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1. Inledning 
Länsstyrelsen har på uppdrag av regeringen tagit fram en regional handlingsplan för grön 

infrastruktur. Grön infrastruktur är nätverk av natur som bidrar till fungerande livsmiljöer för 

växter och djur och till människors välbefinnande. 

Handlingsplanen är ett kunskaps- och planeringsunderlag för grön infrastruktur. Den 

ökade förståelsen behövs för att bevara ekosystemen och främja dess bidrag av viktiga 

ekosystemtjänster. 

Ett viktigt syfte med handlingsplanen är att utgöra underlag för ökad hänsyn till 

landskapsekologiska samband när olika typer av markanvändningsbeslut fattas. 

Handlingsplanen är utformad så att den kan användas som underlag i den fysiska 

planeringen enligt plan- och bygglagen, i infrastrukturplaneringen, samt vid enskilda prövningar 

enligt miljöbalken. Miljökonsekvensbeskrivningar och miljöbedömningar är viktiga verktyg för 

att grön infrastruktur ska beaktas i prövning och planering. 

En fungerande grön infrastruktur förutsätter hushållning med mark och vatten, en 

omsorgsfullt vald lokalisering, samt anpassning av utformning och hänsyn till landskapets 

sammanhang när nya anläggningar, verksamheter och åtgärder planeras. 

Hushållningsbestämmelserna och de allmänna hänsynsreglerna är därför centrala bestämmelser 

för att grön infrastruktur ska beaktas i markanvändningsbeslut. För att arbetet ska bli 

framgångsrikt behöver det bedrivas långsiktigt. 

Handlingsplanen består av två huvuddelar: insatsområden med åtgärder och 

nulägesbeskrivning. 

Insatsområdena och åtgärderna redovisas i Handlingsplan för Grön infrastruktur – 

Insatsområden för grön infrastruktur 2019-2030. Aktuell period 2019-2023. Den delen är på 

remiss fram till 8 juni 2018. 

Nulägesbeskrivningen redovisar förutsättningarna för och värdena hos den gröna 

infrastrukturen i Skåne. Här beskrivs de värden som finns kopplat till olika naturtyper, ett urval 

av arter knutna till dessa och en översiktlig beskrivning av länets ekosystemtjänster.  

 
Grön infrastruktur är nätverk av natur som bidrar till fungerande livsmiljöer för växter och djur och till människors 

välbefinnande. Illustration naturvardsverket.se  
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1.1 Läsanvisning 

Inledande bakgrundsbeskrivning (kap 1) tar kortfattat upp vad grön infrastruktur är, vad ett 

landskapsperspektiv kan tillföra vid markanvändningsbeslut, samt vilka övergripande mål och 

syften arbetet med grön infrastruktur har, i stort sett samma information som finns i 

Introduktion till handlingsplan för grön infrastruktur. 

Kapitel 2 redovisar nationella och regionala måldokument av betydelse för arbetet med grön 

infrastruktur. 

Kapitel 3 redovisar grundförutsättningarna för den gröna infrastrukturen och i kapitel 4 

redovisas områdesskydd och riksintressen. 

I naturtypskapitlen, 5-11, ges en beskrivning i text och kartor av de värden som finns samt 

de hot och utmaningar som finns för att få till en fungerande grön infrastruktur. I denna del 

ingår redovisning av bland annat geografiska områden och strukturer av särskild betydelse för 

grön infrastruktur. Redovisningen följer i stort strukturen i miljömålssystemet men är redovisat 

under de olika naturtyper som berörs: 

5. Marina och kustnära miljöer 

6. Limniska miljöer 

7 Våtmarker 

8 Odlingslandskap 

9 Skog och andra trädbärande miljöer 

10 Sandmarker 

11 Tätortsnära och urbana miljöer 

Referenser anges för respektive naturtypskapitel, en del länkar finns inlagda som fotnoter och 

de som ligger på Länsstyrelsens hemsida kommer i och med lanseringen av en ny webb i slutet 

av maj 2018 bli inaktuella. En uppdatering görs till kommande version av nulägesbeskrivningen.  

1.2 Bakgrund1 

Den rikedom av ekosystem, arter och gener som omger oss brukar benämnas biologisk 

mångfald. Biologisk mångfald är det naturkapital som tillhandahåller ekosystemtjänster som 

grundval för vår ekonomi och välfärd. Denna är vår livförsäkring som ger oss mat, dricksvatten 

och ren luft, skydd och medicin, mildrar naturkatastrofer, motverkar skadegörare och sjukdomar 

och bidrar till att reglera klimatet. Försämringar eller förluster av arter och deras livsmiljöer 

riskerar att innebära en förlust av den välfärd, sysselsättning och skydd som naturen ger oss, 

vilket innebär att vårt eget välbefinnande äventyras. Förlusterna av biologisk mångfald är därför 

tillsammans med klimatförändringarna det allvarligaste miljöhotet idag – och de är oupplösligt 

förbundna med varandra. Biologisk mångfald har nämligen en viktig roll att spela i arbetet med 

att anpassa samhället till klimatförändringarna, men för att undvika förluster av biologisk 

mångfald är det också viktigt att förstå och vidta lämpliga anpassningsåtgärder för att minska 

effekterna av klimatförändring. 

 

                                                      
1 Texten är till största delen tagen från Naturvårdsverkets vägledningsutkast ”Mall för disposition av regionala handlingsplaner för grön 
infrastruktur” version 20171205. Används även i Introduktion till handlingsplan för grön infrastruktur. 
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Arbetet med grön infrastruktur är en förutsättning för att Sverige ska uppfylla nationella miljö- och friluftsmål och 

internationella löften. Illustration naturvardsverket.se. 

 

Utöver naturens värde för människan finns flera internationella överenskommelser och 

nationella mål som syftar till att bevara särskilt utsatta naturtyper och hotade arter. Arter 

försvinner idag i en takt som världen aldrig tidigare har upplevt. I EU befinner sig bara 17 % av 

de livsmiljöer och arter och 11 % av de viktigaste ekosystemen som skyddas enligt EU:s 

lagstiftning i ett gott tillstånd. Detta trots de åtgärder som vidtas för att motverka förluster av 

biologisk mångfald internationellt. Förändrad markanvändning, överutnyttjande av biologisk 

mångfald, spridning av invasiva främmande arter, föroreningar och klimatförändringar innebär 

stora utmaningar. Indirekta orsaker, till exempel befolkningstillväxt, begränsad kännedom om 

biologisk mångfald och det faktum att dess ekonomiska värde inte återspeglas vid 

beslutsfattande, inverkar också negativt på biologisk mångfald.2 

Exploatering, intensifierad och ändrad markanvändning samt ett förändrat klimat innebär allt 

större utmaningar för naturvården, både för bevarande och hållbart nyttjande av biologisk 

mångfald. Inom skogs- och odlingslandskap såväl som i hav, sjöar och vattendrag innebär 

förändringarna en fragmentering och förlust av ekologiska kvalitéer, som försvårar ett 

långsiktigt bevarande av mångfalden. Det traditionella svaret har inneburit punktinsatser för 

utspridda små områden i form av formella skydd, god förvaltning eller restaurering. Dessa 

insatser har tyvärr inte varit tillräckliga. För att bevara funktionella ekosystem på längre sikt så 

behöver hela landskap där det finns förutsättningar för att bevara ekologiska funktioner och 

kvalitéer identifieras, kommuniceras och hanteras med hänsyn och med långsiktigt samordnade 

insatser från hela samhället. Detta innebär både formella stöd från olika styrmedel, funktionella 

planeringsunderlag, med gemensamma mål för landskapets samtliga aktörer. Naturvårdens svar 

på detta landskapsperspektiv är grön infrastruktur. 

En förutsättning för att grön infrastruktur ska bli det verktyg som hjälper oss att förvalta 

landskapet långsiktigt hållbart är att landskapets aktörer bidrar. Detta kan enbart nås genom 

kontinuerlig transparent dialog med syfte att dra nytta av olika aktörers erfarenheter och 

möjligheter. 

                                                      
2 Europeiska kommissionen (2015) EU-initiativ i korthet. Strategi för biologisk mångfald fram till 2020. 
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/pdf/2020/Citizen%20summary/WEB-2011-00293-01-00-SV-TRA-00.pdf 
 

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/pdf/2020/Citizen%20summary/WEB-2011-00293-01-00-SV-TRA-00.pdf
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1.2.1 Vad är grön infrastruktur? 

Europeiska kommissionen har enats om en definition av begreppet grön infrastruktur (se 

informationsruta)3. I Sverige finns följande definition av grön infrastruktur: ”Ett ekologiskt 

funktionellt nätverk av livsmiljöer och strukturer, naturområden samt anlagda element som 

utformas, brukas och förvaltas på ett sätt så att biologisk mångfald bevaras och för samhället 

viktiga ekosystemtjänster främjas i hela landskapet”. Dessutom har följande förenklade budskap
4
 

tagits fram: 

 

Grön infrastruktur är nätverk av natur som bidrar till 

fungerande livsmiljöer för växter och djur och till 

människors välbefinnande. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grön infrastruktur är ett begrepp som syftar till att förklara hur naturen hänger ihop genom 

ekologiska processer i hela landskapet. Genom en bred samsyn om landskapets nätverk av natur 

kan insatser för att nå miljömålen planeras mer effektivt.  

Ett förberedande arbete med grön infrastruktur har bedrivits sedan 20115, och den 

långsiktiga ambitionen finns beskriven i propositionen en svensk strategi för biologisk mångfald 

och ekosystemtjänster6. 

Att arbeta med grön infrastruktur som målbild innebär ett nytt angreppssätt där 

avvägningar görs utifrån ett landskapsperspektiv. Genom att identifiera och precisera var 

landskapets kvalitéer finns och beskriva rumsliga processer med stöd av ekologisk förståelse kan 

brister och behov av insatser identifieras. Arbetet utgår ifrån internationella, nationella och 

regionala mål och beaktar de möjligheter och incitament landskapets aktörer har att förverkliga 

dem. Arbetet med grön infrastruktur syftar därför till att skapa ett brett engagemang med 

delaktighet i hela samhället. Tillsammans kan vi åstadkomma mer för att skapa fungerande 

livsmiljöer för växter och djur, för dem och för människors välbefinnande. 

Genom att utgå från kunskap om hur den geografiska fördelningen av olika värden och hur 

element i landskapet påverkar viktiga processer, blir det lättare att prioritera rätt och planera 

                                                      
3 European Commission (2013) Green infrastructure (GI) – Enhancing Europe´s Natural Capital. 
4 Se Budskap om grön infrastruktur. http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Samhallsplanering/Gron-infrastruktur--
-budskap/ 
5 Till exempel EU:s strategi för biologisk mångfald (2011), Förstudie (maj 2011), Landskaps- och styrmedelsanalys (dec. 2012), Förslag på hur 
planer kan tas fram regionalt (sept. 2013), Riktlinjer för regionala handlingsplaner (sept. 2015), Uppdrag till länen att ta fram regionala 
handlingsplaner (okt. 2018) 
6 Regeringens proposition 2013/14:141. Svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. 

Green Infrastructure is a strategically planned network of natural and semi-natural 

areas with other environmental features designed and managed to deliver a wide range of 

ecosystem services. It incorporates green spaces (or blue if aquatic ecosystems are 

concerned) and other physical features in terrestrial (including coastal) and marine areas.  

 

Green infrastructure is a tool for providing ecological, economic and social benefits 

through natural solutions. It helps avoid relying on ‘grey infrastructure’ that is expensive to 

build when nature can provide cheaper, more durable alternatives.  

European Commission (2013) Green Infrastructure (GI) – Enhancing Europe’s Natural Capital 

http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Samhallsplanering/Gron-infrastruktur---budskap/
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Samhallsplanering/Gron-infrastruktur---budskap/
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effektivare. Arbetet med grön infrastruktur är därmed en förutsättning för att Sverige ska kunna 

uppfylla nationella miljö- och friluftsmål och internationella löften. 

 

1.2.2 Ekologiskt motiv till handlingsplaner för grön infrastruktur 

Arbetet med grön infrastruktur grundar sig på en förståelse för hur landskapets kvalitéer 

fördelar sig i landskapet och hur detta inverkar på bevarande av biologisk mångfald och 

produktion av ekosystemtjänster. Arbetet med grön infrastruktur innebär ett särskilt fokus på 

naturvården i ett landskapsperspektiv och tar sin utgångspunkt i grundläggande ekologisk teori, 

som säger att artrikedom och storleken på lokala populationer av arter generellt sett ökar med 

områdens kvalitéer samt områdesstorlek, och minskar med en ökad isolering och 

fragmentering.7 8 

För att individer av olika arter ska kunna förflytta och sprida sig mellan lämpliga livsmiljöer 

behöver dessa ligga tillräckligt nära varandra. Förmåga att röra sig mellan områden beror 

förutom på avståndet mellan miljöerna också på bland annat kvalitén på det omkringliggande 

landskapet, förekomst av vektorer9 samt distinkta barriärer som vägar, dammar etcetera. 

Kvalitéer som identifierats och avgränsats i landskapet kallas i arbetet med grön infrastruktur 

värdekärnor10. Dessa är grunden för att på en större skala i landskapet förstå var det finns 

landskap med särskilt låga tätheter (med många isolerade marker) och landskap med särskilt 

höga tätheter, så kallade värdetakter.11 

I det regionala arbetet med grön infrastruktur är en viktig uppgift att identifiera var på 

skalan av isolering-förtätning som en naturtyps värdekärnor befinner sig i olika delar av 

landskapet (se figur 1.1) 12. Detta kan åskådliggöras genom att förklara hur en eller flera 

representativa arter förflyttar sig i landskapet (observera att samma miljö kan uppfattas som 

sammanhängande eller isolerad beroende på arters olika rörlighet och spridningsförmåga). 

Genom att definiera var på skalan en viss miljö finns från sammanhängande land till isolerade 

öar kan naturvården rikta resurser och strategier blir effektivare. Grön infrastruktur kan kartlägga 

behoven och sikta på att lösa brister och känsliga samband. 

  

                                                      
7 MacArthur R H & Wilson E O. (1963) The Theory of Island Biogeography. Princeton University Press, New Jersey. 
8 Levins (1969) Some demographic and genetic consequences of environmental heterogeneity for biological control. Bulletin of the Entomological 
Society of America 15:237–240. 
9 Exempel på vektor är till exempel djur som flyttar frön på olika sätt. 
10 Se vägledningen: Viktiga begrepp i arbetet med grön infrastruktur. http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-
miljoarbetet/vagledning/gron-infrastruktur/begrepp-gron-infrastruktur2017.pdf  
11 Översyn och avgränsning av värdetrakter i skog PM version 2.2. Ärende NV-06618-17. 
http://www.naturvardsverket.se/Documents/PM%20om%20v%c3%a4rdetrakter%20ver%202.2.pdf 
12 MacArthur R H & Wilson E O. (1963) The Theory of Island Biogeography. Princeton University Press, New Jersey. 

http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/gron-infrastruktur/begrepp-gron-infrastruktur2017.pdf
http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/gron-infrastruktur/begrepp-gron-infrastruktur2017.pdf
http://www.naturvardsverket.se/Documents/PM%20om%20v%c3%a4rdetrakter%20ver%202.2.pdf
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Figur 1.1. Arters tillgång till livsmiljöer i landskapets kan beskrivas på en skala från mer eller mindre 

sammanhängande (land) till isolerade öar (till vänster i bilden). För olika arter beror detta vanligen på förmåga 

och behov att förflytta sig (både spridning och hemområde). 

 

1.2.3 Mål och huvudsyfte med handlingsplaner för grön infrastruktur 

Grön infrastruktur är en förutsättning för att nå miljömålen och bidrar med ökad kunskap om 

landskapets kvalitéer, funktioner och processer, men även hur dessa kan omhändertas i praktisk 

tillämpning13. 

 

1.2.3.1 Kunskapsunderlag om kvalitéer i landskapet 

Ett av huvudargumenten för grön infrastruktur är bevarandet av växter och djur samt strävan att 

bevara ekologiska funktioner och processer. Det traditionella arbetssättet med punktinsatser för 

att upprätthålla kvalitéer är inte tillräckligt för att säkerställa och bevara dessa funktioner. 

Genom att poängtera behovet av landskapets täthet av kvalitéer (som kan pekas ut som 

värdetrakter) för naturliga processer, såsom arters spridning, kan naturvården effektiviseras både 

genom hållbart markutnyttjande och genom riktade offentliga insatser till landskap med rätt 

                                                      
13 Naturvårdsverket (2015) Riktlinjer för regionala handlingsplaner för grön infrastruktur (M2014/1948/Nm). 
https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2015/ru-gron-infrastruktur-
delredovisning/ru-gron-infrastruktur-riktlinjer-20150924.pdf 
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https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2015/ru-gron-infrastruktur-delredovisning/ru-gron-infrastruktur-riktlinjer-20150924.pdf
https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2015/ru-gron-infrastruktur-delredovisning/ru-gron-infrastruktur-riktlinjer-20150924.pdf
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förutsättningar. Genom att lyfta fram betydelsen av naturliga processer kan även brister 

avhjälpas och mångfalden återupprättas. 

Kunskapsunderlag tas fram i syfte att beskriva landskapets kvalitéer. Med kvalitet menas 

både naturens egenvärde och det värde i form av bidrag till välfärden som naturen ger. Det 

långsiktiga målet är att:  

1. långsiktigt och hållbart förvalta landskapets miljöer, med specifika insatser för arter och 

miljöer som är särskilt utsatta.  

2. bevara och utveckla funktioner hos ekosystemen som samhället får nytta av (se figur 

1.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1.2. En fungerande grön infrastruktur är ofta den rumsliga förutsättningen för att ekosystemen ska vara 

livskraftiga och leverera ekosystemtjänster. Kartläggningsarbetet är tänkt att beskriva landskapets ekologiska 

processer. Kartläggningen kan utformas som planeringsunderlag för att samhället gemensamt ska kunna ta 

hänsyn och långsiktigt utveckla ekosystemen och deras bidrag till välfärden. 

 

1.3 Handlingsplanens användningsområden för länsstyrelsen, andra 

myndigheter, kommuner och markägare 

De regionala handlingsplanerna för grön infrastruktur ska fungera som  

1. Ramverk för landskapsplanering för naturvårdsinsatser 

2. Underlag för hållbar mark- och vattenanvändning 

KUNSKAPSUNDERLAG 

Förklara och beskriva 

BIOLOGISK MÅNGFALD I LANDSKAPET 

BIOLOGISK MÅNGFALD 

Bevara och utveckla 

FUNGERANDE EKOSYSTEM och 

att minimera antalet HOTADE 

MILJÖER och HOTADE ARTER 

EKOSYSTEMTJÄNSTER 

Bevara och utveckla de 

FUNKTIONER HOS EKOSYSTEMEN 

som SAMHÄLLET FÅR NYTTA AV 

PLANERINGSUNDERLAG för PRIORITERING AV INSATSER 

Prioritera uppföljbara insatser och hänsyn med tydliga mål för att 

matcha utmaningar och pågående förändring 
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3. Underlag för fysisk planering och prövning 

 

Utifrån de kunskaps- och planeringsunderlag som redovisas i handlingsplanens 

insatsområden (under remiss) och nulägesbeskrivning (under framtagande) är det tänkt att 

utveckla och förstärka planering och prövning såsom beskrivs i det följande.  

