området av riksintresse för friluftslivet, BjärekustenSkälderviken (2017).
• Vid Rönnåns mynning ingår området i riksintressen med geografiska bestämmelser,
Kullaberg och Hallandsåsen med angränsande kustområden (1987).
• Strandskydd längs ån (mestadels upp till 100 meter).

Referenser

• ArtDatabanken. 2021. Artportalen enligt rödlistan 2020.
• Eklövs Fiske och Fiskevård. 2010. Fiskevårdsplan för Rönne å 2010. På uppdrag av
Länsstyrelsen Skåne.
• Eklöv, J. 2021. Inventering av Fladdermöss i samband med planering av ny vägsträcka:
Ängelholm 3:28 m fl., Centrum-Nybroområdet, Ängelholms kommun.
• Ekologgruppen. 2016. Rönne å – sammanfattning av vattenkontrollen 2015.
• Jensen, E. 2020. Fladdermusinventering. Ängelholm. Incendi HB.
• Länsstyrelsen Kristianstads län. 1996. Från Bjäre till Österlen. Skånska natur- och
kulturmiljöer.
• Länsstyrelsen Skåne. 2022. Kartor och underlag för planeringsarbete Grön infrastruktur.
Information finns på Länsstyrelsen Skånes hemsida.
• Länsstyrelsen Skåne. 2022. Kulturmiljöprogram: Ängelholm. Information finns på
Länsstyrelsen Skånes hemsida.
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• Länsstyrelsen Skåne. 2022. Nationellt värdefulla och särskilt värdefulla vatten.
Information finns på Länsstyrelsen Skånes hemsida.
• Stensson, M & Öster, M. 2020. Naturvärdesinventering - Detaljplan för Ängelholm 3:28
m. fl., Centrum Nybroområdet, Ängelholms kommun, Skåne län. WSP Environmental
Sverige.
• VISS. 2022. Rönne å: Rössjöholmsån-Hunserödsbäcken. MS_CD: WA53740837 VISS
EU_CD: SE623915-131881. VattenInformationsSystem Sverige hemsida.
• Ängelholms kommun. 2010. Naturvårdsprogram för Ängelholms kommun.

ANG004 Trollehallar och Trollabäcken (klass 2)

Foto: Per Blomberg/Skånska bilder

Motiv till klassning

Sprickdalar med speciellt mikroklimat, förekomst av strukturer och substrat i form av död ved
och flerskiktade skogar som har höga biotop- och artvärden. Den bredare
naturvårdsbedömningen i det regionala naturvårdsprogrammet 1996 var också klass 2.
Beskrivning

Norr om Rössjön sträcker sig Trollehallar och Trollebäck i nordostlig riktning. Landisens
smältvatten har eroderat och breddat en redan befintlig spricka, som följer den gängse
sprickbildningen i urbergshorsten Hallandsås. På flera ställen har ravinen mer än 30 meter höga
väggar och den frispolade gnejsberggrunden är synlig långa sträckor. Den nedre delen av
ravinens sidor är täckta av nedrasade kantiga block i varierande storlek. Ravinens läge och dess
mark- och vattenförhållanden gör att den innehåller en speciell och särpräglad flora med ett stort
antal mossarter och ormbunkar. Här finns även ett rikt fågelliv med bland annat forsärla.
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Skogen, som domineras av bok, har också stora värden med en hel del död ved i form av lågor
och högstubbar. Här finns dock inga riktigt gamla träd, vilket tyder på att skogen troligen har
varit ganska öppen i ett tidigare skede.
Biotopvärden

Mosaikartad skogsmark med främst bokskog i kuperad terräng med speciellt mikroklimat.
Exponerade rasbranter och klippor.
Artvärden

Flera naturvårdsarter varav 16 rödlistade arter är noterade sedan 1990. Flertalet rödlistade arter
är lavar (fem stycken) och svampar (sex stycken). Bland dessa kan bokvårtlav (NT), rosa lundlav
(VU), ved-lavklubba (VU), gropticka (NT), sydlig sotticka (NT) och skinntagging (NT) nämnas.
Borsttåg (NT), mörk dunört (NT) och skirmossa (NT) har också noterats i området.
Ekologiska samband

Speciellt mikroklimat ger förutsättningar för sällsynta växter och djur. Området ingår i en
preliminär värdetrakt för ädellövskog i GI:s planeringsunderlag och den äldre skogen längs
Trollabäcken utgör ett viktigt ekologiskt stråk mellan Rössjön och de övre delarna av
Hallandsåsen. Områdets vattendrag ingår även i limnisk värdetrakt och är spridningslänk till
Rössjön.
Förutsättningar för bevarande

Ingen negativ påverkan på bäckens hydrologi och ravinens mikroklimat. Bevara äldre skog och
förekomsten av död ved.
Status

• Stora delar av området är av riksintresse för naturvården, Hallandsås (2000).
• Hela området är av riksintresse för friluftslivet, Hallandsås (2017).
• Strandskydd läng Trollabäcken (upp till 100 meter).

Referenser

• Almlöf, K. 2008. Biotopkartering av fem vattendrag som mynnar i Västersjön/Rössjön i
Rönne ås vattensystem 2007. Naturvärden och behov av restaureringsåtgärder i
Trollabäcken, Rinn, Långhultsbäcken, Århultsbäcken samt Faxerödsbäcken med biflöde.
Rapport 2008:14, Länsstyrelsen Skåne.
• ArtDatabanken. 2021. Artportalen enligt rödlistan 2020.
• Länsstyrelsen Kristianstads län. 1996. Från Bjäre till Österlen. Skånska natur- och
kulturmiljöer.
• Länsstyrelsen Skåne. 2022. Kartor och underlag för planeringsarbete Grön infrastruktur.
Information finns på Länsstyrelsen Skånes hemsida.
• Länsstyrelsen Skåne. 2022. Kulturmiljöprogram: Rössjöholm. Information finns på
Länsstyrelsen Skånes hemsida.
• Olsson, K-A. m.fl. (red), 2003. Floran i Skåne. Vegetation och utflyktsmål. Lund.

Naturvärdesöversikt
År: 2022

Sida 11 av 47

• Stenström, M. 2006. Återinventering av skirmossa, Hookeria lucens, i Sverige samt en
undersökning av dess habitatkrav och spridningsförmåga. Meddelande 2006:16,
Länsstyrelsen Halland.
• VISS. 2022. Trollabäcken (Trollbäcken). MS_CD: WA17274296 VISS EU_CD:
NW624824-133504. VattenInformationsSystem Sverige hemsida.
• Ängelholms kommun. 2010. Naturvårdsprogram för Ängelholms kommun.

ANG005 Västersjön (klass 2)

Foto: Per Blomberg/Skånska bilder

Motiv till klassning

Höga biotop- och artvärden som främst är knutna till fågellivet och strandskogarnas
sammansättning av äldre träd och död ved. Den vidare naturvårdsbedömningen i det regionala
naturvårdsprogrammet 1996 var klass 3 vilket har uppvärderats genom det kommunala
naturvårdsprogrammet och ökad kunskap om de biologiska värdena. Västersjön har i arbetet
med miljömålet ”Levande sjöar och vattendrag” pekats ut av Naturvårdsverket med avseende på
naturvärde som ett nationellt värdefullt vatten.
Beskrivning

Västersjön ligger strax nedanför Hallandsåsens sydsluttning och har, trots ett tillrinningsområde i
ett ganska surt urbergsområde, ett högt pH-värde. Sjön är relativt grund med ett medeldjup på
4,8 meter och ett maximalt djup på 13 meter. Sjön är relativt näringsfattig och avvattnas till
Rössjön, som ligger precis bredvid österut. Vattnet i sjön är betydligt färgat, men genom det
måttliga djupet finns en relativt utbredd undervattensvegetation t.ex. kan man här hitta den
rödlistade kolonibildande cyanobakterien sjöhjortron. Här växer även strandpryl, styvt
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braxengräs och notblomster. Vid provfiske har man bl.a. noterat abborre, braxen, gädda, siklöja
och sutare. Fågelfaunan är rik med bland annat flera par häckande fiskgjusar. Regelbundet ses ett
stort antal stjärtänder, krickor och brunänder i sjön. Andra fågelarter i anslutning till sjön är
duvhök, havsörn, gråtrut, kungsfiskare, mindre hackspett och pilgrimsfalk. De geologiska
formationerna är speciella med en rad rullstensåsar på sjöns botten.
Biotopvärden

Limniska värden i sjön och äldre skogsbestånd längs sjöns stränder.
Artvärden

Ett stort antal naturvårdsarter har noterats sedan 1990 med bland annat ett 50-tal rödlistade
arter, varav flertalet fågelarter. Bland de rödlistade arterna finns brunag (NT), månviol (NT),
ägghättemossa (EN), sjöhjortron (NT), taggbock (NT), nattsländan Odontocerum albicorne
(NT), skedand (NT), smålom (NT), kungsfiskare (VU), rörsångare (NT) och utter (NT).
Ekologiska samband

Västersjön ingår i limnisk värdetrakt och har viktiga spridningssamband via vattendragen runt
om sjön. Sjön är viktig rastplats för änder och gäss. Området ingår även i värdetrakt för våtmark
och sumpskog samt i en preliminär värdetrakt för ädellövskog i GI:s planeringsunderlag.
Förutsättningar för bevarande

Ingen negativ påverkan på vattenkvaliteten. Begränsad störning av fågellivet. Bevarande av gamla
träd och död ved i strandskogen.
Status

• Stora delar av området är av riksintresse för naturvården, Hallandsås (2000).
• Hela området är av riksintresse för friluftslivet, Hallandsås (2017).
• Västersjön är utpekat som nationellt värdefullt vatten med avseende på naturvärde inom
miljökvalitetsmålet levande sjöar och vattendrag.
• Strandskydd runt sjön (upp till 100 meter).

