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Höganäs kommun 
 

Allmän beskrivning 
Höganäs kommun ligger i nordvästra Skåne och kan indelas i två olika landskapskaraktärer, den 
markanta nästan 200 meter höga urbergshorsten Kullaberg och det flacka slättlandet nedanför, 
Kullaslätten. På Kullaberg går urberget, med sina långa diabasgångar, i dagen. Söder om berget 
finns ett område med Kågerödslager och i kommunens södra del består berggrunden av Jura- 
och rätbildningar. De lösa jordlagren består, längs Öresundskusten och inne i Skälderviken, av 
sand och grus. I övrigt förekommer morän och styv sjölera. Odlingslandskapet utanför 
tätorterna karakteriseras av öppna fält med gles bebyggelse och med inslag av dungar och 
läplanteringar. Till största delen är det en så kallad fullåkersbygd. Åkermarken är av skiftande 
bördighet (klass 3-8). Större sammanhängande skogspartier förekommer främst på Kullaberg. 
Kullahalvön har varit kontinuerligt bebodd ända sedan inlandsisen drog sig tillbaka för omkring 
10 000 år sedan. Slätten, som ligger mycket lågt (ca 10 meter över havet), var i äldre tider sank 
på ett flertal ställen. Huvudnäringen i bygden var boskapsskötsel, men en viktig bisyssla för 
många var fisket. Detta präglade också kustbyarna i Kullabygden till långt in på 1800-talet. Kulla 
fälad var en vidsträckt betesmark som förr omfattade marker som idag ligger inom både Höganäs 
och Helsingborgs kommuner. Under 1600-talet var en stor andel av bygdens bönder 
självägande, jämfört med andra bygder i Malmöhus län. De stora arealerna skogs-, ängs- och 
hagmark försvann i huvudsak under den senare delen av 1800-talet, efter omfattande utdikning 
och uppodling. Förloppet liknar det i Helsingborgs kommun, som också till största delen 
utgjordes av risbygd med vidsträckta ängs- och betesmarker. Idag utgörs ca 70% av kommunens 
yta av åkermark. Kommunen är relativt fattigt på ytvatten och sjöar saknas helt. Endast två lite 
större vattendrag, Görslövsån med biflöden och Oderbäcken, rinner i nordostlig riktning för att 
mynna i Skälderviken. Värdefulla naturmiljöer återfinns idag främst på Kullaberg, längs kusten, 
bland Görslövsåns våtmarker, och i det småbrutna kulturlandskapet mellan Brunnby och 
Jonstorp. Större delen av kommunens havsområde har höga marina värden. Den södra delen av 
kommunen består främst av relativt flacka stränder och grunda havsområden. Dessa områden 
har en hög produktion och här finns goda miljöer som gynnar såväl fisk som andra vattenlevande 
djur, säl och fåglar. Längre norrut på Kullaberg finns en mer varierad topografi med branta 
klippkust. Här ökar djupet ganska snabbt och klippbottnarna övergår i sand eller djupare leriga 
mjukbottnar. På dessa bottnar förekommer bland annat rika populationer av sjöpennor och 
annan grävande megafauna som havskräftor och islandsmusslor. 
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Biologiskt särskilt värdefulla områden 
Klass 1 
HOG001 Kullaberg 

HOG002 Möllehässle 

HOG003 Kusten mellan Arild och Skäret 

HOG004 Skälderviken mellan Jonstorp och Norra Häljaröd 

HOG005 Nordvästra Skånes havsområde 

HOG006 Lerhamns fälad 

 
Klass 2 
HOG007 Bölsåkra och Tranekärr 

HOG008 Zackows mosse 

HOG009 Krapperup 

HOG010 Görse källa 

HOG011 Kusten mellan Lerberget och Viken 

HOG012 Görslövsåns mader 

HOG013 Kullens havsbad 

HOG014 Kustnära havsområde mellan Arild och Jonstorp 

HOG015 Södra Skälderviken 

HOG016 Kustnära havsområde mellan Mölle och Viken 

HOG017 Strandbaden 

HOG018 Vikens södra strand 

HOG019 Mölle strand 

HOG020 Backarna vid Bräcke mölla 

HOG021 Äsperödsskogen 

HOG022 Prästaskogen 
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HOG001 Kullaberg (klass 1) 
 

 
Foto: Mats Sjöberg/Länsstyrelsen Skåne 

 

Motiv till klassning 
Ett för landet unikt naturområde med mycket höga biotop- och artvärden både i land- och 
havsmiljöer. Under mycket lång tid har detta varit ett av Skånes viktigaste naturområden. 
Området hade klass 1 även i det förra regionala naturvårdsprogrammet från 1997. 

Beskrivning 
Kullaberg är en urbergshorst med en berggrund som till övervägande del består av gnejs. Bland 
övriga förekommande bergarter kan nämnas gångar med amfibolit och diabas. Kullait är en 
diabas av speciell lokal typ som har en brunröd färg. Kullaberg uppvisar en intressant 
morfologisk struktur, som präglas av stor formrikedom. Berget präglas av ett längsgående och 
ett tvärgående dalsystem. Längs dalsidorna finns ofta talusbildningar. I kustzonen har havets 
erosion gett upphov till branta stup, grottor, klippöar, stenpelare och klapperstensfält. 
Kullaberg täcks till större delen av bok- och ekskog samt av betes- och enefäladsmarker. 
Strandhagen vid Arild, där Arildsborna tidigare har torkat sina fiskenät, har en särpräglad natur 
med betesmarker och en ganska tät träd- och buskvegetation. Ekkrattskogarna i bergbranterna 
på Kullaberg är av naturskogskaraktär. Vegetationen är inom vissa områden artrik med ett flertal 
sällsynta växtarter. Även faunistiskt har området ett utomordentligt stort värde, främst genom 
sin fågel- och insektsfauna. Här har bl.a. fjärilen sidenlövmätare sin enda förekomst i landet. 
Unika företeelser för området är grottorna med speciell flora och fauna både under och ovanför 
vattenytan. Vid Bergahusen finns ett mindre rikkärr där bl.a. kalkkärrsgrynsnäcka och 
smalgrynsnäcka har noterats. På Kullaberg finns ett stort antal fasta fornlämningar från skilda 
epoker. Vidare förekommer rester av äldre odlingslandskap. Kullaberg, som utgör ett 
karakteristiskt inslag i landskapet i övergången mellan den flacka jordbruksbygden och 
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omgivande vattenområde, har mycket stor betydelse för det rörliga friluftslivet. 
Välfrekventerade och omtyckta bad- och utsiktsplatser finns på flera ställen. Kullaberg är även 
ett populärt tillhåll för bergsklättrare och dykare. Det är ett av landets mest välbesökta 
naturområden. Området är en av de sydligaste utposterna för arter som kräver både hög salthalt 
och hårdbotten. Här finns goda uppväxt- och födosöksområden för fisk och fågel, inte minst tack 
vare viktiga biotoper som makroalger och blåmusselkolonier. Tumlare ses regelbundet i 
området. 

Biotopvärden 
Området har en lång rad olika biotoper med höga värden, bland annat krattekskog, äldre 
bokskog, exponerade hällmarker, strandmiljöer, kärr, olika typer av gräsmarker med lång 
hävdkontinuitet med mera. I havsområdet finns bland annat undervattensgrottor och tångskogar. 

Artvärden 
Totalt är över 370 rödlistade arter kända från Kullaberg sedan 1990! Kärlväxtfloran är mycket 
artrik med ett 70-tal rödlistade arter. Bland dessa kan nämnas åkermadd (VU), skånskt oxbär 
(VU), jordviva (RE), fältnarv (VU), borstsäv (EN), dikesskräppa (EN), dvärgjohannesört (EN), 
ekorrsvingel (EN) och karakåsbjörnbär (RE). Både lav- och mossfloran är mycket artrik med ett 
30-tal rödlistade lavar och ett 10-tal rödlistade mossor. Bland dessa kan nämnas almorangelav 
(CR), bokporlav (CR) och dvärgsprötmossa (EN). Svampfloran är välundersökt och 
exceptionellt artrik med ett 80-tal rödlistade arter. Bland dessa kan nämnas rödskölding (EN), 
skivsopp (EN) och igelkottstaggsvamp (CR). I havsområdet kring Kullaberg finns ål (CR), torsk 
(VU), tumlare, gråsäl och knubbsäl. Fågellivet är artrikt med spillkråka (NT), törnskata (LC) 
och brun kärrhök (LC). Bland molluskerna finns de rödlistade bukspolsnäcka (VU), 
östspolsnäcka (VU), kalkkärrsgrynsnäcka (NT) och EU arten smalgrynsnäcka (LC). Ett 70-tal 
rödlistade insekter är kända från området, bland annat bokantennmal (VU), gulryggig fältmätare 
(VU), nätådrig parkmätare (VU) och sidenlövmätare (EN). Den i Skåne mycket sällsynta 
hasselsnoken (VU) finns rapporterad från området. I den marina miljön påträffas bland annat den 
rödlistade arten korthornad knölkrabba (NT). 

Ekologiska samband 
Området är stort och har många viktiga ekologiska funktioner med unika förutsättningar bland 
annat på grund av gynnsamt mikroklimat. För gräsmarksarterna är spridningssambanden längs 
kusten viktiga. Området utgör stora delar av en värdetrakt för ädellövskog i GI:s 
planeringsunderlag och har spridningssamband till ädellövskogarna vid bl.a. Bölsåkra och 
Tranekärr. I området finns flera limniska spridningslänkar till havet. 

Förutsättningar för bevarande 
God vattenmiljö och fortsatt beteshävd av gräsmarkerna. Bevarande av äldre lövskog med 
förekomst av grova träd och död ved. Störning från friluftslivet är ett hot för vissa 
störningskänsliga arter. Ingen fysisk påverkan på havsmiljön. 

Status 
• Området ingår i Natura 2000-område Kullaberg SE0430092 (2004). 
• Området är av riksintresse för naturvården, Kullaberg (2000). 
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• Västra delen av området ingår i naturreservatet Västra Kullaberg (1971). 

• Östra delen ingår i naturreservatet Östra Kullaberg 2017 (1965). 
• I Östra Kullaberg har en del av området tillträdesförbud 1/3-15/7. 
• I Västra Kullaberg har en mindre del av området tillträdesförbud 1/3-15/7. 
• Hela området ingår i HELCOM Kullaberg-Skälderviken. 
• Området är av riksintresse för friluftslivet, Kullaberg med kusten Höganäs-Helsingborg 

och Pålsjö skog (2017). 
• Stora delar ingår i riksintressen med geografiska bestämmelser, Kullaberg och 

Hallandsåsen med angränsande kustområden (1987).  

• Strandskydd längs kusten (upp till 300 meter). 

Referenser 
• ArtDatabanken. 2021. Artportalen enligt rödlistan 2020. 
• Arup, U. 2014. Lavar runt Mölle vid Kullaberg, Skåne. Lavbulletinen 1: 11-19. 
• Bager, H & Persson, A. 2009. Skånes rikkärr. Rapport 2009:41. Länsstyrelsen Skåne.  