 

1.3.1 Ramverk för landskapsplanering av naturvårdsinsatser14 

Det offentliga naturvårdsarbetet med exempelvis skydd, skötsel, och artinriktade åtgärder är 

viktigt i arbetet med grön infrastruktur. Ett viktigt syfte med den regionala handlingsplanen är 

att stärka landskapsperspektivet i detta arbete så att insatserna på bästa sätt bidrar till att bland 

annat stärka de rumsliga sambanden i landskapet och att insatserna görs där de har störst effekt 

för att nå naturvårdens mål. 

 

1.3.2 Underlag för hållbar mark och vattenanvändning 15 

Hållbart brukande och åtgärder i vardagslandskapet är av avgörande betydelse för att nå målen 

i arbetet med grön infrastruktur. Delaktighet från de aktörer som verkar i landskapet har haft en 

avgörande betydelse för utformning och prioriteringar inom insatsområden som föreslås i 

denna plan. Ett förankringsarbete har gjorts med berörda aktörer i syfte att nå en ökad 

förståelse och etablera en långsiktig landskapssamverkan. Samverkan behöver fortsätta för att få 

ett breddat engagemang för arbetet med biologisk mångfald och ekosystemtjänster genom att 

involvera fler aktörer. Detta bör ses som en långsiktig ambition där delaktigheten i arbetet med 

framtagande av regionala handlingsplaner är ett första steg. 

De geografiska kunskapsunderlag som presenteras i denna plan syftar till att öka 

förutsättningarna för att få en gemensam värdebaserad målbild i landskapet. Denna målbild är 

tänkt att fungera som ett stöd för olika riktade insatser, hållbart brukande och hänsyn, som ger 

stöd åt varandra. Den värdebaserade grunden utgår från den samlade värderingen av insatsers 

betydelse för biologisk mångfald och ekosystemtjänster (se figur 2).  

Framgångsrik landskapssamverkan kräver ett långsiktigt arbete där tillit byggs upp mellan 

deltagarna i en process baserad på kontinuerligt lärande och ömsesidig respekt. 

Exempel på användningsområden: 

• Prioriteringsunderlag för förvaltning och prioritering för enskilda markägare -  till 

exempel Underlag för att prioritera frivilliga avsättningar i skogsbruket 

• Utformning av ekonomiska styrmedel och ersättningssystem 

 

1.3.3 Underlag för fysisk planering och prövning 16  

Handlingsplanernas kunskaps- och planeringsunderlag är tänkta att användas i den fysiska 

planeringen enligt plan- och bygglagen, i infrastrukturplaneringen samt vid prövningar enligt 

miljöbalken. I dessa processer är miljökonsekvensbeskrivningar och miljöbedömningar viktiga 

verktyg för att grön infrastruktur ska beaktas vid markanvändningsbeslut. Handlingsplanerna är 

                                                      
14 Se Naturvårdsverkets vägledning: Grön infrastruktur och prioritering av naturvårdsinsatser. 
15 Vägledning om dialog och samverkan i arbetet med regionala handlingsplaner för grön infrastruktur. 
http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/gron-infrastruktur/vagledning-dialog-samverkan-gi-arbetet-2017-06-
29.pdf 
16 Vägledning om regionala handlingsplaner för grön infrastruktur i prövning och planering. Naturvårdsverket. 
https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/gron-infrastruktur/vagledning-gron-infra-provning-planering.pdf 
 

http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/gron-infrastruktur/vagledning-dialog-samverkan-gi-arbetet-2017-06-29.pdf
http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/gron-infrastruktur/vagledning-dialog-samverkan-gi-arbetet-2017-06-29.pdf
https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/gron-infrastruktur/vagledning-gron-infra-provning-planering.pdf
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därför utformade för att kunna bidra till en lämplig inriktning och för en bättre hantering av 

landskapsekologiska samband och kumulativa effekter i MKB-processen. 

En fungerande grön infrastruktur förutsätter hänsyn till landskapets sammanhang när nya 

anläggningar, verksamheter och åtgärder planeras. Tillämpningen av de allmänna 

hänsynsreglerna (2 kap miljöbalken) och hushållningsbestämmelserna (3 - 4 kap miljöbalken) är 

därför central för att grön infrastruktur ska beaktas i markanvändningsbeslut. 

Handlingsplanernas planeringsunderlag ger stöd vid tillämpningen av dessa bestämmelser.  

 

1.4 Arbetssätt, omfattning och tidshorisont 

1.4.1 Delaktighet och gemensamt ansvar17 

Grön infrastruktur syftar till att beskriva naturens kvalitéer i landskapet. Eftersom beskrivningen 

utgår från naturens förutsättningar behöver landskapets aktörer samlas för att dela erfarenheter 

och beskriva förutsättningar och möjligheter för att gemensamt utveckla naturens potential. 

Delaktighet är därför ett ledord men även helt avgörande för utformning och fördelning av 

ansvar. Ett viktigt mål är därför att bredda engagemanget för arbetet med biologisk mångfald 

och ekosystemtjänster genom att involvera fler aktörer. Detta är en långsiktig ambition där 

delaktigheten i arbetet med framtagande av regionala handlingsplaner är ett första steg. 

Vi ser hållbart brukande och åtgärder i vardagslandskapet som avgörande för att nå målen i 

arbetet med grön infrastruktur. Vi önskar därför att de geografiska kunskapsunderlag som 

presenteras i denna plan ska öka förutsättningarna för en gemensam värdebaserad målbild i 

landskapet. Denna målbild är tänkt att fungera som ett stöd för olika riktade insatser, hållbart 

brukande och hänsyn som ger stöd åt varandra. Den värdebaserade grunden utgår från en 

samlade värdering av olika insatsers betydelse för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. 

Framgångsrik landskapssamverkan kräver ett långsiktigt arbete där tillit byggs upp mellan 

deltagarna i en process baserad på kontinuerligt lärande och ömsesidig respekt. Åtaganden bör 

vara baserade på aktörers självpåtagna möjligheter att bidra.  

Det gemensamma arbetet kan naturligtvis även leda till att målkonflikter identifieras. Dessa 

bör lyftas samlat och skiljaktigheter tydliggöras. I vissa fall kan incitament skapas för att vägleda 

i en hållbar riktning eller skapa förutsättningar för god resurshantering. 

 

1.4.1.1 Samrådsgruppen för naturvård i Skåne  

Samverkan i naturvårdsfrågor har skett under en längre tid som en viktig del i naturvården i 

Skåne. Regeringen gav Länsstyrelserna i uppdrag att inrätta samrådsgrupper för naturvård 

under 2010. Syftet med grupperna är att förbättra det regionala naturvårdsarbetet genom att 

öka samverkan mellan olika aktörer inom naturvård.  

Gruppen fungerar som en referensgrupp och samverkansorgan för naturvårdsarbetet på 

regional nivå. Det gäller allt från bevarande och skydd av natur genom olika skyddsformer till 

skötsel av skyddade områden, arbetet med hotade arter och regionala naturvårdsstrategier. 

Länsstyrelsen är sammankallande och det är naturskyddsenheten, naturvårdsenheten och 

naturprövningsenheten som ansvarar för detta. Även kulturmiljöenheten, vattenenheten, samt 

                                                      
17 Vägledning om dialog och samverkan i arbetet med grön infrastruktur. http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-
miljoarbetet/vagledning/gron-infrastruktur/vagledning-dialog-samverkan-gi-arbetet-2017-06-29.pdf 
 

http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/gron-infrastruktur/vagledning-dialog-samverkan-gi-arbetet-2017-06-29.pdf
http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/gron-infrastruktur/vagledning-dialog-samverkan-gi-arbetet-2017-06-29.pdf
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enheten för landsbygd kontroll ingår i gruppen, som representanter för Länsstyrelsen. 

Ordförande är Länsstyrelsen Skånes länsöverdirektör Ola Melin. 

 

1.4.1.2 Naturvårdsstrategin för Skåne  

Inför beslutet om naturvårdsstrategin Vägen till ett biologiskt rikare Skåne samverkades innehåll 

och prioriteringar vid ett flertal dialogmöten och med hjälp av representanterna i 

samrådsgruppen. Där lyftes förslag och idéer till vad som behöver göras för att kunna bevara 

Skåne djur, växter och svampar på lång sikt.  

I och med uppdraget om att ta fram regionala handlingsplaner för grön infrastruktur 

bestämde länsstyrelsen att handlingsplanen skulle fungera som det åtgärdsprogram som 

behövdes för att förverkliga ambitionerna med naturvårdsstrategin. 

 

1.4.1.3 Dialogmöten mm 

Ett antal startmöten anordnades under 2016 för att ge grund för en bra samverkan med alla 

berörda aktörer i Skåne. Samverkan har därefter fortsatt inom samrådsgruppen och genom att 

anordna ett skogsseminarium april 2017 och ett forskarseminarium med Lunds universitet 

november 2017. Utöver detta har information och dialog genomförts med olika nätverk och 

organisationer under den tid arbetet pågått. 

 

1.4.2 Långsiktighet 

Denna handlingsplan bör ses som ett första steg mot ökad hänsyn till landskapets sammanhang 

i användningen av mark och vatten. Arbetet måste bedrivas långsiktigt för att bli framgångsrikt, 

vilket förutsätter att handlingsplanens nulägesbeskrivning hålls uppdaterad och ny kunskap 

utvecklar beskrivningarna och avgränsningarna av bland annat värdetrakterna. 

Handlingsplanernas insatsområden och åtgärder kommer även ses över regelbundet. Justeringar 

och tillägg kan även komma att ske mellan de mer systematiska översynerna, och nya 

insatsområden och åtgärder kan komma att föreslås om behov finns.  

Handlingsplanens konkreta åtgärdsdel – insatsområdena – gäller för perioden 2019-2030. 

Under denna period kommer planen uppdateras två gånger: 2023 och 2027. Detta för att kunna 

utgå från de förutsättningar som följer av valen som sker 2022 och 2026. Respektive 

insatsområde och åtgärd kommer att följas upp och utvärderas inför varje uppdatering. Då görs 

en bedömning om insatsområdena och åtgärderna fortsatt är relevanta och behovet av nya 

insatsområden och åtgärder. De insatsområden och åtgärder som avslutas före uppdateringarna 

kommer att utvärderas. 

Nulägesbeskrivningen och de underlag som presenteras här är tänkt att läggas ut på 

webben och uppdateras löpande när ny kunskap kommer fram och nya analyser genomförs 

som har betydelse för den gröna infrastrukturen. en hel del av de föreslagna åtgärderna och ett 

av insatsområden (Information, kunskapsuppbyggnad och samverkan) är i sig själva inriktade på 

att producera ny kunskap och redovisa värden och analyser som inte hunnit tas fram inom 

ramen för arbetet som genomförts hittills. 

Länsstyrelsen ansvarar för den fortsatta utvecklingen, uppföljningen och utvärderingen av 

handlingsplanens olika delar med hjälp av Samrådsgruppen för naturvård i Skåne utifrån de 

nationella riktlinjer som fastslagits och fortsätter att vidareutvecklas av Naturvårdsverket i 

samverkan med länen och övriga berörda myndigheter och aktörer. 
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2. Övergripande mål för det regionala 

arbetet med grön infrastruktur 

2.1 Svenska åtaganden för att uppfylla konventionen om biologisk 

mångfald 

Miljöarbetet i Sverige baseras på flera konventioner, det vill säga internationella 

överenskommelser. Den kanske viktigaste för arbetet med grön infrastruktur är konventionen 

om biologisk mångfald (CBD) 18 som vid FN-mötet 2010 resulterade i Nagoyaprotokollet och de 

tjugo så kallade Aichimålen. År 2011 beslutade Europeiska kommissionen om en strategi för 

biologisk mångfald för att uppfylla Aichimålen, med sex strategiska mål. 

Mål 2 (motsvarande åtgärd 5 - 7) i strategin syftar direkt till att grön infrastruktur ska 

användas som strategisk ram för att fastställa prioriteringar för återställande av ekosystem på 

lokal, nationell och internationell nivå. Arbetet med grön infrastruktur ska enligt målet senast till 

år 2020 bidra till att ekosystem och ekosystemtjänster bevaras samtidigt som minst 15 % av 

skadade ekosystem återställs.  

 

2.2 En svensk strategi för att bevara biologisk mångfald och 

ekosystemtjänster 

Sveriges riksdag har antagit en strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster19 för att 

bidra till att uppfylla Nagoya- och Aichimålen samt den europeiska biodiversitetsstrategin. I 

propositionen lyfts grön infrastruktur fram som ett ramverk för arbetet med biologisk mångfald i 

ett landskapsperspektiv. Arbetet med regionala handlingsplaner för grön infrastruktur utgör en 

viktig del i genomförandet av strategin. 

 

2.3 Miljömålsarbetet  

De 16 miljömål som riksdagen beslutat ger en struktur och en gemensam plattform för det 

svenska miljöarbetet. Centrala myndigheter, länsstyrelser, kommuner och näringsliv har alla 

viktiga roller i arbetet med att genomföra åtgärder. Naturvårdsverket har det samordnande 

ansvaret för genomförandet. Det svenska miljömålssystemet består av ett generationsmål, 16 

miljökvalitetsmål och 28 etappmål. Generationsmålet och miljökvalitetsmålen ska vara 

uppnådda år 2020, med undantag för målet ”Begränsad klimatpåverkan” som ska vara uppnått 

år 2050. De olika etappmålen har olika tidpunkter för måluppfyllelsen. 

 

2.3.1 Generationsmålet 

Generationsmålet anger den allmänna inriktningen på miljöarbetet och lyder: ”Det övergripande 

målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora 

miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges 

gränser”. Generationsmålet innebär att förutsättningarna för att lösa miljöproblemen ska vara 

uppfyllda inom en generation.  

                                                      
18 Naturvårdsverket (2010) Konventionen om biologisk mångfald och svensk naturvård. Naturvårdsverkets rapport: 6389. 
19 Regeringens proposition 2013/14:141. Svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. 
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2.3.2 Miljökvalitetsmålen 

Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd och den kvalitet vi vill att miljön ska ha 2020. Till varje 

mål finns ett antal preciseringar som förtydligar vad miljökvalitetsmålet innebär. Preciseringarna 

är viktiga som vägledning för arbetet med miljökvalitetsmålen och vid uppföljning av om de nås. 

Preciseringar som kopplar till arbetet med grön infrastruktur finns under samtliga 

landskapsanknutna miljömål samt målet om ett rikt växt- och djurliv och miljömålet om 

begränsad klimatpåverkan. Grön infrastruktur har inkluderats i det breda miljömålsarbetet och 

utgör en viktig komponent i åtminstone nio miljökvalitetsmål. 

 

2.3.3 Etappmålen för att bevara biologisk mångfald och ekosystemtjänster 

Etappmålen är snarare inriktade på åtgärder istället för att beskriva miljötillståndet och är inte 

uppdelade per miljökvalitetsmål. De flesta etappmål riktar sig till nationella myndigheter. 

De första fem etappmålen för att bevara biologisk mångfald preciserades år 2012 i 

regeringsbeslut inom miljömålssystemet20 och beskrivs i svenska miljömål – preciseringar av 

miljökvalitetsmålen och en första uppsättning etappmål21. De första två har tydliga skrivningar 

om värdet av arbete med grön infrastruktur, men även de tre senare bedöms kraftigt gynnas av 

arbete med grön infrastruktur:  

 

• ekosystemtjänster och resiliens 

• betydelsen av den biologiska mångfalden och värdet av ekosystemtjänster 

• hotade arter och naturtyper 

• invasiva främmande arter 

• kunskap om genetisk mångfald 

 

Ytterligare fem etappmål beslutades 2014 för ”biologisk mångfald och ekosystemtjänster” 22 i 

syfte att skynda på arbetet med att nå miljömålen ytterligare23.  

 

• helhetssyn på markanvändningen 

• skydd av landområden, sötvattensområden och marina områden 

• miljöhänsyn i skogsbruket 

• ett variationsrikt skogsbruk 

• en dialogprocess i ett nationellt skogsprogram 

 

April 2018 beslutades ytterligare tre etappmål varav två har tydligt fokus på grön 

infrastruktur: 

Etappmål om metod för stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer är att 

kommunerna ska senast 2020 ha tillgång till en utvecklad metod för att ta tillvara och integrera 

stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer vid planering, byggande och förvaltning i 

städer och tätorter. Etappmål om integrering av stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana 

miljöer är att en majoritet av kommunerna ska senast 2025 ta tillvara och integrera stadsgrönska 

                                                      
20 Regeringsbeslut M2012/1171/Ma. Preciseringar av miljökvalitetsmålen och etappmål i miljömålssystemet 
21 Departementsserien Ds2012:23 svenska miljömål – preciseringar av miljökvalitetsmålen och en första uppsättning etappmål. 
22 Regeringsbeslut M2014/593/Nm om etappmål för biologisk mångfald och ekosystemtjänster 
http://www.regeringen.se/49bbb8/contentassets/49401effbf8a4d669362913bd26b2019/regeringsbeslut-m2014593nm-etappmal-for-biologisk-
mangfald-och-ekosystemtjanster 
23 I beslutet anges att ”Ett stärkande av de ekologiska sambanden i landskapet har stor betydelse för den biologiska mångfalden och 
ekosystemtjänsterna. Därför vill regeringen att detta utvecklas i hela landskapet och benämner detta grön infrastruktur”. 

http://www.regeringen.se/49bbb8/contentassets/49401effbf8a4d669362913bd26b2019/regeringsbeslut-m2014593nm-etappmal-for-biologisk-mangfald-och-ekosystemtjanster
http://www.regeringen.se/49bbb8/contentassets/49401effbf8a4d669362913bd26b2019/regeringsbeslut-m2014593nm-etappmal-for-biologisk-mangfald-och-ekosystemtjanster
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och ekosystemtjänster i urbana miljöer vid planering, byggande och förvaltning i städer och 

tätorter.24 

Sammantaget beskriver de tolv etappmålen värdet av grön infrastruktur och 

landskapsperspektiv, helhetssyn på markanvändning och att system av formellt skydd ska vara 

väl integrerade i omgivande landskap. Den ökade kunskapen om värdet av biologisk mångfald 

skapar förståelse, en bättre hushållning med naturens resurser och ger bättre förutsättningar för 

uthållig markanvändning. Regeringens hela strategi presenteras i propositionen ”Svensk strategi 

för biologisk mångfald och ekosystemtjänster” 

 

2.4 Globala målen och Agenda 2030 

Miljömålen kan sägas konkretisera den miljömässiga dimensionen av hållbar utveckling och 

strukturerar det nationella arbetet med klimat och miljö. Målen utgör samtidigt utgångspunkten 

för det nationella genomförandet av Agenda 203025 där många av målen har bäring på grön 

infrastruktur. 

 

2.5 Friluftsmål 

Det övergripande målet för friluftslivspolitiken är att med allemansrätten som grund ge stöd åt 

människors möjligheter att vistas i natur- och kulturmiljöer och utöva friluftsliv 26.  

Utgångspunkter för regeringens tio mål för friluftspolitiken är att en rik tillgång till natur- 

och kulturmiljöer, individers intresse och ideella organisationers engagemang är viktigt för 

människors möjlighet till friluftsliv. Olika slags rekreation och friluftsliv ställer också särskilda 

krav på förutsättningarna i landskapet. Det gäller inte minst för möjligheterna till rekreation nära 

den egna bostaden.  