Referenser

• ArtDatabanken. 2021. Artportalen enligt rödlistan 2020.
• Hushållningssällskapet i Kalmar. 2011. Fiskevårdsplan för Västersjöns FVOF. På uppdrag
av Västersjöns FVOF.
• Länsstyrelsen Kristianstads län. 1996. Från Bjäre till Österlen. Skånska natur- och
kulturmiljöer.
• Länsstyrelsen Skåne. 2022. Kartor och underlag för planeringsarbete Grön infrastruktur.
Information finns på Länsstyrelsen Skånes hemsida.
• Länsstyrelsen Skåne. 2022. Nationellt värdefulla och särskilt värdefulla vatten.
Information finns på Länsstyrelsen Skånes hemsida.
• Månsson, C-J. 2020. Musselinventering 2020 i Västersjön - Utförd 27 juli 2020, av C-J
Natur.
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• Månsson, C-J. 2020. Standardiserat nätprovfiske i Västersjön 2020. Få uppdrag av
Västersjöns FVOF.
• Olsson, K-A. m.fl. (red), 2003. Floran i Skåne. Vegetation och utflyktsmål. Lund.
• Sandsten, H. 2009. Vattenväxter i skånska sjöar - En sammanställning och bedömning av
flytblads- och undervattensväxter. Rapport 2009:52, Länsstyrelsen Skåne.
• Svensson, M & Ekström, L. 2006. Musselinventering i några skånska vattendrag 2005 med särskild fokus på tjockskalig målarmussla (Unio crassus). Länsstyrelsen Skåne.
• VISS. 2022. Västersjön. MS_CD: WA42992446VISS EU_CD: SE624669-133052.
VattenInformationsSystem Sverige hemsida.
• Ängelholms kommun. 2010. Naturvårdsprogram för Ängelholms kommun.

ANG006 Rössjön (klass 2)

Foto: Per Blomberg/Skånska bilder

Motiv till klassning

Höga biotop- och artvärden som främst är knutna till fågellivet och strandskogarnas äldre träd
och döda ved. Den vidare naturvårdsbedömningen i det regionala naturvårdsprogrammet 1996
var klass 3 vilket har uppvärderats genom det kommunala naturvårdsprogrammet och ökad
kunskap om de biologiska värdena. Rössjön har i arbetet med miljömålet ”Levande sjöar och
vattendrag” pekats ut av Naturvårdsverket som ett nationellt värdefullt vatten.
Beskrivning

Rössjön ligger strax nedanför Hallandsåsens sydsluttning och har ett tillrinningsområde som
består till största delen av skog och ger ett betydligt färgat vatten. Sitt största tillflöde får
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Rössjön från Västersjön men även ett flertal mindre bäckar som delvis härleder från våtmarker
avvattnas till sjön. Flytblads- och undervattensväxtsamhället i Rössjön är mycket artrikt med
bl.a. notblomster, vit näckros, strandpryl och gles igelknopp. Här finns även den rödlistade
kolonibildande cyanobakterien sjöhjortron. Rössjön har ett ostört läge och vid sjön häckar bl.a.
fiskgjuse, tornfalk, skäggdopping, storskarv, drillsnäppa, skogssnäppa och storlom. Vintertid
finns många övervintrande gäss, svanar och änder som ibland får trängas vid inloppet från
Västersjön som alltid är isfritt. Vid provfiske har bl.a. abborre, braxen, gädda, gös, lake och löja
noterats. Rössjön omfattas av ett växt- och djurskyddsområde och det är förbjudet att färdas
med båt eller annan farkost på sjön. Sjön förser stora delar av Ängelholms kommun med
dricksvatten. I området ingår också den mindre Kyrkesjön strax söder om Rössjön.
Biotopvärden

Limniska värden i sjön och äldre skogsbestånd längs sjöns stränder.
Artvärden

Ett stort antal naturvårdsarter med bland annat ett 70-tal rödlistade arter sedan 1990, varav
flertalet fågelarter. Bland de rödlistade arterna finns klotgräs (VU), bokvårtlav (NT), kortskaftad
parasitspik (VU), lunglav (NT), röd pysslinglav (VU), oxtungssvamp (NT), korallticka (NT),
sjöhjortron (NT), brunand (EN), drillsnäppa (NT), kungsfiskare (VU), spillkråka (NT) och utter
(NT).
Ekologiska samband

Rössjön ingår i limnisk värdetrakt och har viktiga spridningssamband via vattendragen runt om
sjön. Sjön är viktig rastplats för änder och gäss. Området ingår även i värdetrakt för våtmark och
i en preliminär värdetrakt för ädellövskog i GI:s planeringsunderlag.
Förutsättningar för bevarande

Ingen negativ påverkan på vattenkvaliteten. Begränsad störning av fågellivet. Bevarande av gamla
träd och död ved.
Status

• Området ingår i djur- och växtskyddsområdet Rössjön (1972).
• Rössjön är utpekat som nationellt värdefullt vatten med avseende på naturvärde inom
miljökvalitetsmålet levande sjöar och vattendrag.
• Stora delar av området är av riksintresse för naturvården, Hallandsås (2000).
• Hela området är av riksintresse för friluftslivet, Hallandsås (2017).
• Strandskydd runt sjön (upp till 100 meter).

Referenser

• ArtDatabanken. 2021. Artportalen enligt rödlistan 2020.
• Ekologgruppen 2013. Resultat – Makrofytinventering i Rössjön 2012.
Rönneåkommittén och Ringsjöns vattenråd.
• Ekologgruppen 2013. Rönne å – sammanfattning av vattenkontollen 2012.
Rönneåkommittén och Ringsjöns vattenråd.
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• Hushållningssällskapet i Kalmar. 2011. Fiskevårdsplan för Västersjöns FVOF. På uppdrag
av Västersjöns FVOF.
• Länsstyrelsen Kristianstads län. 1996. Från Bjäre till Österlen. Skånska natur- och
kulturmiljöer.
• Länsstyrelsen Skåne. 2022. Kartor och underlag för planeringsarbete Grön infrastruktur.
Information finns på Länsstyrelsen Skånes hemsida.
• Länsstyrelsen Skåne. 2022. Kulturmiljöprogram: Rössjöholm. Information finns på
Länsstyrelsen Skånes hemsida.
• Länsstyrelsen Skåne. 2022. Nationellt värdefulla och särskilt värdefulla vatten.
Information finns på Länsstyrelsen Skånes hemsida.
• Olsson, K-A. m.fl. (red), 2003. Floran i Skåne. Vegetation och utflyktsmål. Lund.
• Sandsten, H. 2009. Vattenväxter i skånska sjöar - En sammanställning och bedömning av
flytblads- och undervattensväxter. Rapport 2009:52, Länsstyrelsen Skåne.
• VISS. 2022. Rössjön. MS_CD: WA85504508 VISS EU_CD: SE624598-133125.
VattenInformationsSystem Sverige hemsida.
• Ängelholms kommun. 2010. Naturvårdsprogram för Ängelholms kommun.

ANG007 Vegeholm (klass 2)

Foto: Per Blomberg/Skånska bilder

Motiv till klassning

Höga biotop- och artvärden knutna till de gamla träden kring slottet. Den vidare
naturvårdsbedömningen i det regionala naturvårdsprogrammet 1996 var också klass 2.
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Beskrivning

Vegeholms slott ligger vid Vege å i det flacka landskapet söder om Skälderviken. Ådalen har
tidigt bestått av ett öppet odlingslandskap, vilket flera gravhögar från bronsåldern visar på.
Vegeholm är känt sedan medeltiden och de äldsta delarna av dagens slott är från början av 1500talet. Till slottsmiljön hör en större park med ekotempel och tehus. Landskapet runt Vegeholm
präglas av storgodsdriften med sammanhängande odlingsarealer, alléer, vidsträckta beteshagar,
ekhagar samt större bestånd av ädellövskog. Vege å rinner slingrande genom området och kantas
av alskog. Skogarna väster om slottet domineras av gammal bok. Hela området utgör en
värdefull miljö för växter och djur, som är beroende av äldre träd och byggnader, till exempel
många fågelarter och fladdermöss. Några av Skånes grövsta ekar växer i slottsparken.
Biotopvärden

Biotopvärden utgörs främst av äldre ädellövträd kring slottet och i bokskogsbestånd intill
slottsområdet. Vegeå har limniska värden.
Artvärden

En lång rad naturvårdsarter har påträffats sedan 1990. Totalt har ett 90-tal rödlistade arter
noterats varav flertalet är fåglar. Bland de rödlistade kärlväxterna i området finns pilblad (NT),
gullklöver (NT) och desmeknopp (NT). Rödlistade lavar i området är bl.a. matt pricklav (NT),
gammelekslav (NT) och parknål (NT). Flera rödlistade svampar har noterats, däribland rödbrun
bokvaxskivling (NT), silkesslidskivling (VU), oxtungssvamp (NT) och mjöltaggsvamp (NT). Till
insektsfaunan hör bl.a. taggbock (NT), bokbarkglansbagge (VU) och springkornsfältmätare
(NT). Bland fåglarna kan t.ex. tornseglare (EN), smådopping (NT), tofsvipa (VU), duvhök (NT)
och kungsfiskare (VU) nämnas. Utter (NT) och nordfladdermus (NT) har också noterats i
området.
Ekologiska samband

Områdets ingår i värdetrakt för ek/ädellövträd i öppna landskap i GI:s planeringsunderlag.
Vegeå utgör ett viktigt spridningstråk både för limniska arter och längs stränderna för terrestra
arter.
Förutsättningar för bevarande

Bevara gamla träd och förekomsten av död ved. Ta fram efterträdare till de gamla värdefulla
träden för att undvika kontinuitetsbrott. Ingen påverkan på vattendragets hydrologi, morfologi
eller vattenkvalitet.
Status

• Strandskydd längs vattendragen (upp till 100 meter).

