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Helsingborgs kommun 
 

Allmän beskrivning 
Helsingborgs kommun ligger i nordvästra Skåne och består till 75% av odlad mark. Endast 10% 
utgörs av skog eller öppen gräsmark. De mest påtagliga topografiska inslagen i det för övrigt 
flacka fullåkerslandskapet är landborgen, Rååns isälvsdalgång och den 60 meter höga Svedberga 
kulle. Berggrunden inom Helsingborgs kommun består till största delen av sediment bildade 
under Trias och Jura (sandsten, skifferleror och leror). Endast i sydöstra hörnet finner man 
Kågerödslager från Trias (sandsten, lersandsten och leror) och lerskiffer från Silur. De lösa 
jordlagren i kommunen består huvudsakligen av bördig, ler- och kalkrik morän. Längs kusten 
finns sand- och grusjordar med sämre bördighet. I nordöstra delen av kommunen består jordarna 
av styv sjölera, sand och grus. Det finns inga sjöar inom kommunen, men det finns uppåt tusen 
småvatten (främst märgelgravar) och två större vattendrag, Råån och Vege å med biflöden. 
Redan under medeltiden upptogs en stor del av den nuvarande kommunens mark av åkrar och 
betesmarker. Fäladsmarker hade stor utbredning. I norr fanns till exempel Kulla fälad som 
sträckte sig obruten från Hittarp till Kullaberg. Marginalområdena koloniserades sannolikt med 
bebyggelse under 1500- och 1600-talen. Vid denna tid började också flera storgods påverka 
landskapsbilden och slottsmiljöer skapades. I samband med skiftesreformerna 1800–1860 
splittrades byarna och ängs- och hagmarkerna började odlas upp. Reformerna tog här, liksom i 
andra risbygder, lång tid att genomföra, eftersom det var svårt att skapa rimliga ägofigurer på de 
gamla utmarkerna. 1880–1920 var avskogningen och torrläggningen av mark som mest intensiv. 
Under 1900-talet har tätortsutbyggnad krävt stora arealer mark. Sådan exploatering och tidigare 
uppodling gör att det idag återstår endast mer sammanhängande ytor med ängs- och hagmark i 
Rååns dalgång och på Örby ängar. I kommunen finns många naturreservat, både statliga och 
kommunala, som skyddar de kvarvarande naturmiljöerna med höga biologiska värden. 
Helsingborgs havsområden ligger till största del i Öresund som här är ganska smalt. Kommunen 
omfattar även ett litet område i inre Skälderviken vid Vegeåns mynning. Öresund är som smalast 
mellan Helsingborg och Helsingör och här genom djuprännan som är ca 30 meter djup, är 
strömmen ganska stark. Kommunen har inrättat två marina naturreservat, dels Knähaken som är 
ett mycket artrikt djupområde och dels Grollegrund som har båda grundare delar och 
djupbottnar ner till 40 meter med hög produktion.  

 

Biologiskt särskilt värdefulla områden 
Klass 1 
HEL001 Vegeåns mynning 

HEL002 Grollegrund  

HEL003 Knähaken 
 



Naturvärdesöversikt 
År: 2022  Sida 2 av 51 
 
Klass 2 
HEL004 Kulla Gunnarstorp 

HEL005 Småryd och Väla 

HEL006 Örby ängar och Rydebäcks strand 

HEL007 Rååns dalgång nedströms Kvistofta 

HEL008 Rååns dalgång uppströms Kvistofta 

HEL009 Pålsjö skog 

HEL010 Svedberga kulle 

HEL011 Kusten mellan Domsten och Viken 

HEL012 Havsområde mellan Knähaken och Grollegrund 

HEL013 Grunda havsområden söder om Helsingborg 

HEL014 Jordbodalen 

HEL015 Christinelund 

HEL016 Duvestubbe 

HEL017 Hjälmshults kungsgård 

HEL018 Inre delen av Skälderviken 

HEL019 Tursköpsskogen 

HEL020 Rosendal 

HEL021 Ramlösaravinen 

HEL022 Gluggstorp 

HEL023 Nellåkraskogen 
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HEL001 Vegeåns mynning (klass 1) 
 

 
Foto: Jörgen Nilsson/Länsstyrelsen Skåne 

 

Motiv till klassning 
Större område med strandängar, sandrevlar och grunda havsområden med höga biotop- och 
artvärden. Den bredare naturvärdesbedömningen i det regionala naturvårdsprogrammet 1997 
var klass 2 för strandområdena och Sandön men med ökad kunskap om de biologiska värdena i 
området har en uppvärdering skett. 

Beskrivning 
Vegeåns mynning utgör den inre delen av kustlandskapet längs södra sidan av Skälderviken. 
Strandmarkerna är mycket smala men är av samma karaktär som västerut i Höganäs kommun. 
Vid Vegeåns utlopp finns de båda öarna Sandön och Själrönnen. Själva åmynningen kan betraktas 
som ett estuarium, det vill säga ett område där salt och sött vatten blandas och ger upphov till 
speciella miljöförhållanden. Mellan fastlandet och öarna Sandön och Själrönnen finns ett grunt 
vattenområde, som är rikt på stora moränblock. Denna landskapstyp har tidigare varit betydligt 
vanligare utefter de flacka kusterna i Skälderviken. Som en följd av bland annat stenfiske finns 
den numera kvar bara inom begränsade vattenområden. Den inre av de två öarna, Sandön, är 
uppbyggd av sand och areal och utseende växlar ständigt. Den är en omtyckt exkursionslokal för 
fågelskådare, men nyttjas även som badholme. Den kan nås via en lång brygga från fastlandet. 
Både västra och östra delen av Sandön har beträdnadsförbud under häckningstid. Den yttre ön, 
Själrönnen, är mycket långsmal och helt uppbyggd av block och stenar. De flacka öarna och det 
grunda vattenområdet har utvecklat ett värdefullt fågelliv. Småtärna och skärfläcka hör till några 
av de häckande arterna. Under hösten rastar också stora mängder vadare och under 
vinterhalvåret uppehåller sig stora flockar änder i området. Det grunda havsområdet 
kännetecknas av sandbottnar med och utan ålgräsängar samt rev med stenblock med alger. Det 
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högproduktiva grunda havsområdet ger förutsättningar för områdets höga värden för fisk, 
marina däggdjur och fåglar. Av särskild betydelse är havsområdet för lekande och uppväxande 
plattfisk, ål och torskfiskar. Landskapsupplevelsen och utsikten mot angränsande 
fastlandsområden är mycket tilltalande. 

Biotopvärden 
Strandängar, sandrevlar och grunda havsområden. 

Artvärden 
Ett 90-tal rödlistade arter har noterats sedan 1990, varav ett 80-tal är fågelarter. Rödlistade 
kärlväxter i området är gråsvingel (NT), sandmålla (VU) och ålgräs (VU). Den enda rödlistade 
insekten som har rapporterats är sandborre (NT). Bland häckande rödlistade fåglar finns ejder 
(EN), gravand (NT), strandskata (NT), kentsk tärna (NT), småtärna (NT) och sävsparv (NT). I 
området finns även ål (CR) samt uppväxande torsk (VU). 

Ekologiska samband 
Området är del av ett större strandängs- och grund havsområde som sträcker sig västerut på 
Skäldervikens södra sida och ligger i utkanten av en värdetrakt för gräsmarker i GI:s 
planeringsunderlag. Vege å mynnar i området. 

Förutsättningar för bevarande 
Fortsatt beteshävd utan gödselpåverkan. Ingen negativ påverkan på bottenförhållanden eller 
vattenkvalitet. Begränsad störning genom fortsatt beträdnadsförbud. 

Status 
• Stora delar ingår i Natura 2000-området Skälderviken SE0430125 (1998). 
• Stora delar ingår i Jonstorp-Vegeåns mynning SE0430147 (2004). 
• Stora delar ingår i naturreservatet Jonstorp-Vegeåns mynning (2004). 

• I delar av området i söder råder beträdnadsförbud året runt. 
• Centralt i området råder beträdnadsförbud under perioder av året.  
• Hela området är av riksintresse för naturvården, Farhult-Görslövsån-Vegeåns mynning 

(2000). 
• Hela området ingår i HELCOM Kullaberg-Skälderviken. 
• Området ingår i Ramsarområdet Skälderviken (2001).  

• Strandskydd längs strandlinjen (upp till 300 meter). 

Referenser 
• Andersson, S., Stål, J & Magnusson, M. 2007. Inventering av Natura 2000-områden i 

Skälderviken – Jonstorp-Vegeåns mynning, Ängelholms kronopark. Marin 
miljöövervakning på uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne län. 

• 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. 
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• Green, M. 2016. Inventering av strandängsfåglar. Sammanställning av resultat för västra 
Skåne och Vombsänkan 2012. Länsstyrelsen Skåne. 

• Göransson, P. 2018. Videoundersökningar i Skälderviken 2018. Länsstyrelsen Skåne. 
• Hansson, L. 1961. Vegeåns mynning – en intressant fågellokal.  
• Helsingborgs stad. 2004. Inventering av grunda bottnar i Helsingborgs kommun 

sommaren 2004. 
• Helsingborgs stad. 2018. Natur- och kulturmiljöprogram. 
• Länsstyrelsen Malmöhus län. 1997. Från Sandhammaren till Kullaberg. Skånska natur- 

och kulturmiljöer. 
• Länsstyrelsen Skåne. 2014. Bildande av naturreservatet Jonstorp-Vegeåns mynning. 
• Länsstyrelsen Skåne. 2014. Fastställelse av skötselplan för naturreservatet Jonstorp-

Vegeåns mynning. 
• Länsstyrelsen Skåne. 2018. Bevarandeplan för Natura 2000-området Jonstorp-Vegeåns 

mynning SE0430147. 
• Länsstyrelsen Skåne. 2018. Bevarandeplan för Natura 2000-området Skälderviken 

SE0430125. 
• 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. 
• Olsson, P. 2005. Inventering av ålgräsängar längs Skånes kust. Länsstyrelsen Skåne. 
• Ramsar. 2018. Ramsar informationsblad för Sverige, Skälderviken. 
• Ruuskanen, C & Aune, J. 2021. Inventering av grunda bottnar i Helsingborgs kommun 

2020. På uppdrag av Miljöförvaltningen Helsingborgs stad. 
• VISS. 2022. Skälderviken. MS_CD: WA52813004 VISS EU_CD: SE562000-123800. 

VattenInformationsSystem Sverige hemsida. 
• VISS. 2022. Vege å: Havet-Hasslarpsån. MS_CD: WA85123011 VISS EU_CD: 

SE623451-131417. VattenInformationsSystem Sverige hemsida. 
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HEL002 Grollegrund (klass 1) 
 

  
Foto: Mats Sjöberg/Länsstyrelsen Skåne 

 

Motiv till klassning 
Viktiga marina biotop- och artvärden som har motiverat bildande av kommunalt naturreservat. 
En liten del av området var med i det regionala naturvårdsprogrammet 1997 men ökad kunskap 
om områdets marina värden har medfört en högre klassning idag. 

Beskrivning 
Området sträcker sig från strandens grunda sandiga bottnar till mjukbottnar på 45 meters djup. 
Mellan dessa två ytterligheter finns en mängd olika livsmiljöer som skapar förutsättningarna för 
det myllrande djurliv som finns här. Grollegrund tros hysa Öresunds artrikaste algflora och 
bland algerna lever till exempel hundratals olika arter av havsborstmaskar, snäckor, kräftdjur, 
nässeldjur, svampdjur och tagghudingar. Grollegrund fungerar också som lek- och 
uppväxtområde för många fiskarter, bl.a. torsk, småfläckig rödhaj och plattfisk. Här finns ofta en 
kraftig strömföring från söder i ytskiktet. Vid Öretvisten, som har kontakt med Kattegatts salta 
bottenvatten, finns en djupbrant som når ner till 45 meters djup. Djup under 25 meter påverkas 
inte direkt av det bräckta ovanliggande Östersjövattnet. Både salthalt och temperatur är relativt 
stabila på större djup. Starka strömmar är vanligt förekommande inom området. Här och var 
inom området finns mindre blåmusselbankar. På mjukbottnar dominerar ormstjärnan slätbukig 
trådormstjärna och här finns även den rödlistade ormstjärnan mindre fransormstjärna. Området 
är rikt på sten och har utnyttjats för stenfiske under 1900-talet. På grunda bottnar utanför 
Hittarp har ålgräs återplanterats. 
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Biotopvärden 
Varierade marina miljöer med stenrev, hårdbotten, klippbranter, mjukbotten i de djupare 
områdena, blåmusselbankar och makroalgsvegetation. 

Artvärden 
Ett tiotal rödlistade arter har noterats i området sedan 1990. Bland de rödlistade arterna finns 
torsk (VU), ål (CR), hoppanemon (VU), mindre fransormstjärna (VU), större skaftmussla 
(VU), större hästmussla (VU) och ålgräs (VU). I området förekommer också småfläckig rödhaj 
(LC). Här har också 51 olika arter av makroalger noterats. Området är troligen sydgräns för 
flera västerhavsarter, t.ex. lyrsjöborre (LC). 

Ekologiska samband 
Viktigt uppväxtområde för många fiskarter och flera hotade arter. Unika strömningsförhållanden 
och salthalt. En viktig sydlig utpost av hård- och blandbottnar som sträcker sig ner mot och till 
viss del under haloklinen. Är även troligen sydlig utbredningsgräns för några mjukbottenarter. 

Förutsättningar för bevarande 
Goda på grund av naturreservatet och trålningsförbudet i Öresund. Hot kommer från intensiv 
fartygstrafik, landpåverkan och exploatering i närområdet, på land och i vatten. 

Status 
• Området ingår i naturreservatet Grollegrund (2012). 
• I området ingår havsområdet av naturreservatet Domsten-vikens kusthedsreservat 

(1984). 
• Delar av området längs kusten är av riksintresse för naturvården, Pålsjö-Domsten 

(2000). 
• Hela området är av riksintresse för friluftslivet, Kullaberg med kusten Höganäs-

Helsingborg och Pålsjö skog (2017). 