• Bergelin, K. 2017. Svampar på Kullaberg. ISBN 978-916393968-6. 
• 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. 
• Franzén, M., Molander, M., Norén, L. & Nilsson LA. 2012. Förändringar av 

gaddstekelfaunan på Kullaberg i Skåne. Entomologisk Tidskrift 132 (1-2): 1-27. 
• Göransson, P. 1999. Undersökning av den djupare mjukbottenfaunan inom Kullabergs 

marina reservat 1999. Länsstyrelsen Skåne. 
• Höganäs kommun. 2017. Kullahalvöns natur – Naturvårdsplan för Höganäs kommun 

2017-2026. 
• Johnsson, LJ., Olsson, PA & Pettersson, M. 2021. Insektslokalen: Kullaberg. Yrfän 2: 8-

10.  
• Länsstyrelsen Malmöhus län. 1997. Från Sandhammaren till Kullaberg. Skånska natur- 

och kulturmiljöer. 
• Länsstyrelsen Malmöhus län. 1971. Beslut om bildande av naturreservatet Västra 

Kullaberg. 
• Länsstyrelsen Malmöhus län. 1982. Skötselplan och beslut om bildande av 

naturreservatet Östra Kullaberg. 
• Länsstyrelsen Skåne. 2000. Skötsel- och dispositionsplan för naturreservatet Västra 

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

2016:09, Länsstyrelsen Skåne. 



Naturvärdesöversikt 
År: 2022  Sida 6 av 47 
 

• Länsstyrelsen Skåne. 2017. Beslut om ändrade föreskrifter för naturreservatet Östra 
Kullaberg. 

• Länsstyrelsen Skåne. 2017. Bevarandeplan för Natura 2000-området Kullaberg 
SE0430092. 

• Länsstyrelsen Skåne. 2020. Beslut om ändrad geografisk utbredning av samt nya skäl och 
ytterligare föreskrifter för naturreservatet Östra Kullaberg. 

• Länsstyrelsen Skåne. 2021. Fastställelse av skötselplan för naturreservatet Östra 
Kullaberg. 

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

• Länsstyrelsen Skåne. 2022. Kulturmiljöprogram: Kullaberg-Krapperup. Information 
finns på Länsstyrelsen Skånes hemsida. 

• Nilsson, KG & Peterz, M. 2014. Häckfågelfaunan på Kullaberg 1974 – 2014. ANSER – 
Supplement nr 70. 

• Olsson, K-A. m.fl. (red), 2003. Floran i Skåne. Vegetation och utflyktsmål. Lund. 
• Olsson, P. 2000. Kullabergs marina reservat – undersökningar 2000. Länsstyrelsen 

Skåne. 
• Proschwitz, Ted von. 2006. Landlevande mollusker i rikkärret vid Bergahusen på 

Kullaberg.  
• Påhlsson, L. 2014. AB Kullabergs natur 1914-1999: förvaltning, forskning, naturvård 

och turism. 
• Stedt, J & Westling, A. 2016. Basinventering av havsgrottor (8330) i Skåne län - 

Totalinventering av tre havsgrottor vid Kullaberg samt identifiering av ytterligare objekt 
i området. Rapport 2016:28, Havs- och vattenmyndigheten. 
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HOG002 Möllehässle (klass 1) 
 

 
Foto: Mats Sjöberg/Länsstyrelsen Skåne 

 

Motiv till klassning 
Mycket höga biotop- och artvärden kopplade till de stora kusthedarna längs kusten. Även i det 
regionala naturvårdsprogrammet 1997 var värderingen klass 1. 

Beskrivning 
Möllehässle utgörs huvudsakligen av maritimt påverkade kusthedar med inslag av 
strandängsvegetation. Den betade kustheden är bevuxen med vindpinade buskar av en och slån, 
vilka ibland bildar ogenomträngliga snår. Inåt land, ca 10 meter över havet, finns 
klapperstensfält från Litorinatiden. Fågellivet är rikt. I de strandkärr som finns inom området 
spelar klockgrodan. Klockgroda dog ut i Sverige 1960 och hade sina sista lekvatten här i 
området. Arten har senare återinplanterats med individer från Danmark och har återigen en 
population i området och landet. Området vid Vattenmöllan utgjorde i början av 1700-talet en 
inägomark på yttersta delen av Kulla fälad. Gårdens inägor avgränsades mot fäladen av 
stengärdesgårdar, som det än idag finns spår av. Området har ett stort biologiskt, 
kulturhistoriskt och landskapsbildsmässigt värde samtidigt som det utgör ett lättillgängligt och 
omväxlande närströvområde för invånarna i Mölle med omgivningar. 

Biotopvärden 
Kusthed med varierande vegetationstyper och inslag av buskbestånd samt strandmiljöer, dammar 
och kärr. 

Artvärden 
Ett mycket artrikt område med över 150 rödlistade arter noterade sedan 1990. Bland de mest 
hotade kärlväxterna finns borstsäv (EN), ormax (VU), dikesskräppa (EN), dansk stensöta (EN), 
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källgräs (VU), blågrönt mannagräs (VU), vit kattost (VU), kransborre (EN), krypfloka (VU) och 
pipstäkra (EN). Även svampfloran är mycket artrik med främst betesmarksarter som 
stråfingersvamp (NT) och sammetsmusseron (VU). Insektsfaunan är inte välundersökt men det 
finns uppgifter om brokig strömvapenfluga (NT), mosshumla (NT) och bredbrämad 
bastardsvärmare (NT). Fågelfaunan är väl dokumenterad med många häckande och rastande 
arter. Bland häckfåglarna finns bland annat ejder (EN), gråtrut (VU), stare (VU), gulsparv (NT) 
och sävsparv (NT). 

Ekologiska samband 
Området är del i större sammanhängande strandstråk med strandhedar och grunda havsområden 
längs Öresundskusten. Gräsmarkerna har spridningssamband med andra värdefulla gräsmarker 
på halvön i GI:S planeringsunderlag t.ex. vid västra Kullaberg och vid Arild och Skäret. 

Förutsättningar för bevarande 
Fortsatt beteshävd och ingen negativ påverkan på hydrologin i dammar, vattendrag och 
våtmarker. Vid behov röjning av igenväxning. 

Status 
• Området ingår i Natura 2000-området Möllehässle-Kullens havsbad SE0430082 (2004). 
• Området ingår i naturreservatet Möllehässle (1956). 
• Hela området är av riksintresse för naturvården, Kullaberg (2000). 
• Hela området är av riksintresse för friluftslivet, Kullaberg med kusten Höganäs-

Helsingborg och Pålsjö skog (2017). 
• Hela området ingår i riksintressen med geografiska bestämmelser, Kullaberg och 

Hallandsåsen med angränsande kustområden (1987).  

• Strandskydd längs kusten (upp till 300 meter). 

Referenser 
• ArtDatabanken. 2021. Artportalen enligt rödlistan 2020. 
• Bergelin, K. 2005. Värdefulla naturbetesmarker i Skåne. Svensk Mykologisk Tidskrift 26 

(2): 38–48. 
• Höganäs kommun. 2017. Kullahalvöns natur – Naturvårdsplan för Höganäs kommun 

2017-2026. 
• Länsstyrelsen Malmöhus län. 1956. Beslut om bildande av naturreservatet Möllehässle.  
• Länsstyrelsen Malmöhus län. 1988. Fastställelse av skötselplan för naturreservatet 

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

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

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

Information finns på Länsstyrelsen Skånes hemsida.  
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• Länsstyrelsen Skåne. 2022. Kulturmiljöprogram: Kullaberg-Krapperup. Information 
finns på Länsstyrelsen Skånes hemsida. 

• Nilsson, KG. 2011. Häckfågelinventering av naturreservaten: Nyhamnsläge – 
Strandbadens kusthedsreservat, kustheden Nyhamnsläge - Lerhamn och Möllehässle 
naturreservat. 

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

 

HOG003 Kusten mellan Arild och Skäret (klass 1) 
 

 
Foto: Mats Sjöberg/Länsstyrelsen Skåne 

 

Motiv till klassning 
Strandmiljöer, klippor, krattmarker och gräsmarker med mycket höga biotop- och artvärden. 
Även i den bredare naturvårdsvärderingen i det regionala naturvårdsprogrammet från 1997 var 
bedömningen klass 1. 

Beskrivning 
Kusten mellan Arild och Skäret utgörs av en klippkust med klappersten, klipphällar och raukar 
och spår efter forntida strandlinjer. Inåt land övergår strandplanet i en mer eller mindre brant 
bergvägg där rester av ljunghedsvegetation och igenväxande enefälader förekommer i den högre 
belägna terrängen. Här finns också ett mindre rikkärr. Dessa marker är en rest av den förr 
vidsträckta allmänningen Kulla Fälad. Området har en artrik och intressant fjärilsfauna och ett 
rikt fågelliv året om. Till floran hör bl.a. ängsnattviol, Sankt Pers nycklar, backsippa, svinrot och 
småvänderot. Kustheden, fäladsmarken och de forna odlingsmarkerna söder om området är av 
stort kulturhistoriskt värde och dess variation mellan öppet och slutet landskap samt kontakten 
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med havet gör området till ett mycket attraktivt strövområde. Nabbahögarna från bronsåldern 
påminner om att området har varit befolkat under lång tid. 

Biotopvärden 
Viktiga biotoper är enbuskmarker på hedar och kalkgräsmarker, torra hedar, vegetationsklädda 
havsklippor och perenn vegetation på sten och grusvallar.  

Artvärden 
Totalt har närmare 80 rödlistade arter noterats i området sedan 1990. Bland rödlistade fåglar 
kan nämnas ejder (EN), gulsparv (NT), ärtsångare (NT) och tobisgrissla (NT). Här finns många 
rödlistade kärlväxter till exempel borstsäv (EN), skånskt oxbär (VU), vittåtel (NT), backsippa 
(VU), knutört (VU) och loppstarr (NT). Insektsfaunan är inte väl dokumenterad, men sexfläckig 
bastardsvärmare (NT) finns i området. I havet förekommer regelbundet knubbsäl och tumlare. 

Ekologiska samband 
Viktiga spridningssamband längs kusten mellan Kullaberg och de inre delarna av Skälderviken. 
Gräsmarkerna har spridningssamband med andra värdefulla gräsmarker på halvön t.ex. vid västra 
Kullaberg och vid Möllehässle. Området ingår även i värdetrakt för ädellövskog i GI:s 
planeringsunderlag. 

Förutsättningar för bevarande 
Fortsatt beteshävd utan gödselpåverkan. God vattenkvalitet i den marina och limniska miljön. 
Begränsad störning från friluftslivet. 

Status 
• Området ingår i Nabbens naturreservat (1994). 
• Natura 2000-område Skäldervikens östra klippkust SE0430099 (2004). 
• Hela området är av riksintresse för naturvården, Kullaberg (2000). 

• Hela området är av riksintresse för friluftslivet, Kullaberg med kusten Höganäs-
Helsingborg och Pålsjö skog (2017). 

• Hela området ingår i HELCOM Kullaberg-Skälderviken. 
• Området ingår i riksintressen med geografiska bestämmelser, Kullaberg och 

Hallandsåsen med angränsande kustområden (1987).  

• Strandskydd längs kusten (upp till 300 meter). 