Referenser

• ArtDatabanken. 2021. Artportalen enligt rödlistan 2020.
• Arup, U. 2013. Lavfloran i 10 områden i västra Skåne. På uppdrag av
Naturskyddsföreningen i Skåne.

Naturvärdesöversikt
År: 2022

Sida 17 av 47

• Gerell, R & Gerell Lundberg, K. 2003. Övervakning av fladdermöss i Skåne Fladdermusfaunan på 20 platser i Skåne 2003. Skåne i utveckling 2003:49, Länsstyrelsen
Skåne.
• Länsstyrelsen Kristianstads län. 1996. Från Bjäre till Österlen. Skånska natur- och
kulturmiljöer.
• Länsstyrelsen Skåne. 2022. Kartor och underlag för planeringsarbete Grön infrastruktur.
Information finns på Länsstyrelsen Skånes hemsida.
• Länsstyrelsen Skåne. 2022. Kulturmiljöprogram: Vegeholm. Information finns på
Länsstyrelsen Skånes hemsida.
• Svensson, M. 2019. Elfiskeundersökning i Vege å 2018 – resultat och en jämförelse med
tidigare undersökningar. På uppdrag av Vegeåns vattenråd.
• VISS. 2022. Vege å: Havet-Hasslarpsån. MS_CD: WA85123011 VISS EU_CD:
SE623451-131417. VattenInformationsSystem Sverige hemsida.
• Ängelholms kommun. 2010. Naturvårdsprogram för Ängelholms kommun.

ANG008 Kronoskogen (klass 2)

Foto: Maria Sandell/Länsstyrelsen Skåne

Motiv till klassning

Betydelsefulla dynlandskap med för nordvästra Skåne unika sandmiljöer med höga biotop- och
artvärden som har motiverat Natura 2000-område och naturreservat. Den vidare
naturvårdsbedömningen i det regionala naturvårdsprogrammet 1996 var klass 3 vilket har
uppvärderats genom det kommunala naturvårdsprogrammet och ökad kunskap om de biologiska
värdena.

Naturvärdesöversikt
År: 2022

Sida 18 av 47

Beskrivning

Väster om Ängelholm, mellan Vegeåns mynning i söder och Råbocka i norr, ligger välutvecklade
kustdyner med tallskog och sandstrand närmast havet. Kustzonen är 200–700 meter bred och
cirka fyra kilometer lång. Dynområdet består av 2–9 meter höga vegetationsklädda dyner, som
ligger parallellt med kusten. Innanför dynerna vidtar en sänka på cirka två meter över havet med
i huvudsak tallskog med inslag av sumpskog med björk, al och viden. Tallskogen planterades på
1800-talet för att binda sanddynerna. Idag har tallskogen närmast karaktär av tallhed med ett
fältskikt som domineras av ris som ljung, lingon, blåbär och kråkbär. Här har den lilla orkidén
knärot noterats. I den fuktigare dynsänkan växer bl.a. svärdslilja, ängsruta och kärrviol. Många
av de små dynerna innanför kustdynerna har uppkommit kring flätgärden, som sattes upp för att
förhindra sandflykten. Området är geomorfologiskt intressant. Kronoskogen hyser också ett rikt
fågelliv med bl.a. entita, brandkronad kungsfågel, grönsångare och spillkråka.
Biotopvärden

Sanddyner och både öppna och tallplanterade sandmarker med höga biotopvärden.
Artvärden

Ett stort antal naturvårdsarter har påträffats sedan 1990 och bland dessa ca 120 rödlistade arter,
varav flertalet är fåglar. Bland de rödlistade arterna i området finns ett tiotal kärlväxter och
insekter samt enstaka svampar. Bland de hotade arterna kan nämnas knärot (VU), blågrönt
mannagräs (VU), klittviol (VU), sandmålla (VU), hedblomster (VU), martorn (VU), sandborre
(NT), franscitronbi (VU) och gulfläckig igelkottsspinnare (EN). Rödlistade fåglar som häckar i
området är t.ex. strandskata (NT), spillkråka (NT), mindre hackspett (NT), hornuggla (NT) och
svartvit flugsnappare (NT).
Ekologiska samband

Som dynlandskap är området relativt isolerat med närmaste habitat som är några mindre
sandområden på södra sidan av Skälderviken. Limniska spridningslänkar finns till både Vegeåns
mynning och Rönneåns mynning.
Förutsättningar för bevarande

Området är skyddat som naturreservat med goda förutsättningar för bevarande. Fortsatt röjning
av vresros och bergtall behövs för att hålla dynerna öppna. Omrörning av markens ytskikt vid
behov för att gynna sandlevande organismer.
Status

• I norr ingår Natura 2000-området Ängelholms kronopark SE0420233 (2004).
• I norr ingår naturreservatet Ängelholms strandskog (2010).
• Stora delar av området är av riksintresse för naturvården, Ängelholms strandskog
(2000).
• Hela område är av riksintresse för friluftslivet, Bjärekusten-Skälderviken (2017).
• Hela området ingår i riksintressen med geografiska bestämmelser,
Kullaberg
och Hallandsåsen med angränsande kustområden (1987).
• Strandskydd längs strandlinjen (upp till 300 meter).
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• Andersson, S. 2008. Inventering av Natura 2000-områden i Skälderviken, Jonstorp –
Vegeåns mynning och Ängelholms kronopark. Rapport 2008:59, Länsstyrelsen Skåne.
• Arnström, T. 1985. Strandskogen vid Ängelholm mellan Råbocka och Vegeholm, en
naturinventering. Länsstyrelsen Kristianstads län.
• ArtDatabanken. 2021. Artportalen enligt rödlistan 2020.
• Kullendorff, J. 2013. Vad döljer sig i Kronoskogen – Inventering av naturvärden i en
stadsnära skog. Lunds universitet.
• Larsson, K. 2010. Uppföljning av insekter efter brand och röjning i skånska sandmarker:
Hagestad, Sandhammaren och Ängelholms strandskog. Länsstyrelsen Skåne.
• Länsstyrelsen Kristianstads län. 1996. Från Bjäre till Österlen. Skånska natur- och
kulturmiljöer.
• Länsstyrelsen Skåne. 2010. Beslut om bildande av naturreservatet Ängelholms
strandskog.
• Länsstyrelsen Skåne. 2010. Fastställelse av skötselplan för naturreservatet Ängelholms
strandskog.
• Länsstyrelsen Skåne. 2018. Bevarandeplan för Natura 2000-område Ängelholms
kronopark SE0420233.
• Länsstyrelsen Skåne. 2022. Kartor och underlag för planeringsarbete Grön infrastruktur.
Information finns på Länsstyrelsen Skånes hemsida.
• Olsson, K-A. m.fl. (red), 2003. Floran i Skåne. Vegetation och utflyktsmål. Lund.
• Sandell, M. 2013. SandLife (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för Natura
2000-området Ängelholms strandskog, SE0420233 i Ängelholms kommun.
Länsstyrelsen Skåne.
• Ängelholms kommun. 2010. Naturvårdsprogram för Ängelholms kommun.
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ANG009 Mutarehultet (klass 2)

Foto: Per Blomberg/Skånska bilder

Motiv till klassning

Höga biotopvärden med potential för artvärden knutna till naturbetesmarkerna. Den vidare
naturvårdsbedömningen i det regionala naturvårdsprogrammet 1996 var klass 1 med stöd i ängsoch hagmarksinventeringen men sedan dess har brister i hävden påverkat de biologiska värdena
negativt.
Beskrivning

Området utgörs av ett gammalt odlingslandskap med naturbetesmarker uppe på Hallandsåsen,
175 m.ö.h. I de nordvästra och sydöstra delarna finns gamla åkrar insprängda. Trädskiktet utgörs
av spridda granar, tallar och björkar. I buskskiktet dominerar en. Hela den västra delen utgörs av
ljunghedar med fuktängsinslag. Vid ett dike som skär genom området finns gräs- och
lågstarrängar. I fältskiktet finns bl.a. loppstarr, liten blåklocka, klockljung, gökblomster,
darrgräs och tätört. Tidigare har slåttergubbe och slåtterfibbla funnits i området men stora delar
av Mutarehultet har vuxit igen med lövsly och örnbräken och arterna har inte återfunnits vid
inventeringar de senaste åren. Det är också oklart om korallrot finns kvar. Vid en inventering
2007 noterades tio dagfjärilsarter, bland annat mindre tåtelsmygare, älggräspärlemorfjäril och
ängspärlemorfjäril. I anslutning till området finns välbevarade stengärden. Eftersom området
inte längre betas pågår en kraftig igenväxning som kommer att leda till att områdets värden går
förlorade. Stora delar av området har dessutom omförts till produktionsskog på senare år.
Biotopvärden

Artrika ljunghedar med stort inslag av buskar och träd skapar mosaikmiljöer av stor betydelse för
den biologiska mångfalden.
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Artvärden

Området är dåligt undersökt men här finns ett tiotal rödlistade arter noterade, bland annat
månlåsbräken (NT), borsttåg (NT), slåttergubbe (VU), slåtterfibbla (NT), svinrot (NT) och
svarttandad maskros (VU).
Ekologiska samband

Området ingår i värdetrakt för gräsmarker i GI:s planeringsunderlag och de artrika gräsmarkerna
fortsätter in i Båstads kommun. Området ingår även i värdetrakt för sumpskog. Limniska
spridningslänkar finns till Örebäcken i norr och Kägleån i söder.
Förutsättningar för bevarande

Återupptagen beteshävd utan gödselpåverkan. Röjning och restaurering av igenvuxna och
igenplanterade partier.
Status

• Stora delar av området är av riksintresse för naturvården, Hallandsås (2000).
• Hela området är av riksintresse för friluftslivet, Hallandsås (2017).
• Hela området ingår i riksintressen med geografiska bestämmelser, Kullaberg och
Hallandsåsen med angränsande kustområden (1987).
• Strandskydd (upp till 100 meter).