• Strandskydd längs strandlinjen (upp till 300 meter). 

Referenser 
• ArtDatabanken. 2021. Artportalen enligt rödlistan 2020. 
• Carlson, L. & Karlsson, M. 2003. Inventering av flora och fauna vid Grollegrund 2002. 

Miljökontoret Helsingborg. 
• Gai, F. 2021. Eelgrass restoration LIFECOASTadapt southern Sweden. Skånes 

kommuner. WSP.  
• Göransson, P. 2018. Videoundersökningar av epifauna i norra Öresund 2018.  

• Helsingborgs stad. 2004. Inventering av grunda bottnar i Helsingborgs kommun 
sommaren 2004. 

• Helsingborgs stad. 2005. Grollegrund - ett förslag till marint naturreservat. 
• Helsingborgs stad. 2012. Beslut om bildande av marint naturreservat för Grollegrund. 
• Helsingborgs stad. 2012. Skötselplan för naturreservatet Grollegrund, Helsingborgs 

stad. 
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• Helsingborgs stad. 2018. Natur- och kulturmiljöprogram. 

• Länsstyrelsen Malmöhus län. 1984. Beslut om bildande av naturreservatet Domsten-
vikens kusthedsreservat. 

• Länsstyrelsen Malmöhus län. 1984. Fastställelse av skötselplan för naturreservatet 
Domsten-vikens kusthedsreservat. 

• Länsstyrelsen Malmöhus län. 1997. Från Sandhammaren till Kullaberg. Skånska natur- 
och kulturmiljöer. 

• Olsson, P. 2005. Inventering av ålgräsängar längs Skånes kust. Länsstyrelsen Skåne. 
• Ruuskanen, C & Aune, J. 2021. Inventering av grunda bottnar i Helsingborgs kommun 

2020. På uppdrag av Miljöförvaltningen Helsingborgs stad. 
• Toxicon AB. 2016. Ålgräs i Skåne 2016 – Fältinventering och satellitbildstolkning. 

Rapport 2017:04, Länsstyrelsen Skåne.  
• VISS. 2022. N Öresunds kustvatten. MS_CD: WA12817029 VISS EU_CD: SE561030-

122821. VattenInformationsSystem Sverige hemsida. 

 

HEL003 Knähaken (klass 1) 
 

 
Foto: Mostphotos 

 

Motiv till klassning 
Höga biotop- och artvärden som har motiverat kommunalt naturreservat. Området var utpekat i 
det regionala naturvårdsprogrammet 1997 men då utan klassning. 
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Beskrivning 
Knähaken är sedan lång tid känt för sin ovanligt artrika bottenfauna. Sedan 1896 har upprepade 
marinbiologiska undersökningar gjorts i området som bekräftar detta. Knähakens rika djurliv har 
troligen uppstått på grund av de kraftiga strömmarna som ger en hög syrehalt i vattnet i 
kombination med stabil temperatur och salthalt. Området ligger på cirka 30 meters djup och 
botten består av sand, grus och sten. I området förekommer en riklig mängd hästmusslor som 
bildar stora musselbankar. Dessa musselbankar utgör i sin tur livsmiljö för många andra djur som 
vanligtvis lever på klippbottnar. Knähaken hyser även stora mängder av olika tagghudingar, 
framför allt sjöborrar, sjöstjärnor och ormstjärnor. Den artrika bottenfaunan lockar även till sig 
fiskar. Torsk förekommer i området liksom olika plattfiskar som rödspätta och rödtunga. Även 
ovanligare arter som pigghaj, klorocka och havskatt har observerats i området. Bottentrålning är 
förbjuden i Öresund och Knähakens naturreservat specialbevakas för att förhindra olaglig 
trålning. Båttrafiken är däremot påtaglig. 

Biotopvärden 
Biogena rev och aggregat av hästmusslor skapar de högsta biotopvärdena. Här finns även 
sandbankar, mjukbottnar, skalgrusbottnar och blandbottnar. 

Artvärden 
Totalt har 12 rödlistade arter noterats sedan 1990, bland annat tvåkölad lerräka (NT), mindre 
fransormstjärna (VU), liktandad dvärgmussla (VU), hästmussla (VU), svartmussla (EN), torsk 
(VU), kolja (VU) och vitling (VU). Hästmusslan har här kanske sin främsta förekomst i landet. 
Den sitter i aggregat och bygger ibland upp musselbankar som fungerar som revmiljöer för andra 
arter. Den ökar också artrikedomen på mjukbottnar. I området finns även koraller som 
läderkoraller och anemoner, islandsmusslor och sjökock. 

Ekologiska samband 
Viktigt bottenområde i Öresund med stabil temperatur och salthalt samt kraftiga strömmar som 
ger hög syrehalt. De djupare bottnarna ligger under haloklinen och utgör en utlöpare av 
Kattegatts bottenvatten som inte är särskilt påverkat av den norrgående Baltiska strömmen och 
vattnet från Östersjön. Bottenströmmen är oftast sydgående och relativt stark. Förekomsten av 
hästmusslor i bankar och aggregat skapar unika miljöer för andra djur i form av livsmiljöer och 
födosöksplatser. Det är troligt att djur, t.ex. fiskar, från närliggande områden i Öresund nyttjar 
Knähaken som födosöksområde. Det är möjligt att arter som finns och förökar sig på Knähaken, 
sprider sig vidare från området. 

Förutsättningar för bevarande 
Goda genom det kommunala naturreservatet och Öresunds trålningsförbud som skyddar 
bottnarna från fysisk påverkan. Destruktiva metoder för övervakning och pedagogisk verksamhet 
har i stort sett helt avslutats. Det verkar finnas en brist på yngre musslor på Knähaken. Det är 
oklart om områdets bestånd i längden klarar av att föryngra sig på egen hand, eller om det 
utarmas av att för få hästmussellarver tillkommer från andra områden. 

Status 
• Området ingår i det kommunala naturreservatet Knähaken (2001). 
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Referenser 

• ArtDatabanken. 2021. Artportalen enligt rödlistan 2020. 
• Emanuelsson, A & Göransson, P. 2016. Inventering av marin epibentisk fauna på djupa 

bottnar - Rapport nr 2. Rapport 2016:26, Länsstyrelsen Skåne. 
• Göransson, P. 2020. Videoundersökningar vid Ven och i Knähakens marina reservat 

2019. Rapport 2020:08, Länsstyrelsen Skåne. 
• Göransson, P & Karlsson, M. 1998. Knähakens hästmusselbankar. Ett hundraårigt 

perspektiv över biologisk mångfald i ett kustnära havsområde. Fauna och Flora 93(1): 9-
28. 

• Göransson, P & Karlsson, M. 1998. Knähaken – Öresunds stolthet. Ett hundraårigt 
perspektiv över biologisk mångfald i ett kustnära havsområde. Malmöhus län landsting – 
Miljövårdsfonden, Miljönämnden i Helsingborg.  

• Göransson, P., Bertilsson Vuksan, S., Karlfelt, J & Börjesson, L. 2010. Haploops-
samhället och Modiolussamhället utanför Helsingborg 2000-2009. Miljönämnden i 
Helsingborg. 

• Helsingborgs stad. 2001. Beslut om bildande av naturreservatet Knähaken. 
• Helsingborgs stad. 2001. Skötselplan för naturreservatet Knähaken. 
• Helsingborgs stad. 2018. Natur- och kulturmiljöprogram. 

• Länsstyrelsen Malmöhus län. 1997. Från Sandhammaren till Kullaberg. Skånska natur- 
och kulturmiljöer. 

• VISS. 2022. Helsingborgsområdet. MS_CD: WA39114588 VISS EU_CD: SE562290-
124131. VattenInformationsSystem Sverige hemsida. 

• VISS. 2022. N m Öresunds kustvatten. MS_CD: WA61585185 VISS EU_CD: 
SE555545-124332. VattenInformationsSystem Sverige hemsida. 
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HEL004 Kulla Gunnarstorp (klass 2) 
 

 
Foto: Mats Sjöberg/Länsstyrelsen Skåne 

 

Motiv till klassning 
Strandområden och äldre ädellövskog med höga biotop- och artvärden. Större delen är 
naturreservat och norra delen Natura 2000-område. I den bredare naturvärdesbedömningen i 
det regionala naturvårdsprogrammet 1997 var området klass 1 men med ett regionalt perspektiv 
på de biologiska värdena är det inte motiverat med högre klassning än klass 2. 

Beskrivning 
Från Hittarp och norrut mot Domsten löper fortsättningen på landborgen som är karakteristisk 
för kusten söderut mot Helsingborg. Från en höjd av omkring 35 meter i den sydligaste delen 
blir landborgen lägre samtidigt som den vid Domsten viker av mot öster för att mer eller mindre 
försvinna vid Döshult. Landborgen utgörs av många olika berggrundslager som är svagt 
snedställda. Platån ovanför landborgen täcks av moräner, medan strandzonen utgörs av några 
meter tjocka lager av sand, grus och klappersten. I sluttningszonerna finns mindre områden med 
översilande vatten. I norra delen av området finns rester av inägomarker med igenvuxna 
slåtterängar som har utvecklats till rika ädellövskogar. De gamla träden hyser en värdefull 
evertebratfauna. I den södra delen ligger Kulla Gunnarstorps slott med anor från 1500-talet. 
Landskapet kring Kulla Gunnarstorp har varit bebott under förhistorisk tid, vilket flera 
bronsåldershögar vittnar om. Slottet har påverkat hela bygden vilket bland annat medfört att 
kusten mellan Hittarp och Domsten har förblivit oexploaterad och därmed bevarat en tilltalande 
ålderdomlig landskapskaraktär. I södra delen finns en smal kusthed med bl.a. trift, knutarv, 
vårklynne och sandmaskrosor. Badmöjligheterna är goda längs kuststräckan. Ovanför stranden 
utbreder sig hedartade bok- och ekskogar, ibland utformade som ekkratt. I undervegetationen är 
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kaprifol en karaktärsart. I området finns också en del frösådda trädgårdsväxter som guldazalea 
och parkmåra. Söder om slottet skär en djup bäckravin genom landborgen. 

Biotopvärden 
Äldre ädellövskog och fristående gamla ädellövträd i park- och slottsmiljö, strandmiljöer med 
blottlagda skifferberggrund och klapperstensfält, torräng och tallskog på sandig mark. 

Artvärden 
Totalt är ett 90-tal rödlistade arter kända från området sedan 1990 varav över hälften är 
fågelarter. Bland kärlväxterna finns huvudtåg (EN), stortimjan (VU), åkersyska (VU) och vittåtel 
(NT). Rödlistade lavar i området är stiftklotterlav (NT), matt pricklav (NT), bokvårtlav (NT) 
och bokkantlav (NT). I svampfloran finns gulbrämad flugsvamp (VU), hartsticka (EN), 
skönkremla (VU) och honungskremla (VU). Bland insekterna påträffas bland annat boktigerfluga 
(NT) och bokblombock (VU). Bland de rödlistade häckande fåglarna finns strandskata (NT), 
gravand (NT) och svartvit flugsnappare (NT). 

Ekologiska samband 
Området ingår i värdetrakt för ädellövskog i GI:s planeringsunderlag och har spridningssamband 
med flera ädellövskogspartier norr om Helsingborgs stad. Ett vattendrag rinner genom området 
och mynnar i havet. 

Förutsättningar för bevarande 
Bevarande av gamla och grova träd, död ved samt fortsatt hävd av lövängen genom slåtter och 
stubbskottbruk. 

Status 
• Området ingår i naturreservatet Kulla-Gunnarstorp (1982). 
• Hela området är av riksintresse för naturvården, Pålsjö-Domsten (2000). 
• Hela området är av riksintresse för friluftslivet, Kullaberg med kusten Höganäs-

Helsingborg och Pålsjö skog (2017). 

• Strandskydd längs strandlinjen (upp till 300 meter). 

Referenser 
• ArtDatabanken. 2021. Artportalen enligt rödlistan 2020. 
• 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. 

• Helsingborgs stad. 2018. Natur- och kulturmiljöprogram. 
• Länsstyrelsen Malmöhus län. 1982. Beslut om bildande av naturreservatet Kulla-

Gunnarstorp. 
• Länsstyrelsen Malmöhus län. 1982. Fastställelse av dispositions- och skötselplan för 

naturreservatet Kulla-Gunnarstorp. 
• Länsstyrelsen Malmöhus län. 1997. Från Sandhammaren till Kullaberg. Skånska natur- 

och kulturmiljöer. 
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• Länsstyrelsen Skåne. 2002. Fastställande av reviderad skötselplan för vissa 
skötselområden inom naturreservatet Kulla Gunnarstorp. 

• Länsstyrelsen Skåne. 2022. Kartor och underlag för planeringsarbete Grön infrastruktur. 
Information finns på Länsstyrelsen Skånes hemsida.  

• Länsstyrelsen Skåne. 2022. Kulturmiljöprogram: Kulla Gunnarstorp-Christinelund-
Domsten. Information finns på Länsstyrelsen Skånes hemsida. 

• Olsson, K-A. m.fl. (red). 2003. Floran i Skåne. Vegetation och utflyktsmål. Lund. 

 

HEL005 Småryd och Väla (klass 2) 
 

 
Foto: Mats Sjöberg/Länsstyrelsen Skåne 

 

Motiv till klassning 
Ädellövskogar med höga biotop- och artvärden. I den bredare naturvärdesbedömningen i det 
regionala naturvårdsprogrammet från 1997 var området också klass 2. 