Naturens produktion av sociala värden och funktioner för friluftsliv är en viktig 

ekosystemtjänst. Den kartläggning av kvalitéer som görs i arbetet med grön infrastruktur ger 

möjligheter att bättre förstå landskapets kvalitéer för friluftsliv. Kartläggning kan även poängtera 

var fysiska barriärer är belägna samt bidra till förståelsen av närhet och tillgänglighet till attraktiv 

natur genom anpassningar av friluftsliv till möjligheter för var och en. Denna kartläggning bör 

kunna vara vägledande för offentliga insatser såsom vid placering, utformning och förvaltning 

av attraktiv skyddad natur för förbättrad tillgänglighet. 

Arbetet med grön infrastruktur kan även hjälpa till att öka förståelsen för sambandet mellan 

naturens betydelse för folkhälsa och välfärd i planering, hållbar regional tillväxt och 

landsbygdsutveckling. Mot bakgrund av att grön infrastruktur också syftar till förbättringar i 

vardagsladskapet blir kunskap om, och förståelse för, allemansrättens möjligheter och 

begränsningar en viktig fråga i arbetet. 

 

                                                      
24 Regeringens skrivelse 2017/18:230, Strategi för Levande städer – politik för en hållbar stadsutveckling 
http://www.regeringen.se/4971fa/contentassets/b5640fd317d04929990610e1a20a5383/171823000webb.pdf  
25 http://www.globalamalen.se/om-globala-malen/  och http://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/  
26 Mål för friluftspolitiken. Miljö- och energidepartementet. Skr. 2012/13:51. 
http://www.regeringen.se/49bba5/contentassets/66ec772d0bd14d08b78289390f6b1275/mal-for-friluftslivspolitiken-skr-20121351 
 

http://www.regeringen.se/4971fa/contentassets/b5640fd317d04929990610e1a20a5383/171823000webb.pdf
http://www.globalamalen.se/om-globala-malen/
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/
http://www.regeringen.se/49bba5/contentassets/66ec772d0bd14d08b78289390f6b1275/mal-for-friluftslivspolitiken-skr-20121351
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2.6 Folkhälsomål 

Riksdagen har antagit tolv folkhälsomål27 av vilka speciellt målen om barns och ungas 

uppväxtvillkor (mål 3), miljöer och produkter (mål 5) och fysisk aktivitet (mål 9) har bäring på 

grön infrastruktur. Målet om delaktighet och inflytande i samhället berörs i arbetet med att ta 

fram och genomföra handlingsplanerna för grön infrastruktur eftersom samverkan är en central 

utgångspunkt för uppdraget. 

 

1. Delaktighet och inflytande i samhället 

2. Ekonomiska och sociala förutsättningar 

3. Barns och ungas uppväxtvillkor 

4. Hälsa i arbetslivet 

5. Miljöer och produkter 

6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård 

7. Skydd mot smittspridning 

8. Sexualitet och reproduktiv hälsa 

9. Fysisk aktivitet 

10. Matvanor och livsmedel 

11. Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel 

 

2.7 Regionala övergripande program och underlag av betydelse för 

arbetet med grön infrastruktur 

2.7.1 Regionala miljömål 

Skåne har regionaliserat de nationella miljökvalitetsmålen, vilka gäller som miljömål för Skåne, 

undantaget Storslagen fjällmiljö. Därutöver finns länsegna mål för Begränsad klimatpåverkan, 

med målår 2020, som syftar till att nå delar av miljökvalitetsmålet. Detta tillsammans kallas 

regionala miljömål för Skåne län och finns sammanställda i åtgärdsprogrammet Skånska 

åtgärder för miljömålen 2016–2020. Åtgärdsprogrammet består sammanlagt av 77 åtgärder 

vilka bedöms som särskilt centrala för att möta de skånska utmaningarna och öka 

förutsättningarna att nå miljökvalitetsmålen. Åtgärdsprogrammet gäller 2016-2020.28 

Av de ingående utmaningarna har följande störst antal åtgärder med bäring på grön 

infrastruktur: 

Åtgärder för hänsyn till Skånes hav, sjöar och vattendrag 

Åtgärder för hushållning med Skånes mark- och vattenresurser 

Åtgärder för skydd av Skånes natur- och kulturvärden 

Men även utmaningarna om hållbar konsumtion och hållbara transporter samt de åtgärder som 

föreslås där har betydelse för grön infrastruktur. 

I åtgärdsprogrammet är fokus på åtgärder som kan genomföras av aktörer som är 

verksamma i länet. Den regionala rådigheten har med andra ord bedömts vara betydande för de 

åtgärder som är med i programmet. Åtgärderna överlappar i flera fall med de åtgärder som 

ingår i handlingsplanen för grön infrastruktur och en åtgärd i miljömålsarbetet har varit att ta 

                                                      
27 Regeringens proposition 2002/03:35 Mål för folkhälsan: 
http://www.regeringen.se/49bbe3/contentassets/04207325e75943408c69a55643ea1d3e/mal-for-folkhalsan  
28 Skånska åtgärder för miljömålen 2016-2020: LÄNK ska läggas till 

http://www.regeringen.se/49bbe3/contentassets/04207325e75943408c69a55643ea1d3e/mal-for-folkhalsan
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fram denna regionala handlingsplan. Åtgärdernas genomförande och uppföljning samordnas 

mellan miljömålsarbetet och arbetet med grön infrastruktur. 

 

2.7.2 Naturvårdsstrategi för Skåne – Vägen till ett biologiskt rikare Skåne 

År 2015 antogs en naturvårdsstrategi för Skåne län – Vägen till ett biologiskt rikare Skåne.29 En 

utgångspunkt för strategin är att det är klokare och billigare att bevara och restaurera befintliga 

miljöer för hotade arter, än att återskapa eller försöka få tillbaka dem när de har försvunnit. 

Restaureringar är dessutom effektivare om de sker nära områden med höga naturvärden. Därför 

är det en prioriterad uppgift att bevara områden med hög biologisk mångfald och värna om de 

hotade och sällsynta arter som finns i landskapet i dag, samt att utöka livsmiljöerna i anslutning 

till dessa. 

För att kunna åstadkomma detta krävs tydliga prioriteringar och kraftsamlingar till 

värdekärnor och värdetrakter. Med hjälp av artpools- och traktanalyser av rödlistade arter och 

kommande analyser koncentreras insatserna till de platser där de gör störst nytta för 

naturvårdens syften och mål. 

Naturvårdsstrategins huvudsakliga inriktning är att bevara de mest värdefulla områdena för 

biologisk mångfald, såväl i värdetrakter som i vardagslandskapet, och att utifrån dem utveckla 

en skånsk infrastruktur för biologisk mångfald. Om värdetrakter förstärks och vardagslandskapet 

restaureras och sköts på rätt sätt kan hotade arter sprida sig och mångfalden stärkas. 

Strategin arbetar med två huvudspår för att täcka in hela landskapet och alla höga värden 

som finns kvar:  

• att utöka och koppla samman värdetrakter och  

• att bevara och förstärka det skånska vardagslandskapets biologiska mångfald.  

Huvudspåren har i sin tur två inriktningar: värdetrakter och värdekärnor samt 

vardagslandskapet och gröna länkar. 

Områden med en stor mängd hotade arter kallas för värdekärnor. En värdekärna är en 

livsmiljö med hög biologisk mångfald eller värdefulla strukturer såsom grov död ved som är 

nödvändig för bland annat hotade arter. I Skåne finns ett antal platser där flera sådana områden 

ligger intill varandra. De kan slås samman till värdetrakter. Det kan gälla för en viss biotop 

liksom för alla arter tillsammans. Dagens skånska värdekärnor och värdetrakter är alltför små för 

att kunna bevara den biologiska mångfalden på lång sikt – de behöver utökas. För vissa 

naturtyper behöver alla befintliga områden bevaras och för till exempel sandstäpp behöver fler 

områden ny- eller återskapas. Värdetrakternas avgränsning behöver ständigt prövas och förnyas 

utifrån ny kunskap. 

Vardagslandskapet består av landskapet som ligger utanför de särskilt värdefulla eller 

skyddsvärda områdena. Vardagslandskapet har på många platser höga värden, bland annat i 

form av isolerade värdekärnor för biologisk mångfald, och är betydelsefullt inte minst för 

friluftslivet. Vardagslandskapet har en viktig funktion som spridningsområde för biologisk 

mångfald. I landskapet behöver vi behålla befintliga korridorer och spridningsöar som binder 

samman värdetrakter, något som kallas gröna länkar i strategin. Länkarna mellan 

värdetrakterna koncentreras ofta till naturliga samband i landskapet som kusten, vattendrag och 

sjöarna, till åsarna och dalgångarna. Länkar kan också finnas utmed järnvägar, vägar och 

kraftledningsgator. För att binda samman värdetrakterna behöver lämpliga områden i närheten 

                                                      
29 Vägen till ett biologiskt rikare Skåne: http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/vart-arbete-med-skyddad-
natur/naturvardsstrategi/Pages/default.aspx  

http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/vart-arbete-med-skyddad-natur/naturvardsstrategi/Pages/default.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/vart-arbete-med-skyddad-natur/naturvardsstrategi/Pages/default.aspx


 

29 

restaureras eller återskapas. Det kräver att nya korridorer eller spridningsöar etableras mellan 

värdetrakter och återskapade naturområden. Detta ligger i linje med denna regionala 

handlingsplan för grön infrastruktur, liksom med EU:s mål om en funktionell grön infrastruktur 

för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. 

 

 
Figur 2.1. Naturvårdsstrategins uppdelning av landskapet i vardagslandskap och värdetrakter med värdekärnor 

och gröna länkar passar väl ihop med ambitionerna och syftet med den regionala handlingsplanen för grön 

infrastruktur. 

 
2.7.2.1 Artpoolsanalys 

Inom ramen för arbetet med naturvårdsstrategi för Skåne gjordes artpools- och traktanalyser i 

Skåne av rödlistade arter. Arterna grupperades i olika artpooler efter den livsmiljö eller biotop 

de lever i, till exempel ädellövskog och sandmark. Genom att se var i landskapet det finns flest 

arter i respektive artpool var det möjligt att peka ut värdetrakter för en viss biotop/livsmiljö. I 

dessa analyser användes fynd av rödlistade arter för att hitta ansamlingar av arter och därmed 

värdefulla livsmiljöer.  

När resultaten från artpoolerna illustreras på kartor framgår det att vissa rutor (2,5 x 2,5 km) 

har ett högre antal rödlistade arter än andra rutor. När flera rutor med höga artantal ligger intill 

varandra kan dessa bindas samman till en större yta, som framöver benämns som en trakt, så 

kallad värdetrakt. Dessa trakter kommer då att ha ett högre antal rödlistade arter än landskapet i 

övrigt. Syftet med trakterna är att dessa ska illustrera var de värdefullaste områdena finns i 

landskapet, samtidigt som de ska täcka in en så stor del av art-poolens arter som möjligt. 

Fynd av rödlistade arter har gjorts i stort sett över hela det skånska landskapet, men antalet 

arter varierar stort (se artpoolskarta för rödlistade arter, figur 2.2). Höga koncentrationer av 

rödlistade arter per 2,5 x 2,5 km har hittats framförallt längs de skånska kusterna och i 

omgivningarna runt Kristianstad och i Vombsänkan. Två enskilda rutor framträder som extremt 

artrika, med mer än 150 rödlistade arter vardera, och dessa omfattar Revingefältet i 

Vombsänkan och Ravlunda skjutfält på sydöstra Linderödsåsen. 

Det finns även områden i Skåne där få eller inga fynd av rödlistade arter är inrapporterade 

sedan 1985. Områden med färre fynd ligger främst i de norra och nordöstra delarna av Skåne, 

på de centrala delarna av Linderödsåsen, samt i slättlandskapen på Söderslätt, vid Eslöv och på 

Österlen. 
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Karta kommer läggas till. 
Figur 2.2. Artpoolskarta för rödlistade arter i Skåne. Från rapporten Här finns höga naturvärden i Skåne – Artpools- 

och traktanalys med hjälp av rödlistade arter. (2014) 

 
2.7.2.2 Ansvarsarter30 

Skåne är det län som har flest länsunika rödlistade arter, både till antal (290 arter) och andel 

(15,4 %), det vill säga arter vars svenska utbredning endast finns i länet (Gärdenfors 2010). 

Naturvården i länet kan sägas ha ett visst ansvar för att de ska finnas kvar även till kommande 

generationer. Dessa arter och arter som har sin huvudsakliga utbredning i länet skulle kunna 

betraktas som skånska ansvarsarter. Begreppet ansvarsart används av olika aktörer inom 

naturvårdsarbetet och definitionerna är oftast likartade. 

Vår definition av en skånsk ansvarsart är: 

1. Arten är klassad som hotad i den nationella rödlistan från 2010. 

2. Arten hade sin huvudsakliga nationella utbredning (> 50 %) i Skåne enligt de 

observationer mellan 1985 och 2011 som finns med i Artdatabankens fynddatabaser och 

förekommer endast i ytterligare ett annat län. 

 

Av de drygt 1 600 rödlistade arter som observerats i Skåne under åren från 1985 till 2011 är runt 

30 % (cirka 450 arter) mer eller mindre unika för länet och kan betraktas som skånska 

ansvarsarter. 

 

 
 

Figur 2.3. Antalet ansvarsarter och arter knutna till olika biotoper. Ur rapporten Här finns höga naturvärden i 

Skåne – Artpools- och traktanalys med hjälp av rödlistade arter. (2014) 

 

I rapporten Kommunala ansvarsarter i Skåne (Gabrielle Rosquist, 2017) lyfts ett antal arter per 

kommun i Skåne där varje art har en förhållandevis stor del av sin nationella utbredning i just 

                                                      
30 .Från rapporten Här finns höga naturvärden i Skåne – Artpools- och traktanalys med hjälp av rödlistade arter.(2014) 
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den kommunen. Vad respektive kommun gör för arten kan därför få betydelse för om arten ökar 

eller minskar i Skåne eller till och med i landet. Genom att arbeta med dessa så kallade 

ansvarsarter kan naturvårdsåtgärder riktas dit där de gör störst nytta i landskapet och hänsyn 

kan lättare införlivas i de kommunala planeringarna. Kunskapsnivån kan öka och spridas om 

arters biologi och ekologi, vilket ökar förståelsen för behovet av riktade åtgärder. Arterna kan 

användas publikt i den kommunala naturvården och vara lätta att känna igen eller ha en 

fängslande livshistoria. Uppföljningen av arterna ger oss också ett kvitto på att rätt åtgärder 

genomförs.31 

 

2.7.3 Det skånska landsbygdsprogrammet 

Landsbygdsprogrammet utgör den största finansieringen av insatser för grön infrastruktur med 

den miljöersättning och de projektstöd som bland annat går till att upprätthålla hävden av 

betes- och slåttermarker, samt restaurera områden. Programperioderna är sjuåriga och 

finansieras av både EU och Sverige. 

 

2.7.3.1 Landsbygdsprogrammet 2014–2020 

Landsbygdsprogrammet 2014-2020 består av stöd och ersättningar som är till för att utveckla 

landsbygden.32 Miljö, hållbar utveckling och innovation är prioriterat. Sverige har valt att satsa 

mycket av pengarna på olika miljöersättningar och ersättningar för ekologisk produktion. 

Landsbygdsprogrammets miljöersättningar utgör den största ersättningen till grön infrastruktur 

i Skåne. 

 
2.7.3.2 Landsbygdsprogrammet 2007–2013 

Det övergripande målet med landsbygdsprogrammet 2007-2013 var en hållbar utveckling, såväl 

ekonomiskt som ekologiskt och socialt. 

Eftersom miljö och hållbar utveckling var prioriterat skulle alla åtgärder i programmet 

genomföras med hänsyn till miljön. Landsbygdsprogrammet skulle också förbättra miljön och 

bidra till att miljökvalitetsmålen nåddes. 

Inför programperioden 2007-2013 gjordes en rapport som heter Det skånska 

landsbygdsprogrammet 2007.33 Programmet var ett regionalt utvecklingsprogram som utgick 

ifrån landskapet. Tvärs över kommungränser delades Skåne i in i områden utifrån det skånska 

landskapet och dess skiftande karaktär. Det skånska landsbygdsprogrammet ger en regional 

överblick för att skapa förutsättningar för ett strategiskt agerande för alla landsbygdens aktörer.  

Det skånska landsbygdsprogrammet togs fram 2007 som en grund för Länsstyrelsens arbete 

med att främja en hållbar förvaltning och utveckling av den skånska landsbygden. Baserat på 

den samlade kunskapen om de komplexa förutsättningar som landskapet ger föreslogs i detta 

program en rad riktlinjer för prioritering av insatser inom ramen för landsbygdsprogrammet. 

Nya nationella och regionala riktlinjer har utvecklats sedan dess och kopplats till den aktuella 

perioden för landsbygdsprogrammet, men översikten är av intresse eftersom den klassificerade, 

karterade och digitaliserade landskapstyper och karaktärsområden i skala 1:50 000 för hela 

Skåne. Områden med egenskaper och gränser som var distinkta, lätta att urskilja samt 

                                                      
31 Från rapporten Kommunala ansvarsarter i Skåne (Gabrielle Rosquist, 2017, Länsstyrelsen Skåne) 
32 Landsbygdsprogrammet 2014-2020: 
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/landsbygdfiske/programochvisioner/landsbygdsprogrammet20142020.4.7c4ce2e813deda4d30
780004608.html  
33 Det skånska landsbygdsprogrammet 2007: 
http://www.lansstyrelsen.se/skane/SiteCollectionDocuments/sv/publikationer/2007/Det_skanska_landsbygdsprogram_150dpi.pdf  

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/landsbygdfiske/programochvisioner/landsbygdsprogrammet20142020.4.7c4ce2e813deda4d30780004608.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/landsbygdfiske/programochvisioner/landsbygdsprogrammet20142020.4.7c4ce2e813deda4d30780004608.html
http://www.lansstyrelsen.se/skane/SiteCollectionDocuments/sv/publikationer/2007/Det_skanska_landsbygdsprogram_150dpi.pdf
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konsekventa gavs en särskild markering. Denna klassificering resulterade i att 9 landskapstyper 

och 26 karaktärsområden pekades ut. Några av områdesgränserna var svåra att dra, eftersom 

karaktärerna övergick gradvis i varandra, detta påpekas i de texter där det är aktuellt.  

Landskapstyperna är  

1. Kustslätt/dynlandskap 

2. Låglänt odlingslandskap 

3. Låglänt dallandskap 

4. Mosaikartat, odlat backlandskap 

5. Mosaikartat skogsbacklandskap 

6. Sjö- och åslandskap 

7. Mosaikartat brukat åslandskap 

8. Mosaikartat skogsklätt åslandskap 

9. Skogsklätt, kuperat höglänt landskap 

 

Landskapstyperna har allmänna namn, till exempel låglänt dallandskap, medan 

karaktärsområdena har platsnamn efter sitt specifika geografiska läge, till exempel 

Vombsjösänkan. Vare sig landskapstyper eller karaktärsområden följer administrativa gränser. 

Inom till exempel landskapstypen låglänt odlingslandskap finns en rad unika och särskilt 

avgränsade geografiska områden av en viss landskapskaraktär. Exempel för denna landskapstyp 

är Söderslätt, Kristianstadsslätten, Ängelholmsslätten, Österlenslätten och Laholmsslätten – alla 

separata karaktärsområden av landskapstypen låglänt odlingslandskap. Vart och ett av dessa 

områden har sin egen karaktär och platskänsla även om de delar samma allmänna karakteristika. 