Referenser

• ArtDatabanken. 2021. Artportalen enligt rödlistan 2020.
• Länsstyrelsen Kristianstads län. 1996. Från Bjäre till Österlen. Skånska natur- och
kulturmiljöer.
• Länsstyrelsen Skåne. 2022. Kartor och underlag för planeringsarbete Grön infrastruktur.
Information finns på Länsstyrelsen Skånes hemsida.
• Ängelholms kommun. 2010. Naturvårdsprogram för Ängelholms kommun.
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ANG010 Kägleån (klass 2)

Foto: Karl-Johan Pålsson/Länsstyrelsen Skåne

Motiv till klassning

Höga biotopvärden och potential för artvärden knutna till åns limniska miljö och kringliggande
skogsmiljöer. Den vidare naturvårdsbedömningen i det regionala naturvårdsprogrammet från
1996 var också klass 2.
Beskrivning

Området utgörs av Kägleåns bäckravin och omgivande bokskogar från kommungränsen i norr
ned till Magretetorp. Ravinen är en sprickdal med höga moränsluttningar omväxlande med höga
och branta klippor. Dalgångens botten är cirka 100 meter bred, utom vid en trång passage som
ligger söder om Benmöllan. Berggrunden består av finkornig gnejs med inslag av diabasgångar.
Den rena bäcken som här strömmar och forsar fram över en botten bestående av stora block och
stenar innehåller en rik bottenfauna och omges av al och ask samt högörtsvegetation vid de
mindre branta partierna. De omgivande dalsidorna är främst bevuxna med bokskog med ett
sparsamt fältskikt. Historisk har flodpärlmussla förekommit i ån och ett litet levande bestånd
finns fortfarande i biflöde. Dessa reproducerar sig inte och är nära utdöende. Musslan är
beroende av värdfiskar, antingen lax eller öring, för en fungerande livscykel. Åtgärder är
genomförda för att öppna upp vandringsvägarna för lax och öring. Åsträckan är mycket fin med
relativt opåverkad morfologi och hydrologi. Vid inventering av vattendraget har flera
bäcksländor och dagsländor noterats vilket indikerar rent vatten.
Biotopvärden

Bokskog och alsumpskog i bäckravin med viktiga strukturer och substrat. Relativt opåverkat
vattendrag med limniska biotopvärden.
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Artvärden

Flera naturvårdsarter varav 15 rödlistade arter är noterade sedan 1990, bland annat borsttåg
(NT), småvänderot (VU), klippzonlav (EN), savlundlav (EN), bokvårtlav (NT), skinntagging
(NT) och ål (CR).
Ekologiska samband

Ån är ett viktigt spridningsstråk i landskapet på Hallansåsens södra sluttning och ingår i en
limnisk värdetrakt. Området ingår även i en preliminär värdetrakt för ädellövskog i GI:s
planeringsunderlag.
Förutsättningar för bevarande

Ingen negativ påverkan på vattenkvalitet och hydrologi i ån samt bevarande av äldre träd och död
ved.
Status

•
•
•
•
•

Centralt i området ingår naturreservatet Hålebäckseröd (2014).
I området ingår två skogliga biotopskyddsområden, SK 80-2018 och SK 81-2018.
Området är av riksintresse för naturvården, Hallandsås (2000).
Området är av riksintresse för friluftslivet, Hallandsås (2017).
Området ingår i riksintressen med geografiska bestämmelser, Kullaberg och
Hallandsåsen med angränsande kustområden (1987).
• Området ingår i landskapsbildsskyddsområdet Bjärehalvön (1972).
• Strandskydd längs ån (upp till 100 meter).

Referenser

• ArtDatabanken. 2021. Artportalen enligt rödlistan 2020.
• Länsstyrelsen Kristianstads län. 1996. Från Bjäre till Österlen. Skånska natur- och
kulturmiljöer.
• Länsstyrelsen Skåne. 2014. Beslut om bildande av naturreservatet Hålebäckseröd.
• Länsstyrelsen Skåne. 2014. Fastställelse av skötselplan för naturreservatet
Hålebäckseröd.
• Länsstyrelsen Skåne. 2022. Kartor och underlag för planeringsarbete Grön infrastruktur.
Information finns på Länsstyrelsen Skånes hemsida.
• VISS. 2022. Kägleån. VISS EU_CD: SE624899-131906. VattenInformationsSystem
Sverige hemsida.
• Ängelholms kommun. 2010. Naturvårdsprogram för Ängelholms kommun.
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ANG011 Venedike (klass 2)

Sveriges nationalblomma – liten blåklocka. Foto: Josefin Persson/Länsstyrelsen Skåne

Motiv till klassning

Troligen höga biotop- och artvärden knutna till den äldre bokskogen och alkärren. Den vidare
naturvårdsbedömningen i det regionala naturvårdsprogrammet 1996 var klass 3 för hela
sydsluttningen av Hallandsås vilket har uppvärderats genom det kommunala
naturvårdsprogrammet och ökad kunskap om de biologiska värdena.
Beskrivning

Längs kommungränsen mot Båstad löper Venedikebäcken som kantas av bokskog och alskog.
Bokskogen består huvudsakligen av hedbokskog med ett sparsamt fältskikt. I bäckfårans brantare
delar täcks botten helt av sten och block. I bokskogen växer bl.a. skogsbingel, skogsviol och
vitsippa. På fuktigare partier växer exempelvis humleblomster och kabbleka.
Biotopvärden

Äldre bokskog och alsumpskog med förekomst av gamla träd, flerstammiga träd, högstubbar och
lågor.
Artvärden

Endast enstaka rödlistade arter har noterats i området sedan 1990. Bland dessa finns bokvårtlav
(NT), entita (NT) och svartvit flugsnappare (NT).
Ekologiska samband

Området ligger i ett större område med bokskogsbestånd på Hallandsåsen och ingår i en
preliminär värdetrakt för ädellövskog i GI:s planeringsunderlag. Venedikebäcken är limnisk
spridningslänk till Kägleån.
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Förutsättningar för bevarande

Bevarande av äldre träd och död ved. Ingen påverkan på vattendragets hydrologi, kvalitet eller
morfologi.
Status

• Hela området är av riksintresse för naturvården, Hallandsås (2000).
• Hela området är av riksintresse för friluftslivet, Hallandsås (2017).
• Hela området ingår i riksintressen med geografiska bestämmelser, Kullaberg och
Hallandsåsen med angränsande kustområden (1987).
• Södra delen av området ingår i landskapsbildsskyddsområdet Bjärehalvön (1972).
• Strandskydd längs bäcken (upp till 100 meter).

Referenser

• ArtDatabanken. 2021. Artportalen enligt rödlistan 2020.
• Länsstyrelsen Kristianstads län. 1996. Från Bjäre till Österlen. Skånska natur- och
kulturmiljöer.
• Länsstyrelsen Skåne. 2022. Kartor och underlag för planeringsarbete Grön infrastruktur.
Information finns på Länsstyrelsen Skånes hemsida.
• Ängelholms kommun. 2010. Naturvårdsprogram för Ängelholms kommun.

ANG012 Faxerödsbäcken (klass 2)

Sveriges nationalblomma – liten blåklocka. Foto: Josefin Persson/Länsstyrelsen Skåne
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Motiv till klassning

Relativt opåverkat vattendrag i skogsbevuxen bäckravin. Den vidare naturvårdsbedömningen i
det regionala naturvårdsprogrammet 1996 var klass 3 vilket har uppvärderats genom det
kommunala naturvårdsprogrammet och ökad kunskap om de biologiska värdena.
Beskrivning

Faxerödsbäcken rinner fram i en brant skogsbevuxen ravin. I norr ansluter den till
Masthultamyren och i söder rinner den ut i Västersjön. Bäcken har spolat fram gnejsberggrunden
och gjort sprickor i urbergshorsten synliga. På den brantaste sträckan skär bäcken ner i berget
och här finns flera små vattenfall och forssträckor. Nedströms mot Västersjön rinner bäcken i ett
lugnare tempo. Vattendraget kantas huvudsakligen av bokskog. Översvämningsplanet innehåller
en frodig vegetation. I den fuktiga miljön trivs bl.a. mossor, lummerväxter och ormbunkar. I
bäcken finns bl.a. lake.
Biotopvärden

Limniska miljöer med bäckdråg och källkärr samt naturskogslik bäckravin.
Artvärden

Flera naturvårdsarter förekommer längs bäcken och fem rödlistade arter har noterats sedan
1990: bokvårtlav (NT), liten ädellav (EN), taggbock (NT), nattsländan Odontocerum albicorne
(NT) och lake (VU).
Ekologiska samband

Bäckravinen är ett viktigt spridningsstråk mellan Masthultamamossen och Västersjön. Området
ingår i värdetrakt för sumpskog samt i en preliminär värdetrakt för ädellövskog i GI:s
planeringsunderlag.
Förutsättningar för bevarande

Ingen negativ påverkan på vattenkvaliteten, morfologin eller hydrologin samt inget skogsbruk i
bäckravinen. Bevara gamla träd och död ved.
Status

• Hela området är av riksintresse för naturvården, Hallandsås (2000).
• Hela området är av riksintresse för friluftslivet, Hallandsås (2017).
• Hela området ingår i riksintressen med geografiska bestämmelser, Kullaberg och
Hallandsåsen med angränsande kustområden (1987).
• Strandskydd längs bäcken (upp till 100 meter).