Beskrivning 
Norr om Helsingborg ligger de två naturreservaten Småryd och Väla skog. I de rika 
ängslövskogarna vid Småryd utgör bok, ask och ek de karakteristiska trädslagen. Ett högt rörligt 
grundvatten ger upphov till en artrik vegetation med flera sällsynta växtarter. Ramslök, lungört, 
hålnunneört och skogsbingel är exempel på detta. Andra arter är nästrot, smörboll, aklejruta och 
vårärt. I området finns en glest trädbevuxen högörtäng som kan anses utgöra en relikt av de 
gamla ängsmarkerna, ”Tvingängarna”, som fanns här före skiftet. Det glesa trädbeståndet utgörs 
av ask, avenbok, bok och framför allt ek. Väla skog är en ädellövskog som domineras av gammal 
bok-ekskog med inslag av askblandskog, lind och avenbok och annan fuktigt växande 
lövblandskog. Den omväxlande markfuktigheten ger området en mångformig 
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vegetationssammansättning. Skogen har sannolikt lång kontinuitet och utgör en del av ett 
tidigare vidsträckt, fläckvis skogklätt system av inägomark, som hävdades som äng. Jordvallar 
mot angränsande jordbruksmark utgör minnesmärken från denna tid. Fågellivet är rikt och 
varierat i hela området. Närheten till Helsingborg gör att Väla skog nyttjas frekvent som 
strövområde och för undervisning. 

Biotopvärden 
Äldre ädellövskog med värdefulla strukturer och substrat. 

Artvärden 
Totalt har ett 50-tal rödlistade arter påträffats i området sedan 1990. Bland dessa finns 
kärlväxterna kösa (NT), storgröe (NT), hålnunneört (NT) och desmeknopp (NT). På de äldre 
träden växer stiftklotterlav (NT), bokvårtlav (NT) och rosa lundlav (VU). Svampfloran är 
välundersökt och artrik med rödlistade arter som violfingersvamp (VU), cinnoberspindling 
(NT), silkesspindling (VU), tvåfärgsnopping (VU), silkesslidskivling (VU), rödbrun rottryffel 
(VU), skillerticka (VU), igelkottstaggsvamp (CR) och skönkremla (VU). En del rödlistade 
insekter är rapporterade som gråbandad trägnagare, (NT) sågtandad mycelbagge (NT), 
ekbrunbagge (NT) och getinglik svampmygga (NT). I området har också observerats 
sydfladdermus (NT) vid flera tillfällen. 

Ekologiska samband 
Området ingår i värdetrakt för ädellövskog i GI:s planeringsunderlag och har viktiga 
spridningssamband med andra ädellövskogsbestånd i trakten. Limnisk spridningslänk finns till 
Vege å via bland annat Skavebäck 

Förutsättningar för bevarande 
Bevara gamla träd, död ved och ihåliga träd. Goda förutsättningar för bevarande genom 
naturreservaten. 

Status 
• I väster ingår det kommunala naturreservatet Småryd (2005). 

• I öster ingår naturreservatet Väla skog (1984). 

Referenser 
• ArtDatabanken. 2021. Artportalen enligt rödlistan 2020. 
• Bengtsson, H. 2018. Förändringar av miljöförhållanden i två naturområden i 

Helsingborg. Lunds universitet. 
• Ekologgruppen. 2019. Naturvärdesinventering av skog vid Småryds naturreservat. På 

uppdrag av Helsingborgs stad. 
• Helsingborgs stad. 2018. Natur- och kulturmiljöprogram. 
• Helsingborgs stad. 2005. Beslut om bildande av Småryds naturreservat i Helsingborgs 

stad. 
• Länsstyrelsen Malmöhus län. 1984. Förordnande som naturreservat för Väla skog. 
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• Länsstyrelsen Malmöhus län. 1997. Från Sandhammaren till Kullaberg. Skånska natur- 
och kulturmiljöer. 

• Länsstyrelsen Skåne. 2001. Fastställande av uppdaterad skötselplan för naturreservatet 
Väla skog. 

• 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. 
• Salomon, L., Phalagorn, S & Svensson, J. 2021. Inventeringsrapport: del av Allerum 

4:28 – Småryd. Noterade naturvårdsarter & översiktlig beskrivning av området. 
Naturskyddsföreningen i Helsingborg & Kullabygdens Ornitologiska Förening. 

• Svensson, J. 2016. Väla skog, ett naturreservat. Puggehatten 29(1): 8-11. 

 

HEL006 Örby ängar och Rydebäcks strand (klass 2) 
 

 
Foto: Carina Zätterström/Länsstyrelsen Skåne 

 

Motiv till klassning 
Höga biotop- och artvärden främst knutna till de sandiga betesmarkerna och kärren. I den 
bredare naturvärdesbedömningen i det regionala naturvårdsprogrammet 1997 var området klass 
1, men med ett regionalt perspektiv på de biologiska värdena är det idag inte motiverat med 
högre klassning än klass 2. 

Beskrivning 
Kusten söder om Rååns mynning karakteriseras av strandparallella sandryggar med 
mellanliggande fuktstråk, vilket är särskilt tydligt i den norra delen av området vid Örby ängar. I 
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öster begränsas området av en mer eller mindre tydligt framträdande landborg, som har ett stort 
geovetenskapligt värde. Landborgen är till stora delar skogbevuxen. I sandklitter i områdets 
norra del förekommer torvinlagringar, vilka måste härröra från en översandad våtmark. Örby 
ängar söder om Rååns utlopp karakteriseras av strandvallar med mellanliggande fuktstråk och är 
kommunens rikaste växtlokal. Området begränsas i öster av en mycket markerad landborg, som 
kan tolkas som kanten på ett randdelta. Genom de varierade markförhållandena är vegetationen 
mångformig med många olika vegetationstyper, bland annat torräng, fuktäng, översilningskärr, 
kärr, kusthed, dynvegetation och ädellövskogar. Floran är rik och varierad med bland annat 
klintsnyltrot, kustruta, tulkört, raggarv, axveronika, pimpinell, strandärt, smultronklöver och 
krissla. Molluskfaunan i fuktstråken är av utomordentligt stort vetenskapligt värde. Arter som 
större agatsnäcka, smal grynsnäcka och kalkkärrsgrynsnäcka förekommer. I småvatten på Örby 
ängar finns grönfläckig padda. På Eskesängarna vid Råå gamla vattentorn, i norra delen av 
området, bedrivs sedan 1988 regelbunden slåtter och här finns ett artfattigt rikkärr. En träd- och 
buskbärande äng har successivt restaurerats i och nedanför landborgsbranten. De låga 
dynområdena längs stranden är mycket omtyckta för rekreation och bad. Delar av området ingår 
i vattenskyddsområdet Örbyfältet. 

Biotopvärden 
Strandmiljöer, sanddyner, torrängar, fuktängar, rikkärr, kusthed, dungar av lövgräd och 
buskage. 

Artvärden 
Ett 130-tal rödlistade arter har rapporterats från området sedan 1990 varav flertalet är fågelarter 
på tillfälligt besök. Bland kärlväxterna finns plattsäv (VU), borstsäv (EN), blågrönt mannagräs 
(VU), raggarv (VU), klintsnyltrot (EN) och desmeknopp (NT). Flera rödlistade svampar finns i 
området, till exempel spetsfotad champinjon (NT), stornopping (NT), dadelvaxskivling (VU), 
brun ängsvaxskivling (NT) och rostskinn (VU). Insektsfaunan är inte välkänd men här 
förekommer bl.a. joannas dvärgdyvel (VU), almsnabbvinge (NT) och mindre purpurmätare 
(NT). Större agatsnäcka (EN) har noterats i området. I området finns också grönfläckig padda 
(VU). 

Ekologiska samband 
Viktiga spridningssamband längs kusten, främst mellan torra sandiga miljöer. Ett vattendrag som 
mynnar i området ingår i limnisk värdetrakt i GI:s planeringsunderlag. 

Förutsättningar för bevarande 
Fortsatt hävd av gräsmarkerna utan gödselpåverkan. Röjning av igenväxningsvegetation. 

Status 
• I norr ingår det kommunala naturreservatet Örby ängar (2010). 
• Hela området är av riksintresse för naturvården, Råån med omgivningar (2000). 
• Delar i norr ingår i vattenskyddsområdet Örbyfältet (2010). 

• Strandskydd längs strandlinjen (upp till 300 meter). 
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Referenser 

• ArtDatabanken. 2021. Artportalen enligt rödlistan 2020. 
• Bager, H & Persson, A. 2009. Skånes rikkärr. Rapport 2009:41. Länsstyrelsen Skåne. 
• Ekologgruppen. 2001. Miljöövervakning i Helsingborg 2001 – Vegetation. På uppdrag 

av: Stadsbyggnadskontoret, Helsingborgs stad. 
• Ekologgruppen. 2019. Grönfläckig padda på Örby ängar 2019. På uppdrag av 

Helsingborgs stad. 
• Hansson, S-Å. 2009. Inventering av strandområdet söder Rydebäcks gård. På uppdrag av 

Helsingborgs stad. 
• Helsingborgs stad. 1999. Uppföljning av Ängs- och hagmarksinventering. 
• Helsingborgs stad. 2007. Beslut om bildande av Örby ängar naturreservat i Helsingborgs 

stad. 
• Helsingborgs stad. 2007. Skötselplan för Örby ängar naturreservat i Helsingborgs stad. 

• Helsingborgs stad. 2018. Natur- och kulturmiljöprogram. 
• Länsstyrelsen Malmöhus län. 1997. Från Sandhammaren till Kullaberg. Skånska natur- 

och kulturmiljöer. 
• Länsstyrelsen Skåne. 2022. Kartor och underlag för planeringsarbete Grön infrastruktur. 

Information finns på Länsstyrelsen Skånes hemsida.  
• Länsstyrelsen Skåne. 2022. Kulturmiljöprogram: Rydebäck. Information finns på 

Länsstyrelsen Skånes hemsida. 
• Olsson, K-A. m.fl. (red). 2003. Floran i Skåne. Vegetation och utflyktsmål. Lund. 
• Rydlöv, J. 2017. Uppföljning av hävdade marker i Helsingborgs stad. 

Rekommendationer och uppföljning av skötseln i flera betade eller slåttrade marker. 
Calluna AB. 

• Sörensson, M. 2004. Insekter i södra Helsingborg - inventering av fem områden i urban 
natur. Stadsbyggnadskontoret Helsingborgs stad. 

• VISS. 2022. N m Öresunds kustvatten. MS_CD: WA61585185 VISS EU_CD: 
SE555545-124332. VattenInformationsSystem Sverige hemsida. 
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HEL007 Rååns dalgång nedströms Kvistofta (klass 2) 
 

 
Foto: Sanna Persson/Länsstyrelsen Skåne 
 
Motiv till klassning 
Höga biotop- och artvärden som har motiverat Natura 2000-område och naturreservat. I den 
bredare naturvärdesbedömningen i det regionala naturvårdsprogrammet 1997 hade området 
klass 1, men med ett regionalt perspektiv på de biologiska värdena är det idag inte motiverat 
med högre klassning än klass 2. Råån har i arbetet med miljömålet ”Levande sjöar och 
vattendrag” pekats ut av Naturvårdsverket som ett nationellt värdefullt vatten. 

Beskrivning 
Råån omges av en väl markerad dalgång med bidalar i ett öppet slätt- och jordbrukslandskap. 
Dalgången har skapats under senaste istidens slutskede. I sluttningarna finns skärningar genom 
Trias-Jurabergarter med inslag av fossil. Området sträcker sig från Helsingborg till Kvistofta och 
omges av omväxlande betes- och skogslandskap. Längs med Råån finns både alskogar och mer 
lundartade ädellövskogar med främst ask, bok, ek och fågelbär. Här växer bl.a. St Pers nycklar, 
tvåblad och skogsknipprot. Tidigare har inslaget av alm varit betydande, men arten har minskat 
kraftigt till följd av almsjukan. Vid Västregård finns en välutbildad ravin, som skurits ut i den 
leriga marken av Kavlebäcken. Ovanför ravinen finns en anlagd bevattningsdamm. Själva ravinen 
karakteriseras av en ädellövskog som har fått utvecklas fritt under många år. Dominerande 
trädslag är alm och ask samt en del bok och ek på ravinkanterna. På sluttningarna vid Gantofta 
boställe ned mot Råån och längs denna finns välbetade hagmarker med torrängsvegetation i 
slänterna och friskängar och fuktängar närmast ån. De senare är delvis påverkade av gödsling. 
Vegetationen i ån är delvis frodig med förekomst av bland annat blomvass. Vid Görarp finns 
raviner med en rik vårflora med arter som gullpudra, smånunneört och lungört. Fågellivet är 
rikt och bland annat häckar mindre hackspett och forsärla i området. Även kungsfiskare och 
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strömstare kan påträffas längs med Råån. I området finns också gott om småvilt samt 
fladdermöss. Molluskfaunan är rik i lövskogsområdena, bland annat påträffas posthornsnäcka, 
mindre bärnstenssnäcka och kärrkonsnäcka. Ån är rätad och fördjupad längs långa sträckor, i 
synnerhet i det övre loppet. Under 1990-talet har många dammar och våtmarker anlagts för att 
förbättra vattenkvaliteten och skapa en ökad biotopvariation. I ån förekommer fiskarter som 
grönling, groplöja, lax, ål, gädda och abborre. Vattensystemet är ett mycket viktigt 
reproduktionsområde för havsöring, som leker i ån och vandrar upp i dess biflöden. Ån har stor 
betydelse för fritidsfisket. Sydost om tätorten Gantofta finns en lövskogsklädd ravin med ett 
märkligt fornminne. I en bergvägg av sandsten finns sliprännor bevarade. De består av 
skålformade fördjupningar och tillkom troligen under stenåldern genom att flintverktyg slipades 
mot bergväggen. I Rååns dalgång finner man ett mosaikartat kulturlandskap med en mängd 
fornlämningar, bland annat ättehögar från bronsåldern, den medeltida kyrkan i Raus, stenbroar 
och en gammal pestkyrkogård. Området är ett populärt strövområde med stora geologiska, 
kulturhistoriska, botaniska och rekreativa värden.  