För vart och ett av dessa områden finns en beskrivning som är resultatet av den information 

som samlats in. Den redogör för landskapets översiktliga karaktär med information om geologi, 

landform, marktäcke, markanvändning, bosättning och ägostruktur samt om hur dessa faktorer 

samverkar.  

 

Landskapskaraktärsområdena (Figur 2.4): 

 

LÅGLÄNT LANDSKAP 

Kustslätt/dynlandskap 

Skanör-Falsterbo strandäng (1) 

Åhus dynområde (13) 

 

Låglänt odlingslandskap 

Söderslätt (2) 

Österlenslätten (8) 

Kristianstadsslätten (12) 

Ängelholmsslätten (21) 

Laholmsslätten (23) 

Lund- och Helsingborgslätten (26) 

 

Låglänt dallandskap 

Vombsjösänkan (6) 

 

BACKLANDSKAP 

Mosaikartat, odlat backlandskap 

Södra mellanbygden (10) 
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Bjärehalvön (24) 

Sydskånska backlandskapet (3) 

 

Mosaikartat skogsbacklandskap 

Sydskånska skogsbeklädda backlandskapet (4) 

Sövdesjöns och Krageholmsjöns godslandskap (7) 

Österlenska backlandskapet (9) 

Göinge mellanbygd (16) 

Centrala mellanbygden (19) 

 

Sjö- och åslandskap 

Skånes sprick- och sjölandskap (15) 

 

HÖGLÄNT LANDSKAP 

Mosaikartat brukat åslandskap 

Romeleåsen(5) 

 

Mosaikartat skogsklätt åslandskap 

Linderödsåsen (11) 

Nävlingeåsen (14) 

Söderåsen (20) 

Hallandsåsen (22) 

Kullaberg (25) 

 

Skogsklätt, kuperat höglänt landskap 

Nordskånska skogsbygden (18) 

Nordskånska furuskogsbygden (17) 
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Figur 2.4. De skånska landskapskaraktärernas placering i landskapet. Från rapporten Det skånska 

landsbygdsprogrammet 2007. 

 

2.7.4 Skånes kulturmiljöprogram 

Skåne är ett landskap rikt på kulturmiljöer. Här finns gods, herrgårdar, kyrkbyar, fiskelägen, 

handelsstäder, industriorter, järnvägssamhällen och mycket därtill. Många av dessa miljöer har 

blivit utsedda som riksintressanta av Riksantikvarieämbetet (1987). Därutöver finns det regionala 

bevarandeintressen som nu finns samlade i Skånes Kulturmiljöprogram. Programmet finns 

tillgängligt som webbpublikation med beskrivningar och kartor i webbGIS: 

http://www.lansstyrelsen.se/skane/sv/samhallsplanering-och-

kulturmiljo/landskapsvard/kulturmiljoprogram/Pages/kulturmiljoprogram.aspx  

 

Skånes kulturmiljöprogram är i första hand ett regionalt kunskapsunderlag som kan användas 

vid samhällsplanering på såväl kommunal som statlig nivå. Kulturmiljöprogrammet är även ett 

kunskapsstöd för bland annat museer och hembygdsförbund samt en levande del av 

Länsstyrelsens strategiarbete för kulturmiljövården. Det ger en djupare förståelse för hur 

människan påverkat landskapet och därmed även den gröna infrastrukturen. 

http://www.lansstyrelsen.se/skane/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/landskapsvard/kulturmiljoprogram/Pages/kulturmiljoprogram.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/skane/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/landskapsvard/kulturmiljoprogram/Pages/kulturmiljoprogram.aspx
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Skånes kulturmiljöprogram är uppdelat i följande tre kategorier34: 

 

1. Särskilt värdefulla kulturmiljöer vilka visar Länsstyrelsens urval av miljöer med 

kulturhistoriska värden vilka bör bevaras, vårdas och utvecklas.  

De utpekade miljöerna i kulturmiljöprogrammet visar alla på någon typ av kulturhistoriskt 

värde. Det kan vara som dokumentvärde, det vill säga historiska egenskaper, eller som 

upplevelsevärde, till exempel estetiskt och socialt engagerande egenskaper. De uppvisar ett eller 

flera av begreppen kvalitet, autencitet, pedagogiskt värde, sällsynthet och representativitet. De 

värdefulla kulturmiljöerna beskrivs kommunvis. 

 

2. Skånes historia och utveckling som utgör en historiebok över händelser och verksamheter 

som har påverkat landskapet genom olika tider. 

Indelning i elva teman med olika fördjupningar. 

 

3. Skånes kulturmiljöprofil med avsnitt som visar det skånska landskapets typiska 

karaktärsdrag och vilka områden som är prioriterade inom kulturmiljövården. Indelas i åtta 

teman. 

Hela Skåne präglas av en påfallande täthet och variation av miljöer. Få andra regioner har i 

samma omfattning påverkats av hur nya idéer, innovationer och rörelser så tidigt och snabbt fått 

fotfäste och förändrat landskapet och dess användning. Samtidigt finns det en historisk 

kontinuitet, dagens landskap speglar flera årtusendens påverkan och användande.  

 

2.7.5 Grönstruktur i Skåne 

Strategi för en grön struktur i Skåne togs fram av Region Skåne i samverkan med bland annat de 

skånska kommunerna och antogs i januari 2004. Strategin aktualiserades 2012 till Grönstruktur i 

Skåne och ingår nu i Strukturbild Skåne som Tema PM. Syftet med rapporten är att visa på 

utvecklingsmöjligheter för den gröna strukturen i Skåne och vara en inspiration för kommunerna 

i detta arbetet. Rapporten vill också lyfta och diskutera just de gröna värden som finns i Skåne 

och vikten av att se grönstrukturen som en helhet i ett regionalt perspektiv, precis som 

trafikinfrastruktur och bebyggelsestruktur. Detta är viktigt för att kunna förstå vilka samband det 

finns mellan olika delar av den skånska grönstrukturen. Förändringar i såväl natur- och 

grönområden som inom trafikinfrastrukturen eller bebyggelsestrukturen kan påverka 

utvecklingen i andra delar av den gröna strukturen. Mycket av underlagsmaterialet bygger på 

material som Länsstyrelsen i Skåne tagit fram och det är också länsstyrelsen som ansvarar för 

att, tillsammans med kommunerna, bevara värdefulla natur- och kulturmiljöområden genom 

planering och skydd. Region Skåne har det regionala utvecklingsansvaret och för en diskussion 

med kommunerna om trafikinfrastruktur och bebyggelsestruktur och det är viktigt att lyfta in 

grönstrukturen i denna diskussion. 

Utifrån fem identifierade utmaningar för att utveckla grönstrukturen i Skåne, har fem 

strategier tagits fram. Strategierna ska fungera som ett stöd i planeringsarbetet och visa hur det 

i ett kommunalt perspektiv är möjligt att arbeta för att förbättra de gröna strukturernas 

förutsättningar på en regional nivå. Utgångspunkten för strategierna är att arbetet ska bedrivas 

                                                      
34 Texterna från Länsstyrelsens plan-PM för Kulturmiljöprogrammet och Länsstyrelsewebben. 



 

36 

på kommunal nivå, men även Region Skåne och Länsstyrelsen i Skåne ska bidra till arbetet inom 

sina respektive ansvarsområden. 

Tillsammans med strategierna presenteras en karta som visar Skånes gröna strukturer och 

dess utvecklingsmöjligheter i ett regionalt perspektiv. Kartan visar vilka stråk som bör utvecklas 

för att grönstrukturen ska knytas samman på ett bra sätt. Syftet med kartbilden är att vara ett 

stöd för kommunerna att se de regionala sambanden i sin planering av den gröna strukturen 

samt att underlätta i dialogen kommuner sinsemellan. 

Strategier: 

1. Ta fram kunskapsunderlag och inspirera - för att öka kunskapen om grönstrukturens 

värden 

2. Se helheten och planera sektorsöverskridande - för att säkerställa de gröna värdena 

när exploateringstrycket ökar 

3. Planera för hållbara strukturer och se potentialen i de gröna värdena - för att 

säkerställa grönstrukturens funktioner i ett föränderligt klimat 

4. Bind samman, utveckla viktiga länkar och satsa på service - för att öka 

tillgängligheten till grönstrukturen 

5. Skapa former för dialog och öka kunskapen om olika sektorers villkor och behov - 

för att utveckla samverkan mellan olika aktörer för att stärka och vidareutveckla de 

gröna värdena 

Kartan Skånes grönstruktur och dess utvecklingsmöjligheter (Figur 2.5) är en sammanfattande 

kartbild som visar Skånes befintliga grönstruktur på en regional skala samt var de tydligaste 

möjligheterna att utveckla ytterligare samband regionalt finns. Det finns ett behov av att 

utveckla gröna strukturer och stråk för att bättre binda samman Skånes flerkärniga grönstruktur 

och förbättra dess funktion. Syftet med kartan är att inspirera kommunerna i arbetet med 

grönstrukturfrågor och att vara ett stöd när översiktsplaner ska tas fram och uppdateras. Genom 

att redovisa en regional skala, där varje kommun finns med som en viktig pusselbit, är tanken att 

kartan ska fungera som ett underlag för regional samverkan genom att synliggöra strukturernas 

kommungränsöverskridande karaktär. Samtidigt syftar kartan till att redovisa vilka strukturer i 

varje kommun som tillhör ryggraden i det regionala systemet. Det finns många värdefulla 

områden och stråk i Skånes gröna struktur som inte synliggörs på kartan. Urval har gjorts för att 

ge en regional översikt över strukturer där ekologiska och rekreativa värden samverkar och där 

det finns utvecklingsmöjligheter. Andra områden och stråk kan ha mer entydiga, bevarande 

och/eller lokal karaktär. Kartan är tänkt att kunna användas som en grund för varje kommun att 

utveckla en mer detaljerad och småskalig grönstrukturbild i det kommunala 

översiktsplanearbetet, samt att fördjupa och precisera gränsdragningar och streckningar av de 

redovisade områdena och stråken. Ansvaret och det konkreta arbetet kring planeringen ligger 

på varje kommun – det är där möjligheten att använda kartan och att utveckla den gröna 

strukturen finns. 
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Figur 2.5. Skånes grönstruktur och dess utvecklingsmöjligheter. En sammanfattande kartbild på en regional nivå. 

Källa: Region Skåne 2011. 

 

2.7.6 Naturvårdsprogram för Skåne län  

Skåne län bildades 1997. Strax innan detta samgående mellan Kristianstads och Malmöhus län 

hade länen antagit var sitt naturvårdsprogram. Förutom att dessa publicerats i tryckta 

publikationer – ”Från Bjäre till Österlen” respektive ”Från Sandhammaren till Kullaberg” – har den 

del som berörde Malmöhus län gjorts tillgänglig på länsstyrelsens webb. 

Tre naturvärdesklasser har använts för att klassa områdena med avseende på biologiska, 

små geologiska, odlingslandskaps- och friluftslivsmässiga förhållanden.  

De tre naturvärdesklasserna är följande: 

• Klass 1: Särskilt höga naturvärden  

• Klass 2: Mycket höga naturvärden  

• Klass 3: Höga naturvärden 

Områdena på land redovisas objektsvis per kommun och sjöar och havsområden redovisas 

objektsvis. Utvecklas… (se rapporterna).  

 

2.7.7 Regional handlingsplan för klimatanpassning 

 

Handlingsplanen ska vara vägledande för lokalt och regionalt arbete med klimatanpassning och 

innehåller en nulägesanalys och förslag på insatser. Nulägesanalysen tar upp hur arbetet bedrivs 

i länet idag och problematiserar de utmaningar som ett förändrat klimat innebär. Insatserna är 
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frivilliga och ska fungera som vägledning för fortsatt arbete med klimatanpassning för att stärka 

Skånes väg mot ett robustare samhälle.35 

Handlingsplanen för grön infrastruktur är tänkt att även hantera klimatförändringarna, men 

dessa frågor hanteras för Skånes del i den regionala handlingsplanen för klimatanpassning som 

gäller sedan 2014. Vid revidering av programmet ska åtgärder för grön infrastruktur arbetas in i 

handlingsplanen där så behövs. 

 

2.7.8 Värna, vårda, visa 

Värna Vårda Visa är ett program för bättre förvaltning och nyttjande av naturskyddade områden 

som gäller för perioden 2012-2021.36 Programmet är ett viktigt styrdokument för Länsstyrelsens 

förvaltare av skyddade områden men kan också användas som vägledning för andra förvaltare 

av statliga naturskyddsområden samt Länsstyrelsens uppdragstagare. 

 

2.7.9 Åtgärdsprogram för hotade arter och biotoper 

Skåne har cirka 80 åtgärdsprogram för hotade arter och biotoper på land, i sötvatten och i 

marina miljöer. Prioriteringar av åtgärder görs löpande inom de enskilda åtgärdsprogrammen. 

I Skåne är fokus på program som rör: 

• Torra, sandiga marker 

• Värdefulla trädmiljöer 

• Våtmarker med groddjur, vadarfåglar och rikkärr 

• Sötvatten och havsmiljöer 

 

2.7.10 Kommunala naturvårdsplaner 

I en sammanställning från 2014, Biologisk mångfald i de skånska kommunernas 

planeringsunderlag och verksamheter, redovisas läget för de kommunala naturvårdsplanerna i 

Skåne. Kommunala naturvårdsplaner kan både ha olika benämningar - exempelvis 

naturvårdsprogram, natur- och kulturmiljöprogram eller naturvårdspolicy - och skilja sig mycket 

åt i innehåll och utformning. Malmö och Simrishamns kommuner har i sina naturvårdsplaner 

lagt extra stor vikt vid aspekten att förmedla kunskap och information om naturvårdsarbetet till 

allmänheten och utformat planerna så att de även kan tjäna som utflyktsguider till 

naturområden. Naturvårdsplaner är ibland sammanslagna med planer för grönstruktur. I Skåne 

som läget var 2014 saknade bara 3 kommuner helt naturvårdsplan (se figur 2.6), men hos 10 

kommuner var planhandlingarna mer än tio år gamla och i flera fall inaktuella. En förnyad 

översyn och sammanställning av de kommunala underlagen vore värdefull och bör kunna 

hanteras inom arbetet med grön infrastruktur. 

 

                                                      
35 Regional handlingsplan för klimatanpassning: LÄNK ska läggas in… 
36 Värna Vårda Visa Regional plan för Skåne: http://www.lansstyrelsen.se/skane/SiteCollectionDocuments/Sv/djur-och-natur/skyddad-
natur/Värna%20vårda%20visa/Regional%20plan%20Värna%20Vårda%20Visa%20webbfil.pdf  

http://www.lansstyrelsen.se/skane/SiteCollectionDocuments/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/Värna%20vårda%20visa/Regional%20plan%20Värna%20Vårda%20Visa%20webbfil.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/skane/SiteCollectionDocuments/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/Värna%20vårda%20visa/Regional%20plan%20Värna%20Vårda%20Visa%20webbfil.pdf
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Figur 2.6. Karta över Skåne med kommunernas naturvårdsplaner och deras aktualitet 2014. Observera att för 

Sjöbo kommun har naturvårdsplanerna inte antagits politiskt i kommunen. Från rapporten Biologisk mångfald i de 

skånska kommunernas planeringsunderlag och verksamheter. 

 
 

2.7.11 Kommande planer 
 

En handlingsplan för att övervaka och agera mot invasiva främmande arter planeras att tas fram 

under 2018-2019. 

En handlingsplan för friluftslivet är under framtagande och går på remiss 2018. Åtgärderna i 

den handlingsplanen samordnas med arbetet inom grön infrastruktur. 
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3. Förutsättningar för grön 
infrastruktur i Skåne 

3.1 Generell beskrivning av Skåne 

I Skåne finns en artrikedom av djur, växter och svampar som saknar motsvarighet på annat håll i 

Sverige. Anledningen är den stora variationen av livsmiljöer i landskapet. Skåne präglas i olika 

delar av tätortsmiljöer, skogslandskap eller odlingsmark. Olika indelningar har gjorts av 

landskapet som fångar denna variation. Berggrundens skiftningar har skapat en blandning av 

olika jordarter, från kalkrika sandjordar till surare podsoljordar, vilket också gett upphov till olika 

sötvattensmiljöer. Den nordliga barrskogsdominerade zonen går i Skåne över i lövskogszonen 

vilket medför att nordliga arter möter kontinentala i utkanten av sina respektive 

utbredningsområden. Skåne omges dessutom på tre sidor av hav med olika salthalt, det salta 

Västerhavet möter den sötvattenspåverkade Östersjön. 

Innan människan började ombilda landskapet var det naturen själv som satte för-

utsättningarna för den biologiska mångfalden genom översvämningar, stormar, bränder och 

påverkan från stora hjordar av betesdjur. En stor del av den skånska variationen av arter och 

livsmiljöer som vi ser i dag är dock en följd av långvarig kulturell påverkan. Tusentals år av jakt, 

djurhållning, jord-och skogsbruk och mer nutida faktorer som dränering och brukande i 

industriell skala har gett helt andra förutsättningar för arter och miljöer att överleva. Det finns 

tack vare de varierade förhållandena ett relativt stort antal växter, svampar och djur i Skåne, en 

artrikedom som inte finns någon annanstans i Sverige. Det ger oss ett stort ansvar för att bevara 

den biologiska mångfalden.  

Hittills har förändringarna främst skett genom teknisk utveckling av landskapet som 

produktionsresurs för jord- och skogsbruk, mineralutvinning, bebyggelse och trafikinfrastruktur. 

De sista decennierna har dock produktionsaspekterna fått konkurrens av andra värden i 

landskapet som till exempel rekreation, turism, biologisk mångfald och kulturmiljövärden. Delar 

av landskapet har utvecklats till upplevelsemiljöer istället för produktionsmiljöer. Denna nya roll 

beror till stor del på den stora omflyttningen som skett från landsbygd till stad. 1950 bodde 

fortfarande nästan 80 procent av befolkningen på landsbygden i jämförelse med 20 procent i 

städerna. Idag är dessa proportioner omvända och majoriteten av befolkningen har sin inkomst 

från annan verksamhet än skogs- och jordbruk. Befolkningens koncentration till städer och 

tätorter förändrar också synen på landskapet och förhållningssättet till naturen. Den ökade 

fritiden har också gjort det möjligt att utnyttja landskapet för fritidsaktiviteter som fiske, jakt, 

fågelskådning, cykelutflykter, orientering, kanoting och mycket mera. Tätorternas expansion har 

dessutom medfört att stora ytor av produktiv jordbruksmark exploaterats och ”den goda jorden 

” i tätorternas närområde ses som utbyggnadsområde i planeringen.37 

 

                                                      
37 Text tagen från Grönstruktur för Skåne.  
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Figur 3.1: Höjdskuggning 

3.2 Geologi 

3.2.1 Berggrund 

Det skånska landskapet skiljer sig i många avseenden från övriga Sverige, framförallt genom sin 

speciella geologi. Skåne genomskärs diagonalt av den s k Tornquistzonen, som är ett ca 100 km 

brett bälte i rak nordväst-sydostlig riktning från Skagerak till Donaus mynningsområde. Denna 

zon utgör gräns mellan det fennoskandiska urberget och ett stort sänkningsområde i sydväst, 

som kännetecknas av mycket tjocka avlagringar av fossilförande bergarter. 