Referenser

• Almlöf, K. 2008. Biotopkartering av fem vattendrag som mynnar i Västersjön/Rössjön i
Rönne ås vattensystem 2007. Naturvärden och behov av restaureringsåtgärder i
Trollabäcken, Rinn, Långhultsbäcken, Århultsbäcken samt Faxerödsbäcken med biflöde.
Rapport 2008:14, Länsstyrelsen Skåne.
• ArtDatabanken. 2021. Artportalen enligt rödlistan 2020.
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• Länsstyrelsen Kristianstads län. 1996. Från Bjäre till Österlen. Skånska natur- och
kulturmiljöer.
• Länsstyrelsen Skåne. 2022. Kartor och underlag för planeringsarbete Grön infrastruktur.
Information finns på Länsstyrelsen Skånes hemsida.
• VISS. 2022. Faxerödsbäcken (Västersjöån). MS_CD: WA60460136 VISS EU_CD:
NW624992-132715. VattenInformationsSystem Sverige hemsida.
• Ängelholms kommun. 2010. Naturvårdsprogram för Ängelholms kommun.

ANG013 Boarp (klass 2)

Foto: Per Blomberg/Skånska bilder

Motiv till klassning

Höga biotop- och artvärden knutna till äldre bokskog. Den vidare naturvårdsbedömningen i det
regionala naturvårdsprogrammet 1996 var klass 3 vilket har uppvärderats genom det kommunala
naturvårdsprogrammet och ökad kunskap om de biologiska värdena.
Beskrivning

Området ligger på gränsen mellan Ängelholms och Klippans kommuner och består av
hedbokskog på blockrik och kuperad terräng mellan 70 och 110 meter över havet. Tre
bäckraviner genomkorsar sluttningszonen och nere i ravinerna finns en rikare flora med arter
som skärmstarr, gullpudra, dvärghäxört och bergslok. Vissa skogspartier har lång kontinuitet
och ett rikt inslag av äldre träd samt död ved och högstubbar, särskilt i de branta och blockrika
delarna.
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Biotopvärden

Äldre bokskog med förekomst av högstubbar, ihåliga träd och lågor. Värdefulla kärrdrag med rik
flora.
Artvärden

Inga rödlistade arter har noterats i Artportalen.
Ekologiska samband

Sluttningszonen med bäckraviner sträcker sig i NV-SO riktning och utgör en sammanhängande
skogsmiljö med spridda värdekärnor i GI:s planeringsunderlag. Limniska spridningslänkar finns
till Pinnån.
Förutsättningar för bevarande

Ingen påverkan på vattendragens hydrologi, morfologi eller vattenkvalitet. Bevarande av gamla
träd och död ved.
Status

Ingen.

Referenser

• ArtDatabanken. 2021. Artportalen enligt rödlistan 2020.
• Länsstyrelsen Kristianstads län. 1996. Från Bjäre till Österlen. Skånska natur- och
kulturmiljöer.
• Länsstyrelsen Skåne. 2022. Kartor och underlag för planeringsarbete Grön infrastruktur.
Information finns på Länsstyrelsen Skånes hemsida.
• VISS. 2022. WA93500524. MS_CD: WA93500524 VISS EU_CD: NW623538133129. VattenInformationsSystem Sverige hemsida.
• Ängelholms kommun. 2010. Naturvårdsprogram för Ängelholms kommun.
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ANG014 Prästängen (klass 2)

Foto: Sanna Persson/Länsstyrelsen Skåne

Motiv till klassning

Höga biotop- och artvärden knutna till den långa hävdkontinuiteten i slåtterängen vilket har
motiverat bildande av naturreservat. Den vidare naturvårdsbedömningen i det regionala
naturvårdsprogrammet 1996 var klass 3 men området har uppvärderats utifrån det kommunala
naturvårdsprogrammet och ökad kunskap om de biologiska värdena. De få ängsmarker som
fortfarande hävdas är viktiga att prioritera.
Beskrivning

Prästängen ligger 700 meter väster om Tåstarps kyrka och består av ek-hasselskog med inslag av
ask och al samt öppna ängspartier som slås. Ursprungligen tillhörde Prästängen Tåstarps by.
Byborna slog ängen med lie och höet användes som vinterfoder till byns kreatur. Ekar och
hasselbuskar växte betydligt glesare än idag. Sannolikt har Prästängen till och med varit helt utan
träd och buskar under vissa perioder. Tunn mo med inslag av lerig sand täcker den glaciala leran,
som dominerar Ängelholmsslätten. Floran är rik med bland annat stor bockrot, smörbollar och
skogsknipprot. Området är naturreservat sedan 1967 och har hävdats som slåtteräng sedan dess.
Biotopvärden

Ängsmark med lång hävdkontinuitet.
Artvärden

Många naturvårdsarter varav 16 rödlistade arter är noterade sedan 1990, bland annat åkersyska
(VU), åkerkulla (NT), stor bockrot (EN), korallticka (NT), oxtungssvamp (NT), entita (NT)
och björktrast (NT).
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Ekologiska samband

Isolerad ängsmark i odlingslandskapet.
Förutsättningar för bevarande

Fortsatt slåtterhävd utan gödselpåverkan. Bevarande av gamla träd och död ved. Röjning av
igenväxningsvegetation.
Status

• Området ingår i naturreservatet Prästängen (1967).
• Hela området ingår i vattenskyddsområdet Brandsvig (2000).

Referenser

• ArtDatabanken. 2021. Artportalen enligt rödlistan 2020.
• Länsstyrelsen Kristianstads län. 1996. Från Bjäre till Österlen. Skånska natur- och
kulturmiljöer.
• Länsstyrelsen Kristianstads län. 1967. Beslut om bildandet av naturreservatet
Prästängen.
• Länsstyrelsen Skåne. 2020. Fastställelse av skötselplan för naturreservatet Prästängen.
• Länsstyrelsen Skåne. 2022. Kartor och underlag för planeringsarbete Grön infrastruktur.
Information finns på Länsstyrelsen Skånes hemsida.
• Olsson, K-A. m.fl. (red), 2003. Floran i Skåne. Vegetation och utflyktsmål. Lund.
• Regnéll, G. 1979. Naturreservatet Prästängen i Kristianstads län: inventering och
skötselplan. Meddelande från Växtekologiska institutionen, Lunds universitet.
• Ängelholms kommun. 2010. Naturvårdsprogram för Ängelholms kommun.
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ANG015 Lärkholm (klass 2)

Foto: Per Blomberg/Skånska bilder

Motiv till klassning

Höga biotop- och artvärden som är knutna till trädklädda naturbetesmarker. Den vidare
naturvårdsbedömningen i det regionala naturvårdsprogrammet 1996 var också klass 2.
Beskrivning

Lärkholm är ett stort skogsområde, som åtminstone på 1990-talet hävdades genom svagt
nötbete. I trädskiktet dominerar bok och avenbok samt björk och asp med inslag av gran, tall och
ek. Buskskiktet utgörs av enbuskar och lövsly med inslag av bland annat idegran. På öppna
partier förekommer gräs- och rishedsvegetation med inslag av fuktäng. I fältskiktet finns bland
annat blåtåtel, stagg, pillerstarr, stenmåra och knägräs. Tidigare har slåttergubbe funnits i
området. Genom området rinner Lärkarödsån.
Biotopvärden

Mosaikartad skogsmark som troligen fortfarande betas delvis och i gläntor finns gräs och
rishedsvegetation med inslag av fuktäng.
Artvärden

Flera naturvårdsarter varav 10 rödlistade arter är noterade sedan 1990, bland annat granspira
(NT), flikbålmossa (VU), spillkråka (NT) och sävsparv (NT).
Ekologiska samband

Mosaikartad miljö av betydelse för bland annat pollinerare. Lärkarödsån är limnisk
spridningslänk till Rössjön i GI:s planeringsunderlag.
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Förutsättningar för bevarande

Fortsatt beteshävd utan gödselpåverkan. Röjning och restaurering av igenvuxna och
igenplanterade betesmarker. Bevarande av gamla träd och död ved.
Status

• I området ingår fem skogliga biotopskyddsområden SK 479-2017, SK 480-2017,
2001:859, 2001:860 och 2001:861,
• Hela området är av riksintresse för friluftslivet, Hallandsås (2017).
• Hela området ingår i riksintressen med geografiska bestämmelser, Kullaberg och
Hallandsåsen med angränsande kustområden (1987).
• Strandskydd längs ån (upp till 100 meter).

Referenser

• ArtDatabanken. 2021. Artportalen enligt rödlistan 2020.
• Länsstyrelsen Kristianstads län. 1996. Från Bjäre till Österlen. Skånska natur- och
kulturmiljöer.
• Länsstyrelsen Skåne. 2022. Kartor och underlag för planeringsarbete Grön infrastruktur.
Information finns på Länsstyrelsen Skånes hemsida.
• VISS. 2022. Rössjöholmsån. MS_CD: WA34152079 VISS EU_CD: NW624553133852. VattenInformationsSystem Sverige hemsida.
• Ängelholms kommun. 2010. Naturvårdsprogram för Ängelholms kommun.