Referenser 
• ArtDatabanken. 2021. Artportalen enligt rödlistan 2020. 
• Bager, H & Persson, A. 2009. Skånes rikkärr. Rapport 2009:41. Länsstyrelsen Skåne.  
• Höganäs kommun. 2017. Kullahalvöns natur – Naturvårdsplan för Höganäs kommun 

2017-2026. 
• Länsstyrelsen Malmöhus län. 1994. Beslut och skötselplan för Nabbens naturreservat. 
• Länsstyrelsen Malmöhus län. 1997. Från Sandhammaren till Kullaberg. Skånska natur- 

och kulturmiljöer. 
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• Länsstyrelsen Skåne. 2019. Bevarandeplan för Natura 2000-området Skäldervikens östra 
klippkust SE0430099. 

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

• Länsstyrelsen Skåne. 2022. Kulturmiljöprogram: Kullaberg-Krapperup. Information 
finns på Länsstyrelsen Skånes hemsida. 

• Nilsson, KG. 2009. Nabben och Strandhagen, Arild. Två naturreservat utmed 
Skäldervikens sydvästra kust. Häckfågelinventering, 2009. 

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

 

HOG004 Skälderviken mellan Jonstorp och Norra Häljaröd (klass 1) 
 

 
Foto: Jörgen Nilsson/Länsstyrelsen Skåne 

 

Motiv till klassning 
Strandängar, strandområden och grunda havsområden med mycket höga biotop- och artvärden. 
Den vidare naturvårdsbedömningen i det regionala naturvårdsprogrammet 1997 var klass 1 för 
den västra delen samt Rönnen och klass 2 för den östra mellan Farhult och Norra Häljaröd. Den 
östra delen har uppvärderats genom det kommunala naturvårdsprogrammet och ökad kunskap 
om de biologiska värdena. 

Beskrivning 
Södra sidan av Skälderviken uppvisar rester av det äldre odlingslandskapet och de många små 
jordbruks- och fiskebyar som var vanliga förr. Mycket av de gamla strukturerna i landskapet och 
den genuina bebyggelsen längs kustvägen finns ännu kvar. Vid Farhult och Farhultsbaden finns en 
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omfattande fritidsbebyggelse. De biologiska värdena är mycket höga och de hävdade 
strandmarkerna är tillsammans med de grunda havsområdena av mycket stor betydelse för såväl 
häckande som rastande och övervintrande fåglar. Hela kusten är ett uppskattat strövområde som 
ger utblickar över Skälderviken, Kullaberg och Bjärehalvön. Vid Farhultsbaden finns 
dynområden och en omtyckt och mycket populär badplats. De anslutande havsområdena är 
grunda med flera parallella låga revelbildningar längs stranden. Fukthedsvegetationen vid Farhult 
hyser flera sällsynta och ovanliga växt- och djurarter, bland annat klockgentiana, ormtunga, 
granspira och flera arter orkidéer. Vid Farhultsbaden finns välutvecklade sanddyner och innanför 
dessa förekommer även en karakteristisk hedvegetation med bland annat kråkrished samt 
dynvåtmarker i olika utvecklingsgrad. På torr gräshed vid Jonstorp finns kommunens rikaste 
bestånd av backsippa. Strandzonen utgör tillsammans med de grunda vattenområdena i 
Skälderviken dessutom ett för fågellivet utomordentligt värdefullt område, såväl med avseende 
på häckande som flyttande fåglar. Bland de häckande arterna kan nämnas bland annat skärfläcka, 
småtärna och brun kärrhök. Vid Norra Häljaröd finns ett värdefullt kustparti bestående av 
betesmark och klapperstensfält. Här finns öppna hagmarker, fäladsmark och havsstrandängar 
med värdefull flora. Arter som förekommer är bland annat klockgentiana, låsbräken och 
gaffelbräken. Strandängarna och de grunda vattenområdena har stor betydelse för fågellivet. 
Rönnen är en låg ö uppbyggd av sand och grus. Fågellivet är mycket värdefullt med bland annat 
häckande skärfläcka, skärpiplärka och småtärna. Ibland förekommer även rödspov. Ön och de 
omgivande grunda vattenområdena är även viktiga för rastande och flyttande fåglar. Ön är ett 
populärt tillhåll för fritidsfiskare. Särskilt viktiga naturtyper i området är marina sandbankar, rev 
med musslor, ler- och sandbottnar med ålgräsängar samt havstrandängar. Reservatet sträcker sig 
ut till sex meters djup. I området mynnar Görslövsån och Oderbäcken. Området domineras av 
blottade sandbottnar och mindre arealer av relativt gles vegetation, framför allt i form av ålgräs 
på de mindre exponerade sandbottnarna och makroalger längs den relativt steniga strandlinjen. 
Området är relativt exponerat för vindar vilket ger en bra omblandning av vattnet och goda 
syreförhållanden. Några vikar och laguner finns längs kustlinjen och bidrar till variationen i 
miljöer. 

Biotopvärden 
Området har mycket värdefulla strandmiljöer och marina naturtyper. Här finns bl.a. 
sandbankar, rev, musselbankar, ler- och sandbottnar, ålgräsängar, havsstrandängar, kärr och 
torra gräshedar. 

Artvärden 
Totalt har ett 150-tal rödlistade arter rapporterats sedan 1990 varav flertalet är besökande 
fågelarter. I området förekommer gråsäl, knubbsäl, tumlare och utter (NT). Fiskfaunan är rik 
med bland annat lyrtorsk (CR), långa (EN), sjurygg (LC), torsk (VU), vittling (VU) och ål 
(CR). I havet växer kärlväxten ålgräs (VU) och flera kransalger. Kärlväxtfloran på strandängarna 
innehåller bland annat klockgentiana (EN), källgräs (VU), klittviol (VU), loppstarr (NT) och 
blågrönt mannagräs (VU). Insektslivet är inte väl dokumenterat, men här finns bl.a. 
fläckstumpbagge (NT), mindre purpurmätare (NT) och bredbrämad bastarsvärmare (NT). Bland 
de rödlistade häckande fåglarna i området finns gravand (NT), tofsvipa (VU), småtärna (NT) och 
sävsparv (NT). 



Naturvärdesöversikt 
År: 2022  Sida 13 av 47 
 
Ekologiska samband 
Mycket produktiva grunda havsområden för fisk, säl och fågel. Området påverkas av de 
mynnande vattendragen med sötvatten och föroreningar. Området ingår i värdetrakt för 
gräsmark i GI:s planeringsunderlag.  

Förutsättningar för bevarande 
Fortsatt betesdrift av strandängarna och god vattenstatus i havet. Goda förutsättningar för 
bevarande genom naturreservat och Natura 2000-område. 

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

• Naturreservatet Jonsstorp-Vegeåns mynning (2014). 
• Beträdnadsförbud på flera platser inom området. 
• Ramsarområde Skälderviken (2001). 
• Hela området är av riksintresse för naturvården, Farhult-Görslövsån-Vegeåns mynning 

(2000). 
• Hela området ingår i HELCOM Kullaberg-Skälderviken. 
• Mindre delar av området ingår i riksintressen med geografiska bestämmelser, Kullaberg 

och Hallandsåsen med angränsande kustområden (1987).  

• Strandskydd längs kusten (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. 
• Flodin, L-Å & Grahn, J. 2002. Häckande fåglar på havsstrandängar i Halland och västra 

Skåne 2002. Länsstyrelsen Halland & Länsstyrelsen Skåne. 
• 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. 
• 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. 2014. Bildande av naturreservatet Jonstorp-Vegeåns mynning. 
• Länsstyrelsen Skåne. 2014. Fastställelse av skötselplan för naturreservatet Jonstorp-

Vegeåns mynning. 
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• 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.  

• Länsstyrelsen Skåne. 2022. Kulturmiljöprogram: Farhult-Norra Häljaröd. 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. 

• VISS. 2022. Skälderviken. VattenInformationsSystem Sverige hemsida. 

 

HOG005 Nordvästra Skånes havsområde (klass 1) 
 

 
Foto: Per Blomberg/Skånska bilder 

 

Motiv till klassning 
Viktiga marina miljöer som är Natura 2000-område. Kustnära delar av området var med i det 
regionala naturvårdsprogrammet från 1997 men ökad kunskap om de marina värdena har 
uppvärderat områdets övriga delar. 

Beskrivning 
Området sträcker sig ut till Sveriges ekonomiska zon med djup på 3 till 46 meter. Dominerande 
djupintervall är 20–30 meter. Här finns mestadels mjukbotten med lera men i delar av området 
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finns även finsand, sand, grus och sten. Bottenfaunan är varierad med bland annat ormstjärnor, 
musslor (bland annat islandsmussla), sjöborrar, havskräfta, samt koralldjur som liten piprensare 
och sjöpenna. Ett stort antal rastande änder finns i området och särskilt viktigt är området för 
sjöorre och svärta. Tumlare förekommer under hela året och med flest individer sommartid. 
Både grå- och knubbsäl förekommer men knubbsälen är vanligast.  

Biotopvärden 
Viktiga mjukbottnar och inslag av hårdbottnar runt Kullen med rik bottenfauna. 

Artvärden 
9 rödlistade arter är noterade på Artportalen sedan 1990, däribland större skaftmussla (VU), 
större hästmussla (VU), svartmussla (VU), ejder (EN), gråtrut (VU) och smålom (NT). 
Området är även viktigt för arter som sjöorre, svärta, alfågel, tobisgrissla, tordmula gråsäl, 
knubbsäl och tumlare. 

Ekologiska samband 
Viktiga samband med angränsande delar av Öresund. 

Förutsättningar för bevarande 
God vattenkvalitet och ingen negativ påverkan på bottnar. 

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

(2016). 
• I väster ingår området naturreservatet Skånska Kattegatt (2020). 

• Delar av området är av riksintresse för friluftslivet, Kullaberg med kusten Höganäs-
Helsingborg och Pålsjö skog (2017). 

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. 
• Göransson, P. 2018. Videoundersökningar av epifauna i norra Öresund 2018.  
• Göransson, P., Emanuelsson, A & Lundqvist, M. 2014. Kartering av bottenfauna i 

sydöstra Kattegatt 2014. 
• 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. 2020. Beslut om bildande av naturreservatet Skånska Kattegatt. 
• Länsstyrelsen Skåne. 2020. Grön infrastruktur i Skåne – nulägesbeskrivning 2020. 
• Länsstyrelsen Skåne. 2020. Skötselplan för naturreservatet Skånska Kattegatt. 
• Länsstyrelsen Skåne. 2022. Kartor och underlag för planeringsarbete Grön infrastruktur. 

Information finns på Länsstyrelsen Skånes hemsida.  
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• Olsson, P. 2005. Inventering av ålgräsängar längs Skånes kust. Länsstyrelsen Skåne. 

• VISS. 2022. VattenInformationsSystem Sverige hemsida. 

 

HOG006 Lerhamns fälad (klass 1) 
 

 
Foto: Mats Sjöberg/Länsstyrelsen Skåne 

 

Motiv till klassning 
Gräsmarker med lång hävdkontinuitet som har höga biotop- och artvärden. Den vidare 
naturvårdsbedömningen i det regionala naturvårdsprogrammet från 1997 var också klass 1. 