Biotopvärden 
Främst ädellövskog, gräsmarker med torrängar, friskängar och fuktängar och vattendrag. 

Artvärden 
Totalt har 90-tal rödlistade arter noterats sedan 1990. Av dessa kan nämnas kärlväxter som 
blågrönt mannagräs (VU), åkermadd (VU) och småvänderot (VU). I området finns flera 
rödlistade mossor, bl.a. skånsk sprötmossa (VU), forsmossa (NT) och skör lansmossa (EN). 
Bland insekterna påträffas bl.a. almsnabbvinge (NT), boktigerfluga (NT), ribbsvampslända (NT), 
bredbrämad bastardsvärmare (NT) och sexfläckig bastadsvärmare (NT). Åtta rödlistade svampar 
har noterats, bland annat almkrämskinn (NT), rotsopp (NT), stor tratticka (NT) och 
oxtungssvamp (NT). Bland häckfåglarna finns gulsparv (NT), hussvala (VU), kungsfiskare (VU), 
mindre hackspett (NT), spillkråka (NT) och stare (VU). I ån har havsnejonöga (EN) noterats.  

Ekologiska samband 
Hela dalgången och särskilt ån är ett viktigt spridningssamband för arter som lever i ån, 
ädellövträdmiljöer och gräsmiljöer. Området ingår i värdetrakt för ädellövskog och Råån ingår i 
limnisk värdetrakt i GI:s planeringsunderlag. 

Förutsättningar för bevarande 
Fortsatt hävd av gräsmarkerna och bevarande av gamla träd och död ved. Ingen negativ påverkan 
på vattendragets hydrologi, morfologi eller vattenkvalitet. Fortsatt arbete med att förbättra åns 
vattenkvalitet och bevara åns hydrologi. 

Status 
• I norr ingår Natura 2000-område Rååns dalgång SE0430109 (2004). 
• I söder ingår Natura 2000-området Fjärestad Gantofta SE0430067 (2004). 
• I norr ingår naturreservatet Rååns dalgång (1998). 
• I söder ingår naturreservatet Fjärestad Gantofta (2011). 
• Det kommunala naturreservatet Gantofta ingår också (2017). 



Naturvärdesöversikt 
År: 2022  Sida 20 av 51 
 

• Området är av riksintresse för naturvården, Råån med omgivningar (2000). 

• I öst ingår området i landskapsbildsskyddsområdet Rååns dalgång (1974). 
• Området är av riksintresse för friluftslivet, Råån (2017). 
• Delar i väst ingår i vattenskyddsområdet Örby (1996). 
• Råån är utpekat som nationellt värdefullt vatten med avseende på naturvärden inom 

miljökvalitetsmålet levande sjöar och vattendrag. 

• Strandskydd längs ån (mestadels upp till 100 meter). 

Referenser 
• ArtDatabanken. 2021. Artportalen enligt rödlistan 2020. 
• Eklöv, A. 2011. Fiskevårdsplan för Råån 2011. Rååns Fiskevårdsområdesförening. 
• Eklövs Fiske och Fiskevård. 2013. Flyttning av Grönling. Rååns 

Fiskevårdsområdesförening. 
• Eklövs Fiske och Fiskevård. 2016. Örbybäcken - Elfiskeundersökning 2016. 
• Eklövs Fiske och Fiskevård. 2019. Fiskundersökningar i Råån 2019. Rååns 

Fiskevårdsområdesförening. 
• Ekologgruppen. 2000. Bottenfaunan i Rååns vattensystem 1999 - Utvärdering av 

fiskevårdande åtgärder. På uppdrag av Tekniska förvaltningen, Helsingborgs kommun. 
• Helsingborgs stad. 2017. Bildande av naturreservatet Grantofta. Bilaga 2 skötselplan. 
• Helsingborgs stad. 2018. Natur- och kulturmiljöprogram. 
• Länsstyrelsen Malmöhus län. 1997. Från Sandhammaren till Kullaberg. Skånska natur- 

och kulturmiljöer. 
• Länsstyrelsen Skåne. 1998. Beslut om bildande av naturreservatet Rååns dalgång i 

Helsingborgs stad. 
• Länsstyrelsen Skåne. 2005. Bevarandeplan för Natura 2000-område Fjärestad-Gantofta 

SE0430067. 
• Länsstyrelsen Skåne. 2011. Beslut om bildande av naturreservatet Fjärestad-Gantofta. 
• Länsstyrelsen Skåne. 2011. Fastställelse av skötselplan för naturreservatet Fjärestad-

Gantofta. 
• Länsstyrelsen Skåne. 2018. Bevarandeplan för Natura 2000-området Rååns dalgång 

SE0430109. 
• Länsstyrelsen Skåne. 2021. Fastställelse av skötselplan för naturreservatet Rååns dalgång. 
• Länsstyrelsen Skåne. 2022. Kartor och underlag för planeringsarbete Grön infrastruktur. 

Information finns på Länsstyrelsen Skånes hemsida.  
• Länsstyrelsen Skåne. 2022. Kulturmiljöprogram: Rååns dalgång. 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. 



Naturvärdesöversikt 
År: 2022  Sida 21 av 51 
 

• Persson, G. 1997. Häckfågelinventering Rååns dalgång våren 1997 - Sträckan Raus kyrka 
- Vallåkra/Bälteberga. 

• VISS. 2022. Råån. MS_CD: WA86069323 VISS EU_CD: SE620565-131931. 
VattenInformationsSystem Sverige hemsida. 

 

HEL008 Rååns dalgång uppströms Kvistofta (klass 2) 
 

 
Foto: Mats Sjöberg/Länsstyrelsen Skåne 
 

Motiv till klassning 
Dalgång med både vattendrag, gräsmarker och ädellövskog med höga biotop- och artvärden. I 
den bredare naturvärdesbedömningen i det regionala naturvårdsprogrammet 1997 var delar av 
området klass 1 men idag bedöms området motsvara klass 2 ur ett regionalt perspektiv. Råån har 
i arbetet med miljömålet ”Levande sjöar och vattendrag” pekats ut av Naturvårdsverket som ett 
nationellt värdefullt vatten. 

Beskrivning 
Området omfattar Rååns dalgång från Ottarp till Kvistofta. Dalgången består omväxlande av 
betesmarker, alskog, ädellövskog och åkermark. Råån meandrar naturligt större delen av 
sträckan, men är rätad i den östra delen. Sträckor med lugnt vatten blir bitvis strömmande och 
de varierade strömförhållandena ger upphov till en rik flora och fauna och utmärkta lekbottnar 
för öring och lax. Råån har ett av Skånes bästa bestånd av havsöring. Andra fiskarter är grönling, 
ål och bäcknejonöga. I området ingår naturreservatet Borgen som har fått sitt namn efter den 
fornborg som låg uppe på en platå vars sidor stupar brant ned mot Råån och Borgebäcken. 
Historiskt har marken kring Borgen nyttjats som betesmark, men idag är området sedan länge 
skogklätt. Under 1700- och 1800-talen bröts stenkol i ravinen vid Borgen men idag har de 
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täktpåverkade delarna av ravinen vuxit igen med naturskogsliknande lövskog. Vårfloran i Borgen 
är rik med bl.a. vit-, gul- och blåsippa, vårärt och vätteros. Här finns också ovanligare arter som 
skogsknipprot, sårläka och lundkardborre. Ned mot Råån finns torrängar med t.ex. brudbröd, 
jungfrulin och darrgräs. Vanligt förekommande arter är bofink, lövsångare, svarthätta, 
näktergal, härmsångare, koltrast och taltrast. Vid Bälteberga finns en betad hagmark i den 
småkuperade och ganska branta dalslänten. Bältebergaravinen är nedskuren i Kågerödslagren och 
är en geologiskt mycket värdefull lokal. Lagren saknar motsvarighet i landet. Ravinen hyser en 
intressant fauna och flora och här finns flera sällsynta och hotade lavar och mossor. Till floran i 
Bältebergaravinen hör bl.a. hålnunneört, hässleklocka och ramslök.  

Biotopvärden 
Äldre ädellövskog, gräsmarker med torräng, friskäng och fuktäng samt limniska värden i och 
kring vattendraget. 

Artvärden 
Totalt har ett 100-tal rödlistade arter noterats i området. Rödlistade kärlväxter i området är 
bl.a. blågrönt mannagräs (VU), hålnunneört (NT), flockarun (NT), kärrnäva (EN), lungrot 
(VU), rapunkelklocka (VU) och åkerkulla (NT). Lavar i Bältebergaravinen är orangepudrad 
klotterlav (NT), stiftklotterlav (NT), bokvårtlav (NT) och askvårtlav (EN) samt mossorna 
knattemossa (NT) och skånsk sprötmossa (VU). Bland insekterna återfinns märgelsandbi (NT), 
fransgökbi (NT), almsnabbvinge (NT) och bredbrämad bastardsvärmare (NT). Rödlistade 
svampar i området är bland annat lundticka (VU), sydlig anisticka (EN), prakttagging (EN), 
honungskremla (VU) och stor tratticka (NT).  

Ekologiska samband 
Viktiga spridningssamband finns längs Råån för arter som lever i ån, ädellövträdmiljöer och 
gräsmiljöer. Området ingår i värdetrakt för ädellövskog och Råån ingår i limnisk värdetrakt i 
GI:s planeringsunderlag. 

Förutsättningar för bevarande 
Bevara äldre träd och död ved. Fortsatt hävd av öppna gräsmarker. Ingen negativ påverkan på 
vattendragets morfologi, hydrologi eller vattenkvalitet. Fortsatt arbete med att förbättra åns 
vattenkvalitet och bevara åns hydrologi. 

Status 
• I söder ingår Natura 2000-området Bältebergaravinen SE0430176 (2007). 
• I norr ingår Natura 2000-området Borgen SE0430117 (2004). 
• I norr ingår naturreservatet Borgen (2001). 
• I området finns två skogliga biotopskyddsområden, 1998:275 och 1998:174. 
• Området är av riksintresse för naturvården, Råån med omgivningar (2000). 

• Området ingår i landskapsbildsskyddsområdet Rååns dalgång (1974). 
• Området är av riksintresse för friluftslivet, Råån (2017). 
• Råån är utpekat som nationellt värdefullt vatten med avseende på naturvärden inom 

miljökvalitetsmålet levande sjöar och vattendrag. 
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• Strandskydd längs ån (upp till 100 meter). 

Referenser 
• ArtDatabanken. 2021. Artportalen enligt rödlistan 2020. 
• Eklöv, A. 2011. Fiskevårdsplan för Råån 2011. Rååns Fiskevårdsområdesförening. 
• Eklövs Fiske och Fiskevård. 2013. Flyttning av Grönling. Rååns 

Fiskevårdsområdesförening. 
• Eklövs Fiske och Fiskevård. 2016. Örbybäcken - Elfiskeundersökning 2016. 
• Eklövs Fiske och Fiskevård. 2019. Fiskundersökningar i Råån 2019. Rååns 

Fiskevårdsområdesförening. 
• Ekologgruppen. 2000. Bottenfaunan i Rååns vattensystem 1999 - Utvärdering av 

fiskevårdande åtgärder. På uppdrag av Tekniska förvaltningen, Helsingborgs kommun. 
• Helsingborgs stad. 2018. Natur- och kulturmiljöprogram. 
• Länsstyrelsen Malmöhus län. 1997. Från Sandhammaren till Kullaberg. Skånska natur- 

och kulturmiljöer. 
• Länsstyrelsen Skåne. 2001. Bildande av naturreservatet Borgen. 
• Länsstyrelsen Skåne. 2001. Skötselplan för naturreservatet Borgen. 
• Länsstyrelsen Skåne. 2016. Bevarandeplan för Natura 2000-område Bältebergaravinen 

SE0430176. 
• Länsstyrelsen Skåne. 2018. Bevarandeplan för Natura 2000-området Borgen 

SE0430117. 
• Länsstyrelsen Skåne. 2022. Kartor och underlag för planeringsarbete Grön infrastruktur. 

Information finns på Länsstyrelsen Skånes hemsida.  
• Länsstyrelsen Skåne. 2022. Kulturmiljöprogram: Rååns dalgång. 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. 
• Persson, G. 1997. Häckfågelinventering Rååns dalgång våren 1997 - Sträckan Raus kyrka 

- Vallåkra/Bälteberga. 
• VISS. 2022. Råån. MS_CD: WA86069323 VISS EU_CD: SE620565-131931. 

VattenInformationsSystem Sverige hemsida. 
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HEL009 Pålsjö skog (klass 2) 
 

 
Foto: Mats Sjöberg/Länsstyrelsen Skåne 

 

Motiv till klassning 
Höga biotop- och artvärden kopplade till ädellövskog vilket har motiverat bildande av ett 
kommunalt naturreservat. Större delen av området ingick inte i det regionala 
naturvårdsprogrammet från 1997, men en mindre del var med som klass 1. Områdets biologiska 
värden anses idag motsvara klass 2 ur ett regionalt perspektiv. 

Beskrivning 
Området består av den södra delen av den landborg som sträcker sig längs Öresundskusten från 
centrala Helsingborg och norrut. Det är en unik geologisk bildning med Rät-Lias-sediment 
(huvudsakligen sandstenar), som uppträder som en brant kustklint, en så kallad abrasionsbrant. 
På några platser genombryts landborgen av mäktiga raviner. Framsipprande vatten förekommer 
på många ställen i den sedimentära berggrunden. Detta ger förutsättningar för ett rikt växt- och 
djurliv, särskilt beträffande evertebratfaunan. Landskapet kring Pålsjö är varierat och växlar 
mellan öppen åker- och betesmark och slutna skogspartier. Skogspartierna består till största 
delen av ek och bok och några av träden är hundratals år gamla. Delar av reservatet har tidigare 
tillhört Sofiero slott och har en parkliknande karaktär. Olika arter av mossor, lavar och 
vedlevande insekter trivs på de gamla grova träden. Här finner man även hackspettar och 
hålhäckande fåglar som skogsduva, stare och kattuggla. På våren breder stora mattor av vitsippor 
ut sig i skogspartierna. Området gränsar i söder till Helsingborgs stad och är mycket viktigt för 
närrekreation och friluftsliv. Från landborgen är utsikten över Öresund och mot Danmark 
vidsträckt. 
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Biotopvärden 
Äldre ädellövskog med viktiga substrat och strukturer. 