ANG016 Kusten mellan Vejbystrand och Rönne ås mynning (klass 2)

Foto: Mats Sjöberg/Länsstyrelsen Skåne
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Motiv till klassning

Höga biotopvärden knutna till strandmiljöerna och de grunda havsområdena vilket har motiverat
bildande av kommunalt naturreservat. Bedömningen i det regionala naturvårdsprogrammet
1996 var klass 3 vilket har uppvärderats genom det kommunala naturvårdsprogrammet och ökad
kunskap om de biologiska värdena.
Beskrivning

Stranden är sandig närmast Vejbystrand, men blir stenig och blockig mot Magnarp. På stranden
finns en vindpinad buskvegetation med en och vresros. Vid Magnarp finns kommunens största
klapperstensfält. Magnarps hed består av både gräs-trifthed och kråkrished. Detta område har
haft igenväxningsproblematik, men vresros och annat sly har bekämpats och heden hävdas
återigen. Gräs-triftheden är artrik med bl.a. backtimjan, gulmåra, strandtrift och stagg. Intill
Magnarps hamn finns en betad fuktäng med bl.a. ängsnycklar. Kuststräckan har ett rikt fågelliv
med många rastande sjöfåglar. Området är av stor betydelse för närrekreation.
Biotopvärden

Ohävdade strandmiljöer med buskvegetation, strandhed och klapperstenstrand.
Artvärden

Ett 80-tal rödlistade arter är noterade i området sedan 1990, varav merparten är fåglar. Bland de
hotade arterna kan nämnas källgräs (VU), källfräne (VU), sandmålla (VU), backtimjan (NT),
mjölkörtsspinnare (VU), brunt timjansmott (VU), ängsmetallvinge (NT) och strandskata (NT).
Ekologiska samband

Sammanhängande strandmiljöer längs kusten.
Förutsättningar för bevarande

Återupptagen beteshävd och bekämpning av vresrosor. Störning av markskiktet på sandiga
partier för att gynna sandlevande organismer.
Status

• I norr ingår det kommunala naturreservatet Magnarps strandmarker (2015).
• Hela området är av riksintresse för friluftslivet, Bjärekusten-Skälderviken (2017).
• Hela området ingår i riksintressen med geografiska bestämmelser, Kullaberg och
Hallandsåsen med angränsande kustområden (1987).
• Strandskydd längs strandlinjen (upp till 300 meter).

Referenser

• ArtDatabanken. 2021. Artportalen enligt rödlistan 2020.
• Ekologgruppen. 2020. Artinventeringar Magnarps strandmarker – Fåglar. På uppdrag av
Ängelholms kommun.
• Ekologgruppen. 2020. Artinventeringar i Magnarps strandmarker - Kärlväxter och
insekter. På uppdrag av Ängelholms kommun.
• Länsstyrelsen Kristianstads län. 1996. Från Bjäre till Österlen. Skånska natur- och
kulturmiljöer.
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• Länsstyrelsen Skåne. 2022. Kartor och underlag för planeringsarbete Grön infrastruktur.
Information finns på Länsstyrelsen Skånes hemsida.
• Länsstyrelsen Skåne. 2022. Kulturmiljöprogram: Sanatoriet i Vejbystrand. Information
finns på Länsstyrelsen Skånes hemsida.
• Länsstyrelsen Skåne. 2022. Kulturmiljöprogram: Barkåkra-Skepparkroken-Ängeltofta.
Information finns på Länsstyrelsen Skånes hemsida.
• Ängelholms kommun. 2010. Naturvårdsprogram för Ängelholms kommun.
• Ängelholms kommun. 2015. Bildande av naturreservat på Magnarps strandmarker.

ANG017 Skälderviken (klass 2)

Foto: Per Blomberg/Skånska bilder

Motiv till klassning

Höga biotop- och artvärden knutna till de marina miljöerna vilket har motiverat Natura 2000område. Endast de grunda inre delarna närmast Kronoskogen ingick i det regionala
naturvårdsprogrammet från 1996.
Beskrivning

Hela Ängelholms havsområde ingår i området som sträcker sig ut till kommungränserna i havet
med ett maxdjup på 20 meter. Området domineras av sandiga bottnar och ligger till största del
över språngskiktet men omfattar även mindre delar runt eller strax under språngskiktet, vilket
höjer områdets diversitet. Det förekommer ett betydande antal av rastande/övervintrande änder
och området är särskilt viktigt för sjöorre och svärta. Tumlare förekommer under hela året och i
högst antal under det varmare halvåret. Knubbsäl är vanligt förekommande men även gråsäl
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finns i området. Periodvis uppstår syrebrist i Skälderviken, främst till följd av att näringsämnen
läcker ut i vattendrag och rinner ut i viken. Strandlinjen utgörs av sandstrand, bitvis med inslag
av sten och lera. Närmast Vegeån finns ålgräs.
Biotopvärden

Främst mjukbottnar med fläckvis hårdbottnar.
Artvärden

Ett fåtal rödlistade arter har noterats på Artportalen sedan 1990, främst rastande fåglar som
smålom (NT) och bergand (EN) samt utter (NT). Det finns också uppgifter om ålgräs (VU),
torsk (VU) och ål (CR) i området.
Ekologiska samband

Spridningssamband med angränsande grunda havsområden.
Förutsättningar för bevarande

Ingen ytterligare negativ påverkan på bottnar, fiskbestånd och vattenkvalitet.
Status

• Stora delar av området ingår i Natura 2000-området Nordvästra Skånes havsområde
SE0420360 (2016).
• I söder vid kusten ingår havsområdet av Natura 2000-området Ängelholms kronopark
SE0420233 (2004).
• I söder vid kusten ingår havsområdet av naturreservatet Ängelholms strandskog (2010).
• I söder vid kusten är området av riksintresse för naturvården, Ängelholms strandskog
(2000).
• Längs hela kusten är området av riksintresse för friluftslivet, Bjärekusten-Skälderviken
(2017).
• Längs hela kusten ingår området i riksintressen med geografiska bestämmelser,
Kullaberg och Hallandsåsen med angränsande kustområden (1987).
• Strandskydd längs strandlinjen (upp till 300 meter).

Referenser

• Andersson, S. 2008. Inventering av Natura 2000-områden i Skälderviken, Jonstorp –
Vegeåns mynning och Ängelholms kronopark. Rapport 2008:59, Länsstyrelsen Skåne.
• ArtDatabanken. 2021. Artportalen enligt rödlistan 2020.
• Börjesson, D & Wahlberg, M. 2011. Inventering av tumlare (Phocoena phocoena) och
fiskeintensitet i Skälderviken, Skåne. Rapport 20111:18, Länsstyrelsen Skåne.
• Göransson, P. 2018. Videoundersökningar i Skälderviken 2018. Länsstyrelsen Skåne.
• Göransson, P., Emanuelsson, A & Lundqvist, M. 2014. Kartering av bottenfauna i
sydöstra Kattegatt 2014.
• Göransson, P., Karlsson, M & Carlsson, L. 2010. Marinbiologiska undersökningar i
Skåne 2008. Rapport 2010:33, Länsstyrelsen Skåne.
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ANG018 Hallagården (klass 2)

Foto: Per Blomberg/Skånska bilder
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Motiv till klassning

Stort bokskogsområde med värdefulla strukturer och substrat i form av äldre träd, högstubbar
och lågor. Området var klassat som klass 1 i det regionala naturvårdsprogrammet från 1996,
men områdets begränsade storlek och brist på noterade hotade arter medför en mer försiktig
klassning idag
Beskrivning

På Hallandsås branta sydsluttning ned mot Västersjön finns stora naturskogsliknande bokskogar
med få ingrepp från rationellt skogsbruk. Tillgängligheten försvåras av stora block och branter.
Svartabäcken kastar sig ned i flera fall och forsar nästan 100 meter i en blockrik ravin med
amfibolithällar som är rikligt mossbevuxna. Berget går i dagen på några ställen i sluttningens
övre del. På de övre mer utsatta ställena finns en krattbokskog utan fältskikt. Skogen är rik på
lågor och högstubbar och utgör en värdefull miljö för en rad organismer. Sluttningen
genomkorsas av flera mindre skogsvägar, som förbinder de nedre åspartierna med de övre.
Biotopvärden

Gammal bokskog med förekomst av död ved i form av högstubbar, lågor och ihåliga träd.
Sydexponerad sluttning ger gynnsamt lokalklimat. Mindre vattendrag med forsande sträckor.
Artvärden

Området har inte undersökts närmare och endast ett fåtal rödlistade arter finns noterade sedan
1990, bland annat bokvårtlav (NT), bokkantlav (NT) och nattsländan Wormaldia occipitalis
(VU).
Ekologiska samband

Området ingår i en preliminär värdetrakt för bokskog i GI:S planeringsunderlag och har
spridningssamband till andra bokskogar på Hallandsåsens södra sluttning. Limniska
spridningslänkar finns till Västersjön och Rössjön via bland annat Svartabäcken.
Förutsättningar för bevarande

Bevara äldre träd och förekomsten av död ved. Ingen negativ påverkan på vattendragens
hydrologi, morfologi eller vattenkvalitet.
Status

• Större delen av området är av riksintresse för naturvården, Hallandsås (2000).
• Hela området är av riksintresse för friluftslivet, Hallandsås (2017).
• Hela området ingår i riksintressen med geografiska bestämmelser, Kullaberg och
Hallandsåsen med angränsande kustområden (1987).
• Strandskydd längs sjöarnas strandlinje och längs Svartabäcken (upp till 100 meter).

Referenser

• Andersson, H. 2007. Inventering av vedlevande insekter i sex områden i västra Skåne
2006 – Bjärsgård, Farstorp, Hallagården i Rössjöholm, Hjorthagen i Vrams
Gunnarstorp, Knutstorp, Spjutseröd. Calluna 2007.
• ArtDatabanken. 2021. Artportalen enligt rödlistan 2020.
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• Arup, U. 2013. Lavfloran i 10 områden i västra Skåne. På uppdrag av
Naturskyddsföreningen i Skåne.
• Länsstyrelsen Kristianstads län. 1996. Från Bjäre till Österlen. Skånska natur- och
kulturmiljöer.
• Länsstyrelsen Skåne. 2022. Kartor och underlag för planeringsarbete Grön infrastruktur.
Information finns på Länsstyrelsen Skånes hemsida.
• Länsstyrelsen Skåne. 2022. Kulturmiljöprogram: Rössjöholm. Information finns på
Länsstyrelsen Skånes hemsida.
• Olsson, K-A. m.fl. (red), 2003. Floran i Skåne. Vegetation och utflyktsmål. Lund.
• VISS. 2022. Svartabäcken (Långhultsbäcken). MS_CD: WA21913006 VISS EU_CD:
NW624822-133011. VattenInformationsSystem Sverige hemsida.
• Ängelholms kommun. 2010. Naturvårdsprogram för Ängelholms kommun.