Beskrivning 
Längs kusten finns omfattande klapperstensområden med rundslipade stenar av sandsten, 
kalksten och skiffer som har transporterats med inlandsisen. Kustheden mellan Lerhamn och 
Nyhamnsläge har varit betad i århundraden och ingick förr i den stora utmarken i Kullabygden. 
Närheten till havet har skapat vindpinade snår av en, slån, nypon och fläder. På gräshedarna 
blommar bland annat gulmåra, trift och backtimjan på torrare partier. Närmare havet finner man 
salttåliga växter som salttåg, glasört och saltört. I området växer också det svårfunna gräset 
ormax. Strax söder om Lerhamn finns ett rikkärr med många hävdgynnade arter. I rikkärret 
växer bl.a. loppstarr, darrgräs, kärrsälting, majnycklar och tätört. I små vattensamlingar finns 
både salamandrar och grodor, bl.a. klockgroda. Fågellivet är rikt med arter som gravand, 
strandskata, rödbena och tofsvipa på de öppna strandängarna och gulsparv, törnskata, hämpling 
och gärdsmyg i busksnåren. 

Biotopvärden 
Kusthed med strandäng, ljunghed, rikkärr och fuktängar med inslag av buskage och dammar. 
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Artvärden 
Totalt har ett 70-tal rödlistade arter påträffats i området sedan 1990. Bland de rödlistade 
växterna finns plattsäv (VU), rödsäv (VU), blågrönt mannagräs (VU), ormax (VU), smal 
käringtand (VU) och krypfloka (VU). Ett antal rödlistade svampar har också noterats i området, 
t.ex. stinklerskivling (NT), ögonnopping (NT) och lädervaxskivling (NT). De enda rödlistade 
insekterna som har noterats i området är kragsmalvivel (NT) och mindre blåvinge (NT). Bland 
fåglarna kan gravand (NT), strandskata (NT), tofsvipa (VU) och buskskvätta (NT) nämnas. 

Ekologiska samband 
Gräsmarkerna har spridningssamband med andra värdefulla gräsmarker på halvön i GI:S 
planeringsunderlag, t.ex. i norr vid Möllehässle och västra Kullaberg samt i öst vid Arild och 
Skäret. 

Förutsättningar för bevarande 
Fortsatt beteshävd utan gödselpåverkan. Vid behov röjning av igenväxningsvegetation. Goda 
förutsättningar för bevarande genom naturreservatet. 

Status 
• Området ingår i naturreservatet Kustheden Nyhamnsläge-Lerhamn (2004). 
• I området ingår Natura 2000-område Möllehässle-Kullens havsbad (2004). 
• Hela området är av riksintresse för naturvården, Kullaberg (2000). 
• Hela området är av riksintresse för friluftslivet, Kullaberg med kusten Höganäs-

Helsingborg och Pålsjö skog (2017). 
• Hela området ingår i riksintressen med geografiska bestämmelser, Kullaberg och 

Hallandsåsen med angränsande kustområden (1987).  

• Strandskydd längs kusten (upp till 300 meter). 

Referenser 
• ArtDatabanken. 2021. Artportalen enligt rödlistan 2020. 
• Bager, H & Persson, A. 2009. Skånes rikkärr. Rapport 2009:41. Länsstyrelsen Skåne.  
• 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. 2004. Beslut om bildande av naturreservatet Kustheden 

Nyhamnsläge-Lerhamn. 
• Länsstyrelsen Skåne. 2004. Fastställelse av skötselplan för naturreservatet Kustheden 

Nyhamnsläge-Lerhamn. 
• Länsstyrelsen Skåne. 2005. Bevarandeplan för Natura 2000-område Möllehässle –

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

Information finns på Länsstyrelsen Skånes hemsida.  
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• Länsstyrelsen Skåne. 2022. Kulturmiljöprogram: Kullaberg-Krapperup. Information 
finns på Länsstyrelsen Skånes hemsida. 

• Nilsson, KG. 2011. Häckfågelinventering av naturreservaten: Nyhamnsläge – 
Strandbadens kusthedsreservat, kustheden Nyhamnsläge - Lerhamn och Möllehässle 
naturreservat. 

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

 

HOG007 Bölsåkra och Tranekärr (klass 2) 
 

 
Foto: Mats Sjöberg/Länsstyrelsen Skåne 

 

Motiv till klassning 
Varierat landskap med naturbetesmarker, igenväxande gräsmarker, klippor och strandmiljöer 
med höga biotopvärden som har motiverat bildande av naturreservat. Den bredare 
naturvärdesbedömningen i det regionala naturvårdsprogrammet från 1997 var också klass 2. 

Beskrivning 
Området är beläget vid havet mellan Skäret och Svanshall på norra sidan av Kullahalvön och 
utgörs av ett varierat, småbrutet odlingslandskap med omväxlande skogsdungar, fäladsmarker, 
kulturbetesmarker och åkrar som övergår i buskmarker, klippor och strandmiljöer närmare 
havet. I området finns flera dramatiska stenformationer. Delar av fälads- och hagmarkerna betas 
ännu, medan andra partier fritt fått växa igen till skog. Dessa skogsdungar utgörs främst av 
blandlövskogar med bok, ek, asp, björk och al. Här och var finns planteringar med gran och tall. 
På fäladsmarken finner man en flora bestående främst av ljung och kråkris med inslag av 
klockljung. Djurlivet är förhållandevis rikt. Området norr om kustvägen är av betydelse som 
strövområde, medan det som ligger söder om vägen är mer otillgängligt. 
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Biotopvärden 
Gräsmarker med lång hävdkontinuitet, buskmarker, klippor och strandmiljöer.  

Artvärden 
Ett 50-tal rödlistade arter är påträffade i området sedan 1990. Bland de rödlistade kärlväxterna 
finns ängsnattviol (NT), plattsäv (VU), borstsäv (EN), smal käringtand (VU), sydspärgel (NT) 
och lungrot (VU). De påträffade rödlistade insekterna utgörs av nordlig buksimmare (NT), 
sexfläckig bastardsvärmare (NT) och ängsmetallvinge (NT). Bland fåglarna kan t.ex. ejder (EN), 
kentsk tärna (NT), smålom (NT) och rörsångare (NT) nämnas. 

Ekologiska samband 
Området ligger strax utanför värdetrakt för gräsmark och spridningsmöjligheter finns till flera 
närliggande värdefulla gräsmarker. Området ingår i värdetrakt för ädellövskog i GI:s 
planeringsunderlag med spridningssamband till ädellövskogarna på Kullaberg.  

Förutsättningar för bevarande 
Fortsatt betesdrift utan gödselpåverkan. 

Status 
• Området ingår i Natura 2000 område Skäldervikens östra klippkust SE0430099 (2004). 
• Området ingår i naturreservatet Bölsåkra-Tranekärr (1985). 
• Hela området är av riksintresse för naturvården, Kullaberg (2000). 
• Hela området är av riksintresse för friluftslivet, Kullaberg med kusten Höganäs-

Helsingborg och Pålsjö skog (2017). 
• Hela området ingår i HELCOM Kullaberg-Skälderviken. 
• Området ingår i riksintressen med geografiska bestämmelser, Kullaberg och 

Hallandsåsen med angränsande kustområden (1987).  

• Strandskydd längs kusten (upp till 300 meter). 

Referenser 
• ArtDatabanken. 2021. Artportalen enligt rödlistan 2020. 
• Höganäs kommun. 2017. Kullahalvöns natur – Naturvårdsplan för Höganäs kommun 

2017-2026. 
• Länsstyrelsen Malmöhus län. 1985. Beslut om bildande av naturreservatet Bölsåkra-

Tranekärr. 
• Länsstyrelsen Malmöhus län. 1986. Fastställelse av skötselplan för naturreservatet 

Bölsåkra-Tranekärr. 
• Länsstyrelsen Malmöhus län. 1997. Från Sandhammaren till Kullaberg. Skånska natur- 

och kulturmiljöer. 
• Länsstyrelsen Skåne. 2017. Upphävande av del av naturreservatet Bölsåkra-Tranekärr. 
• Länsstyrelsen Skåne. 2019. Bevarandeplan för Natura 2000-området Skäldervikens östra 

klippkust SE0430099. 
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• Länsstyrelsen Skåne. 2022. Kartor och underlag för planeringsarbete Grön infrastruktur. 
Information finns på Länsstyrelsen Skånes hemsida.  

• Länsstyrelsen Skåne. 2022. Kulturmiljöprogram: Kullaberg-Krapperup. Information 
finns på Länsstyrelsen Skånes hemsida. 

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

 

HOG008 Zackows mosse (klass 2) 
 

 
Foto: Per Blomberg/Skånska bilder 

 

Motiv till klassning 
Rikkärr med mycket höga biotop- och artvärden som har motiverat Natura 2000-område. I det 
regionala naturvårdsprogrammet från 1997 bedömdes området som klass 1, men på grund av 
begränsad areal bedöms området idag motsvara klass 2 ur ett regionalt perspektiv. 

Beskrivning 
Zackows mosse ligger nordost om Höganäs i ett intensivt jordbrukslandskap. Mossen är en liten 
kvarvarande rest av en gammal slåttermark och här finns värdefulla partier med rikkärr och 
kalkfuktäng. Zackows mosse har lång tradition med slåtter och betades fram till 1960-talet med 
nötkreatur. Slåttern återupptogs 1982 och idag slås de öppna partierna av mossen årligen. De 
östra två tredjedelarna av området användes som ängsmark runt 1900, medan den västra delen 
var bevuxen med lövträd. De öppna partierna strax söder om dagens kalkfuktäng och rikkärr har 
periodvis varit uppodlade. Den finaste och mest utvecklade delen av kärret ligger i väster. Här är 
extremrikkärret inhägnat och efterbete sker endast under en kort period. Extremrikkärret är 
topogent och översilas av kalkhaltigt vatten. Blekeutfällning sker över små områden. I rikkärret 
är tagelsäv och vass rikligt förekommande. Bland de typiska rikkärrsarterna finns gräsull, 
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vaxnycklar, loppstarr, kärrsälting och fetbålsmossa. Zackows mosse är en av få lokaler i Skåne 
med förekomst av orkidén gulyxne. Mossen hyser också en rik molluskfauna med 24 påträffade 
landsnäckor. Här finns bl.a. kalkkärrsgrynsnäcka och smalgrynsnäcka. Det har skett en viss 
uttorkning av kärret under 1900-talet genom dikningar, en grävd damm och den uppväxande 
skogs- och buskmarken runt kärret. Vissa floraförändringar har noterats under 1900-talets andra 
hälft, t.ex. har majviva och smörbollar, som förr var rikligt förekommande i området, 
försvunnit och gulyxne har minskat kraftigt. 

Biotopvärden 
Rikkärr, fuktäng och sumpskog. 