Artvärden 
Ett 130-tal rödlistade arter är noterade från området sedan 1990. Bland kärlväxterna återfinns 
arter som storfryle (VU), backtimjan (NT), sommarfibbla (NT) och desmeknopp (NT). Flera 
sällsynta lavar kan påträffas, bland annat orangepudrad klotterlav (NT), stiftklotterlav (NT) och 
bokvårtlav (NT). Ett 20-tal rödlistade svampar är påträffade bland annat gulbrämad flugsvamp 
(VU), oxtungssvamp (NT), skillerticka (VU), hartsticka (EN), eklackticka (EN) och 
igelkottstaggsvamp (CR). Bland insekterna återfinns sexfläckig bastardsvärmare (NT), större 
sågsvartbagge (NT), prydnadsbock (NT) och bokblombock (VU). Sex rödlistade fladdermöss har 
noterats, bl.a. barbastell (NT), sydpipistrell (VU) och brunlångöra (NT). Bland de häckande 
rödlistade fåglarna finns bl.a. grönfink (EN), stare (VU), svartvit flugsnappare (NT), mindre 
hackspett (NT) och smådopping (NT). 

Ekologiska samband 
Området ingår i värdetrakt för ädellövskog i GI:s planeringsunderlag och har spridningssamband 
med flera andra ädellövskogsbestånd norr om Helsingborg.  

Förutsättningar för bevarande 
Bevarande av äldre träd och död ved. 

Status 
• Området ingår i det kommunala naturreservatet Pålsjö (2016). 
• Stora delar av området är av riksintresse för naturvården, Pålsjö-Domsten (2000). 
• Hela området är av riksintresse för friluftslivet, Kullaberg med kusten Höganäs-

Helsingborg och Pålsjö skog (2017). 

Referenser 
• Andersson, H., Rosenqvist, O & Stahre, M. 2017. Inventering av fladdermöss och 

vedlevande insekter på 17 lokaler i Helsingborgs stad 2017. Calluna AB. 
• ArtDatabanken. 2021. Artportalen enligt rödlistan 2020. 
• Calluna AB. 2013. Naturinventering av Pålsjö skog med omgivning 2013. Fladdermöss, 

vedlevande insekter, mollusker, grod- och kräldjur, mossor och lavar. 
• Ekologgruppen. 2015. Bottenfauna i 10 vattendrag i Helsingborgs stad 2014. På uppdrag 

av Helsingborgs stad. 
• Helsingborgs stad. 2018. Natur- och kulturmiljöprogram. 

• Helsingborgs stad. 2016. Beslut om bildande av naturreservat Pålsjö. 
• Helsingborgs stad. 2016. Skötselplan för Pålsjö naturreservat. 
• Länsstyrelsen Malmöhus län. 1997. Från Sandhammaren till Kullaberg. 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. Kulturmiljöprogram: Helsingborg. Information finns på 
Länsstyrelsen Skånes hemsida. 

• Malmqvist, A. 2005. Skyddsvärda skalbaggar och andra organismer i lövträdsmiljöer i 
Helsingborgs stad. 

• Millon, L. 2021. BatLife station vid Pålsjö skog. Resultat 2020. Calluna AB. 
• Olsson, K-A. m.fl. (red). 2003. Floran i Skåne. Vegetation och utflyktsmål. Lund. 
• Persson, G & Linberg, J. 2020. Häckfåglar i Pålsjö skog. ANSER 2020:1. 
• Stahre, M & Ignell, H. 2019. PM: Belysning av motionsspår i Pålsjö skog, påverkan på 

fladdermöss 2019. Calluna AB. 
• Strid, C. 2020. Pålsjö naturreservat. Naturreservat i närmiljön – en inventering av 

områdets fåglar 2019. 

 

HEL010 Svedberga kulle (klass 2)  
 

 
Foto: Carina Zätterström/Länsstyrelsen Skåne 

 

Motiv till klassning 
Gräsmarker och ädellövskog med höga biotop- och artvärden som har motiverat bildande av 
naturreservat. I den bredare naturvärdesbedömningen i det regionala naturvårdsprogrammet 
1997 hade området klass 1, men idag bedöms området ha biologiska värden motsvarande klass 2 
ur ett regionalt perspektiv. 

Beskrivning 
I det öppna, flacka och lågt belägna nordvästskånska jordbrukslandskapet reser sig Svedberga 
kulle relativt brant till mer än 50 meter över omgivande terräng. Högsta punkten ligger 62 
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m.ö.h. Kullens dominans i landskapsbilden förstärks av att den är skogbevuxen med partier av 
framför allt bok och ek. På västra sidan finns betesmarker med inslag av torrängsvegetation och 
ljunghedsfragment. På östra sluttningen finns bestånd med äldre bokskog, fuktig ädellövskog och 
rester av en ursprunglig alskog. På Svedberga kulle finns en hel del barrskog som planterades 
under 1900-talet men som idag omförs successivt till lövskog och betesmark. Sluttningarna mot 
väster och öster är mycket markerade i den norra delen av kullen, medan den sänker sig i flacka 
avsatser söderut. Längs den östra sluttningen förekommer flera översilningsområden. Det 
omgivande landskapet karakteriseras av uppodlade lerjordar. Det naturgeografiska och 
geovetenskapliga värdet är högt. Området är ett välfrekventerat närrekreationsområde. Under 
vintrar med snö nyttjas kullen för skid- och pulkaåkning. 

Biotopvärden 
Äldre ädellövskog med förekomst av död ved och flerskiktad vegetation. Gräsmarker med 
torrängsvegetation och ljunghedsinslag. 

Artvärden 
Ett 70-tal rödlistade arter har rapporterats i området sedan 1990 varav flertalet är fågelarter på 
tillfälligt besök. Bland kärlväxterna finns borstsäv (EN), blågrönt mannagräs (VU), småvänderot 
(VU), etternässla (NT), åkerkulla (NT), desmeknopp (NT) och stor bockrot (EN). På de äldre 
träden i östra kanten av sluttningen har påträffats stiftklotterlav (NT), bokvårtlav (NT), falsk 
allékrimmerlav (NE) samt svamparna almkrämskinn (NT) och sydlig sotticka (NT). Rödlistade 
arter i häckfågelfaunan är bland annat gulsparv (NT) och spillkråka (NT). 

Ekologiska samband 
Områdets skogs- och betesmiljöer är relativt isolerat i odlingslandskapet. 

Förutsättningar för bevarande 
Fortsatt betesdrift utan gödselpåverkan samt bevarande av gamla träd och död ved. 
Veteraniseringsåtgärder kan vara lämpliga för att påskynda utvecklingen av värdefulla strukturer 
och substrat. 

Status 
• Området ingår i naturreservatet Svedberga kulle (1992). 

Referenser 
• ArtDatabanken. 2021. Artportalen enligt rödlistan 2020. 
• Bengtsson, O. 2016. Miljöövervakning av lavar och mossor i skånska bokskogar 2011-

2014. Rapport 2016:06, Länsstyrelsen Skåne. 
• Helsingborgs stad. 2018. Natur- och kulturmiljöprogram. 
• Länsstyrelsen Malmöhus län. 1992. Bildande av naturreservatet Svedberga kulla. 
• Länsstyrelsen Malmöhus län. 1992. Fastställelse av skötselplan för naturreservatet 

Svedberga kulla. 
• Länsstyrelsen Malmöhus län. 1997. Från Sandhammaren till Kullaberg. Skånska natur- 

och kulturmiljöer. 
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• 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. 
• Svensson, J. 2020. Svedberga Kulle naturreservat lördagen 4 april 2020. Mest lavar, 

men sammetsticka roligaste fyndet. Puggehatten 33(1): 28-29. 

 

HEL011 Kusten mellan Domsten och Viken (klass 2) 
 

 
Foto: Mats Sjöberg/Länsstyrelsen Skåne 

 

Motiv till klassning 
Kustområde med höga biotop- och artvärden. Området är utpekat som Natura 2000-område 
och skyddat som naturreservat. Området hade klass 1 i det regionala naturvårdsprogrammet från 
1997, men idag bedöms området ha biologiska värden motsvarande klass 2 ur ett regionalt 
perspektiv. 

Beskrivning 
I området finns strandvallsystem som har utbildats vid en äldre, högre liggande havsyta. 
Kustheden mellan Domsten och Viken utgör en rest av den tidigare allmänningen Kulla fälad. 
Heden, som till största delen inte längre hävdas genom bete, är vackert utbildad som en 
ljunghed med inslag av mattor med kråkris. Tidiga successionsstadier med borsttåtelhed 
förekommer. Till floran hör bl.a. backtimjan, sandkrassing, ögontröst, vårklynne och puktörne. 
Jättefräken har en av sina få växtlokaler i landet i området. På några mindre områden finns också 
planterade tallbestånd. Vid stranden i den normala högvattenlinjen uppträder en kraftig bård 
med vresros och här finns även en antydan till dynbildning med både vita och grå dyner. Den 
grunda stranden används som rast- och matplats av flyttande vadarfåglar. 
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Biotopvärden 
Kusthed med ljunghed och borsttåtelhed, strandmiljöer, sanddyner och tallskog på sandig mark. 

Artvärden 
Ett 90-tal rödlistade arter har noterats från området varav merparten utgörs av rastande eller 
förbiflygande fåglar. Bland de rödlistade växterna finns backtimjan (NT), borstsäv (EN), borståg 
(NT), jättefräken (CR) och sommarfibbla (NT). Rödlistade insekter i området är bl.a. 
hedpärlemorfjäril (VU), svart violmott (NT), sexfläckig bastardsvärmare (NT) och 
bokblombock (VU). Hedröksvamp (NT) har noterats i området. Bland de rödlistade fåglarna 
finns backsvala (VU), gravand (NT), mindre hackspett (NT) och gulsparv (NT). 

Ekologiska samband 
Området har spridningssamband med andra värdefulla strandområden längs Öresundskusten och 
gräsmarkerna utgör ”stepping stones” i GI:s planeringsunderlag.  

Förutsättningar för bevarande 
Återkommande röjningar av sly och buskage för att bevara de öppna hedmiljöerna och 
sanddynerna. 

Status 
• I norr ingår Natura 2000-området Domsten-Viken SE0430151 (2004). 
• I norr ingår naturreservatet Domsten-Vikens kusthedsreservat (1984). 
• I norr är området av riksintresse för naturvården, Pålsjö-Domsten (2000). 
• Hela området är av riksintresse för friluftslivet, Kullaberg med kusten Höganäs-

Helsingborg och Pålsjö skog (2017). 

• Strandskydd längs strandlinjen (upp till 300 meter). 

Referenser 
• ArtDatabanken. 2021. Artportalen enligt rödlistan 2020. 
• Helsingborgs stad. 2018. Natur- och kulturmiljöprogram. 

• Länsstyrelsen Malmöhus län. 1984. Beslut om bildande av naturreservatet Domsten-
vikens kusthedsreservat. 

• Länsstyrelsen Malmöhus län. 1984. Fastställelse av skötselplan för naturreservatet 
Domsten-vikens kusthedsreservat. 

• Länsstyrelsen Malmöhus län. 1997. Från Sandhammaren till Kullaberg. Skånska natur- 
och kulturmiljöer. 

• Länsstyrelsen Skåne. 2005. Bevarandeplan för Natura 2000-område Domsten-Viken 
SE0430151. 

• Länsstyrelsen Skåne. 2011. Justering av områdesavgränsning och syfte samt ändrade 
ordningsföreskrifter i naturreservatet Domsten-Vikens kusthedsreservat. 

• Länsstyrelsen Skåne. 2022. Kartor och underlag för planeringsarbete Grön infrastruktur. 
Information finns på Länsstyrelsen Skånes hemsida.  
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• Länsstyrelsen Skåne. 2022. Kulturmiljöprogram: Kulla Gunnarstorp - Kristinelund - 
Domsten. Information finns på Länsstyrelsen Skånes hemsida. 

• Mattiasson, J. 2007. Tillståndet för våra akut hotade kärlväxter - Jättefräken Equisetum 
telmateia. Svensk Botanisk Tidskrift 101(2): 107-108. 

• Olsson, K-A. m.fl. (red). 2003. Floran i Skåne. Vegetation och utflyktsmål. Lund. 

 

HEL012 Havsområde mellan Knähaken och Grollegrund (klass 2) 
 

 
Foto: Per Blomberg/Skånska bilder 
 

Motiv till klassning 
Höga marina biotop- och artvärden. Området var inte uppmärksammat i det regionala 
naturvårdsprogrammet 1997 men ökad kunskap om områdets biologiska värden har medfört en 
uppvärdering. 

Beskrivning 
Djupränna i Öresund, från 20 till drygt 30 meters djup. Botten består till stor del av berghäll, 
sand, grus och sten. Här finns bland annat olika ormstjärnor och musslor. Området är utpekat 
som ett viktigt lek- och rekryteringsområde för yrkesfisket. I grundare partier närmare stranden 
har ålgräs hittats.  

Biotopvärden 
Hårdbotten samt sand och grusavlagringar. 

Artvärden 
Torsk (VU), lyrtorsk (CR), ålgräs (VU) och vitling (NT) har noterats. 
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Ekologiska samband 
Viktigt lek- och uppväxtområde för fisk. 

Förutsättningar för bevarande 
Goda förutsättningar för bevarande av bottenförhållanden genom trålningsförbudet. Inga 
negativa ingrepp i den marina miljön. 