Zonen, eller ”den skånska diagonalen” som den också kallas, sträcker sig från Simrishamn 

vidare över näset mellan Ringsjöarna mitt i Skåne och till Torekov på Bjärehalvön. Norr om 

diagonalen ligger urberget nästan överallt nära ytan eller går i dagen. Söder därom råder 

geologiska förhållanden som är karaktäristiska för Mellaneuropa. Diagonalen är tydlig inte bara i 

berggrunden utan också i terrängformerna, i naturen och till och med i utbredningen av olika 

kulturföreteelser. Övergången mellan urberget och den mellaneuropeiska slätten kännetecknas 

av bland annat av kraftiga förskjutningar i berggrunden, så kallade förkastningar, som gett 

upphov till horstarna. Mellan urbergsåsarna har den sedimentära berggrunden bevarats i 

nedsänkta områden som exempelvis Ängelholmssänkan.  

Den skånska berggrunden består av bergarter som varierar i ålder, från 1 700 miljoner år 

(urberget) till 50 miljoner år (ler- och sandsten vid bl.a. Klagshamn och Svedala). Urberget i 

Skåne tillhör den Baltiska skölden, som sträcker sig från Kolahalvön i nordost till Skåne i sydväst. 

Urberget domineras av magmatiska bergarter som gnejs och granit, men är till stora delar täckt 

av yngre fossilförande sedimentbergarter. I Skåne är det endast på urbergshorstarna och inom 
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de norra delarna av länet som urberget bildar berggrundsyta. Berggrunden i Skåne är mycket 

varierande och utgör den grundläggande förutsättningen för Skånes karaktär som gränsbygd 

mellan det karga och skogiga Norden och Mellaneuropas bördiga jordbruksområden. Från norr 

sträcker sig det svenska urbergsområdet in i Skåne. I de södra och västra delarna av landskapet 

har berggrunden bildats av lagrade bergarter. Gränszonen mellan dessa båda områden sträcker 

sig diagonalt genom Skåne från nordväst till sydost och i denna rörelse- och sprickzon ligger de 

skånska horstarna.  

Dessa så kallade förkastningar bildade de skånska urbergsåsarna eller horstarna: 

Romeleåsen, Linderödsåsen, Söderåsen, Kullaberg och Hallandsås. Horstarna utgör markanta 

inslag i landskapets topografi och de flesta når upp till omkring 200 meter över havet. Skånes 

högsta punkt, 212 m.ö.h., är belägen vid Magleröd på Söderåsen. Horstarna var från början 

täckta av yngre sedimentära lager, men väder och vind har så småningom eroderat bort dessa 

mjukare bergarter, så att urberget blivit ensamt kvar. De lagrade eller sedimentära bergarterna i 

söder och väster är betydligt yngre än urberget och började bildas för cirka 600 miljoner år 

sedan. Dessa bergarter består av sammanpressade och förstenade avlagringar av bland annat 

sand och lera. Dessutom har kalkrika skalrester från olika smådjur bidragit till bildningen av olika 

typer av kalksten. De sedimentära bergarterna kan studeras främst vid stenbrott av olika slag, 

men även på några naturliga lokaler, till exempel sandsten vid kusten norr och söder om 

Simrishamn, lerskiffer vid Rövarekulan och alunskiffer vid Andrarum och Fågelsångsdalen öster 

om Lund. Kalksten har brutits på många håll, till exempel i Klagshamn och Limhamn. 

På många håll genomkorsas urberget av diabasgångar, det vill säga yngre eruptiva 

bergarter, ibland synliga som mörka band. I nordöstra Skåne finns exempelvis hyperit, populärt 

kallad ”svart granit”, som bryts på flera ställen. Ett av världens största hyperitbrott ligger i 

Hägghult vid Lönsboda. Den skånska berggrunden är nästan överallt täckt av ett mer eller 

mindre tjockt jordlager. På de flesta håll i norra Skåne är jordtäcket bara några få meter djupt. I 

söder har däremot jorddjup ända till 183 meter uppmätts vid Lemmeströtorp.  

De skånska stenkolsfyndigheterna i nordväst bildades för cirka 200 miljoner år sedan. 

Klimatet var då varmt och fuktigt och Skåne täcktes av stora sumpskogar, vars växtlighet så 

småningom förmultnat och pressats samman till lager av stenkol. Industriell brytning har ägt 

rum sedan 1700-talet. Kolet har ganska lågt förbränningsvärde och anledningen till att det 

brutits till 1979, då landets sista underjordiska kolbrytning i Bjuv upphörde, har varit de eldfasta 

leror som förekommer tillsammans med kolet. Kolet användes som bränsle vid bränningen av de 

keramiska produkterna.38 

 
Att lägga in…: Figur 3.2. Berggrund 

 

3.2.2 Jordarter 

 

Jordarterna täcker stora delar av berggrunden i Skåne. Betydligt mindre än 0,5 % av marken 

saknar egentligt jordtäcke. Jordarternas sammansättning är till stor del beroende av den 

närbelägna berggrunden men också av material från avlägsna platser.39  

Berggrundens yta har utsatts för olika nedbrytande krafter, framför allt av landisarna, och 

malts ner till ett jordtäcke. De flesta jordarter bildades under den senaste landisens avsmältning. 

Jordens bördighet har varit beroende av ur vilken sorts berggrund den har bildats. Bördigheten 

                                                      
38 Källa: Kulturmiljöprogrammet (Det skånska kulturlandskapet/ Atlas över Skåne) och Naturvårdsprogrammet för Skåne. 
39 Källa: Floran i Skåne; Vegetation och utflyktsmål. 
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har i sin tur bestämt växtlighet och djurliv, och även hur människan kunnat utnyttja landskapet. 

Bördiga jordar har blivit åker och ängsmark, medan de magrare och stenigare har använts för 

bete, ved- och virkesproduktion. Så är det till stor del ännu. Vissa jordtyper nybildas alltjämt, 

som torvjordarna. Dessa bildas i vattenfyllda sänkor där nedbrytningen av döda växtdelar blir 

ofullständig p.g.a. den låga syrehalten i vattnet. Organiskt material samlas och torv bildas. Kärr 

och mossar har funnits överallt i landskapet men har till stor del försvunnit genom utdikning 

eller torvbrytning. Andra exemplet på nybildade jordarter är de sediment vilka bildas längs 

vattendragen vid översvämningar eller när en flod meandrar genom ett flackt område.40 

 

 
Figur 3.3. Skånes jordarter. 

 

3.3 Vegetation 

Att skriva… (se Skånes flora, Lunds botaniska förening) 

 

3.4 Klimat41 

Skåne liksom övriga delar av Skandinavien ligger inom norra halvklotets västvindsbälte. Under 

praktiskt taget hela året dominerar västliga vindar som för in maritim, och särskilt under vintern, 

mild luft över regionen. De kontinentala, under vintern kallare luftmassorna, i öster har däremot 

svårare att utbreda sig västerut och påverkar därför endast periodvis landskapet. Vintrarna i 

Skåne, liksom i stora delar av övriga Nordvästeuropa, är därför avsevärt varmare än 

genomsnittet för breddgraden. De havspåverkade västvindarna medför dock att somrarna blir 

                                                      
40 Källa Kulturmiljöprogrammet (Det skånska kulturlandskapet/ Atlas över Skåne) 
41 Texten i kapitlet är direkt tagen från Floran i Skåne - vegetation och utflyktsmål sid 29-32. 
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något svalare ön genomsnittet. Det starka temperaturinflytandet under vintern gör att området 

även på årsbasis har ett varmare klimat än vad som är genomsnitt för breddgraden. 

I den allmänna västströmningen förekommer störningar i form av vandrande lågtryck, som 

särskilt under vinterhalvåret berör Sydsverige inklusive Skåne. Med sina fronter, moln- och 

nederbördsområden och vindfält ger de regionen ett omväxlande och ofta blåsigt väder. 

Lågtryckens centra passerar oftare norr om än söder om Skåne. Detta medför att Skåne ofta 

berörs av fuktig, disig varmluft från söder till sydväst.  

 

3.4.1 Solstrålning 

Skåne har ett gynnsamt strålningsklimat. Särskilt de kustnära områdena mottar under 

sommarhalvåret stora mängder strålningsenergi. Den totala instrålningen är störst under 

försommaren då solen strå högt upp på himlen, dagen är lång och luften dessutom ren och torr. 

Molnigheten, som begränsar den direkta solinstrålningen mot markytan, är också mindre än 

under vintern. Trots att månaderna juli och augusti har de största nederbördsmängderna, är den 

relativ solskenstiden, det vill säga kvoten av medelantalet registrerade solskenstimmar per 

månad och antalet timmar som solen varit över horisonten, förhållandevis stor under sommaren. 

På grund av skillnader i molnighet är solskenstiden vidare längre, och därmed den totala 

instrålningen större i kusttrakterna än i de inre delarna av landskapet.  

 

3.4.2 Temperatur och vegetationsperiod 

Den skånska vintern är mild, vilket förlänar Skåne en förhållandevis hög årsmedeltemperatur. 

Detta hänger främst samman med länets sydliga läge i landet och med ett starkt havsinflytande. 

Ingen del av Skåne ligger mer än ca 60 km från havsstranden. De dominerande vindarna från 

sydväst är milda och fuktiga och luften är disig (tropikluft). Falsterbo är den enda svenska 

väderstation där ingen månads medeltemperatur understiger 0 grader C. Efter sydkusten och 

Öresundskusten finns stationer där endast februari har några tiondels grader under fryspunkten. 

De milda skånevintrarna medför att temperaturens årsvariation är lägre än i övriga delar av 

landet.  

Skåne blir alltså genom breddgrads- och havsinflytande tillsammans med västkusten 

Sveriges varmaste område. Årsmedeltemperaturen på de skånska slätterna ligger mellan +7 och 

+ 8 grader C. Inom landskapet förekommer dock regionala temperaturskillnader. De lägsta 

vintertemperaturerna inträffar sålunda normalt i de inre mellersta och nordliga delarna av Skåne, 

där medeltemperaturen för januari är 1,5-2 grader C lägre än vid kusten. En annan regional 

temperaturklimatskillnad i landskapet är den havsbetingade vårförseningen som präglar delar av 

Österlen. Under hösten finns antydan till en motsvarande försening av avkylningen inom denna 

del av Skåne.  

Vegetationsperioden i västra Skåne får en längd av mellan 210 och 220 dygn. Detta torde 

vara den längsta vegetationsperioden i landet. I östra och norra Skåne är perioden något 

kortare. 

 

3.4.3 Luftfuktighet 

Relativ fuktighet är det tryck som vattenångan i luften utövar uttryckt i procent av det tryck som 

luftens vattenånga maximalt kan utöva vid rådande temperaturer. Den relativa fuktigheten blir 

därmed strakt temperaturberoende men ger samtidigt uttryck för hur fuktig vi upplever att 

luften är. På sommaren är den relativa luftfuktigheten i genomsnitt lägre under den tidiga 
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eftermiddagen i de varmaste inre delarna. Här noteras också de högsta värdena av relativ 

fuktighet under främst sensommarnätterna. I kustområdena är luftfuktigheten mera dämpad 

med något högre värden under dagen och något lägre under natten jämfört med inlandet. 

Under vintern är skillnaden mellan dag och natt och mellan kust och inland obetydliga.  

 

3.5 Markhistoria 

Från att ha varit ett istäckt område har arter successivt vandrat in naturligt eller med hjälp av 

människan. Redan när isen drog sig tillbaka för cirka 13 000 år sedan kom de första 

människorna till Skåne och för 11 500 år sedan började de första skogarna att täcka landskapet. 

De naturligt förekommande stora betesdjuren, tillsammans med människorna, påverkade 

strukturerna i skogarna och skapade förutsättningar för skogarnas arter. 

När människan blev bofast blev landskapet ännu öppnare. Skogarna blev successivt ljusare 

eftersom de öppnades upp genom ved- och virkesuttag och genom de betande djur som gick 

på utmarken. De processer som gett förutsättningar för en rik biologisk mångfald i det skånska 

landskapet har verkat under 1000-tals år. De är i stor grad inducerade av människan med allt 

från svedjebruk, via ett system av inägor och utmarker till omfattande skiftesreformer på 1800-

talet. 

Redan på 1000-talet var Skåne ett relativt öppet landskap. Strävan efter mer odlingsbar 

mark och större avkastningar ledde från 1800-talet och framåt till att landskapet brukades allt 

intensivare. Omfattande sjösänkningar, utdikningar, kulverteringar och dräneringar torkade 

sakta ut det skånska landskapet under 1800- och 1900-talen. Under 1900-talet mekaniserades 

jord- och skogsbruket och efter andra världskriget rationaliserades brukandet med accelererad 

användning av kemiska bekämpningsmedel och tillförsel av handelsgödsel.  

Urbaniseringen, som framförallt skett från slutet av 1800-talet, har lett till att allt färre 

människor bor på landsbygden, vilka producerar mat allt intensivare till allt fler människor i 

städerna på de bästa jordarna. Arbetskrävande marker med låg avkastning gödslas, planteras 

med skog eller lämnas för att växa igen. Dessa faktorer har förändrat landskapet drastiskt under 

förhållandevis kort tid. Förutsättningarna för de organismer som lever här har förändrats snabbt, 

vilket har lett till att många arter har försvunnit från det skånska landskapet och många är idag 

starkt hotade.42 
 

3.5.1 Bygder43 

Redan i det tidigmedeltida Skåne gick det att urskilja olika bygder, kännetecknade av olika 

naturförhållanden, odlingssystem, hägnadstyper och byggnadsskick. I överensstämmelse med 

de naturgeografiska förutsättningarna utvecklades bygder som uppdelade landskapet diagonalt: 

skogsbygden främst i norr och nordost och slättbygden i söder och sydväst. Mellan dessa kunde 

man urskilja övergångsbygder, ofta kallade mellanbygder eller risbygder. Slättbygden försåg 

skogs- och mellanbygden med spannmål. Här låg byarna tätt och så gott som all mark var åker 

och äng. Träd och buskar saknades nästan helt. Det rådde brist på byggnadsvirke samt ris och 

virke till hägnader och ved till bränsle. Permanent betesmark saknades i många socknar och det 

som växte på trädesvångarna räckte sällan att föda kreaturen. Dessa sändes i vissa fall på bete 

till mellan- och skogsbygderna, som hade bättre tillgång på betesmark. Skogsbygden försåg 

                                                      
42 Texten från rapporten Här finns höga naturvärden i Skåne – artpools- och traktanalys av rödlistade arter. 
43 Texten från: Kulturmiljöprogrammet (Det skånska kulturlandskapet/Atlas över Skåne) 
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slättbygden med skogsprodukter av allehanda slag, till exempel virke, ris, träkol, tjära med mera. 

Gårdarna i skogsbygden låg ofta ensamma eller i små, glesa byar. Åkermarken var liten och 

vanligaste brukningssättet var ensäde, det vill säga att all åkermark brukades årligen. 

Mellanbygden kan liknas vid Skånes äng och fälad där boskapsskötsel hade den största 

betydelsen. Bönderna i mellanbygden födde upp kreatur och mottog djur från slätten på bete. 

Ängsmarken innehöll betydligt mer träd och buskar än slättbygden.  

 

 
Figur 3.4. Skånes bygder 1700-tal enligt Åke Campbell. 

 

3.5.2 Det biologiska kulturarvet 

En stor del av den biologiska mångfald som vi ser i det skånska landskapet i dag är kopplad till 

det biologiska kulturarvet. Den har till stor del sitt ursprung i hur man brukade marken från 

vikingatiden till början av 1800-talet. Ängs- och betesmarkerna bjöd på en mångfald av 

livsmiljöer vilket skapade rum för stor variation inom och mellan populationer. Många arter 

förekom i hela landskapet, eftersom ängs- och betesmarkerna var så utbredda. Insektsfaunan 

gynnades av hur träden sköttes och utmarkerna betades. Många träd blev mycket gamla, vilket 

skapade utrymme för mossor och lavar som trivdes med ett utglesat träd- och buskskikt och 

solbelysta stammar. Brynmiljöer var vanliga vilket gynnade bland annat fjärilar. Jämfört med i 

dag hyste åkrarna en betydande mångfald och variation. Även trädesbruket på näringsfattiga 

och sandiga marker gav utrymme för många arter genom upprepade störningar med långa 

mellanrum. 

Miljöer med mycket höga biologiska värden har bevarats på Hallandsåsen och 

Kristianstadslätten, generellt längs kusterna och stora delar av många av våra vattensystem med 

deras omgivningar (bland annat Kävlingeån, Rönne å och Helgeå), i backlandskapet söder om 

Romeleåsen samt på de stora åsarna som löper i nordvästlig-sydöstlig riktning genom Skåne – 

Linderödsåsen, Söderåsen, Romeleåsen. De högsta biologiska värdena finns i gamla ängsmarker 
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som successivt har utvecklats till lövskogar med trädkontinuitet och blandad åldersstruktur. Ofta 

finner man dessa skogar längs vattendrag och i sluttningar och branter, sannolikt för att 

miljöerna varit svårbrukade och eftersom de har ett rörligt grundvatten som gynnar många 

arter. Man kan också se effekter av de stora skånska godsens ambitioner att behålla och 

plantera skog, bland annat för jakt. Framför allt i områden med mycket bokskog hittar man 

skogsmiljöer med lång skoglig kontinuitet. Dessa skogar är ofta artrika och har många hotade 

arter av mossor, lavar, insekter och svampar. I de ovan nämnda värdetrakterna finner man även 

en stor koncentration av de värdefulla ängs- och betesmarker som finns bevarade i Skåne. 

De områden i Skåne som i dag har flest hotade arter ligger i östra Skåne och i Vombsänkan. 

I Länsstyrelsens rapport Här finns höga naturvärden i Skåne – Artpools- och traktanalys med 

hjälp av rödlistade arter lyfts dessa värdetrakter fram liksom Hallands Väderö, Bjärekusten, 

Kullahalvön, Söderåsen, Foteviken, Falsterbohalvön och Fyledalen. Denna artrikedom är i hög 

grad sammankopplad med människans brukande och hävd och hur marken har utnyttjats 

hänger i sin tur i stor utsträckning samman med jordarten och ägarförhållandena. 

Flera av de mest värdefulla sjöarna samt vattendragen finns i och rinner genom dessa 

värdetrakter. De är mycket artrika på såväl fisk som vattenväxter, blötdjur, vatteninsekter och 

plankton. De hyser också många hotade arter. För många sjö- och vadarfåglar är de viktiga 

häcknings- och rastningslokaler.  

För vattendragen är inte bara en god vattenkvalitet viktig, utan också en hög grad av 

”naturlighet”. Det innebär att vattendragets hydrologi är ostörd och flödar eller meandrar fritt, 

och att det finns variation mellan forsande och lugnare vatten liksom mellan solbelysta och 

skuggade områden. Dessa faktorer är avgörande för om vattnet ska ha hög biologisk mångfald 

eller inte. 

Ett skånskt särdrag är rikedomen på skapade småvatten utan kontakt med vattendrag. Det 

kan handla om övergivna täkter som vattenfyllts; tegeltillverkningens blomstringstid 

efterlämnade mängder av vattenfyllda lertäkter liksom den tidiga diabasbrytningen och annan 

stenbrytning. Från 1800-talet har vi fortfarande mängder av märgelgravar bevarade. Sedimenta-

tionsdammar vid nedlagda sockerbruk har ofta särskilt ornitologiskt intresse. Bland de senaste 

decenniernas anlagda våtmarker finns en mängd grodvatten, som lett till att läget för våra 

hotade groddjur nu ser ljusare ut. 