Artvärden 
Totalt har ett 50-tal rödlistade arter påträffats i området sedan 1990. Bland de rödlistade 
kärlväxterna finns gulyxne (VU), loppstarr (NT), blågrönt mannagräs (VU) och småvänderot 
(VU). Bland de rödlistade svamparna kan tusengömming (NT), ögonvaxskivling (NT) och 
kandelabersvamp (NT) nämnas. Bland de rödlistade ryggradslösa djuren finns getinglik 
svampmygga (NT), violettkantad guldvinge (NT), kärrpuppsnäcka (NT) och 
kalkkärrsgrynsnäcka (NT). Till fågelfaunan i området hör bl.a. mindre hackspett (NT), hussvala 
(VU) och buskskvätta (NT). 

Ekologiska samband 
Rikkärr med säregen artsammansättning som ligger relativt isolerat i landskapet. 

Förutsättningar för bevarande 
Fortsatt slåtterhävd med efterbete och röjning av sly och buskar. Efterbete bör ske med stor 
varsamhet då mjukmattorna och dess snäckor är känsliga för tramp. Ingen negativ påverkan på 
hydrologi eller vattenkvalitet. Det bör vidtas åtgärder mot tillrinningen av näringsrikt vatten. 

Status 
• Området ingår i Natura 2000-området Zackows mosse SE0430142 (2004). 
• Hela området är av riksintresse för naturvården, Kullaberg (2000). 
• Hela området är av riksintresse för friluftslivet, Kullaberg med kusten Höganäs-

Helsingborg och Pålsjö skog (2017). 
• Hela området ingår i riksintressen med geografiska bestämmelser, Kullaberg och 

Hallandsåsen med angränsande kustområden (1987). 

Referenser 
• ArtDatabanken. 2021. Artportalen enligt rödlistan 2020. 
• Bager, H & Persson, A. 2009. Skånes rikkärr. Rapport 2009:41. Länsstyrelsen Skåne.  
• Höganäs kommun. 2017. Kullahalvöns natur – Naturvårdsplan för Höganäs kommun 

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

och kulturmiljöer. 
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• Länsstyrelsen Skåne. 2018. Bevarandeplan för Natura 2000-området Zackows mosse 
SE0430142. 

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

• Länsstyrelsen Skåne. 2022. Kulturmiljöprogram: Kullaberg-Krapperup. Information 
finns på Länsstyrelsen Skånes hemsida. 

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

 

HOG009 Krapperup (klass 2) 
 

 
Foto: Per Blomberg/Skånska bilder 

 

Motiv till klassning 
Ädellövskog med höga biotop- och artvärden. Den vidare naturvårdsbedömningen i det 
regionala naturvårdsprogrammet från 1997 var också klass 2.  

Beskrivning 
En örtrik, delvis fuktig ädellövskog med alm, ask, lind, klibbal, hassel, ek och bok i anslutning 
till Krapperups slottspark. Delar av området har sannolikt ursprungligen utgjort en del av den 
anlagda parken, men har senare utvecklats ganska fritt mot naturskog. Den västra delen av 
skogen är källpåverkad och har lång skoglig kontinuitet, medan den östra har varit uppodlad. I 
norra delen av området finns spår av fornåkrar. Både i skogen och i slottsparken finns gamla träd 
och till floran hör bl.a. gulsippa och storrams. 

Biotopvärden 
Ädellövskog med värdefulla strukturer och substrat som död ved. 
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Artvärden 
Ett 60-tal rödlistade arter har påträffats sedan 1990, främst besökande fågelarter. Bland 
kärlväxterna finns hålnunneört (NT), gatmålla (CR), etternässla (NT) och desmeknopp (NT). 
Bland de rödlistade svamparna finns arter som tusengömming (NT), almkrämskinn (NT), 
rödfotad nagelskivling (NT), korallticka (NT), grenticka (VU) och kortfotkremla (NT). 
Insektsfaunan är inte väl undersökt. Till fågelfaunan hör t.ex. mindre hackspett (NT), entita 
(NT), svartvit flugsnappare (NT) och tornseglare (EN). 

Ekologiska samband 
Området ingår i värdetrakt för ädellövskog i GI:s planeringsunderlag och har spridningssamband 
till bl.a. Kullabergs ädellövskogar. Limniska spridningslänkar finns till Öresund.  

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

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

Helsingborg och Pålsjö skog (2017). 
• Hela området ingår i riksintressen med geografiska bestämmelser, Kullaberg och 

Hallandsåsen med angränsande kustområden (1987). 

• Strandskydd omfattar delar av området i väst (upp till 300 meter). 

Referenser 
• ArtDatabanken. 2021. Artportalen enligt rödlistan 2020. 
• 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. 2022. Kartor och underlag för planeringsarbete Grön infrastruktur. 

Information finns på Länsstyrelsen Skånes hemsida.  
• Länsstyrelsen Skåne. 2022. Kulturmiljöprogram: Kullaberg-Krapperup. Information 

finns på Länsstyrelsen Skånes hemsida. 
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HOG010 Görse källa (klass 2) 
 

 
Foto: Per Blomberg/Skånska bilder 

 

Motiv till klassning 
Källpåverkade gräsmarker med höga artvärden. Området hade klass 1 i det tidigare regionala 
naturvårdsprogrammet från 1997, men bristande hävd och förlust av finare flora samt områdets 
begränsade storlek motiverar idag inte högre än klass 2.  

Beskrivning 
Görse källa ger upphov till det lilla vattendraget Görsen, som är ett biflöde till Görslövsån. Den 
ursprungliga källan har lagts igen och den nuvarande utgörs av en stensatt bassäng - ”tvättkaret”. 
Området har nyttjats som kommunal vattentäkt, vilket medförde att grundvattenytan sänktes 
och området torkades ut. Fram till 1930-/1940-talet fanns här artrika rikkärr och kalkfuktängar 
men markfloran är numera artfattig. Så sent som i början av 1990-talet fanns majviva kvar i 
området. Idag utgörs de blötaste delarna av lövsumpskog och på mullrikare partier växer bl.a. 
ask, ek och asp. Dessa skogspartier saknar dock skoglig kontinuitet. De öppnare delarna består 
främst av högörtängar med en minskande population av krissla och backruta. Fågellivet är rikt 
med häckande rosenfink och steglits. I Görsen finns bl.a. ål och småspigg. 

Biotopvärden 
Fuktängar, högörtängar och sumpskog. 

Artvärden 
Totalt är ett 30-tal rödlistade arter, varav flertalet fågelarter, noterade sedan 1990. Bland 
kärlväxterna finns backruta (NT) som har minskat kraftigt och krusfrö (NT). Grynig filtlav (NT) 
har också noterats i området. Till fågelfaunan hör bl.a. tofsvipa (VU), rosenfink (NT), gulsparv 
(NT) och sävsparv (NT). 
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Ekologiska samband 
Området är relativt isolerat från liknande miljöer i landskapet. Görsen är limnisk spridningslänk 
till Görslövsån. 

Förutsättningar för bevarande 
Återställd hydrologi, röjning och återupptagen hävd för att återskapa områdets värden. 

Status 
• Hela området är av riksintresse för naturvården, Kullaberg (2000). 

• Hela området ingår i riksintressen med geografiska bestämmelser, Kullaberg och 
Hallandsåsen med angränsande kustområden (1987). 

Referenser 
• ArtDatabanken. 2021. Artportalen enligt rödlistan 2020. 
• Eklöf, A. 2011. Fiskundersökningar i Görslövsån och Oderbäcken. Höganäs kommun. 
• Green, O. 2019. Villaträdgården som lundmiljö. SLU Alnarp. 
• 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. 2022. Kartor och underlag för planeringsarbete Grön infrastruktur. 

Information finns på Länsstyrelsen Skånes hemsida.  
• Länsstyrelsen Skåne. 2022. Kulturmiljöprogram: Kullaberg-Krapperup. Information 

finns på Länsstyrelsen Skånes hemsida. 
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HOG011 Kusten mellan Lerberget och Viken (klass 2) 
 

 
Foto: Per Blomberg/Skånska bilder 

 

Motiv till klassning 
Strand- och gräsmarker med höga biotop- och artvärden som utgör ett viktigt spridningsstråk 
längs kusten. Den vidare naturvårdsbedömningen i det regionala naturvårdsprogrammet från 
1997 var också klass 2. 

Beskrivning 
Kusten mellan Lerberget och Viken utgör rester av de i äldre tid mer utbredda kusthedarna längs 
den norra Öresundskusten. Särskilt väl utbildad är dessa inom Väsby strandmark i norra delen av 
området, där kustheden utgörs av en öppen, ljungdominerad hed, som mot havet övergår i en 
sandstrand. Parallellt med stranden löper här en fyra meter hög vall som härrör från en tidigare 
kustlinje (Litorinavallen). Kustheden karakteriseras av bland annat ljung, kråkris och mer eller 
mindre sluten gräshedsvegetation. På några platser växer martorn. Längs nästan hela 
kuststräckan förekommer även viss dynbildning med karakteristisk vegetation. Särskilt väl 
framträdande är dynerna norr och söder om Väsby strandmark. De grunda vattenområdena 
utanför stranden är blockrika och på några platser finns låga revbildningar. Hela kuststräckan är 
estetiskt tilltalande och har stor betydelse för rekreation och friluftsliv, särskilt bad. Inom 
naturreservatet (Väsby strandmark) och söderut längs kusten finns en mindre golfbana. 

Biotopvärden 
Strandhedar och strandområden med både sandstrand och stenstrand. 

Artvärden 
Totalt har ett 70-tal rödlistade arter noterats sedan 1990, främst kärlväxter och fåglar. Bland 
kärlväxterna kan nämnas gråsvingel (NT), martorn (VU), åkerfibbla (VU), hedblomster (VU), 
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ljungögontröst (VU), klittviol (VU) och backsippa (VU). Även några rödlistade svampar är 
rapporterade, kopparchampinjon (NT), stornopping (NT) och hedröksvamp (NT). Bland 
fågelarterna kan nämnas tofsvipa (VU), sånglärka (NT), stare (VU) och ängspiplärka (NT). 

Ekologiska samband 
Viktigt spridningsstråk för gräsmarksarter och strandlevande arter längs kusten. Ett vattendrag 
mynnar i området. 

Förutsättningar för bevarande 
Bevara kusthedarna öppna genom t.ex. röjning av igenväxningsvegetation vid behov. 

Status  
• I norr ingår naturreservatet Väsby strandmark (1961). 
• 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. 
• Höganäs kommun. 2017. Kullahalvöns natur – Naturvårdsplan för Höganäs kommun 

2017-2026. 
• Länsstyrelsen Malmöhus län. 1961. Bildande av naturreservatet Väsby strandmark. 
• Länsstyrelsen Malmöhus län. 1980. Disposition och skötselplan för naturreservatet 

Väsby strandmark. 
• Länsstyrelsen Malmöhus län. 1997. Från Sandhammaren till Kullaberg. Skånska natur- 

och kulturmiljöer. 
• Länsstyrelsen Skåne. 2020. Beslut om nya ordningsföreskrifter för naturreservatet Väsby 

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

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

Länsstyrelsen Skånes hemsida. 
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HOG012 Görslövsåns mader (klass 2) 
 

 
Foto: Mats Sjöberg/Länsstyrelsen Skåne 

 

Motiv till klassning 
Vattendrag och gräsmarker med höga biotop- och artvärden. Området är skyddat som statligt 
naturreservat. I den vidare bedömningen av naturvärden i naturvårdsprogrammet 1997 var 
bedömningen klass 1. Områdets påverkan av uppodling, gödsling och näringsbelastning i ån gör 
att bedömningen idag blir klass 2. 