Status 
• I norr ingår ingår havsområdet av det kommunala naturreservatet Pålsjö (2016). 

• I norr är området vid kusten av riksintresse för naturvården, Pålsjö-Domsten (2000). 
• I norr är området vid kusten av riksintresse för friluftslivet, Kullaberg med kusten 

Höganäs-Helsingborg och Pålsjö skog (2017). 

• Strandskydd längs strandlinjen (upp till 300 meter). 

Referenser 
• ArtDatabanken. 2021. Artportalen enligt rödlistan 2020. 
• Bertilsson Vuksan, S & Brand, A. 2020. Kustkontrollprogram för Helsingborg - 

årsrapport 2017-2018. Miljöförvaltningen Helsingborgs stad.  
• Emanuelsson, A & Göransson, P. 2016. Inventering av marin epibentisk fauna på djupa 

bottnar - Rapport nr 2. Rapport 2016:26, Länsstyrelsen Skåne. 
• Göransson, P. 2017. Kartering av vegetation och blåmusselbankar längs Helsingborgs- 

och Landskronas kust 2017. Rapport till Helsingborgs Stad och Landskrona Stad. 
• Göransson, P. 2018. Videoundersökningar av epifauna i norra Öresund 2018.  
• Göransson, P., Bertilsson Vuksan, S., Karlfelt, J & Börjesson, L. 2010. Haploops-

samhället och Modiolussamhället utanför Helsingborg 2000-2009. Miljönämnden i 
Helsingborg. 

• Helsingborgs stad. 2004. Inventering av grunda bottnar i Helsingborgs kommun 
sommaren 2004. 

• Helsingborgs stad. 2016. Beslut om bildande av naturreservat Pålsjö. 
• Helsingborgs stad. 2016. Skötselplan för Pålsjö naturreservat. 

• Helsingborgs stad. 2018. Natur- och kulturmiljöprogram. 
• Länsstyrelsen Skåne. 2020. Grön infrastruktur i Skåne – nulägesbeskrivning 2020. 
• Olsson, P. 2005. Inventering av ålgräsängar längs Skånes kust. Länsstyrelsen Skåne. 
• Ruuskanen, C & Aune, J. 2021. Inventering av grunda bottnar i Helsingborgs kommun 

2020. På uppdrag av Miljöförvaltningen Helsingborgs stad. 
• Toxicon AB. 2016. Ålgräs i Skåne 2016 – Fältinventering och satellitbildstolkning. 

Rapport 2017:04, Länsstyrelsen Skåne.  
• VISS. 2022. Helsingborgsområdet. MS_CD: WA39114588 VISS EU_CD: SE562290-

124131. VattenInformationsSystem Sverige hemsida. 
• VISS. 2022. N Öresunds kustvatten. MS_CD: WA12817029 VISS EU_CD: SE561030-

122821. VattenInformationsSystem Sverige hemsida. 
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HEL013 Grunda havsområden söder om Helsingborg (klass 2)  
 

 
Foto: Per Blomberg/Skånska bilder 
 

Motiv till klassning 
Grundområden med sandbotten och ålgräs med höga biotop- och artvärden. Området var inte 
uppmärksammat i det regionala naturvårdsprogrammet 1997, men ökad kunskap om områdets 
biologiska värden har medfört en uppvärdering. 

Beskrivning 
Kustnära grundområde längs långgrunda sandstränder. Botten utgörs till stor del av finsand och i 
området finns flera bryggor och pirar. I norra delen ingår bottenområden intill Bulkhamnen. Det 
finns potential för ålgräs längs hela kuststräckan men arten förekommer idag endast i mindre 
bestånd. Möjligen kan bryggor och pirar tillsammans med svallvågor från farleden slita en del på 
strandlinjen och de grunda bottnarna vilket försvårar etablering av ålgräs. 

Biotopvärden 
Sandbottnar med mindre ålgräsängar. 

Artvärden 
Fem rödlistade arter har noterats i området sedan 1990: ålgräs (VU), torsk (VU), vitling (VU), 
kolja (VU) och knaggrocka (NT). 

Ekologiska samband 
Viktigt grundområde i Öresund. Råån mynnar i området.  

Förutsättningar för bevarande 
Inga negativa ingrepp i den marina miljön. Ingen ökad belastning av näringsämnen och giftiga 
ämnen.  Återplantering av ålgräs kan vara lämpligt för att stärka bestånden i området. 
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Status 

• Havsområdet av det kommunala naturreservatet Örby ängar (2010) ingår. 
• Längs kusten är stora delar av området av riksintresse för naturvården, Råån med 

omgivningar (2000). 

• Strandskydd längs strandlinjen (upp till 300 meter). 

Referenser 
• ArtDatabanken. 2021. Artportalen enligt rödlistan 2020. 

• Emanuelsson, A & Werner, K. 2020. Marinbiologisk undersökning inför strandfodring i 
Fortuna, Helsingborg 2020 - Provtagning av infauna och mobil epifauna samt 
ålgräskartering med flygfoto och undervattenskamera. På uppdrag av Helsingborg stad. 

• Göransson, P. 2017. Kartering av vegetation och blåmusselbankar längs Helsingborgs- 
och Landskronas kust 2017. Rapport till Helsingborgs Stad och Landskrona Stad. 

• Helsingborgs stad. 2004. Inventering av grunda bottnar i Helsingborgs kommun 
sommaren 2004. 

• Helsingborgs stad. 2007. Beslut om bildande av Örby ängar naturreservat i Helsingborgs 
stad. 

• Helsingborgs stad. 2007. Skötselplan för Örby ängar naturreservat i Helsingborgs stad. 
• Helsingborgs stad. 2018. Natur- och kulturmiljöprogram. 
• Olsson, P. 2005. Inventering av ålgräsängar längs Skånes kust. Länsstyrelsen Skåne. 
• Ruuskanen, C & Aune, J. 2021. Inventering av grunda bottnar i Helsingborgs kommun 

2020. På uppdrag av Miljöförvaltningen Helsingborgs stad. 
• Toxicon AB. 2016. Ålgräs i Skåne 2016 – Fältinventering och satellitbildstolkning. 

Rapport 2017:04, Länsstyrelsen Skåne.  
• VISS. 2022. N m Öresunds kustvatten. MS_CD: WA61585185 VISS EU_CD: 

SE555545-124332. VattenInformationsSystem Sverige hemsida. 
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HEL014 Jordbodalen (Klass 2) 
 

 
Foto: Mats Sjöberg/Länsstyrelsen Skåne 

 

Motiv till klassning 
Området har höga biotop- och artvärden som har motiverat skydd som kommunalt 
naturreservat. Jordbodalen ingick inte i det regionala naturvårdsprogrammet från 1997. 

Beskrivning 
Jordbodalen ligger i centrala Helsingborg och är helt omgivet av bebyggelse, men har trots det 
ett rikt växt- och djurliv. Området utgörs av en ravin som skär ner i landborgen längs med 
Gåsebäcken. Gåsebäcken omges av äldre ädellövskog på ravinens branta sidor. Dalgången har 
bildats efter den senaste istiden då vatten och is har eroderat ner till berggrunden. Här har 
påträffats över 250 olika svamparter och sex arter fladdermöss. Fågellivet är artrikt med många 
häckande och övervintrande arter. Området är av stor betydelse för helsingborgarnas 
närrekreation. 

Biotopvärden 
Äldre ädellövskog och bäckmiljö. 

Artvärden 
Totalt har 50-tal rödlistade arter noterats i området sedan 1990 och av dessa kan nämnas de 
hotade svamparna skillerticka (VU), finporing (VU), hartsticka (EN) och lundkrämskinn (VU) 
samt fladdermössen nordfladdermus (NT) och sydfladdermus (NT). Bland fåglarna kan 
björktrast (NT), kungsfiskare (VU), mindre hackspett (NT) och svartvit flugsnappare (NT) 
nämnas. 
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Ekologiska samband 
Området ingår i värdetrakt för ädellövskog i GI:s planeringsunderlag och ligger inom 
spridningsavstånd från Ramlösaravinen i söder och via parker till skogsområdena i norra 
Helsingborg. Limniska spridningslänkar finns via Gåsebäcken till havet. 

Förutsättningar för bevarande 
Bevarande av äldre träd och död ved. Ingen negativ påverkan på vattendraget. 

Status 
• Området ingår i det kommunala naturreservatet Jordbodalen med Ångtegelgropen 

(2020). 
• I väst är en mindre del av området av riksintresse för naturvården, Pålsjö-Domsten 

(2000). 

Referenser 
• Andersson, H., Rosenqvist, O & Stahre, M. 2017. Inventering av fladdermöss och 

vedlevande insekter på 17 lokaler i Helsingborgs stad 2017. Calluna AB. 
• ArtDatabanken. 2021. Artportalen enligt rödlistan 2020. 
• Calluna AB. 2015. Jordbodalen ekologisk belysningsutredning Helsingborgs stad. 
• Calluna AB. 2018. Gåsebäcken i Jordbodalen – Åtgärdsförslag för att gynna biologisk 

mångfald och vattenkvalitet. 
• Ekologgruppen. 2012. Bottenfauna och fisk i Gåsebäcken i Sjöcronaparken. På uppdrag 

av Sweco infrastruktur AB. 
• Ekologgruppen. 2012. Inventering av fladdermöss i Sjöcronaparken. På uppdrag av 

Sweco infrastruktur AB. 
• Ekologgruppen. 2012. Inventering av svamp i Sjöcronaparken och anslutande del av 

Jordbodalen 2012. På uppdrag av Sweco infrastruktur AB. 
• Ekologgruppen. 2020. Naturvärdesinventering av anlagda gräsmarker i Helsingborgs 

stad. På uppdrag av Helsingborgs stad. 
• Helsingborgs stad. 2018. Natur- och kulturmiljöprogram. 
• Helsingborgs stad. 2020. Bildande av naturreservatet Jordbodalen. 
• Helsingborgs stad. 2020. Skötselplan för Jordbodalen. 

• Länsstyrelsen Skåne. 2022. Kartor och underlag för planeringsarbete Grön infrastruktur. 
Information finns på Länsstyrelsen Skånes hemsida.  

• Länsstyrelsen Skåne. 2022. Kulturmiljöprogram: Helsingborg. Information finns på 
Länsstyrelsen Skånes hemsida. 

• Naturcentrum AB. 2016. Inventering av lavar, mossor och svampar i 17 områden i 
Helsingborg. På uppdrag av Helsingborgs stad. 

• Olsson, K & Åbjörnsson, K. 2010. Gåsebäcken och Lergraven – status och 
åtgärdsförslag. Ekoll AB. 
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HEL015 Christinelund (klass 2) 
 

 
Foto: Christer Persson/Länsstyrelsen Skåne 
 

Motiv till klassning 
Äldre ädellövskog med höga biotop- och artvärden. Större delen är naturreservat och Natura 
2000-område. I den bredare naturvärdesbedömningen i det regionala naturvårdsprogrammet 
1997 var större delen av området klass 1, men med ett regionalt perspektiv på de biologiska 
värdena är det idag inte motiverat med högre klassning än klass 2. 

Beskrivning 
Från Hittarp och norrut mot Domsten löper fortsättningen på landborgen som är karakteristisk 
för kusten söderut mot Helsingborg. På sluttningarna ovanför slätten upp mot Christinelunds 
herrgård finns en rest av ålderdomliga inägomarker med igenvuxna slåtterängar som har 
utvecklats till rika ädellövskogar. På senare år har både skottskog och slåtteräng restaurerats i 
Christinelund. Genom den östra delen av området rinner en naturligt meandrande bäck. 
Vegetationen i området är varierande och präglad av frambrytande och översilande vatten. Ek, 
bok, lind, ask och al dominerar trädskiktet, ofta tillsammans med ett buskskikt av bland annat 
hagtorn, hassel och benved. I den norra delen av området finns flera björnbärsarter som är 
karaktäristiska för denna del av Skåne, bl.a. skånebjörnbär och luddbjörnbär. I och intill gläntor 
finns bl.a. grönvit nattviol, lundslok, lundviol, sårläka och skogsveronika. I fuktiga delar av 
området finns stora bestånd av ramslök. Här kan man också hitta springkorn och kabbleka. De 
gamla träden hyser en värdefull lavflora och evertebratfauna.  

Biotopvärden 
Äldre ädellövskog, fristående gamla ädellövträd i parkmiljö och restaurerad skottskog och 
slåtteräng. 
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Artvärden 
Totalt har ett 40-tal rödlistade arter noterats i området sedan 1990. Bland dessa kan nämnas 
kärlväxter som skogsveronika (NT), lavar som stiftklotterlav (NT) och bokvårtlav (NT), 
svampar som tusengömming (NT), hartsticka (EN) och koralltaggsvamp (NT), samt insekter 
som prydnadsbock (NT), bokblombock (VU) och svart hålblomfluga (VU). Bland de häckande 
fågelarterna kan nämnas grönsångare (NT), ärtsångare (NT), stare (VU), svartvit flugsnappare 
(NT), grönfink (EN) och gulsparv (NT). 

Ekologiska samband 
Området ingår i värdetrakt för ädellövskog i GI:s planeringsunderlag och spridningssamband 
finns till flera ädellövskogspartier norr om Helsingborgs stad. Limniska spridningslänkar finns via 
Niagarabäcken till havet. 

Förutsättningar för bevarande 
Bevarande av gamla och grova träd och död ved samt fortsatt hävd av lövängen genom slåtter och 
stubbskottbruk. 

Status 
• Området ingår i naturreservatet Christinelunds ädellövskog (1970). 
• Området ingår i Natura 2000-området Christinelund SE0430079 (2004). 
• Stora delar av området är av riksintresse för naturvården, Pålsjö-Domsten (2000). 
• Liten del i söder är av riksintresse för friluftslivet, Kullaberg med kusten Höganäs-

Helsingborg och Pålsjö skog (2017). 