ANG019 Långhult (klass 2)

Foto: Per Blomberg/Skånska bilder

Motiv till klassning

Höga biotop- och artvärden knutna till äldre odlingslandskap med naturbetesmarker och mosse.
Mossen hade klass 2 i det regionala naturvårdsprogrammet från 1996 medan odlingslandskapet
ingick i ett större område som hade klass 3. Området har bland annat uppmärksammats i det
kommunala naturvårdsprogrammet.

Naturvärdesöversikt
År: 2022

Sida 39 av 47

Beskrivning

Ett varierat kulturlandskap med naturbetesmarker, vallar, kärr, stengärdesgårdar, skogsdungar
och mindre åkermarker. Floran är artrik med många hävdgynnade arter, bl.a. knägräs, stenmåra
och ängsvädd. I väster ligger Långhultamossen som är en svagt välvd mosse med ett risdominerat
centralparti. Öster om mossen ligger ett större kärrparti som domineras av blåtåtel, brunven,
kärrsilja och hundstarr.
Biotopvärden

Ett mosaiklandskap med bland annat flera naturbetesmarker, en mosse och sumpskog.
Artvärden

Två rödlistade arter är noterade sedan 1990: ängsstarr (NT) och sylnarv (NT).
Ekologiska samband

Betesmarkerna utgör viktiga områden för pollinerare. Mossen har stor hydrologisk betydelse.
Området ingår i värdetrakt för våtmarker och sumpskog i GI:s planeringsunderlag och
spridningssamband finns till bland annat närliggande Djurholmamossen i norr. Limniska
spridningslänkar finns till Västersjön via Svartabäcken/Långhultsbäcken.
Förutsättningar för bevarande

Fortsatt beteshävd och ingen gödselpåverkan. Röjning och återupptagen hävd på igenvuxna
partier. Ingen hydrologisk påverkan på mossen. Bevarande av gamla träd och död ved.
Status

• I väster är en mindre del av området av riksintresse för naturvården, Hallandsås (2000).
• Hela området är av riksintresse för friluftslivet, Hallandsås (2017).
• Hela området ingår i riksintressen med geografiska bestämmelser, Kullaberg och
Hallandsåsen med angränsande kustområden (1987).
• Strandskydd längs Svartabäcken i söder (upp till 100 meter).

Referenser

• ArtDatabanken. 2021. Artportalen enligt rödlistan 2020.
• Länsstyrelsen Kristianstads län. 1996. Från Bjäre till Österlen. Skånska natur- och
kulturmiljöer.
• Länsstyrelsen Skåne. 2022. Kartor och underlag för planeringsarbete Grön infrastruktur.
Information finns på Länsstyrelsen Skånes hemsida.
• VISS. 2022. Svartabäcken (Långhultsbäcken). MS_CD: WA21913006 VISS EU_CD:
NW624822-133011. VattenInformationsSystem Sverige hemsida.
• Ängelholms kommun. 2010. Naturvårdsprogram för Ängelholms kommun.
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ANG020 Koarpamossen (klass 2)

Foto: Per Blomberg/Skånska bilder

Motiv till klassning

Relativt opåverkad myrmark med höga biotopvärden. Samma värdering gjordes i den bredare
bedömningen i det regionala naturvårdsprogrammet från 1996.
Beskrivning

Koarpamosen är en svagt välvd mosse på gränsen till Halland. Mosseplanet har en välutvecklad
tuva-höljastruktur, där tuvull och ris dominerar. I höljorna förekommer rikligt med vitag och i
kärrområdena i anslutning till de centrala fastmarksholmarna finns myrlilja och blåtåtel. I
kantskogen finns ett stort inslag av björk. I västra delen av området finns partier med
ädellövskog som delvis har höga värden.
Biotopvärden

Relativt opåverkad mosse med värdefulla vegetationstyper.
Artvärden

Tre rödlistade arter har noterats i området sedan 1990: bokvårtlav (NT), bokkantlav (NT) och
lunglav (NT).
Ekologiska samband

Området ingår i värdetrakt för våtmarker och sumpskog i GI:s planeringsunderlag och flera
värdefulla myrmarker finns i närheten på båda sidor om länsgränsen. Limniska spridningslänkar
finns till Västersjön via Djurholmabäcken/Århultsbäcken och till Rössjön via Rinn.
Förutsättningar för bevarande

Ingen påverkan på hydrologin. Bevarande av gamla träd och död ved.
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Status

• Hela området är av riksintresse för friluftslivet, Hallandsås (2017).
• Hela området ingår i riksintressen med geografiska bestämmelser, Kullaberg och
Hallandsåsen med angränsande kustområden (1987).

Referenser

• ArtDatabanken. 2021. Artportalen enligt rödlistan 2020.
• Länsstyrelsen Kristianstads län. 1996. Från Bjäre till Österlen. Skånska natur- och
kulturmiljöer.
• Länsstyrelsen Skåne. 2022. Kartor och underlag för planeringsarbete Grön infrastruktur.
Information finns på Länsstyrelsen Skånes hemsida.
• VISS. 2022. Århultsbäcken. MS_CD: WA42754396 VISS EU_CD: NW624945132921. VattenInformationsSystem Sverige hemsida.
• Ängelholms kommun. 2010. Naturvårdsprogram för Ängelholms kommun.

ANG021 Pinnån (klass 2)

Foto: Per Blomberg/Skånska bilder

Motiv till klassning

Vattendrag med god ekologisk status och höga biotopvärden. Den vidare
naturvårdsbedömningen i det regionala naturvårdsprogrammet 1996 var klass 3 vilket har
uppvärderats på grund av det kommunala naturvårdsprogrammet och ökad kunskap om de
biologiska värdena. Pinnån har i arbetet med miljömålet ”Levande sjöar och vattendrag” pekats
ut av Naturvårdsverket som ett nationellt värdefullt vatten avseende naturvärde.
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Beskrivning

I sydöstra kanten av Ängelholms kommun rinner Pinnån ut på Ängelholmsslätten och ansluter
till Rönneå. Ån slingrar sig fram i en markant dalgång som kantas av betesmarker och
skogspartier. Pinnån har huvudsakligen lugnt flytande till svagt strömmande sträckor medan
forsande sträckor finns i åns övre delar. Pinnån visar på en stor variation av bottensubstrat. Sand
och findetritus är dominerade följt av sten, block och grus. Mängden död ved i vattendraget är
låg. I vattendraget finns bl.a. stationär öring, gädda, eltitsa, abborre, sandkrypare, mört och ål.
Vid Bergagården, där Pinnån meandrar sig fram, ingår ett större betesmarksområde där det på
torrare partier växer bl.a. gulmåra, liten blåklocka och jungfrulin medan det på fuktigare marker
nära ån växer mandelblomma, humleblomster och nattviol. Betesmarkerna längs ån är av
betydelse för både häckande och rastande fåglar. Vid herrgården Stora mölla finns ett för Skåne
högt vattenfall med en fallhöjd på 8 meter.
Biotopvärden

Värdefulla limniska miljöer och både sumpskog och gräsmarker med lång hävdkontinuitet i
ådalen.
Artvärden

7 rödlistade arter har noterats i området sedan 1990. Bland dessa finna desmeknopp (NT),
vippärt (NT), lake (VU) och ål (CR).
Ekologiska samband

Pinnån utgör ett viktigt spridningsstråk i landskapet. Området i väst ingår i värdetrakt för
gräsmarker och har spridningssamband med gräsmarker längs bl.a. Rönne å. Ån med omgivning
ingår även i limnisk värdetrakt och sammansluter nedströms med Rönne å.
Förutsättningar för bevarande

Ingen negativ påverkan på vattenkvaliteten, morfologin eller hydrologin. Fortsatt hävd av de
öppna naturtyperna längs ån samt bevarande av gamla träd och död ved.
Status

• Pinnån är utpekat som nationellt värdefullt vatten med avseende på naturvärde inom
miljökvalitetsmålet levande sjöar och vattendrag.
• Strandskydd längs ån (upp till 100 meter).

Referenser

• ArtDatabanken. 2021. Artportalen enligt rödlistan 2020.
• Eklöv, A. 2005. Fiskevårdsplan för Pinnån. Hjälmsjön & Pinnåns
Fiskevårdsområdesförening. Eklövs Fiske och Fiskevård.
• Eklöv, A. 2008. Biotopkartering av Pinnån, omgivning och närmiljö. Eklövs Fiske och
Fiskevård.
• Länsstyrelsen Kristianstads län. 1996. Från Bjäre till Österlen. Skånska natur- och
kulturmiljöer.
• Länsstyrelsen Skåne. 2022. Kartor och underlag för planeringsarbete Grön infrastruktur.
Information finns på Länsstyrelsen Skånes hemsida.
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• Länsstyrelsen Skåne. 2022. Nationellt värdefulla och särskilt värdefulla vatten.
Information finns på Länsstyrelsen Skånes hemsida.
• VISS. 2022. Pinnån: Rönne å-Hjälmsjön. MS_CD: WA27985066 VISS EU_CD:
SE623444-133589. VattenInformationsSystem Sverige hemsida.
• Ängelholms kommun. 2010. Naturvårdsprogram för Ängelholms kommun.