Den biologiska mångfald som gynnades av störningarna i det gamla odlingslandskapet har i 

dag till viss del flyttat till områden med annan markanvändning. Exploatering och militär 

verksamhet har ibland skapat värdefulla miljöer i form av ruderatmarker, täkter och skjutfält. 

Stora arealer av gräsmark finns längs med våra vägar; livsmiljöer som med rätt skötsel kan 

fungera som spridningsvägar för biologisk mångfald. 

Bevarandet av det biologiska kulturarvet bygger på att landskapet fortsätter brukas, men 

också på att utnyttjandet av naturresurserna inte blir för intensivt eller ensidigt. En variation av 

brukandet i tid och rum ökar möjligheterna för fler arter att få plats i landskapet. 

 

3.5.3 Det skånska jordbrukets förändring.44 

Konstgödning, dikning och effektivare jordbruksmaskiner har ökat livsmedelsproduktionen. 

Antalet företag inom jordbrukssektorn har minskat avsevärt, främst under de senaste 50 åren. 

                                                      
44 Texten i kapitlet är taget från Skånes Kulturmiljöprogram: http://www.lansstyrelsen.se/skane/sv/samhallsplanering-och-
kulturmiljo/landskapsvard/kulturmiljoprogram/historia-utveckling/jordbrukets-landskap/Pages/index.aspx  

http://www.lansstyrelsen.se/skane/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/landskapsvard/kulturmiljoprogram/historia-utveckling/jordbrukets-landskap/Pages/index.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/skane/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/landskapsvard/kulturmiljoprogram/historia-utveckling/jordbrukets-landskap/Pages/index.aspx
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Till detta kan läggas att utvecklingen går mot allt större gårdsenheter och att andelen företag 

med arrenderad mark ökat.  

Det finns dock marker där moderna brukningsmetoder inte använts. Detta gäller till exempel 

gamla naturbetesmarker som hävdats genom bete i många hundra år och som aldrig blivit 

gödslade eller uppodlade. Av ängen, den ogödslade naturliga slåttermarken som en gång satte 

sin prägel på bondens landskap, återstår endast små spillror. Jämförelsevis finns idag i landet 

som helhet lika mycket ängsmark som det tidigare fanns i en småländsk socken. Både 

betesmark och äng har ofta omfattande naturvärden i form av ett rikt växt- och djurliv. Många 

av dessa marker innehåller dessutom värdefulla kulturhistoriska spår som till exempel stenmurar, 

odlingsrösen och fägator som vittnar om tidigare generationers markanvändning och 

levnadsvillkor. Betesmarker och ängar bidrar också till ett vackert och varierat landskap.   

 

3.5.3.1 Varierande landskap 

Landskapet i Skåne varierar beroende på berggrund, jordart, klimat och vegetation. Detta har 

gett olika förutsättningar för odling och djurhållning i landskapet. Redan på 1200-talet kunde 

man urskilja olika bygder i Skåne, slättbygd i söder och sydväst, skogsbygd i norr och 

däremellan ris- eller mellanbygd. Dessa bygder överensstämmer till stor del med naturens 

förutsättningar för jordbruk. I söder och sydväst brukades jordarna under mycket lång tid och 

det uppstod ett öppet odlingslandskap.  

Den skånska slätten är idag en fullåkersbygd där stora gårdar ligger utspridda i ett landskap 

med räta vinklar och regelbundet ägomönster. Få odlingshinder finns kvar då vägar har rätats ut, 

diken fyllts igen och pilevallar, fornlämningar och åkerholmar odlats bort. Inom områden i norra 

Skåne fanns det inte samma odlingsmöjligheter för på de magrare jordarna. Större områden 

användes till bete av allmänning och uppodlingen skedde punktvis.  

Mellan dessa områden återfanns den mellanbygd som även kallas risbygd. Här dominerades 

landskapet av öppna betesmarker. De regionala skillnaderna syns än idag genom att det är i 

Skånes slättbygd som de flesta stora jordbruksföretagen är belägna. Småjordbruken finns i 

skogsbygden medan mellanstora jordbruk finns i mellanbygden. 

 

3.5.3.2 EU's påverkan 

Idag är den agrara näringen till stor del beroende och påverkad av EU:s grundläggande 

jordbrukspolitik, men också av EU:s struktur- och regionalpolitik, som i stor utsträckning berör 

jordbrukssektorn. Miljö- och landsbygdsprogrammet omfattar ekonomiskt stöd till lantbruket 

med avsikt att bidra till en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling på den svenska 

landsbygden. I programmet ingår stödåtgärder som stöd till investeringar i jordbruks- och 

trädgårdsföretag, kompetensutveckling, miljöersättningar, samt projektstöd för utveckling av 

landsbygden.  

I modern tid har många betesmarker planterats med skog eller vuxit igen. Även 

samhällsutbyggnaden i form av bostads- och verksamhetsområden samt infrastruktur har tagit 

mycket mark i anspråk, särskilt i sydvästra Skåne. Trots kritik mot EU:s miljöersättningar och 

bidrag är de en viktig del för ett jordbruks fortlevnad och ofta en förutsättning för att marker 

ska skötas och hävdas. De är även grundläggande för att miljömålet ett rikt odlingslandskap ska 

uppnås 

 

 



 

49 

3.5.4 Skogens landskap45 

3.5.4.1 Ojämn fördelning av skog 

Skogsmarken är mycket ojämnt fördelad i det skånska landskapet. Av den totala skogsytan finns 

mer än hälften i ett sammanhängande område i kommunerna Hässleholm, Kristianstad, Osby 

och Östra Göinge. Länets sydvästra del saknar nästan helt skog. Granen har en naturlig 

utbredning endast i norra Skåne, medan lövskog dominerar övriga landskapet. 

Skogarna var mer öppna före skiftena på 1700-talet, då de i stor utsträckning utnyttjades till 

bete. Dessa områden har till en del vuxit igen men även planterats med bok. Många aktörer är 

inriktade på att brukande av skogen kan kombineras med bevarande. Idag är den skånska 

skogen nästan helt i privat ägo, i de norra delarna uppdelad i mindre enheter medan godsens 

innehav dominerar södra hälften.  

 

3.5.4.2 Ris- och skogsbygd 

I ris- och skogsbygd förekom ofta träd och buskar utmed åkrar, i ängar och på utmarkerna, som 

från början inte var uppdelade mellan byarna utan utgjorde allmänningar. När marken brukades 

mer intensivt skedde en uppdelning mellan härader, socknar och byar. På 1600-talet kom den 

första skogslagsstiftningen som reglerade framför allt böndernas utnyttjande av skogen. Staten 

övervakade hushållningen och bönder på krono- eller skattejord fick endast använda skogen till 

självhushållning. I slättbygderna i sydväst hade så gott som all skog försvunnit redan före 1600-

talet. I norra Skåne, där det fanns gott om skog, hade denna på en del håll utnyttjats på nära 

industriell nivå vid sågverk och tjärtillverkning.   

  

3.5.4.3 Skogen som resurs förr 

Den skånska skogen utsattes i större utsträckning än i övriga landet för olika former av bruk, 

som stubbskottsbruk, lövtäkt, naturbete, hamling och svejdebruk, verksamheter som är tydligt 

kopplade till lövträd. Skogen var en stor resurs för material till stommar och fasader. Tillgången 

på byggnadsmaterial speglas i utformning och traditioner i husbyggnationer, vilket gör att 

byggnader i skogsrika områden skiljer sig från slättens.  

Efter skiftena kom stubbskottsängarna i mellanbygden att i stort spela ut sin roll och 

odlades snabbt upp. Även utmarksskogarna i mellersta och norra Skåne blev utsatta för en 

mycket kraftig påverkan och hade på 1800-talet på många håll ersatts av ljung- och enefälader. 

Som reaktion inrättades flera så kallade plantehagar där betesdjuren utestängdes. I Börringe och 

Svedala socknar fanns dessa redan på 1700-talet men fick ingen genomslagskraft då betet i de 

flesta områden ansågs viktigare än skogens avkastning. 

 

3.5.4.4 Tallplanteringar 

För att stoppa sanddrift planterades tallar inom de exploaterade områdena som Vombsänkan, 

Kristianstadslätten och utmed ostkusten i söder. Andra typer av planteringar som kom att 

förändra landskapsbilden främst i slättbygd var pilevallar, läplanteringar och alléer.  

 

3.5.4.5 Ändrad syn på skogsmark 

På godsen började man få en ny syn på skog och skogsmark och med början på de större 

enheterna började marker beskogas under 1800-talet. Den äldsta moderna skogsbruksplanen är 

från 1838 och gäller Skabersjö. I norra Skåne tog det längre tid för de nya idéerna att slå 

                                                      
45 Från Kulturmiljöprogrammet. 
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igenom, bland annat på grund av det stora antalet fattiga småbrukare utan ekonomiska resurser 

att på egen hand komma igång med rationell skogsodling. Initiativ togs dock från flera håll och 

resulterade i bidrag från både stat och kommun för skogsodling. Djurhållningen och skogen 

som betesmark ansågs dock fortfarande vara viktigare än skogsbruket.  

Sakta förändrades synsättet och utvecklingen gick från ett mångsidigt småbruk till ett 

ensidigt och storskaligt virkesuttag. Från och med cirka 1870 planterades gran i allt större 

omfattning, främst på sämre åker- och betesmarker. Många fuktiga marker planterades med al 

eller björk, som också spontant beskogade de marker som uppkommit med sjösänkningar. 

Skogen blev industri. Den industriella expansionen och exploateringen av skogen gav 

exportinkomster och välstånd, vilket underlättades av järnvägens tillkomst.  

 

3.6 Befolkning, bebyggelse och infrastruktur 

Kompletteras inför beslut: I detta avsnitt ska ges en översiktlig bild av länets 

befolkning/bebyggelse och infrastruktur utifrån kunskapsunderlag och kartor över bebyggelse, 

infrastruktur samt uppgifter om befolkningsmängd fördelade på kommuner. Ytterligare 

information kan vara lämplig, men är inte obligatorisk. 

Transportinfrastrukturen är viktig både som skapare av och som barriärer för konnektivitet, 

till exempel finns gräs- och buskmarker utmed kraftledningsgator och vägrenar, medans 

viltstängsel och vägar bildar hinder för många djurs förflyttning.  

KARTOR vägnät, viltstängsel och kraftledningar. Befolkningsfördelning kommunvis. 

Hänvisa till relevanta rapporter från Region Skånes strukturbildsarbete – ger bra överblick 

och har många fördjupningar av relevanta områden. 
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4. Hot och bevarande 
 

4.1 Generell hotbild 

Den påverkan som finns på den biologiska mångfalden i Skåne sammanfattas i 

naturvårdsstrategin för Skåne i följande huvudpunkter: 

• Mindre och färre områden 

• Förändrad mark- och vattenanvändning 

• Klimatförändringar 

• Invasiva främmande arter 

• Vatten- och luftföroreningar 

 

4.1.1 Mindre och färre områden 

Exploatering, stora åkerarealer och granskog har trängt undan varierade miljöer så att de, och 

arterna som lever där, endast finns kvar som små isolerade fragment i landskapet.  

Skåne är tätbefolkat med många barriärer på grund av bebyggelse, vägar och järnvägar. 

Arterna har svårt att röra sig mellan de kvarvarande livsmiljöer de är beroende av. Små isolerade 

populationer blir också känsligare för förändringar eftersom de består av färre individer med 

begränsad genetisk variation. Flest hotade arter finns i jordbruks- och skogsmark. Av 4273 

rödlistade arter i Sverige finns närmare hälften (46 procent) i Skåne. Mer än var tionde art har sin 

enda svenska förekomst i Skåne. (Artdatabanken 2015). 

 

4.1.2 Förändrad mark- och vattenanvändning 

Mekanisering, effektivisering, konstgödsel- och kemikalieanvändning har förändrat hur vi brukar 

och använder mark- och vattenmiljöer. Att antalet aktiva jordbrukare blir allt färre är ett hot mot 

de många skånska arter som är knutna till ett brukat och varierat landskap. 

Det moderna skogsbruket har lett till att äldre blandskogar och tallskogar har ersatts av 

grankulturer, samtidigt som lövskogarna blivit tätare och mer ensartade. Skogar med gamla 

grova träd, död ved och luckighet är viktiga livsmiljöer för många hotade eller utrotade arter. 

Sådana skogsmiljöer finns nu bara kvar i små och isolerade områden. 

Torrläggningen av landskapet gjordes för att öka arealen odlingsbar mark. Sedan mitten av 

1800-talet har sjöar sänkts, vattendrag rätats ut och våtmarker di-kats ut. Detta har påverkat till 

exempel groddjur och fåglar negativt. I haven har överfiske och bottentrålning utarmat 

fiskebestånden och den biologiska mångfalden. På grund av bland annat dikning och trålning 

finns bara mindre områden med opåverkade bottenmiljöer kvar. Många vattendrag påverkas 

också av barriärer som vattenkraftverk och dämmen. 

 

4.1.3 Klimatförändring 

Genom mänsklig påverkan sker klimatförändringen så snabbt att arter inte hinner med att 

anpassa sig. Några antaganden om hur den biologiska mångfalden kommer att påverkas av 

uppvärmningen är: 

• Avsaknad av spridningsmöjligheter leder till lokal utrotning av redan hotade arter. 

• Ändrad markanvändning på grund av klimatförändringarna, vilket kan få stora effekter. 

• Höjning av havsnivån som hotar de kustnära naturvärdena. 

• Ökad risk för att invasiva arter etablerar sig i Skåne 
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Se vidare i rapporten Klimatsäkrat Skåne som går igenom påverkan på biologisk mångfald 

mm.46 

Skåne har sedan 2014 haft en regional handlingsplan för klimatanpassning. Handlingsplanen 

ska vara vägledande för lokalt och regionalt arbete med klimatanpassning och innehåller en 

nulägesanalys och förslag på insatser. Nulägesanalysen tar upp hur arbetet bedrivs i länet idag 

och problematiserar de utmaningar som ett förändrat klimat innebär. Insatserna är frivilliga och 

ska fungera som vägledning för fortsatt arbete med klimatanpassning för att stärka Skånes väg 

mot ett robustare samhälle.47 

4.1.4 Invasiva främmande arter 

Klimatförändringen och den ökade rörligheten av människor och varor innebär att arter sprids 

från sina naturliga miljöer i en tidigare aldrig skådad omfattning. Detta utgör ett av de största 

hoten mot biologisk mångfald. Endast någon procent av de främmande arter som förs till nya 

platser blir invasiva, men i dessa fall sprider de sig oerhört snabbt och tränger undan många 

inhemska arter. All internationell erfarenhet visar att det bara är i ett mycket tidigt skede som 

det är kostnadseffektivt eller möjligt att stoppa en invasiv art. I Sverige har det lyckade arbetet i 

mårdhundsprojektet lett till att mårdhunden inte har kunnat sprida sig. 

 

4.1.5 Vatten- och luftföroreningar 

Bekämpningsmedel, konstgödsel, utsläpp av vatten- och luftföroreningar påverkar den 

biologiska mångfalden var för sig, men också tillsammans. Vilken påverkan denna cocktaileffekt 

har är dåligt kartlagd.  

I Skåne finns ungefär 17 procent av åkerarealen i Sverige, och här sker ungefär hälften av 

landets användning av bekämpningsmedel för växtskydd. Dessa bekämpningsmedel har effekter 

på den biologiska mångfalden även utanför de arealer där de används.  

Försurningen har förändrat såväl mark- som vattenmiljöer under lång tid. Detta är mest 

uttalat i de norra delarna av Skåne. 

I princip all dagens markverksamhet lämnar spår i vattnet. Sedan jordbruksmark och skogar 

dikats ut får vattendrag, sjöar och slutligen hav ta emot en stor mängd näringsämnen, med 

övergödning som resultat. I dag ser vi också att det finns rester och spår av farliga kemiska 

föroreningar och bekämpningsmedel i de flesta skånska vattendrag och sjöar, men även i 

grundvatten. Brunifieringen av vatten, läkemedelsrester och belastningen av mikroplaster är 

miljöproblem som dykt upp under senare år. 

 

4.2 Områdesskydd 

4.2.1 Nationalparker 

Det finns tre nationalparker i Skåne. Den minsta och äldsta, Dalby Söderskog, bildades redan 

1918. Området, vilket hade betats av hästar sedan medeltiden, lämnades vid bildandet av 

nationalparken för fri utveckling och utgör nu en relativt naturlig ädellövsskog med intensiv 

vårblomning på den skånska sydvästslätten. Nationalparken, som ligger i Lunds kommun, är ca 

36 ha stor och är därmed minst i Sverige. 

 

                                                      
46 https://utveckling.skane.se/publikationer/rapporter-analyser-och-prognoser/klimatsakrat-skane/  
47 Regional handlingsplan för klimatanpassning: Lägg in länk… 

https://utveckling.skane.se/publikationer/rapporter-analyser-och-prognoser/klimatsakrat-skane/
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Stenshuvuds nationalpark bildades 1986 och ligger på Österlen i sydöstra Skåne. 

Nationalparken är 400 hektar stor varav cirka 80 hektar utgörs av hav. Själva berget Stenshuvud 

består av tre toppar med högsta höjden 97 meter över havet. Området är till stora delar 

skogsbeklätt med avenbok som dominerande trädslag. Äldre vidkroniga träd som bok och ek 

står kvar från en tid då området var mer öppet och betades. Inom nationalparken finns många 

olika naturtyper vilket ger en artrik flora och fauna. Här finns sandhed, kalkfuktäng, alkärr, 

mosse, klippkust och sandstrand. Nationalparken har en rik flora med arter som 

smultronfingerört, glansbräken, sandnejlika, backsippa och hedblomster. Delar av parken sköts 

med bete. 

Den största nationalparken i Skåne, Söderåsen, ligger i Klippans och Svalövs kommuner i 

nordvästra delen av länet. Nationalparken är 1625 ha stor och bildades 2001. Söderåsen är en 

horst som började bildas för ca 150 miljoner år sedan när omkringliggande berggrund sjönk. I 

samband med horstbildningen tros de sprickdalar som löper genom Söderåsen ha bildats. De 

karaktäristika rasbranterna är resultatet av att de från början lodräta klipporna utsatts för 

frostsprängning som huvudsakligen ägt rum under ett mycket kallare klimat än nu. Området 

domineras av bokskog av ris-kruståteltyp som är representativ för Sydsverige men även ek-, al- 

och björkskog förekommer liksom öppen betes- och åkermark. Växtligheten är mycket varierad 

på grund av de skiftande terrängförhållandena. I dalarna är växtligheten zonerad från de 

torraste miljöerna i branternas övre delar till de fuktiga, näringsrika dalbottnarna. Skiftande 

berggrund och sluttningarnas exponering mot olika väderstreck påverkar också växtlighetens 

sammansättning. Skogen i området kommer att utvecklas till en av Nordeuropas största 

skyddade ädellövskogar. Mest naturskogsliknande är skogen i de allra svårtillgängligaste 

dalsluttningarna, vilka påverkats relativt lite av människan. I områden där skogsbruk inte 

bedrivits sedan 1940-talet börjar skogen få naturskogsliknande kvaliteter. I nationalparken finns 

ett antal vattendrag och källsjön Odensjön. 