Referenser 
• ArtDatabanken. 2021. Artportalen enligt rödlistan 2020. 
• Ekologgruppen. 2015. Bottenfauna i 10 vattendrag i Helsingborgs stad 2014. På uppdrag 

av Helsingborgs stad. 
• Helsingborgs stad. 2018. Natur- och kulturmiljöprogram. 
• Länsstyrelsen Malmöhus län. 1997. Från Sandhammaren till Kullaberg. Skånska natur- 

och kulturmiljöer. 
• Länsstyrelsen Skåne. 2005. Bevarandeplan för Natura 2000-område Christinelund 

SE0430079. 
• Länsstyrelsen Skåne. 2022. Bildande av naturreservatet Christinelunds ädellövskog. 

Bilaga 3 skötselplan. 
• Länsstyrelsen Skåne. 2022. Kartor och underlag för planeringsarbete Grön infrastruktur. 

Information finns på Länsstyrelsen Skånes hemsida.  
• Länsstyrelsen Skåne. 2022. Kulturmiljöprogram: Kulla Gunnarstorp - Kristinelund - 

Domsten. Information finns på Länsstyrelsen Skånes hemsida. 

• Olsson, K-A. m.fl. (red). 2003. Floran i Skåne. Vegetation och utflyktsmål. Lund. 
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HEL016 Duvestubbe (Klass 2) 
 

 
Foto: Mats Sjöberg/Länsstyrelsen Skåne 
 

Motiv till klassning 
Området har höga biotop- och artvärden som har motiverat kommunalt naturreservat och hög 
värdering i det kommunala natur- och kulturmiljöprogrammet. Duvestubbe hade klass 2 även i 
det regionala naturvårdsprogrammet från 1997. 

Beskrivning 
Duvestubbe ligger i utkanten av Ödåkra samhälle. Området består av äldre bokskog med inslag 
av ek och har skyddats som naturreservat både för sina biologiska och rekreativa värden. 
Välabäcken rinner genom skogen. I fältskiktet finns vårblommande vitsippor och gulsippor och 
senare på året kan orkidéerna Sankt Pers nycklar och skogsknipprot påträffas i skogen liksom 
hässleklocka och kransrams. Området är framför allt ett populärt närströvområde för boende i 
Ödåkra. 

Biotopvärden 
Äldre bokskog med inslag av ek och alkärr. 

Artvärden 
Ett 20-tal rödlistade arter har noterats sedan 1990. Bland de rödlistade arterna finns bokvårtlav 
(NT), orangepudrad klotterlav (NT), lundticka (VU), igelkottstaggsvamp (CR), grönsångare 
(NT), svartvit flugsnappare (NT) och nordfladdermus (NT). 
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Ekologiska samband 
Området ingår i värdetrakt för ädellövskog i GI:s planeringsunderlag och har 
spridningsmöjligheter till närliggande ädellövskogar i trakten, t.ex. vid Välaskog i söder. 
Limniska spridningslänkar finns till Vege å via Skavebäck. 

Förutsättningar för bevarande 
Bevarande av äldre träd och förekomst av död ved. 

Status 
• Området ingår i det kommunala naturreservatet Duvestubbe (2009). 

Referenser 
• ArtDatabanken. 2021. Artportalen enligt rödlistan 2020. 
• Helsingborgs stad. 2009. Förslag till bildande av naturreservatet Duvestubbe och 

skötselplan. 
• Helsingborgs stad. 2018. Natur- och kulturmiljöprogram. 
• Länsstyrelsen Malmöhus län. 1997. Från Sandhammaren till Kullaberg. Skånska natur- 

och kulturmiljöer. 
• Länsstyrelsen Skåne. 2022. Kartor och underlag för planeringsarbete Grön infrastruktur. 

Information finns på Länsstyrelsen Skånes hemsida.  

 

HEL017 Hjälmshults kungsgård (Klass 2) 
 

 
Sveriges nationalblomma – liten blåklocka. Foto: Josefin Persson/Länsstyrelsen Skåne 
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Motiv till klassning 
Området har höga biotop- och artvärden som har motiverat klass 1 i kommunens natur- och 
kulturmiljöprogram. Området ingick inte i det regionala naturvårdsprogrammet från 1997 men 
de biologiska värdena har uppvärderats sedan dess. 

Beskrivning 
Hjälmshults kungsgård har medeltida anor och den nuvarande byggnaden uppfördes i sten 1743 
och har även en korsvirkesbyggnad från 1700-talet. Kring kungsgården finns ekhage, betesmark, 
bäckravin och alkärr. Till floran hör bl.a. buskstjärnblomma, storrams, kransrams, skogsviol och 
lundvårlök. De gamla träden i området hyser en artrik lavflora. 

Biotopvärden 
Framför allt äldre lövträd med förekomst av död ved. 

Artvärden 
Ett tiotal rödlistade arter har noterats i området sedan 1990. Bland dessa kan nämnas matt 
pricklav (NT), blekticka (NT), bokblombock (VU), bokstumpbagge (NT), entita (NT) och 
grönfink (EN). 

Ekologiska samband 
Området ligger strax utanför värdetrakt för ädellövskog i GI:s planeringsunderlag, men 
spridningsmöjligheter finns till bl.a. närliggande Nellåkraskogen i väster och andra 
skogsområden norr om Helsingborg. Limniska spridningslänkar finns till Vege å via Skavebäck. 

Förutsättningar för bevarande 
Bevara äldre träd och förekomsten av död ved. 

Status 
• I väster ingår ett skogligt biotopskyddsområde, SK 218-2013.  

• I öster ingår ett skogligt biotopskyddsområde, SK 219-2013. 

Referenser 
• ArtDatabanken. 2021. Artportalen enligt rödlistan 2020. 
• Ekologgruppen. 2015. Bottenfauna i 10 vattendrag i Helsingborgs stad 2014. På uppdrag 

av Helsingborgs stad. 
• Gärdenfors, U. 1989. Rapport från översiktlig undersökning av evertebraterna på 11 

platser i Helsingborgs kommun. På uppdrag av Helsingborgs stad. 
• Helsingborgs stad. 2018. Natur- och kulturmiljöprogram. 
• Länsstyrelsen Skåne. 2022. Kartor och underlag för planeringsarbete Grön infrastruktur. 

Information finns på Länsstyrelsen Skånes hemsida.  
• Länsstyrelsen Skåne. 2022. Kulturmiljöprogram: Allerum - Hjälmshult. Information 

finns på Länsstyrelsen Skånes hemsida.  
• Malmqvist, A. 2005. Skyddsvärda skalbaggar och andra organismer i lövträdsmiljöer i 

Helsingborgs stad. 
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HEL018 Inre delen av Skälderviken (klass 2) 
 

 
Foto: Per Blomberg/Skånska bilder 

 

Motiv till klassning 
Grunda havsområden med höga biotop- och artvärden. Området var utpekat i det regionala 
naturvårdsprogrammet 1997 men utan klassning. 

Beskrivning 
Del av Skälderviken med djup mellan 10 och 20 meter. Området ligger mestadels ovanför 
språngskiktet som generellt befinner sig runt 15 meters djup. Endast en mindre del av 
Skälderviken ligger i Helsingborgs kommun. Läs mer om Skälderviken i Höganäs och 
Ängelholms kommuner. 

Biotopvärden 
Främst mjukbotten. 

Artvärden 
Mjukbottenfauna med många grävande arter, t.ex. sandmask. Förekomst av tumlare och säl. 

Ekologiska samband 
Havsområdet utgör en betydelsefull födoresurs för bl.a. tumlare och säl. 

Förutsättningar för bevarande 
Ingen fysisk påverkan på bottnar. Ingen negativ påverkan på fiskbestånd, bottenfauna eller 
vattenkvalitet. 

Status 
• Området ingår i Natura 2000-området Nordvästra Skåne havsområde SE0420360 

(2016). 
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Referenser 

• 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. 
• Carlström, J & Carlén, I. 2016. Skyddsvärda områden för tumlare i svenska vatten. 

Rapport 2016:04, AquaBiota på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. 
• Göransson, P. 2018. Videoundersökningar i Skälderviken 2018. Länsstyrelsen Skåne. 
• Helsingborgs stad. 2018. Natur- och kulturmiljöprogram. 
• Höganäs kommun. 2017. Kullahalvöns natur – Naturvårdsplan för Höganäs kommun 

2017-2026. 
• Länsstyrelsen Malmöhus län. 1997. Från Sandhammaren till Kullaberg. Skånska natur- 

och kulturmiljöer. 
• Länsstyrelsen Skåne. 2016. Marin inventering och modellering i Skåne län. Rapport 

2016:09, Länsstyrelsen Skåne. 
• Länsstyrelsen Skåne. 2020. Grön infrastruktur i Skåne – nulägesbeskrivning 2020 
• Toxicon AB. 2014. Nordvästskånes kustvattenkommitté. Undersökningar i Skälderviken 

och södra Laholmsbukten. Årsrapport 2013. 
• VISS. 2022. Skälderviken. MS_CD: WA52813004 VISS EU_CD: SE562000-123800. 

VattenInformationsSystem Sverige hemsida. 

 

HEL019 Tursköpsskogen (Klass 2) 
 

 
Foto: Per Blomberg/Skånska bilder 

 



Naturvärdesöversikt 
År: 2022  Sida 43 av 51 
 
Motiv till klassning 
Höga biotop- och artvärden som har motiverat bildande av naturreservat. Området fanns inte 
med i naturvårdsprogrammet 1997, men har uppmärksammats i det kommunala natur- och 
kulturmiljöprogrammet. 

Beskrivning 
Området utgörs av ädellöv- och lövsumpskog omgiven av fullåkersbygd i norra delen av 
Helsingborgs kommun. Berggrunden består av lera, lerskiffer, sandsten och kol med jordarter 
som glacial finlera med inslag av postglacial sand. Längst i nordväst finns ett område med lerig 
morän. År 1753 benämndes området Tursköping lund och var en träd- och buskrik äng. Hävden 
har troligen upphört i slutet av 1800-talet och området har därefter övergått till skogsmark. 
Skogen är mycket viktig som övernattningslokal för flyttande fåglar. Dominerande trädslag är 
ek, bok och avenbok med inslag av lönn, klibbal, ask, skogsalm, björk och hassel. Buskskiktet är 
välutvecklat med bl.a. hagtorn, druvfläder och fläder. Äldre vidkroniga träd med underväxande 
ungskog vittnar om en tidigare mer öppen karaktär. På marken finns en typisk lundflora med 
t.ex. skogsbingel, lundelm, stor häxlört, skärmstarr, ormbär, storrams, stinksyska och 
gullpudra. Området saknar stigsystem och har begränsat antal besökare. 

Biotopvärden 
Skogsområde med lång kontinuitet som trädbärande mark. 

Artvärden 
Ett 50-tal rödlistade arter har påträffats i området sedan 1990. Bland dessa finns skogsveronika 
(NT), skånebjörnbär (NT), matt pricklav (NT), bokvårtlav (NT), skillerticka (VU), blåsvart 
brunbagge (EN), gråbandad trägnagare (NT), dvärgklokrypare (NT), mindre hackspett (NT), 
ärtsångare (NT) och nordfladdermus (NT).  

Ekologiska samband 
Området ligger relativt isolerat i odlingslandskapet med närmaste större skogsområde vid 
Svedberga kulle 2 kilometer bort. Limniska spridningslänkar finns till Vege å via Skavebäck.  

Förutsättningar för bevarande 
Bevara äldre träd och förekomst av död ved. Genom naturreservatet är förutsättningarna för 
bevarande goda. 

Status 
• Området ingår i naturreservatet Tursköpsskogen (2021). 

Referenser 
• Andersson, H., Rosenqvist, O & Stahre, M. 2017. Inventering av fladdermöss och 

vedlevande insekter på 17 lokaler i Helsingborgs stad 2017. Calluna AB. 
• ArtDatabanken. 2021. Artportalen enligt rödlistan 2020. 
• Gärdenfors, U. 1989. Rapport från översiktlig undersökning av evertebraterna på 11 

platser i Helsingborgs kommun. På uppdrag av Helsingborgs stad. 
• Helsingborgs stad. 2018. Natur- och kulturmiljöprogram. 
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• Länsstyrelsen Skåne. 2021. Beslut om bildande av naturreservatet Tursköpsskogen. 
Bilaga 4 skötselplan. 

• Länsstyrelsen Skåne. 2022. Kartor och underlag för planeringsarbete Grön infrastruktur. 
Information finns på Länsstyrelsen Skånes hemsida.  

• Muhr, P & Nilsson, KG. 2020. Tursköpsskogen - Inventering av fåglar 2020. 
• Salomon, L. 2019. Västraby 24:1 – Tursköpsskogen - Noterade naturvårdsarter & 

översiktlig beskrivning av området.  

 

HEL020 Rosendal (Klass 2) 
 

 
Foto: Per Blomberg/Skånska bilder 
 

Motiv till klassning 
Området har höga biotop- och artvärden som har uppmärksammats i det kommunala natur- och 
kulturmiljöprogrammet. I den bredare naturvärdesbedömningen i det regionala 
naturvårdsprogrammet 1997 var området klass 3, men ökad kunskap om de biologiska värdena 
har medfört en uppvärdering. 

Beskrivning 
Rosendals slott är en välbevarad renässansanläggning från 1500-talet med kringliggande 
parkmark, alléer och ekhagar med många gamla träd. Området utgjordes historiskt av 
inägomark med äng och mindre åkerstycken, men består idag främst av gles ekskog och öppna 
hagmarker. Floran är övervägande trivial på grund av gödselpåverkan, men de gamla träden är 
värdefulla för lavar, svampar och insekter. Kring slottet finns alléer med gamla träd. Den 
mosaikartade sammansättningen av ekhagar, öppna hagmarker och dammar gör Rosendal till en 
god födosöksmiljö för flera fladdermusarter.  
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Biotopvärden 
Äldre ädellövträd i slottspark, alléer och ekhage samt öppna hagmarker och dammar. 