Beskrivning 
Landskapet kring Görslövsån-Madgropen är flackt och mycket låglänt. Dalgången skiljer 
Kullahalvön från resten av den nordvästskånska slättbygden och utgör en rest av det sund som 
till för 2000 år sedan utgjorde en förbindelselänk mellan Skälderviken och Öresund. Görslövsån 
är det största vattendraget i kommunen. Ån har varit utsatt för omfattande kanalisering och 
utdikning vid ett par tillfällen. Den långsamma avrinningen och ringa nivåskillnaden gör att 
markerna kring ån ofta översvämmas vid riklig nederbörd i kombination med högt vatten i 
Skälderviken. Saltvatten kan tränga in flera kilometer i ån. Översvämningarna är en förutsättning 
för den fuktängsvegetation som breder ut sig längs ån. Områdets vegetation innehåller därför 
såväl söt- som saltvattensberoende växter. Området har stor betydelse för både häckande som 
flyttande våtmarksfåglar. Till de häckande fåglarna hör bl.a. storspov, gulärla, buskskvätta och 
brun kärrhök. I ån förekommer gädda, abborre, småspigg och ål. Landskapet i denna mycket 
flacka ådal är tilltalande. 

Biotopvärden 
Vattendrag och fuktiga ängsmarker. 
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Artvärden 
Totalt är ett 30-tal rödlistade arter kända från området sedan 1990, huvudsakligen fåglar. De 
sällsynta lavarna sydlig ladlav (EN) och grå ladlav (CR) växer på obehandlade ekstolpar i 
området. Nordlig buksimmare (NT) är den enda rödlistade insekten som har noterats. Bland de 
rödlistade fåglarna finns t.ex. tofsvipa (VU), storspov (EN), blå kärrhök (NT), rörsångare (NT) 
och buskskvätta (NT). 

Ekologiska samband 
Viktigt våtmarksområde med potential för utveckling. Gräsmarkerna längs ån har 
spridningssamband med gräsmarkerna längs Skäldervikens kust. Görslövsån utgör i denna del 
limnisk värdekärna i GI:s planeringsunderlag.   

Förutsättningar för bevarande 
Fortsatt hävd i form av bete eller slåtter. Röjning av igenväxningsvegetation vid behov. Ingen 
negativ påverkan på vattendragets kvalitet, morfologi eller hydrologi. 

Status 
• Området ingår i naturreservatet Görslövsåns mader (2006). 
• Stora delar är av riksintresse för naturvården, Farhult-Görslövsån-Vegeåns mynning 

(2000). 
• Mindre delar i nordöst ingår i riksintressen med geografiska bestämmelser, Kullaberg 

och Hallandsåsen med angränsande kustområden (1987). 

• Strandskydd längs ån (upp till 300 meter). 

Referenser 
• ArtDatabanken. 2021. Artportalen enligt rödlistan 2020. 
• Eklöf, A. 2011. Fiskundersökningar i Görslövsån och Oderbäcken. Höganäs kommun. 
• 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. 2006. Bildande av naturreservatet Görslövsåns mader. 
• Länsstyrelsen Skåne. 2006. Fastställelse av skötselplan för naturreservatet Görslövsåns 

mader. 
• Länsstyrelsen Skåne. 2016. Beslut om ändring av föreskrifter i delar av naturreservatet 

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

Information finns på Länsstyrelsen Skånes hemsida.  
• Magnusson, M. 1990. Markanvändningen 1975 och 1990 kring mellersta delen av 

Görslövsån. Kullabygdens Naturskyddsförening. 

• VISS. 2022. Görslövsån. VattenInformationsSystem Sverige hemsida. 

 



Naturvärdesöversikt 
År: 2022  Sida 30 av 47 
 

HOG013 Kullens havsbad (klass 2) 
 

 
Foto: Mats Sjöberg/Länsstyrelsen Skåne 

 

Motiv till klassning 
Området är avsatt som naturreservat och Natura 2000-område på grund av sina höga biotop- 
och artvärden. Även i det regionala naturvårdsprogrammet från 1997 bedömdes området som 
klass 2. 

Beskrivning 
Mellan Nyhamnsläge och Strandbaden finns en större sammanhängande kustzon med sandstrand 
och svagt utvecklade dyner med bland annat sandrör och strandråg. Sällsynt uppträder även 
martorn. Bakom strandzonen utbreder sig en oexploaterad rest av den gamla kustheden med 
arter som borsttåtel, sandstarr, backtimjan, fårsvingel, ljung och kråkris. Längs bebyggelsen i 
öster finns en planterad tallskog. Området har även geovetenskapliga värden genom att flera rev 
med stenar och grund har bildats långt ut i havet. Dessa grundområden är värdefulla för rastande 
sjöfåglar. Kustområdet är av mycket stor betydelse för det rörliga friluftslivet i Kullabygden. I 
området finns en välbesökt badplats. 

Biotopvärden 
Kusthedens karakteristiska successionsstadier från borsttåtelhed via örtrik fårsvingelhed till 
rished är väl representerade. Här finns också frisk låglandsgräsmark, perenn vegetation på 
steniga stränder, fuktängar med blåtåtel och starr, sanddyner i olika stadier och salta 
strandängar. 

Artvärden 
Totalt över 100 rödlistade arter har påträffats i området sedan 1990. Bland de rödlistade 
kärlväxterna finns bl.a. rutlåsbräken (VU), blågrönt mannagräs (VU), klittviol (VU), sandmålla 
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(VU), martorn (VU) och taggkörvel (VU). Bland insekterna finns smal frölöpare (NT), 
dynfrölöpare (NT), hedsidenbi (NT), stäppsmalbi (VU) samt flera fjärilsarter. Fågelfaunan är 
artrik med rödlistade häckande arter som ejder (EN) och stare (VU).  

Ekologiska samband 
Viktiga ekologiska spridningssamband mellan strandmiljöer och strandhedar längs 
Öresundskusten. Flera vattendrag mynnar i området. 

Förutsättningar för bevarande 
Fortsatt beteshävd av strandängarna och röjning av buskar och träd. 

Status 
• Området ingår i Natura 2000-område Möllehässle-Kullens havsbad SE0430082 (2004). 
• Området ingår i naturreservatet Nyhamnsläge-Strandbadens kusthedsreservat (1977). 

Det råder tillträdesförbud under perioder på udden. 
• 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. 
• Höganäs kommun. 2017. Kullahalvöns natur – Naturvårdsplan för Höganäs kommun 

2017-2026. 
• Länsstyrelsen Malmöhus län. 1977. Beslut om bildande av naturreservat Nyhamnsläge-

Strandbaden. 
• Länsstyrelsen Malmöhus län. 1977. Disposition och skötselplan för naturreservatet 

Nyhamnsläge-Strandbaden. 
• Länsstyrelsen Malmöhus län. 1979. Ändring av skötselplanen för naturreservatet 

Nyhamnsläge-Strandbaden. 
• Länsstyrelsen Malmöhus län. 1997. Från Sandhammaren till Kullaberg. Skånska natur- 

och kulturmiljöer. 
• Länsstyrelsen Skåne. 2005. Bevarandeplan för Natura 2000-området Möllehässle-

Kullens havsbad SE0430082. 
• Länsstyrelsen Skåne. 2020. Beslut om nya ordningsföreskrifter för naturreservatet 

Nyhamnsläge-Strandbadens kusthedsreservat. 
• Nilsson, KG. 2011. Häckfågelinventering av naturreservaten: Nyhamnsläge – 

Strandbadens kusthedsreservat, kustheden Nyhamnsläge - Lerhamn och Möllehässle 
naturreservat. 

• Olsson, K-A. m.fl. (red), 2003. Floran i Skåne. Vegetation och utflyktsmål. Lund. 
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HOG014 Kustnära havsområde mellan Arild och Jonstorp (klass 2) 
 

 
Foto: Mats Sjöberg/Länsstyrelsen Skåne 

 

Motiv till klassning 
Gunda havsmiljöer med höga biotop- och artvärden. Delar av området var med i det regionala 
naturvårdsprogrammet 1997 men kunskapen om övriga delars biologiska värden har medfört en 
uppvärdering av de biologiska värdena. 

Beskrivning 
Kustnära havsområde mellan Arild och Jonstorp. Området sträcker sig ut till 10 meters djup. 
Bottenförhållandena är blandade och består av sand, grus och sten. Strandlinjen utgörs delvis av 
steniga stränder och delvis av låga strandklippor och har en hög grad av naturlighet.  

Biotopvärden 
Relativt naturliga miljöer och variation i bottenmaterial och exponeringsgrad. Bitvis låg 
påverkansgrad.  

Artvärden  
Kusten i området är ett viktigt lek- och uppväxtområde för många fiskarter. Här finns bl.a. 
horngädda, sill, skarpsill, ål (CR), femtömmad skärlånga, röt- och oxsimpa samt arterna torsk 
(VU), lyrtorsk (CR), vitling (VU) och sjurygg. Området är också viktigt för födosökande fågel. 

Ekologiska samband 
Viktigt lek- och uppväxtområde för många fiskarter. 

Förutsättningar för bevarande 
Ingen negativ påverkan på vattenmiljön, fiskpopulationer, bottenförhållanden eller 
vattenkvaliteten.  
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Status 

• De djupare delarna ingår i det stora Natura 2000-området Nordvästra Skåne havsområde 
SE0420360 (2016). 

• I området ingår delar av naturreservatet Bölsåkra-Tranekärr (1985). 
• I norr ingår delar av naturreservatet Nabben (1995). 
• Området är av riksintresse för naturvården, Kullaberg (2000). 
• Området är av riksintresse för friluftslivet, Kullaberg med kusten Höganäs-Helsingborg 

och Pålsjö skog (2017). 
• Området ingår i HELCOM Kullaberg-Skälderviken. 

• Strandskydd längs strandlinjen (upp till 300 meter). 

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. 
• Höganäs kommun. 2017. Kullahalvöns natur – Naturvårdsplan för Höganäs kommun 

2017-2026. 
• Länsstyrelsen Malmöhus län. 1985. Beslut om bildande av naturreservatet Bölsåkra-

Tranekärr. 
• Länsstyrelsen Malmöhus län. 1986. Fastställelse av skötselplan för naturreservatet 

Bölsåkra-Tranekärr. 
• Länsstyrelsen Malmöhus län. 1994. Beslut och skötselplan för Nabbens naturreservat. 
• Länsstyrelsen Malmöhus län. 1997. Från Sandhammaren till Kullaberg. Skånska natur- 

och kulturmiljöer. 
• Länsstyrelsen Skåne. 2017. Upphävande av del av naturreservatet Bölsåkra-Tranekärr. 
• Länsstyrelsen Skåne. 2020. Grön infrastruktur i Skåne – nulägesbeskrivning 2020. 
• Länsstyrelsen Skåne. 2022. Kartor och underlag för planeringsarbete Grön infrastruktur. 