 

 
Figur 4.1. Skyddade områden i Skåne exklusive Natura 2000. 
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4.2.2 Naturreservat (Naturvårdsområden, Kulturreservat) 

Det finns 264 statliga och 44 kommunala naturreservat i Skåne (april 2018) vilka omfattar drygt 

92 000 ha mark och vatten. Det finns dessutom nio naturvårdsområden på totalt ca 5 700 ha 

samt ett 70 ha stort kulturreservat. Se figur 4.1 och 4.2. 

Cirka 5,3 % av länets areal produktiv skogsmark berörs av någon form av områdesskydd, men 

hela den arealen är inte undantagen från skogsbruk. Motsvarande siffra för marina miljöer är 

cirka 11,5%. Flera av områdesskydden i dessa miljöer är av äldre datum har svaga bestämmelser. 

Det återstår mycket arbete med att revidera föreskrifter och skötselplaner i befintliga 

naturreservat för att uppnå ett fullgott skydd.  

Områdesskyddsarbetet i Skåne bedrivs i enlighet med regleringsbreven, vilket bland annat 

har fått till följd att skydd av myrskyddsplaneobjekt, objekt i odlingslandskapet och limniska 

miljöer har prioriterats ner. 

Eftersom Skåne till största delen är ett kulturlandskap kräver huvuddelen av den 

naturskyddade ytan någon form av skötsel. Det finns dessutom ett uppdämt behov av 

restaurering av naturmiljöer inom de skyddade områdena. I Skåne finns även många välbesökta 

områden vilket medför ett ökat behov av anläggning, skötsel och underhåll av anordningar för 

friluftslivet.  

 
Typ Antal Areal Land Sötvatten Saltvatten Skog Prod. Skog Odlingslandsk.

(ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha)

Nationalpark 3 2 056 1 953 6 97 1 786 1 762 104

Naturreservat (stat)* 264 85 874 28 789 2 474 54 622 13 085 12 659 9 192

Naturreservat (kommun) 44 6 683 2 128 31 4 524 853 813 638

Naturvårdsområde 9 5 732 5 562 37 133 2 549 2 511 2 379

Kulturreservat 1 70 70 0 0 62 61 3

Naturminne 50 3 768 3 665 103 0 0 0 1 685

Biotopskydd Lst 4 6,8 6,8 0,0 0,0 2,7 2,7 4,0

Biotopskydd kommun 1 7,4 7,4 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8

Biotopskydd SkS 501 993 991 3 0 965 959 10

Djur- & växtsk. omr. 20 9 245 1 418 1 183 6 644 945 767 167

Int. förbud Lst 2 62 48 0 14 0 0 0

NVA** Länsstyrelsen 22 778,4 771,6 1,1 0 512,7 488,8 143,8

NVA** Skogsstyrelsen 114 800,3 800,3 0 0 0 800,3 0

SUMMA 1035 116075 46209 3836,9 66032 20761 20824 14328,9  
 

Figur 4.2. Områdesskydd av olika slag. Utifrån statistik tagen från Naturvårdsverkets naturvårdsregister (NVR) 

2018-04-13, kl 04:25. 

*Arealuppgifter delvis osäkra. 

**NVA avser intrångsavtal.   

Skogsstyrelsens Naturvårdsavtal, NVA finns inte i NVR. Tidpunkt för Skogsstyrelsens NVA är 2015-11-06 

Arealuppgifterna är inte exakta (vissa områdesskydd överlappar varandra) 

 

 

Markslag Areal i länet 

(ha) 

Skyddad areal 

(ha)* 

Andel skydd 

% 

Land 1 096 880 46 041 4,20 

Produktiv 

skogsmark 

390 000 20 686 5,30 

Vatten sammanlagt 606 500 69 629 11,48 

Land och sötvatten 1 130 180 49 878 4,41 

Saltvatten 573 200 65 792 11,48 

Sötvatten 33 300 3 837 11,52 

Figur 4.3. Andel skyddad areal av olika naturtyper. Utifrån statistik tagen från Naturvårdsverkets 

naturvårdsregister (NVR) 2018-04-13, kl 04:25. 



 

55 

* Avser areal som berörs av områdesskydd. Många områdesskydd är av äldre datum och saknar relevanta 

föreskrifter, det vill säga skyddet är i många fall inte fullgott. 

 

 

4.2.3 Natura 2000 

4.2.3.1 Viktiga arter och naturtyper i Skåne 

Några arter som vi i Skåne är ensamma i Sverige om att skydda är till exempel klockgroda, 

större grynsnäcka och sandnejlika. Vi har särskilt stort ansvar för att bevara våra högmossar, 

eftersom de som finns i resten av Europa är mer eller mindre utbrutna. Skåne har också 

områden med sandstäpp som är en av de mest hotade naturtyperna i Sverige och Europa.  

 

4.2.3.2 I Skåne finns 240 Natura 2000-områden 

I Sverige finns nära 4 100 Natura 2000-områden med en yta på drygt 6,5 miljoner hektar. 

Omkring 90 naturtyper och drygt 160 växt- och djurarter har pekats ut som särskilt skyddsvärda 

i vårt land. 240 av de skyddade Natura 2000-områdena ligger i Skåne.  

 

4.3.2.3 Så fungerar Natura 2000 -arbetet 

Varje medlemsland har, med utgångspunkt från EU:s fågel- och habitatdirektiv, valt ut vilka arter 

och områden som man vill bevara och bestämmer också över hur de ska skötas. Alla arter eller 

områden som skyddas behöver inte vara unika i sitt land, men anses som hotade i ett europeiskt 

perspektiv. Nya Natura 2000-områden pekas i regel ut när EU-kommissionen konstaterar att det 

finns brister i det befintliga skyddet för någon Natura 2000-art eller naturtyp. Naturvårdsverket 

samordnar arbetet med Natura 2000 i Sverige. Länsstyrelserna utför stora delar av arbetet, men 

viktiga aktörer är också Skogsstyrelsen, kommuner, markägare och jordbrukare. 

Totalt finns 235 Natura 2000 områden i Skåne (figur 4.4). Varav 218 är baserade på Art- och 

habitatdirektivet (SCI-områden) och 20 på Fågeldirektivet (SPA-områden). Några områden 

överlappar med varandra.  

För varje Natura 2000-område finns en bevarandeplan. De finns tillgängliga på 

Länsstyrelsens webb: http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/djur-och-natur/skyddad-

natur/skydd-skansk-natur/natura-2000/Pages/index.aspx  

 

http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/skydd-skansk-natur/natura-2000/Pages/index.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/skydd-skansk-natur/natura-2000/Pages/index.aspx
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Figur 4.4. Natura 2000-områden i Skåne. 

 

 

4.2.4 Djur- och växtskyddsområden  

Det finns 20 djurskyddsområden i Skåne vilka omfattar ca 9000 ha varav ca 7500 ha vattenyta. 

Bjärehalvöns kuster i Båstads kommun, inom vilket det är förbjudet att jaga ejder, är störst med 

nästan 6600 ha stor yta, medan det minsta området, två skyddade öar i Finjasjön i Hässleholms 

kommun, bara är 0,8 ha stort. De flesta djurskyddsområden i länet syftar till att skydda känsliga 

fågelarters, till exempel fiskgjuse, pilgrimsfalk, orre och storlom, rast- och häckningsplatser, men 

det finns även områden för skydd av Immelnöring, huggorm och kronhjort. Utanför Hallands 

Väderö fanns tidigare ett sälskyddområde, vilket nu är integrerat i naturreservatet för ön. Det 

äldsta området bildades 1966 och de två senaste beslutades 2012 respektive 2016.   

Det finns inga växtskyddsområden i Skåne.48 

 

4.2.5 Naturminnen 

De flesta av Skånes 50 naturminnen bildades före 1970. En stor del av dessa utgörs av gamla 

träd, ofta ekar, men det finns även skydd för åsar, flyttblock och sällsynta växtarter som ängssilja, 

flikstånds, bantistel och lundviva. Länsstyrelsen kunde vid en översyn år 2012 konstatera att 

skötseln av naturminnena var eftersatt i många fall, både för växtlokaler och för solitära träd, 

vilka i många fall blivit omgärdade av uppväxande skog i stället för den öppna miljö som de 

ursprungligen växte i.49 

 

                                                      
48 Källa: Djur- och växtskyddsområden i Skåne, Länsstyrelsen i Skåne län, 2012:20 
49 Källa: Naturminnen i Skåne, Länsstyrelsen i Skåne län, 2012:25 
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4.2.6 Biotopskyddsområden 

Biotopskyddsområde är en skyddsform som kan användas för små mark- och vattenområden, så 

kallade biotoper. Det handlar om områden som på grund av sina särskilda egenskaper är 

värdefulla livsmiljöer för hotade djur- eller växtarter. 

 

4.2.6.1 Skydd för alla biotoper av en viss typ 

Den ena formen av biotopskyddsområde utgörs av vissa lätt identifierbara små biotoper som är 

skyddade som biotopskyddsområden i hela landet. Dessa biotoper finns i de flesta fall i 

jordbrukslandskapet och har minskat starkt till följd av effektiv markanvändning. De kvarvarande 

biotoperna utgör värdefulla livsmiljöer för växt- och djurarter i ett i övrigt påverkat landskap. 

 

Följande sju biotoptyper är skyddade i hela landet: 

• Allé 

• Källa med omgivande våtmark i jordbruksmark 

• Odlingsröse i jordbruksmark 

• Pilevall 

• Småvatten och våtmark i jordbruksmark 

• Stenmur i jordbruksmark 

• Åkerholme. 

 

4.2.6.2 Skydd för en enskild biotop 

Den andra formen av biotopskyddsområde utgörs av biotoper som länsstyrelsen, Skogsstyrelsen 

eller en kommun får besluta ska utgöra ett biotopskyddsområde. Beslutet gäller för det enskilda 

området, till exempel en äng med många djur- och växtarter. Dessa värdefulla biotoper finns i 

såväl skogs- och jordbrukslandskapet som i sjöar, vattendrag, kust och hav. 

Skogsstyrelsen fattar flest beslut om biotopskydd och hade i Skåne till april 2018 beslutat 

om över 500 områdesskydd i skogsmark, som täcker nästa 1000 hektar (se figur 4.2). 

Länsstyrelsen har bildat fyra biotopskyddsområden för extremrikkärr. Områdena ligger i 

Kristianstads, Svalövs och Sjöbo kommuner och utgör totalt 6,85 ha. Lunds kommun beslutade 

år 2013 om att bilda biotopskydd för Hardebergaängen, vilken är en artrik mindre betesmark 

med stora biologiska och kulturhistoriska värden vilken tidigare har nyttjats som slåttermark. 

Området är 7,6 ha stort. 

 

 
Figur 4.5. Andel av olika naturtyper i skyddade områden. Utifrån statistik tagen från Naturvårdsverkets 

naturvårdsregister (NVR) 2018-04-13, kl 04:25. 

 

Markslag Areal (ha)

Totalt 116 075

Saltvatten 66 032 56,9

Land 46 209 39,8

Skog (produktiv)* 20 824 17,9

Odlingslandskap 14 329 12,3

Övrig öppen mark 5 457 4,7

Sötvatten 3 837 3,3

% av skyddad areal
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Figur 4.6. Andel av olika naturtyper i skyddade områden. Utifrån statistik tagen från Naturvårdsverkets 

naturvårdsregister (NVR) 2018-04-13, kl 04:25. 

 

4.2.7 Strandskydd 

Strandskyddet regleras i Miljöbalkens 7:e kapitel och det generella strandskyddet sträcker sig 

100 meter från strandlinjen, ut i vatten och in på land. Men i Skåne har Länsstyrelsen och 

kommunerna tillsammans reviderat länets strandskyddade områden. I vissa strandområden har 

strandskyddet minskats eller helt tagits bort. I andra strandområden har strandskyddet utvidgats 

till maximalt 300 meter. Ungefär en tredjedel av våra stränder är strandskyddade sedan lång tid, 

vilket motsvarar 120 000 hektar av Skånes land- och vattenområde. På strandskyddskartan visas 

vilka områden som är strandskyddade, se figur 4.7. 

För att säkerställa ett fritt och rörligt friluftsliv för kommande generationer infördes 

strandskydd i Sverige på 1950-talet. Då såg man att allmänhetens tillgång till stränderna på 

många håll hindrades genom ökad byggnation. 

Strandskyddets ursprungliga syfte var att strandområdena ska vara tillgängliga för 

allmänhetens rekreation och friluftsliv. Man kan säga att strandskyddet är en förlängning av 

allemansrätten. Strandskyddet har sedan dess fått ytterligare ett syfte. Det är att strandskyddet 

ska vara ett skydd för djur och växter. 

Strandskyddet är en aktuell fråga i Skåne som är ett län med stora strandområden. 

Stränderna, som är en ändlig resurs, är attraktiva på flera olika sätt och utsatta för ett stort 

exploateringstryck. Att Sveriges och Skånes stränder idag i stor utsträckning är tillgängliga för 

allmänheten är unikt i jämförelse med många andra länder i Europa. 

 

Saltvatten 57,2%Produktiv skog* 
17,6%

Odlingslandskap
12,3%

Övrig öppen
mark 4,7%

Sötvatten 3,3%

Saltvatten

Skog (produktiv)

Odlingslandskap

Övrig mark

Sötvatten
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Figur 4.7. Strandskyddade områden. 

 

4.2.8 Landskapsbildskydd 

I Skåne län finns ca 40 områden, vilka beslutades mellan åren 1965 och 1974, som omfattas av 

landskapsbildskydd fördelade på 25 kommuner. Skydden omfattar tillsammans en yta på ca 447 

kvadratkilometer, vilket är ca 4 % av Skånes yta. För varje område finns det föreskrifter som 

reglerar vilka åtgärder som kräver tillstånd. Den oftast förekommande föreskriften gäller att 

länsstyrelsens tillstånd krävs för uppförande av ny byggnad eller nybyggnad. Andra vanliga 

föreskrifter gäller anordnande av upplag, schaktning och fyllning, ledningsdragning, skogsodling 

och avverkning av lövskog. Endast tio av besluten innehåller kortfattade beskrivningar av 

naturvärdena, men i Malmöhus och Kristianstads läns naturvårdsplaner från 1974 finns 

områdena något utförligare beskrivna.  

Landskapsbildskyddens gränser i GIS-skikten är inte säkrade och det kan se ut som om 

skydden finns kvar där de i själva verket har upphävts i samband med beslut om bildande av 

naturreservat eller i samband med detaljplaneläggning. Länsstyrelsen planerar att på nytt ta upp 

översynen av skydden för att se om några kan tas bort helt eller delvis eller ersättas med något 

skydd enligt miljöbalken. 

 

4.5 Riksintressen 

Bestämmelser om riksintressen finns i 3 och 4 kapitlet miljöbalken. Områden som har sådana 

speciella värden eller förutsättningar att de bedömts vara betydelsefulla för landet i stort kan 

klassas som område av riksintresse enligt miljöbalken. Syftet med att peka ut ett riksintresse är 

att säkerställa en användning eller att bevara något för framtiden.  
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4.5.1 Riksintresseområden enl. 4 kap. MB i Skåne län 

 

4.5.1.1 Högexplaterad kust 4 kap. 4§ MB 

- sträckningen kustområdena och skärgårdarna från Brofjorden till Simpevarp 

 

4.5.1.2 Rörligt friluftsliv 4 kap. 2§ MB  

- Kullaberg och Hallandsåsen med angränsande kustområden,  

- Kustområdet från Örnahusen söder om Skillinge till Åhus samt 

- Sjö- och åslandskapet vid Romeleåsen 

 

4.5.1.3 Natura 2000 (habitat- och fågeldirektivet)  

Områden som benämns Natura 2000 är skyddade enligt MB 7 kap.§27 miljöbalken och med 

stöd av EU-direktiv; Fågeldirektivet och Art- och habitatdirektivet. Alla områden som är 

förtecknade i nämnda lagrum utgör riksintressen och berörs därmed av bestämmelser i 4 kap. 

 

4.5.2 Riksintresseområden enl. 3 kap. MB i Skåne län 

• naturvården  

• kulturmiljövården  

• friluftslivet och turismen 

• energiproduktion och energidistribution   

• kommunikationer (vägar, järnvägar, luftfart och sjöfart)  

• yrkesfisket  

• totalförsvaret  

• industriell produktion   

• vattenförsörjning  

• avfallshantering  

• värdefulla ämnen eller material  

• vattenförsörjning 

 

4.5.3 Riksintressen för naturvård, kulturmiljö och friluftsliv 

Dessa riksintressen omfattar ofta stora områden. Åtgärder får inte vidtas vare sig inom eller 

utanför dessa riksintresseområden om åtgärden kan komma att påtagligt skada de 

riksintressanta värdena. Det kan dock finnas områden inom gränsen för det utpekade 

riksintresset som inte alls uppfyller de riksintressanta värdena. Det kan i sådana fall vara möjligt 

att vidta åtgärder inom ett riksintresseområde om de beskrivna värdena inte påverkas. För 

respektive riksintresseområde finns en beskrivning av värdena i området. 

Områden av riksintresse för naturvård (figur 4.8) är unika eller speciella i en region, i landet 

eller sett ur ett internationellt perspektiv. Värdena i mark- och vattenområdena samt i den 

fysiska miljön i övrigt är av en sådan betydelse från allmän synpunkt att de är särskilt viktiga att 

skydda. 
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Figur 4.8. Riksintresse för naturvård. 

 

Områden av riksintresse för kulturmiljön (figur 4.9) är också unika eller speciella i en region, i 

landet eller sett ur ett internationellt perspektiv. De ska sammantaget representera hela landets 

historia från förhistorisk tid till nutid. De ska också visa hur människan utnyttjat tillgängliga 

naturresurser samt illustrera samhällets utveckling, näringsliv, sociala villkor, byggnadsskick och 

olika estetiska ideal. 
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Figur 4.9. Riksintresse för kulturmiljö. 

 

Områden av riksintresse för friluftslivet har så stora friluftsvärden, på grund av särskilda 

naturvärden och tillgängligheten för allmänheten, att de är attraktiva för besökare från hela eller 

en stor del av landet. Med friluftsliv avses vistelse i naturen för naturupplevelser, fysiska 

aktiviteter och avkoppling. 

 

4.6 Friluftsliv och tätortsnära natur 

4.6.1 Områden för friluftslivet 

I ett svenskt perspektiv har Skåne väldigt lite allemansrättslig mark samtidigt som det är en 

tätbefolkad region med många invånare som ska dela på den allemansrättsliga marken. I Skåne 

bor i genomsnitt 112 invånare per kvadratkilometer, vilket kan jämföras med 23 invånare per 

kvadratkilometer för landet i genomsnitt (2011). Befolkningen är dessutom koncentrerad till de 

större tätorterna längs kusten där andelen allemansrättslig mark är som lägst. I genomsnitt 

består Skåne av 55,6 procent allemansrättslig mark till skillnad från övriga landet som har 92,8 

procent. Variationen är stor inom Skåne och det finns kommuner som har över 90 procent, till 

exempel Osby, och andra som har mindre än 10 procent, till exempel Staffanstorp. När det gäller 

tillgänglig mark per invånare är riksgenomsnittet 4,4 hektar per invånare medan snittet i Skåne 

bara är 0,6 hektar. Inom Skånes kommuner varierar tillgängligheten mellan några få tiondels 

hektar/invånare i sydvästra delen och över 3 hektar/ invånare i Osby kommun. All 

allemansrättslig mark är dock inte lika tillgänglig eller nåbar beroende på barriärer i form av 

vägar, järnvägar, vattendrag, åkermark med mera, samt markanvändning i form av till exempel 

djurhållning, planteringar, militär verksamhet och störningar i form av till exempel buller. 