Artvärden 
Totalt har 50-tal rödlistade arter noterats i området sedan 1990, varav flertalet är fågelarter på 
tillfälligt besök. Bland de hotade arterna finns svinrot (NT), matt pricklav (NT), stor sotdyna 
(NT), oxtungssvamp (NT), ekticka (NT), taggbock (NT), skeppsvarvsfluga (NT) och 
ekbrunbagge (NT). Rödlistade fåglar i området är t.ex. mindre hackspett (NT), smådopping 
(NT), spillkråka (NT) och tornseglare (EN). 

Ekologiska samband 
Området ingår i värdetrakt för ek/ädellövträd i öppna landskap i GI:s planeringsunderlag och 
närliggande ädellövträdmiljöer finns bland annat i väster vid Helsingborg. Limniska 
spridningslänkar finns till Vege å via Lillån och Hasslarpsån.  

Förutsättningar för bevarande 
Bevara äldre träd, ihåliga träd och förekomsten av död ved. 

Status 
• För stora delar av området har ett naturvårdsavtal tecknats, SK 660-2005. 

Referenser 
• Andersson, H., Rosenqvist, O & Stahre, M. 2017. Inventering av fladdermöss och 

vedlevande insekter på 17 lokaler i Helsingborgs stad 2017. Calluna AB. 
• ArtDatabanken. 2021. Artportalen enligt rödlistan 2020. 
• Gärdenfors, U. 1989. Rapport från översiktlig undersökning av evertebraterna på 11 

platser i Helsingborgs kommun. På uppdrag av Helsingborgs stad. 
• Helsingborgs stad. 2018. Natur- och kulturmiljöprogram. 
• Larsson, P. 2017. Rosendals nya trädgård – En komparativ studie mellan nutida och 

dåtida utformning av Rosendals trädgårdar. SLU Alnarp. 
• Länsstyrelsen Malmöhus län. 1997. Från Sandhammaren till Kullaberg. Skånska natur- 

och kulturmiljöer. 
• Länsstyrelsen Skåne. 2022. Kartor och underlag för planeringsarbete Grön infrastruktur. 

Information finns på Länsstyrelsen Skånes hemsida.  
• Länsstyrelsen Skåne. 2022. Kulturmiljöprogram: Rosendal - Kropps kyrkby. 

Information finns på Länsstyrelsen Skånes hemsida.  
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HEL021 Ramlösaravinen (Klass 2) 
 

 
Foto: Per Blomberg/Skånska bilder 

 

Motiv till klassning 
Området har höga biotop- och artvärden som har uppmärksammats i det kommunala natur- och 
kulturmiljöprogrammet. 

Beskrivning 
Lussebäcken rinner i den djupa Ramlösaravinen som skär ner i landborgen inne i Helsingborg. 
Här växer en äldre ädellövskog med bok, ek, lind och avenbok. En av ravinens två källor sipprar 
fram genom berggrunden. Delar av ravinen har varit park och här finns en del exotiska trädarter 
och buskar som härstammar från den tiden. Ett flertal byggnader söder om ravinen vittnar om 
brunnsverksamheten som började redan på 1700-talet. Till floran hör bl.a. vit- och gulsippa, 
smånunneört, tandrot och gullpudra.  

Biotopvärden 
Äldre ädellövskog och bäckmiljö. 

Artvärden 
Totalt har ett 40-tal rödlistade arter noterats i området sedan 1990. Bland dessa finns månviol 
(NT), broddnäbbmossa (VU), skör landsmossa (EN), elegant sköldlav (NT), tårticka (VU), 
hartsticka (EN) och korallkremla (VU). Exempel på rödlistade insekter i området är 
bokstumpbagge (NT), gråbandad trägnagare (NT) och långryggad barkvapenfluga (NT). Bland 
de rödlistade fåglarna finns kungsfiskare (VU), mindre hackspett (NT) och svartvit flugsnappare 
(NT). Dessutom har nordfladdermus (NT) och fransfladdermus (NT) rapporterats i området. 
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Ekologiska samband 
Området ingår i värdetrakt för ädellövskog i GI:s planeringsunderlag och ligger inom 
spridningsavstånd från Jordbodalen i norr och via parker till skogsområdena i södra Helsingborg. 
Lussebäcken är limnisk spridningslänk till Råån. 

Förutsättningar för bevarande 
Bevarande av äldre träd och förekomsten av död ved. Ingen negativ påverkan på vattendraget. 

Status 
• Stora delar av området ingår i vattenskyddsområdet Ramlösa hälsobrunn (2004). 

Referenser 
• Andersson, H., Rosenqvist, O & Stahre, M. 2017. Inventering av fladdermöss och 

vedlevande insekter på 17 lokaler i Helsingborgs stad 2017. Calluna AB. 
• ArtDatabanken. 2021. Artportalen enligt rödlistan 2020. 
• Ekologgruppen. 2020. Biotopkartering i Lussebäcken 2020. På uppdrag av Helsingborgs 

stad. 
• Helsingborgs stad. 2018. Natur- och kulturmiljöprogram. 
• Länsstyrelsen Skåne. 2022. Kartor och underlag för planeringsarbete Grön infrastruktur. 

Information finns på Länsstyrelsen Skånes hemsida.  
• Länsstyrelsen Skåne. 2022. Kulturmiljöprogram: Ramlösa. Information finns på 

Länsstyrelsen Skånes hemsida.  
• Malmqvist, A. 2005. Skyddsvärda skalbaggar och andra organismer i lövträdsmiljöer i 

Helsingborgs stad. 
• Olsson, K-A. m.fl. (red). 2003. Floran i Skåne. Vegetation och utflyktsmål. Lund. 
• VISS. 2022. Lussebäcken. MS_CD: WA11516631 VISS EU_CD: NW621468-131070. 

VattenInformationsSystem Sverige hemsida. 
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HEL022 Gluggstorp (Klass 2) 
 

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

Motiv till klassning 
Området har höga biotop- och artvärden som har uppmärksammats i det kommunala natur- och 
kulturmiljöprogrammet. Två mindre partier var med som klass 1 i det regionala 
naturvårdsprogrammet från 1997, men området bedöms idag motsvara klass 2 ur ett regionalt 
perspektiv. Råån har i arbetet med miljömålet ”Levande sjöar och vattendrag” pekats ut av 
Naturvårdsverket som ett nationellt värdefullt vatten. 

Beskrivning 
På båda sidor av järnvägen strax nordväst om Tågarp finns artrika naturbetesmarker med ömsom 
torra, fuktiga och våta partier. Under 1700-talet brukades området som slåttermark och det är 
idag en för kommunen unik rest av de gamla kulturmarkerna. För flera av de förekommande 
växterna är det flera mil till nästa växtplats. Norr om järnvägen finns fuktiga delar med 
näbbstarr, kärrnäva och kärrsälting. På torrare delar finns bl.a. revfibbla, backskafting, darrgräs 
och brudbröd. Även banvallsslänten är artrik och här finner man bl.a. backruta, krusfrö och 
sommarfibbla. Den västra delen av området är artrikast och här finns små fragment av rikkärr. 
Rikkärren är ganska blockiga och hyser arter som slåtterblomma, tätört och kärrsälting. Kring 
rikkärrsytorna finns kalkfuktängar. Råån rinner genom området. 

Biotopvärden 
Naturbetesmarker med inslag av rikkärr. 

Artvärden 
Ett 50-tal rödlistade arter har noterats i området sedan 1990. Bland de rödlistade växterna finns 
blågrönt mannagräs (VU), backsippa (VU), plattsäv (VU), kärrnäva (EN), svinrot (NT) och stor 
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bockrot (EN). Svamparna Rigidoporus obducens (VU) och sydlig anisticka (EN) har noterats i 
området. Insektsfaunan är dåligt undersökt men svartblodbi (VU) har rapporterats från området. 
Bland fåglarna finns gravand (NT), tofsvipa (VU), spillkråka (NT), gulsparv (NT) och 
buskskvätta (VU). 

Ekologiska samband 
Områdets gräsmarker är utpekade som ”stepping stones” i GI:s planeringsunderlag och andra 
värdefulla gräsmarker finns närmast längs Råån nedströms. Mindre värdekärnor av ädellövträd 
finns vid Ottarp och där ingår även området i värdetrakt för ädellövskog. Råån ingår i limnisk 
värdetrakt och är spridningslänk genom landskapet. 

Förutsättningar för bevarande 
Fortsatt beteshävd i nuvarande utsträckning. Veketåg och älggräs bör hållas tillbaka genom 
kompletterande slåtter. 

Status 
• Hela området är av riksintresse för naturvården, Råån med omgivningar (2000). 
• Hela området ingår i landskapsbildsskyddsområdet Rååns dalgång (1974). 
• Hela området är av riksintresse för friluftslivet, Råån (2017). 
• Råån är utpekat som nationellt värdefullt vatten med avseende på naturvärden inom 

miljökvalitetsmålet levande sjöar och vattendrag. 

• Strandskydd längs ån (upp till 100 meter). 

Referenser 
• ArtDatabanken. 2021. Artportalen enligt rödlistan 2020. 
• Bager, H & Persson, A. 2009. Skånes rikkärr. Rapport 2009:41. Länsstyrelsen Skåne. 
• Bengtsson, H. 2018. Förändringar av miljöförhållanden i två naturområden i 

Helsingborg. Lunds universitet. 
• Eklöv, A. 2011. Fiskevårdsplan för Råån 2011. Rååns Fiskevårdsområdesförening. 
• Eklövs Fiske och Fiskevård. 2019. Fiskundersökningar i Råån 2019. Rååns 

Fiskevårdsområdesförening. 
• Ekologgruppen. 2000. Bottenfaunan i Rååns vattensystem 1999 - Utvärdering av 

fiskevårdande åtgärder. På uppdrag av Tekniska förvaltningen, Helsingborgs kommun. 
• Ekologgruppen. 2001. Miljöövervakning i Helsingborg 2001 – Vegetation. På uppdrag 

av: Stadsbyggnadskontoret, Helsingborgs stad. 
• Gärdenfors, U. 1989. Rapport från översiktlig undersökning av evertebraterna på 11 

platser i Helsingborgs kommun. På uppdrag av Helsingborgs stad. 
• Helsingborgs stad. 1999. Uppföljning av Ängs- och hagmarksinventering. 
• Helsingborgs stad. 2018. Natur- och kulturmiljöprogram. 
• Länsstyrelsen Malmöhus län. 1997. Från Sandhammaren till Kullaberg. 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: Rååns dalgång. 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. 
• Rydlöv, J. 2017. Uppföljning av hävdade marker i Helsingborgs stad. 

Rekommendationer och uppföljning av skötseln i flera betade eller slåttrade marker. 
Calluna AB. 

• VISS. 2022. Råån. MS_CD: WA86069323 VISS EU_CD: SE620565-131931. 
VattenInformationsSystem Sverige hemsida. 

 

HEL023 Nellåkraskogen (Klass 2) 
 

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

Motiv till klassning 
Området var inte med i det regionala naturvårdsprogrammet från 1997, men har 
uppmärksammats i det kommunala natur- och kulturmiljöprogrammet. Nuvarande kunskap om 
områdets höga biotop- och artvärden motiverar klass 2. 

Beskrivning 
Nordväst om Allerum ligger Nellåkraskogen. Skogen består av ädellövskog med bitvis äldre 
bokskog, kärr och granplanteringar. I de nordvästra delarna på båda sidor av vägen finns äldre 
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bokskog med grova spärrgreniga träd och måttliga mängder med högstubbar och lågor. Det är i 
dessa delar de högsta naturvärdena finns. Fågellivet är rikt med häckande fåglar som morkulla 
och duvhök. I fältskiktet växer bl.a. nästrot och smörbollar och på träden kan hittas arter som 
platt fjädermossa, havstulpanlav och bokvårtlav. Det mest intressanta i området är kanske 
insektsfaunan med många arter knutna till död ved som t.ex. bokblombock, bokbarkglansbagge 
och barkbaggen Synchita variegata. Det finns även delar i norr med äldre ekdominerad skog och 
i sydöst finns ett skogbevuxet sluttningskärr med rik kärlväxtflora. Där finner man arter som 
gullpudra, grönvit nattviol, skogsveronika, luddbjörnbär, skogsnycklar och svart trolldruva. 

Biotopvärden 
Ädellövskog med äldre bokskog och död ved.  

Artvärden 
Sedan 1990 är 48 rödlistade arter rapporterade, varav 21 är fåglar. 13 av arterna är insekter som 
bl.a. bokblombock (VU), ljus nästingbagge (VU) och bokbarkglansbagge (VU). Sex av arterna är 
lavar som t.ex. rosa lundlav (VU), bokkantlav (NT), orangepudrad klotterlav (NT) och 
stiftklotterlav (NT). Två är svampar, sydlig sotticka (NT) och ekticka (NT). Sex rödlistade 
kärlväxter har noterats, bl.a. skogsveronika (NT) och småvänderot (VU). 

Ekologiska samband 
Området ingår i värdetrakt för ädellövskog i GI:s planeringsunderlag och närliggande 
ädellövskogar finns bland annat vid Hjälmshult i öst och Christinelund i väst. 

Förutsättningar för bevarande 
Bevarande av äldre träd och förekomst av död ved.  

Status 
Inget. 

Referenser 
• ArtDatabanken. 2021. Artportalen enligt rödlistan 2020. 
• Helsingborgs stad. 2018. Natur- och kulturmiljöprogram. 
• Länsstyrelsen Skåne. 2022. Kartor och underlag för planeringsarbete Grön infrastruktur. 

Information finns på Länsstyrelsen Skånes hemsida.  
• Malmqvist, A. 2005. Skyddsvärda skalbaggar och andra organismer i lövträdsmiljöer i 

Helsingborgs stad. 

• Olsson, K-A. m.fl. (red). 2003. Floran i Skåne. Vegetation och utflyktsmål. Lund. 
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