Information finns på Länsstyrelsen Skånes hemsida.  
• Nilsson, KG. 2009. Nabben och Strandhagen, Arild. Två naturreservat utmed 

Skäldervikens sydvästra kust. Häckfågelinventering, 2009. 
• Olsson, P. 2005. Inventering av ålgräsängar längs Skånes kust. Länsstyrelsen Skåne. 

• VISS. 2022. Skälderviken. VattenInformationsSystem Sverige hemsida. 
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HOG015 Södra Skälderviken (klass 2) 
 

 
Foto: Per Blomberg/Skånska bilder 

 

Motiv till klassning 
Grunda till medeldjupa havsområden med höga biotop- och artvärden. Området var även med i 
det regionala naturvårdsprogrammet från 1997. 

Beskrivning 
Området består av en del av Skälderviken med djup mellan 10 och 20 meter. Botten utgörs av 
finsand och mjuk lera. Språngskiktet ligger normalt på kring 15 meters djup men varierar under 
året beroende på väder och strömmar. På mjukbottnarna lever bland annat sjöpennor, 
havsborstmaskar, ormstjärnor, musslor, snäckor, kräftdjur och fiskar som plattfiskar och 
smörbultar. Tumlare förekommer regelbundet i området. Periodvis uppstår syrebrist i delar av 
Skälderviken. Bottnar precis under saltsprångskiktet är särskilt utsatta för detta. 

Biotopvärden 
Mjukbottnar med vissa förekomster av det hotade artsamhället sjöpennor och grävande 
megafauna. 

Artvärden 
Mjukbottenfauna med många grävande arter. Förekomst av tumlare och säl. Området är också 
viktigt för födosökande fågel. 

Ekologiska samband 
Havsområdet utgör en betydelsefull födoresurs där fisk, kräftdjur, snäckor, musslor och andra 
bottendjur utgör viktig föda för bl.a. tumlare, säl och fågel. 



Naturvärdesöversikt 
År: 2022  Sida 35 av 47 
 
Förutsättningar för bevarande 
Ingen negativ påverkan på fiskbestånd, bottenliv och vattenkvalitet. 

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

(2016). 
• Mindre delar i väster är av riksintresse för friluftslivet, Kullaberg med kusten Höganäs-

Helsingborg och Pålsjö skog (2017).  

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. 
• 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. VattenInformationsSystem Sverige hemsida. 
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HOG016 Kustnära havsområde mellan Mölle och Viken (klass 2) 
 

 
Foto: Björn Olsson/Länsstyrelsen Skåne 

 

Motiv till klassning 
En ganska mångformig miljö med vattenvegetation, hårdbotten och rev som tillsammans med 
den ganska opåverkade strandlinjen ger förutsättningar för höga biotop- och artvärden. Området 
var även med i det regionala naturvårdsprogrammet från 1997. 

Beskrivning 
Kustnära havsområde mellan Mölle och Viken. Området sträcker sig ut till 10 meters djup. 
Bottnen består främst av sten och block men har inslag av sand- och lerbotten. Flera Natura 
2000-naturtyper har identifierats i den marina miljön. Makroalger dominerar stora delar av 
området och dess artsammansättning varierar med djupet. Här finns även inslag av områden med 
ålgräs och blåmusselbankar. I området finns koralldjur och viktiga uppväxtområden för bl.a. 
torsk. Tumlare förekommer i området under hela året men som mest frekvent under 
sommarhalvåret. Både knubb- och gråsäl förekommer också. Området är också viktigt för 
rastande och övervintrande änder, bl.a. svärta och sjöorre. Strandlinjen utgörs främst av steniga 
stränder och sandstränder och har en hög grad av naturlighet.  

Biotopvärden 
Hårdbottnar, rev, ålgräsängar och relativt opåverkad strandlinje.  

Artvärden 
Knubbsäl och tumlare rör sig frekvent i området. I fiskfaunan påträffas bland annat ål (CR), torsk 
(VU), paddtorsk, småfläckig rödhaj. Även många bottenlevande djur som sjöstjärnor, snäckor, 
musslor och kräftdjur finns i området. Ejder (EN) och svärta (VU) födosöker i området. 
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Ekologiska samband 
Här finns hög biologisk produktion som ger underlag för fiskpopulationer, rastande och 
häckande fåglar och födosökande marina däggdjur.  

Förutsättningar för bevarande 
Ingen påverkan på bottenmiljöer, fiskbestånd och vattenkvalitet. Att området omfattas av 
reservatsbestämmelser och har en skötselplan innebär att förutsättningarna för fortsatt bevarande 
är goda. 

Status 
• De djupare delarna ingår i det stora Natura 2000-området Nordvästra Skåne havsområde 

SE0420360 (2016). 
• Delar av Natura 2000-område Möllehässle-Kullens havsbad SE0430082 (2004) ingår.  

• Längs stranden ingår delar av naturreservaten: Kustheden Nyhamnsläge-Lerhamn (2004) 
och 

• Nyhamnsläge-strandbadens kusthedreservat (1977). Vid Nyhamnsläge finns ett 
fågelskyddsområde med beträdnadsförbud under perioder.  

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

Helsingborg och Pålsjö skog (2017). 
• I norr ingår en del i HELCOM Kullaberg-Skälderviken. 

• Strandskydd längs strandlinjen (upp till 300 meter). 

Referenser 
• ArtDatabanken. 2021. Artportalen enligt rödlistan 2020. 
• Carlström, J & Carlén, I. 2016. Skyddsvärda områden för tumlare i svenska vatten. 

Rapport 2016:04, AquaBiota på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. 
• Göransson, P. 2014. Naturtypskartering av hårdbottnar i Höganäs kommun 2013 och 

2014. Rapport till Samhällsbyggnadsavdelningen Höganäs kommun. 
• Höganäs kommun. 2017. Kullahalvöns natur – Naturvårdsplan för Höganäs kommun 

2017-2026. 
• Länsstyrelsen Malmöhus län. 1977. Beslut om bildande av naturreservat Nyhamnsläge-

Strandbaden. 
• Länsstyrelsen Malmöhus län. 1977. Disposition och skötselplan för naturreservatet 

Nyhamnsläge-Strandbaden. 
• Länsstyrelsen Malmöhus län. 1979. Ändring av skötselplanen för naturreservatet 

Nyhamnsläge-Strandbaden. 
• Länsstyrelsen Malmöhus län. 1997. Från Sandhammaren till Kullaberg. Skånska natur- 

och kulturmiljöer. 
• Länsstyrelsen Skåne. 2004. Beslut om bildande av naturreservatet Kustheden 

Nyhamnsläge-Lerhamn. 
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• Länsstyrelsen Skåne. 2004. Fastställelse av skötselplan för naturreservatet Kustheden 
Nyhamnsläge-Lerhamn. 

• Länsstyrelsen Skåne. 2005. Bevarandeplan för Natura 2000-område Möllehässle –
Kullens havsbad. 

• Länsstyrelsen Skåne. 2020. Beslut om nya ordningsföreskrifter för naturreservatet 
Nyhamnsläge-Strandbadens kusthedsreservat. 

• Länsstyrelsen Skåne. 2020. Grön infrastruktur i Skåne – nulägesbeskrivning 2020 
• Nilsson, KG. 2011. Häckfågelinventering av naturreservaten: Nyhamnsläge – 

Strandbadens kusthedsreservat, kustheden Nyhamnsläge - Lerhamn och Möllehässle 
naturreservat. 

• Olsson, P. 2005. Inventering av ålgräsängar längs Skånes kust. Länsstyrelsen Skåne. 

• VISS. 2022. VattenInformationsSystem Sverige hemsida. 

 

HOG017 Strandbaden (klass 2) 
 

Foto: Per Blomberg/Skånska bilder 

 

Motiv till klassning 
Höga biotop- och artvärden knutna till strandmiljön. En mindre del av området ingick i det 
regionala naturvårdsprogrammet från 1997 som klass 2. 

Beskrivning 
Kusten mellan Örestrand och Långören består av sandstrand, fördyner, vita och grå sanddyner 
samt igenväxande gräsmarker. Tidigare har vresros varit dominerande i området men den har 
bekämpats under 2000-talet. Längs stranden bildas tångvallar med särpräglad vegetation med 
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bland annat mållor. Fördynerna är bevuxna med bl.a. saltarv, marviol, strandkål och strandråg. 
Här finns stora bestånd av martorn. Området har stor betydelse för tätortsnära rekreation. 

Biotopvärden 
Värdefulla strandmiljöer med sandstrand, tångbankar, fördyner, vita och grå sanddyner och 
igenväxande gräsmarker. 

Artvärden 
Ett 80-tal rödlistade arter är noterade i området, huvudsakligen fåglar. Bland de rödlistade 
växterna finns gråsvingel (NT), vattenfräne (NT), sandmålla (VU), backtimjan (NT), 
hedblomster (VU) och martorn (VU). Rödlistade insekter som har noterats i området är bl.a. 
vasstandad trädbasbagge (NT) och rovstekeln Crossocerus binotatus (EN). Bland de rödlistade 
fågelarterna finns strandskata (NT), buskskvätta (NT), vinterhämpling (VU) och gulsparv (NT). 

Ekologiska samband 
Området har spridningssamband till liknande strandområden längs kusten. 

Förutsättningar för bevarande 
Återkommande röjningar av sly, buskar och invasiva arter för att gynna den sandlevande floran 
och faunan. Återkommande störning av markskiktet kan gynna sandlevande arter.  

Status 
• 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. 
• 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. 2020. Grön infrastruktur i Skåne – nulägesbeskrivning 2020. 
• Länsstyrelsen Skåne. 2022. Kartor och underlag för planeringsarbete Grön infrastruktur. 

Information finns på Länsstyrelsen Skånes hemsida.  
• Länsstyrelsen Skåne. 2022. Kulturmiljöprogram: Kullaberg-Krapperup. Information 

finns på Länsstyrelsen Skånes hemsida. 

• Olsson, K-A. m.fl. (red), 2003. Floran i Skåne. Vegetation och utflyktsmål. Lund. 
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HOG018 Vikens södra strand 
 

 
Foto: Richard Åkesson/Höganäs kommun 
 

Motiv till klassning 
Höga biotop- och artvärden som påminner om förutsättningarna i naturreservatet (Domsten-
Viken) direkt söder om området. Den vidare naturvårdsbedömningen i det regionala 
naturvårdsprogrammet 1997 var klass 1 för hela strandområdet men den begränsade arealen och 
jämförelser med andra liknande områden i ett regionalt perspektiv ger en lägre värdering av de 
biologiska värdena idag. 

Beskrivning 
Området omfattar kusten mellan Viken och kommungränsen i söder och består av sandstrand, 
vita och grå dyner, risdyner, torrängar, igenväxande gräsmarker och buskage. 
Gräsmarkskontinuitet finns i området som tidigare ingick i större fäladsmarker. Berggrunden 
utgörs av järnhaltiga sand- och siltsten från tidsperioden jura vilken överlagras av lermoräner och 
i markskiktet postglacial sand och grus. I området växer bl.a. backtimjan, kvanne, liten blåklocka 
och marviol. Området gränsar i söder till naturreservatet Domsten-Viken i Helsingborgs 
kommun. 

Biotopvärden 
Sandstrand med utvecklade dyner och torra gräsmarker innanför. 