ANG022 Århultsbäcken (klass 2)

Foto: Mats Sjöberg/Länsstyrelsen Skåne

Motiv till klassning
Relativt opåverkat vattendrag i skogsbevuxen bäckravin. Området hade samma klassning i det
regionala naturvårdsprogrammet 1996 och är delvis utpekat som Natura 2000-område.
Beskrivning

Århultsbäcken meandrar fram i en brant skogsbevuxen ravin. I norr ansluter den till
Djurholmamossen och i söder rinner rinner den ut i Västersjön. Ravinen har bildats genom
isälvsavlagringar och består av kullar, terrasser och åsryggar. Århultsbäcken har sedan eroderat
ned en kraftig bäckfåra, vars botten är blockig. Området hyser stora naturvärden och är mycket
skyddsvärt. Århultsbäcken är påverkad av försurning och kalkas med öring som biologisk målart.
Andra skyddsvärda fiskarter i vattendraget är lake och ål. I området förekommer också andra
skyddsvärda arter som forsärla och strömstare samt utter. I den branta sluttningen ned mot
bäcken finns flera bäckdråg och källkärr och på slänterna växer bokskog. Området är
källpåverkat och har en hög och jämn luftfuktighet nere i ravinen, vilket ger bra luftfuktighet för
mossar. Det saknas ingrepp från modernt skogsbruk i området. I Nedre Århult finns en rik flora
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med bl.a. mellanhäxört i bokskogen och stor käringtand på fuktig ängsmark. Forsärla och
strömstare har noterats längs bäcken.
Biotopvärden

Limniska miljöer med bäckdråg och källkärr samt bäckravin som omges av naturskogsliknande
ädellövskog.
Artvärden

Flera naturvårdsarter förekommer längs bäcken, varav ett tiotal rödlistade arter sedan 1990. Här
finns bl.a. borsttåg (NT), småvänderot (VU), bokvårtlav (NT), bokkantlav (NT), skirmossa
(NT), lake (VU) och ål (CR).
Ekologiska samband

Bäckravinen är ett viktigt spridningsstråk mellan Djurholmamossen och Västersjön. Området
ingår i en preliminär värdetrakt för bokskog i GI:S planeringsunderlag och har
spridningssamband närmast till bokskogarna vid Faxerödsbäcken i väst och Hallagården i öst.
Förutsättningar för bevarande

Ingen negativ påverkan på vattenkvaliteten eller hydrologin samt inget skogsbruk i bäckravinen.
Bevarande av gamla träd och död ved.
Status

•
•
•
•
•

I området ingår Natura 2000-området Århultsbäcken SE0420272 (2004).
Stora delar av området ingår i naturreservatet Århultsbäcken (2022).
Hela området är av riksintresse för naturvården, Hallandsås (2000).
Hela området är av riksintresse för friluftslivet, Hallandsås (2017).
Hela området ingår i riksintressen med geografiska bestämmelser, Kullaberg och
Hallandsåsen med angränsande kustområden (1987).
• Strandskydd längs bäcken (upp till 100 meter).
Referenser

• ArtDatabanken. 2021. Artportalen enligt rödlistan 2020.
• Länsstyrelsen Kristianstads län. 1996. Från Bjäre till Österlen. Skånska natur- och
kulturmiljöer.
• Länsstyrelsen Skåne. 2017. Bevarandeplan för Natura 2000-området Århultsbäcken
SE0420272.
• Länsstyrelsen Skåne. 2022. Beslut om bildande av naturreservatet Århultsbäcken. Bilaga
4 skötselplan.
• Länsstyrelsen Skåne. 2022. Kartor och underlag för planeringsarbete Grön infrastruktur.
Information finns på Länsstyrelsen Skånes hemsida.
• Olsson, K-A. m.fl. (red), 2003. Floran i Skåne. Vegetation och utflyktsmål. Lund.
• VISS. 2022. Århultsbäcken. MS_CD: WA42754396 VISS EU_CD: NW624945132921. VattenInformationsSystem Sverige hemsida.
• Ängelholms kommun. 2010. Naturvårdsprogram för Ängelholms kommun.
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ANG023 Rössjöholmsån (klass 2)

Foto: Marie Eriksson/Länsstyrelsen Skåne

Motiv till klassning

Höga biotopvärden och potential för artvärden knutna till åns limniska miljö och kringliggande
skogs- och våtmarksmiljöer. Mindre delar av ån ingick i ett större område i det regionala
naturvårdsprogrammet 1996, vilket bedömdes som klass 3. Rössjöholmsån har dock
uppmärksammats i det kommunala naturvårdsprogrammet från 2010 samt pekats ut av
Naturvårdsverket i arbetet med miljömålet ”Levande sjöar och vattendrag” med avseende på
naturvärde som ett nationellt särskilt värdefullt vatten. Bedömningen utifrån ett regionalt
perspektiv är idag klass 2.
Beskrivning

Rössjöholmsån är ett mycket skyddsvärt vattendrag. Åns källflöden tillsammans med Västersjön
och Rössjön avvattnar Hallandsåsens sydsluttning. Rössjöholmsån mynnar ut från Rössjöns
sydvästra del och vidare genom historiskt utdikade våtmarksområden, där även ån rätats.
Därefter ringlar ån söderut genom skogslandskapet för att i jordbrukslandskapet, nedströms
Munka-Ljungby, ändra riktning västerut samt ändra karaktär till ett mer meandrande vattendrag.
Biflödet Kägleån rinner samman med Rössjöholmsån cirka två kilometer innan sammanflödet
med Rönne å, som i sin tur mynnar i Skälderviken efter cirka en kilometer. Ädellöv- och
alsumpskogar finns i åns omgivning. Nedströms Munka-Ljungby omges ån av svämsediment och
uppvuxna lummiga trädbårder på båda sidor av ån. Floran är artrik i övergången mellan
skogsbygd och jordbruksbygd. Längs stranden i forsande sträckor och i kvillområdet vid bl.a.
Lunnamöllan växer ormbunksarten safsa (kungsbräken). Utmed ån finns fuktängar och områden
som översvämmas t.ex. vid Rössjöfors växer vildris, som är beroende av att det svämmas
regelbundet för att marken ska blottas.
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Rössjöholmsån har rent, syresatt vatten och är varierande både med avseende på bredd och djup,
strömhastigheter samt bottensubstrat. Vid t.ex. Östra kvarn och Rössjöfors finns tendenser till
riffle-poolsystem och på flera platser grenar ån upp sig i flera fåror i så kallade kvillområden. Det
finns både fina strömmande och forsande sträckor med block och sten, samt mer lugnflytande
sträckor. I hela ån finns rikligt med grusiga/steniga partier som utgör lämpliga lekbottnar för
fisk. De goda lek- och uppväxtområdena lockar flera fiskarter, såsom lax, flodnejonöga och den
starkt hotade havsnejonögat, att simma från havet upp i Rössjöholmsån för att leka. Andra
fiskarter som finns i ån är bland annat öring, lake, sandkrypare, elritsa och ål. Dessa bottnar är
även lämpliga för musslor och både flodpärlmussla och tjockskalig målarmussla finns i ån.
Flodpärlmusslan trivs bäst i åns övre skogbevuxna del, medan den tjockskaliga målarmusslan
trivs bättre i åns nedre meandrande del. Bestånden av de två musselarterna är väldigt
decimerade, med ett fåtal individer, vilket innebär att de riskerar att dö ut i ån. Bottenfaunan är
ganska artrik och flera bäck- och dagsländearter förekommer. En ovanlig nattsländeart Ceraclea
annulicornis har noterats. Kungsfiskare, strömstare och forsärla ses regelbundet längsmed ån och
mindre hackspett häckar i alskogarna. Även utter har noterats på olika platser i hela åns
sträckning.
Biotopvärden

Meandrande vattendrag i jordbruksbygd och ringlande i skogsbygd. Rössjöholmsån har limniska
nyckelbiotoper med viktiga strukturer och substrat t.ex. blockrika ström- och forssträckor, samt
kvillområden. Relativt opåverkat vattendrag med limniska biotopvärden. Viktiga lek-och
uppväxtområden för bl.a. lax och havsnejonöga.
Artvärden

Flera naturvårdsarter varav ca 35 rödlistade arter är noterade sedan 1990, bland annat
flodpärlmussla (EN), tjockskalig målarmussla (EN), lake (VU), ål (CR), havsnejonöga (EN),
kungsfiskare (VU), utter (NT), hjärtstilla (VU), vildris (VU), stiftklotterlav (NT), skånsk
sprötmossa (VU) och oxtungssvamp (NT).
Ekologiska samband

Ån ingår i en limnisk värdetrakt i GI:s planeringsunderlag och är ett viktigt spridningsstråk i
landskapet, både på land och i vattnet, från Hallandsåsens södra sluttning ner till Rönne å och
slutligen Skälderviken.
Förutsättningar för bevarande

Ingen negativ påverkan på vattenkvalitet, morfologi eller hydrologi i ån. Behov av nära naturlig
flödesregim i ån samt grundvattentillförsel. Bevarande av ekologiskt funktionella skyddszoner i
form av svämplan, fuktängar, lövskog och trädridåer. Bevarande av äldre träd samt död ved på
land och i vatten.
Status

• Rössjöholmsån är utpekat som nationellt särskilt värdefullt vatten med avseende på
naturvärde inom miljökvalitetsmålet levande sjöar och vattendrag.
• I väst ingår vattenskyddsområdet Brandsvig (2000).
• Vid mynningen i väst ingår vattenskyddsområdet Valhall 15:1, Bjälleröds källor (1974).
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• Vid mynningen i väst är området av riksintresse för friluftslivet, BjärekustenSkälderviken (2017).
• Vid mynningen i väst ingår området i riksintressen med geografiska bestämmelser,
Kullaberg och Hallandsåsen med angränsande kustområden (1987).
• Strandskydd längs ån (upp till 100 meter).
• Rönne ås huvudfåra från havet till Forsmöllan inklusive biflödena Rössjöholmsån och
Bäljane å (laxfiskvatten) är utpekade av EU:s fisk- och musselvattendirektiv med
beteckning SEFI1019.
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