Artvärden 
Här finns några naturvårdsarter noterade sedan 1990 varav två rödlistade arter: backtimjan (NT) 
och gråsvingel (NT). 
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Ekologiska samband 
Området hänger samman med liknande strandområden längs kusten. 

Förutsättningar för bevarande 
Fortsatt bete, gärna med ökat betestryck. Återkommande röjningar av sly och invasiva arter. 
Blottlagda sandytor och kanalisering av friluftslivet för att gynna fågellivet.  

Status 
• 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. 
• 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. 2020. Grön infrastruktur i Skåne – nulägesbeskrivning 2020. 
• Nilsson, L. A. 2006. Spetssandbi och andra rödlistade sandbin beroende av sälg- och 

videblommor i Sverige. En inventering och statusbedömning 2006. Länsstyrelsen 
Kalmar.  

 

HOG019 Mölle strand (klass 2) 
 

Foto: Per Blomberg/Skånska bilder 
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Motiv till klassning 
Höga biotop- och artvärden knutna till strandmiljöerna och närheten till Kullaberg och Mölle 
fälad. Området ingick inte i det regionala naturvårdsprogrammet från 1997. 

Beskrivning 
Området består av en stenig strandlinje inne i Mölle. Tidvis samlas tång längs stranden och 
tångtäkt bedrevs i området fram till 1950-talet. Strandbrinken har fyllts på med stenblock för att 
minska erosionen från havet. Stranden har en rik flora med arter som strandbeta, strandkål, 
sodaört, marviol och skörbjuggsört. Här finns också ett rikt fågelliv med bl.a. många rastande 
och födosökande fåglar. Längre norrut längs stranden övergår stenstranden i klippor och mer 
buskvegetation i anslutning till Kullaberg. Artrikedomen är också större här med arter som även 
förekommer i naturreservatet. 

Biotopvärden 
Stenstrand, klippstrand, kalkpåverkad torräng och krattskog med ask och ek. 

Artvärden 
Ett 40-tal rödlistade arter har noterats i området. Bland de rödlistade kärlväxterna finns 
glansbräken (NT), dansk stensöta (EN), plattsäv (VU), ekorrsvingel (EN), engelsk skörbjuggsört 
(VU), flockarun (NT) och axveronika (NT). Broddnäbbmossa (VU) har också noterats i 
området. Bland de rödlistade insekterna finns ljuskantad slänsäckmal (EN), ligusterfly (NT), 
igelknoppfly (NT) och svart violmott (NT).  

Ekologiska samband 
Området hänger samman med övriga Kullaberg och har spridningssamband även söderut till 
Mölle fälad. 

Förutsättningar för bevarande 
Återkommande röjningar av krattmarkerna för att gynna floran på hällmarker och torrängar.  

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

Helsingborg och Pålsjö skog (2017). 
• Området ingår i riksintressen med geografiska bestämmelser, Kullaberg och 

Hallandsåsen med angränsande kustområden (1987).  

• Strandskydd längs strandlinjen (upp till 300 meter). 

Referenser 
• Arup, U. 2014. Lavar runt Mölle vid Kullaberg, Skåne. Lavbulletinen 1: 11-19. 
• ArtDatabanken. 2021. Artportalen enligt rödlistan 2020. 
• Höganäs kommun. 2017. Kullahalvöns natur – Naturvårdsplan för Höganäs kommun 

2017-2026. 
• Länsstyrelsen Skåne. 2020. Grön infrastruktur i Skåne – nulägesbeskrivning 2020. 
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• Länsstyrelsen Skåne. 2022. Kulturmiljöprogram: Kullaberg-Krapperup. Information 
finns på Länsstyrelsen Skånes hemsida. 

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

 

HOG020 Backarna vid Bräcke mölla (klass 2) 
 

Foto: Mats Sjöberg/Länsstyrelsen Skåne 

 

Motiv till klassning 
Torra gräsmarker med höga biotop- och artvärden. Området ingick inte i det regionala 
naturvårdsprogrammet från 1997, men har uppvärderats senare. 

Beskrivning 
Torrängsbackar vid möllan (väderkvarnen) sydöst om Krapperups slott. Gräsmarker med 
hävdkontinuitet och rik flora. Marken består av lermoräner med inslag av isälvsavlagringar som 
överlagrats av postglacial sand. Bland de typiska torrängsväxterna kan nämnas vårarv, 
sandkrassing, vårtåtel, vårvicker, käringtand, fårsvingel, sandstarr, backtimjan, blåmunkar, gul 
fetknopp och ljung. Delar av området är påverkade av gödsling och igenväxning.  

Biotopvärden 
Torra gräsmarker med lång hävdkontinuitet. 

Artvärden 
Ett 30-tal rödlistade arter har noterats sedan 1990, huvudsakligen fåglar. Bland de rödlistade 
kärlväxterna finns vittåtel (NT), äkta hjärtstilla (VU), backtimjan (NT) och stor bockrot (EN). 
De rödlistade svamparna spetsfotad champinjon (NT) och dadelvaxskivling (VU) har också 
noterats i området. Den enda rödlistade insekt som har rapporterats är snyltdyngbagge (NT). 
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Bland fåglarna som regelbundet ses i området finns rapphöna (NT), tornseglare (EN), spillkråka 
(NT), hussvala (VU) och gulsparv (NT). 

Ekologiska samband 
Gräsmarkerna i området har spridningssamband till andra värdefulla gräsmarker i landskapet i 
GI:s planeringsunderlag t.ex. de närliggande gräsmarkerna längs kusten i väst.  

Förutsättningar för bevarande 
Fortsatt beteshävd utan gödselpåverkan. Röjning av igenväxningsvegetation. 

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

Helsingborg och Pålsjö skog (2017). 
• Området ingår i riksintressen med geografiska bestämmelser, Kullaberg och 

Hallandsåsen med angränsande kustområden (1987). 

Referenser 
• ArtDatabanken. 2021. Artportalen enligt rödlistan 2020. 
• Höganäs kommun. 2017. Kullahalvöns natur – Naturvårdsplan för Höganäs kommun 

2017-2026. 
• Länsstyrelsen Skåne. 2020. Grön infrastruktur i Skåne – nulägesbeskrivning 2020. 
• Länsstyrelsen Skåne. 2022. Kartor och underlag för planeringsarbete Grön infrastruktur. 

Information finns på Länsstyrelsen Skånes hemsida.  
• Länsstyrelsen Skåne. 2022. Kulturmiljöprogram: Kullaberg-Krapperup. Information 

finns på Länsstyrelsen Skånes hemsida. 

 



Naturvärdesöversikt 
År: 2022  Sida 45 av 47 
 

HOG021 Äsperödsskogen (klass 2) 
 

 
Foto: Richard Åkesson/Höganäs kommun 
 

Motiv till klassning 
Höga biotop- och artvärden i ett mindre skogsområde. Området hade klass 2 även i det 
regionala naturvårdsprogrammet från 1997. 

Beskrivning 
Området är en skoglig nyckelbiotop med ädellövskog i jordbrukslandskapet. Askskog dominerar 
med inslag av skogsek, björk, klibbal, fågelbär och hägg med hassel i buskskiktet. Fältskiktet är 
lundartat och artrikt. Karaktärsarter är bland annat lundslok, lundvårlök, lundarv, storrams, 
ormbär, gulsippa, gulplister och desmeknopp. I de östra delarna övergår skogen i mer hedartad 
skog med harsyra, rödblära, skogsviol, ekorrbär, vitsippa och liljekonvalj. Vid en 
snäckinventering påträffades lamellsnäcka som är beroende av tillgång till bokskogar med lång 
kontinuitet. 

Biotopvärden 
Lundmiljö med rikt fältskikt och förekomst av äldre askar och död ved.  

Artvärden 
Svampfloran är rik med cirka 200 noterade arter. Totalt har ett 10-tal rödlistade arter noterats 
sedan 1990, bland annat desmeknopp (NT), striprödling (NT), tusengömming (NT), liten 
brunbagge (NT), gråbandad trägnagare (NT), lamellsnäcka (NT) och mindre hackspett (NT). 
Även sällsynta fåglar som sommargylling (EN) och lundsångare (NT) har noterats i området. 

Ekologiska samband 
Området ligger relativt isolerat som ädellövskog, men det finns spridningssamband till andra 
ädellövträdmiljöer i landskapet. 



Naturvärdesöversikt 
År: 2022  Sida 46 av 47 
 
Förutsättningar för bevarande 
Området bör undantas från skogsbruk och tillåtas att utvecklas för att öka de biologiska värdena. 
Bevarande av gamla träd och död ved. 

Status 
Inget. 

Referenser 
• ArtDatabanken. 2021. Artportalen enligt rödlistan 2020. 

• 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. 2020. Grön infrastruktur i Skåne – nulägesbeskrivning 2020. 
• Länsstyrelsen Skåne. 2022. Kartor och underlag för planeringsarbete Grön infrastruktur. 

Information finns på Länsstyrelsen Skånes hemsida.  

 

HOG022 Prästaskogen (klass 2) 
 

 
Foto: Richard Åkesson/Höganäs kommun 
 

Motiv till klassning 
Äldre ädellövskog med höga biotop- och artvärden som uppmärksammats i den kommunala 
naturvårdsplanen. Området ingick inte i det regionala naturvårdsprogrammet från 1997. 
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Beskrivning 
Gammal källpåverkad ekskog. Skogen ingick i början av 1800-talet i ett större skogsområde och 
har skoglig kontinuitet. Berggrunden består av Helsingborgsledet med ler- och siltavlagringar 
vilka har överlagrats med leriga moräner och i markytan glacial lera med inslag av sand. 
Fältskiktet är relativt artfattigt men här finns den sällsynta arten pyramidbjörnbär som är akut 
hotad. 

Biotopvärden 
Äldre ädellövskog med främst ek och en del död ved. Området har välutvecklade brynmiljöer. 

Artvärden 
Ett tiotal rödlistade arter har noterats sedan 1990. Bland dessa finns stiftklotterlav (NT), 
oxtungssvamp (NT), knottrig rottryffel (NT), rödaxlad lundknäppare (NT), liten brunbagge 
(NT), grönfink (EN) och gulsparv (NT). 

Ekologiska samband 
Området ligger relativt isolerat från andra ädellövskogar men har spridningsmöjligheter till 
andra lövträdmiljöer i landskapet. 

Förutsättningar för bevarande 
Inga skogliga ingrepp. Bevarande av gamla träd och död ved. 

Status 
• Hela området är av riksintresse för naturvården, Kullaberg (2000). 
• Området ingår i riksintressen med geografiska bestämmelser, Kullaberg och 

Hallandsåsen med angränsande kustområden (1987). 

Referenser 
• ArtDatabanken. 2021. Artportalen enligt rödlistan 2020. 
• Höganäs kommun. 2017. Kullahalvöns natur – Naturvårdsplan för Höganäs kommun 

2017-2026. 
• Länsstyrelsen Skåne. 2020. Grön infrastruktur i Skåne – nulägesbeskrivning 2020. 

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

• Länsstyrelsen Skåne. 2022. Kulturmiljöprogram: Kullaberg-Krapperup. Information 
finns på Länsstyrelsen Skånes hemsida. 
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