Iordningställda strövområden och angöringsplatser för bil, buss och cykel är därför viktiga för 

att öka tillgängligheten. 

 

Karta allemansrättslig mark läggs till. 

 

För att trygga tillgången till rekreations- och friluftsområden finns, i offentlig ägo, ett antal 

strövområden eller områden som på annat sätt har prioriterats för friluftslivets intressen. Många 

av naturreservaten är avsatta med tanke på friluftslivet och åtgärder i form av parkeringar, 

markerade stigar med mera, har gjorts för att underlätta tillgängligheten (flertalet förvaltas av 

Länsstyrelsen i Skåne). Stiftelsen Skånska Landskap förvaltar ett tjugotal områden som är av 

regional betydelse för det rörliga friluftslivet. I Skåne finns även tre nationalparker som är 

anpassade för att kunna ta emot ett större antal besökare. Flera kommuner har också köpt in 

mark och anlagt strövstigar, parkeringsplatser och andra arrangemang för att främja tillgången 

på friluftsområden. Några av de största områdena är Torup/Bokskogen i Svedala kommun som 

ägs av Malmö stad, Skrylleområdet i Lunds kommun som ägs av Lunds kommun och Stiftelsen 

för Fritidsområden i Skåne samt Bruces skog i Helsingborg som ägs av Helsingborgs stad. Vid de 

mest populära badplatserna har kommunerna anordnat parkeringar, toaletter och sophantering. 

För marina aktiviteter finns ett antal småbåtshamnar längs den skånska kusten och många 

mindre båtar ligger vid privata bryggor eller är uppdragna på land. 
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Enklare övernattning finns i form av campingplatser och vandrarhem för längre besök i 

attraktiva områden. Många kommuner driver också motionsanläggningar med elljusspår och 

omklädningsbyggnader. I anslutning till några skyddade naturområden finns också så kallade 

naturrum som visar och förklarar områdets natur- och kulturförutsättningar. Ett antal av de 

iordningställda strövområdena är av regional betydelse. Dessa har betydelse för flera kommuner 

och har en ganska hög standard när det gäller anläggningar. 50 

Region Skåne är huvudman för den över 100 mil långa Skåneleden som löper genom det 

vackra skånska natur- och kulturlandskapet. Pilgrimsvägen Skåne Blekingen är ca 80 mil lång 

och har flera förgreningar i Skåne. I länet finns även ett antal kommunala och andra leder för 

vandring, cykling, ridning, kanotning och dykning.  

Länsstyrelsen har bedömt att 23 större, sammanhängande områden har så stora värden för 

rekreation och friluftsliv att de är av nationellt intresse. Länsstyrelsen har därför föreslagit att 

dessa områden ska vara riksintressen enligt 3 kap 6 § miljöbalken. I Skåne finns även tre 

områden av riksintresse för det rörliga friluftslivet och turismen enligt 4 kap 2 § miljöbalken; 

Kullaberg och Hallandsåsen med angränsande kustområden, Kustområdet i Skåne från 

Örnahusen söder om Skillinge till Åhus samt Sjö- och åslandskapet vid Romeleåsen i Skåne.  

Skåne är en tätbefolkad region med många invånare samtidigt som den allemansrättsligt 

tillgängliga marken är begränsad. Det finns behov av att skapa natur i de delar av Skåne där det 

finns som minst allemansrättsligt tillgänglig mark och befintliga naturområden kan behöva 

förstärkas genom restaureringar och lämplig skötsel. 

  

                                                      
50 Text från Grönstruktur Skåne, s 39-40, Region Skåne. 
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5. Marina miljöer och kustområden 

5.1 Allmän beskrivning av marina miljöer  

Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologiska 

mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög grad av biologisk mångfald, 

upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Näringar, rekreation och annat nyttjande av 

hav, kust och skärgård ska bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla 

områden ska skyddas mot ingrepp och andra störningar. 51 

Havsmiljön påverkas av utsläpp av näringsämnen som hamnar i haven och leder till 

övergödning samt spridning av miljögifter. Ekosystemen påverkas även av fiske (till exempel 

bottentrålning) och av att främmande arter etablerar sig i havsmiljöerna. Allt detta stör 

funktioner hos havens livsmiljöer och påverkar den biologiska mångfalden, vilket resulterar i en 

minskning av havens produktionsförmåga av livsmedel och andra ekosystemtjänster. 

Hav, kust och skärgård erbjuder goda möjligheter till rekreation och här finns ett rikt 

kulturarv. Dessa värden påverkas också negativt av olika mänskliga aktiviteter. Trots 

strandskyddet vid våra svenska vatten så påverkas skärgård och kustnära miljöer av hård 

exploatering, bebyggelse samt fartygs- och småbåtstrafik. Att bevara kulturarv med fyrar, 

sjöbodar, ängs- och betesmarker försvåras i avfolkningsbygder, medan dessa värden riskerar att 

skadas i områden med stor fritidsbebyggelse och omfattande turism. Ökad bebyggelse och 

trafik försämrar även tillgängligheten för friluftslivet. 

Det krävs ett internationellt samarbete för en bättre havsmiljö. Detta sker inom bland annat 

EU:s havsmiljödirektiv och vattendirektiv, samt Helsingfors- och Oslo-Pariskonventionerna. 

 

5.1.1 Livsbetingelser i skånska hav 

Skåne är omgivet av hav i tre väderstreck, Kattegatt i nordväst, Öresund i väster och Östersjön i 

söder och öster. Den stora variationen i salthalt och geologi längs kusten skapar många olika 

och tydligt skilda nischer för marina djur och växter. Stora delar av Skånes kust och hav utgörs 

av mjukbottnar av sand och ler. Bergrundsytor av varierande sammansättning förekommer 

bland annat i anslutning till Bjärehalvön, Hallands Väderö, strandnära runt Kullen samt vid 

Stenshuvud. I de flesta fall är berggrunden densamma i vattnet som på land, med vissa 

undantag såsom runt delar av Bjärehalvön (SGU 2016). I Öresund finns berggrunden i ytan i 

form av kalksten vid den grunda Limhamströskeln. Längs sydkusten förekommer såväl morän 

som sten och block. Grundområden med sand förekommer vid Sandflyttan sydväst om 

Falsterbonäset och i anslutning till Sandhammars bank i sydöstra Skånes vatten. 

Skärgårdsmiljöer finns i nordöst mot gränsen till Blekinge.  

Viktiga faktorer som har betydelse för livsbetingelserna i havet är strömförhållanden, 

temperatur och salthalt. Östersjön har inga starka permanenta strömsystem. 

Sötvattentillrinningen från land via vattendrag rinner ut på havsytan där strömmen påverkas av 

corioliskraften och viker av mot höger. Detta ger en svag moturs ytströmcirkulation längs 

Östersjöns kust (SMHI 2011). Sötvattenöverskottet ger också en nordlig medelström i Öresund 

och Bälten, den baltiska ytströmmen. När strömmen ska passera trånga sund ökar hastigheten 

vilket innebär att strömmen är stark genom Öresund (cirka 1 m/s). En svagare djupgående 

bottenström, jutska strömmen transporterar saltvatten från Kattegatt in i Öresund. 

                                                      
51 Riksdagen svenska miljömål – ett gemensamt uppdrag – Regeringens definition av miljömålet hav i balans samt levande kust och skärgård. 
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Salthalten i Skånes ytvatten varierar mellan cirka 8 promille i Hanöbukten och cirka 16 

promille vid Kullen (Sveriges nationalatlas Kust och hav). I Öresunds djuphålor är salthalten 

högre och språngskiktet ligger på 10-12 meters djup vilket innebär en barriär mellan det djupa 

salta vattnet och det sötare vattnet i den nordgående strömmen från Östersjön. Öresunds 

djupvatten är i förbindelse med Kattegatt och skapar normalt en svag sydlig ström längs 

Öresunds botten och här kan salthalten vara 30 promille. Tröskeln mellan Limhamn och 

Amager har stor påverkan på vattenutbytet mellan Östersjön och Kattegatt genom att utgöra ett 

hinder för det tyngre saltare Kattegattvattnet att rinna in i Östersjöns djupare partier. Normalt 

virvlar delar av bottenvattnet mot ytan när det stoppas i Öresunds grundare södra delar 

och blandas då ut i den norrgående ytströmmen. Större inträngning av saltvatten genom 

Öresund sker oftast bara vid särskilda förhållanden då vindar och lufttryck resulterar i att 

Nordsjövatten pressas över tröskeln. De riktigt stora saltvattenintrången sker med många års 

mellanrum.  

 

 
Figur 5.1. Ett tvärsnitt av Öresund i nordsydlig riktning. Visar hur det utsötade Östersjövattnet flyter ovanpå det 

saltare Kattegattvattnet (den blå färgen illustrerar salthalten i vattnet; ju mörkare färg desto högre salthalt). Ett 

språngskikt bildas mellan de två lagren. Tröskeln i Öresunds södra del hindrar det salta vattnet från Kattegatt att 

tränga in i Östersjön. 

 

 

5.1.2 Livsmiljöer i skånska hav 

I Skånes hav och kust förekommer att flertal olika djursamhällen. De olika livsmiljöerna för dessa 

kan delas in i fria vattenmassan, växtliv på havsbotten samt djurliv på havsbotten. I den fria 

vattenmassan rör sig de flesta organismer någon gång under sitt liv. Växtplankton är basen för 

en stor del av livet i havet genom att de bygger upp organiskt material och på så sätt utgör 

första steget i näringsväven. Växtplankton äts av djurplankton som i sin tur blir föda åt bland 

annat småfisk. Sill, makrill och horngädda är exempel på fiskarter som lever i fria vattenmassan. 

Säl och tumlare söker föda i vattenmassan. 
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Figur 5.2. Bottensubstrat. 

 

Växtlivet på botten består av alger och blomväxter. Den absolut viktigaste blomväxten är ålgräs. 

På grunda mjukbottnar har ålgräset en betydande ekologisk roll. Ålgräset bildar täta bestånd 

som är viktiga livsmiljöer för en lång rad växter och djur. Makroalgerna har inga rötter utan 

fasthäftningsorgan som kräver hårdbotten för att kunna fästa. De indelas i grön-, brun- och 

rödalger och växer från ytan ner till ca 25 m djup. Då de flesta alger har ett marint ursprung 

minskar helt naturligt antalet arter från Kattegatt i norr, utmed sydkusten och upp längs 

Hanöbukten. Flera olika algarter kan växa tillsammans. De bildar en artrik miljö där flertalet små 

och stora djur lever i skydd av vegetationen. 

Djurlivet på botten är mycket varierat och där har ca 1 500 arter observerats, i skånska 

vatten förekommer ca hälften av dessa arter regelbundet (Öresundsvattensamarbetet 2002). En 

till synes ”öde” sandbotten rymmer ett flertal arter som lever nergrävda. Andra arter lever på 

sedimentytan eller på vegetation och stenar. Bottendjuren utgör en viktig födobas för många 

fiskarter och i de grundare områdena även för fåglar. Bottendjuren kan indelas i olika samhällen 

med några dominerande karaktärsarter. Indelningen av samhällena görs utifrån vattendjup, 

substrat och salthalt.  

 

5.2 Regionala måldokument för marina miljöer och kustområden 

5.2.1 Underlag för statlig planering i Öresund 

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har identifierat Öresund som ett fördjupningsområde inom 

Östersjöns planområde, då området utnyttjas intensivt, samt har bevarandevärda naturmiljöer. 

Länsstyrelsen Skåne har därför beviljats särskilda projektmedel för att producera ett förslag till 

fördjupat planeringsunderlag för statlig planering i Öresund. Underlaget togs fram under våren 

2017, och användes vid HaV:s samråd kring Östersjön som presenterades i februari 2018.  
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5.2.2 Skydd och förvaltning av marina områden – Västerhavet (SofamoV)  

Länsstyrelserna i Västra Götaland, Halland och Skåne driver, med hjälp av ekonomiskt bidrag 

från HaV, ett gemensamt projekt med målsättningen att skydda och förvalta marina områden i 

västerhavet. Projektet ska föreslå och inrätta skyddade områden samt utveckla strategier för 

bevarande av miljövärden i Västerhavet. Inom projektet samordnas även de deltagande 

länsstyrelsernas arbete med att uppdatera fiskeregleringar i skyddade områden. Ett liknande 

projekt för södra Östersjön har påbörjats.  

 

5.2.3 Regional utvecklingsstrategi RUS 

I Region Skånes senaste regionala utvecklingsstrategi (Region Skåne, 2014) pekas fem områden 

ut som prioriterade om målet om ett öppet Skåne ska kunna uppnås. Skåne ska 

• erbjuda framtidstro och livskvalitet 

• bli en stark hållbar tillväxtmotor 

• dra nytta av sin flerkärniga ortsstruktur 

• utveckla morgondagens välfärdstjänster 

• bli globalt attraktivt.  

I utvecklingsstrategins målbild för Skåne 2030 omnämns havsmiljön: ”Förstärkta 

ekosystemtjänster till havs och på land har bidragit till en hållbar livsmedelsförsörjning, ökad 

biologisk mångfald, ökad tillgång till förnyelsebar energi och ett varierat landskap. Det öppna 

Skåne är i balans.” Havsmiljön omnämns dock även bland de stora miljöutmaningarna: ”Kust och 

hav är drabbade av erosion, ett försämrat kustfiske och konkurrerande intressen om 

havsområden. Övergödning är ett av de största problemen i Skånes vatten.” I 

utvecklingsstrategin framgår också att rent vatten har hög prioritet, att det är viktigt att stärka 

tillgången till grön- och havsområden, samt att framtidens klimatutmaningar är centrala.  

 

5.3 Värde för biologisk mångfald  

Av de hotade biotoper som utpekats inom de internationella samarbetena för Nordsjön 

(OSPAR) respektive Östersjön (Helcom) återfinns i Skåne bland annat ålgräsängar, 

hästmusselbankar, sjöpennor och grävande megafauna, grunda sandbankar, lerbottnar 

dominerade av Östersjömussla och rester av haploops-bottnar. I många skånska havsområden 

finns idag stora biologiska värden, bland annat som en följd av trålförbudet i Öresund. I andra 

områden behöver påverkan minska och tid för återhämtning ges om en god balans i 

ekosystemen ska kunna uppnås.  

 

5.3.1 Naturtyper och arter i länets marina miljöer 

Ett flertal system används för att beskriva marina naturtyper. Denna genomgång är inte 

heltäckande men beskriver exempel på identifierade höga naturvärden i Skånes marina miljöer. 

Beskrivningen följer inte strikt något system men refererar i valda delar till Naturvårdsverkets 

svenska tolkningar av habitatdirektivets marina naturtyper (Naturvårdsverket 2011) samt till den 

danske marinbiologen Carl Georg Petersens klassificering av bottnar (beskriver huvudsakligen 

mjukbottnar). Öresundsvattensamarbetets skrift Öresunds bottenfauna (2002) är ett 

lättillgängligt underlag för Petersens klassificering. Konventionen för skydd av den marina miljön 
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i Nordostatlanten listar en rad hotade och minskande arter och habitat i Nordsjön (OSPAR 

2008). Några av dessa omfattas inte av Natura 2000 naturtyperna.  

 
5.3.1.1 Kustnära områden med ålgräsängar  

Sjögräset ålgräs Zostera marina är en flerårig fröväxt som förekommer på grunda mjukbottnar 

längs hela Skånes kust. Ålgräs har en bred salttolerans och växer i salthalter mellan 5 och 35 

promille. Ålgräs växer på både sandiga och leriga sediment. Djuputbredningen av ålgräs vid 

inventeringen 2016 varierade från 0,5 m till drygt 9 m djup. I Skåne finns stora ålgräsängar med 

höga tätheter huvudsakligen i anslutning till sandiga sediment. Ålgräsängar är mycket viktiga 

miljöer för andra djur och växter. Mängder av smådjur lever i ålgräset, fiskyngel utnyttjar 

ålgräset som uppväxtplats och gömställe och det fungerar även som föda åt vissa djur. 

För mer information om ålgräs som värdetrakt hänvisas till kapitel 5.5 samt rapporten Ålgräs 

i Skåne 2016 Fältinventering och satellitbildstolkning (Länsstyrelsen 2017). 

 
5.3.1.2 Sjöpennor och grävande megafauna i sydöstra Kattegatt (OSPAR habitat) 

I norra delen av Öresund på djup mellan 20 och 30 meter och där mjukbottnar dominerar lever 

sjöpennor (Virgularia mirabilis och Pennatula phoshorea) och grävande megafauna, såsom 

havskräftor (Nephrops norvegicus). Andra grävande arter som också förekommer här är till 

exempel eremitkräftor (Pagurus cf bernhardus), sjöstjärna (Asterias rubens), svart cylinderros 

(Cerianthus lloudii). Området klassificeras som ett OSPAR-habitat benämnt ”Sjöpennor och 

grävande megafauna”. Detta OSPAR-habitat klassas som skyddsvärt.  

 

5.3.1.3 Djupa bottnar med hög salthalt i Öresund 

Utanför Helsingborg och i ett område runt Ven förekommer olika naturtyper som är beroende 

av en relativt hög salthalt och är belägna långt under språngskiktet djupare än 25 meter.  

Haploops-samhället bebos av det rörlevande kräftdjursläktet Haploops som bygger några 

centimeter höga lerrör som täcker de mjuka djupbottnarna. Vid 1900-talets början och troligen 

ända fram till 1960-talet fanns samhället på djupa bottnar i ett stort område i sydöstra Kattegatt, 

i nordligaste Öresund och söderut till Landskrona. Under senare år verkar utbredningen ha 

minskat drastiskt och samhället har framförallt påträffats norr om Ven (Göransson m. fl. 2010). I 

Haploops-samhället förekommer också ofta musselkräftan Philomedes Brenda och ormstjärnan 

Ophiura robusta. Haploops lever huvudsakligen av plankton, och utgör i sin tur föda för 

uppväxande torsk, kolja och många plattfiskar.  

Modiolus-samhället utgörs av hästmusslor som bildar bankar och ger upphov till en 

flerdimensionell struktur som har stor betydelse för andra arter genom att fungera som en 

hårdbotten. Olika arter av epifauna (påväxtdjur) lever både utanpå och inuti skal av levande och 

döda hästmusslor. Andra arter lever i skrymslena som finns mellan hästmusslorna. Förekomsten 

av bottendjur är också ovanligt rik på mjukbottnen invid musslorna. Modiolus-samhället vid 

Knähaken utanför Helsingborg med sina stabila omvärldsfaktorer är det artrikaste området i 

Öresund (Göransson m. fl. 2010). Djurlivet domineras av stora långlivade rovdjur och filtrerare, 

varav flera utgör viktig föda för torsk och andra fiskarter. Klorocka fortplantar sig i 

Knähakenområdet. Även pigghaj förekommer, om än sparsamt.  

Både Haploops- och Modiolus-samhällena har en mycket begränsad naturlig utbredning i 

skandinaviska vatten. Samhällena har gått starkt tillbaka i både Kattegatt och Öresund under 

1900-talet (Göransson m. fl. 2010). Vid inventeringar mellan 2000 och 2009 i anslutning till 
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djupområdena utanför Helsingborg påträffades åtta rödlistade arter av marina evertebrater 

(Göransson m. fl. 2010). 

Amphiura-samhället, vilket fått sitt namn efter ett släkte ormstjärnor, förekommer också vid 

stabila förhållanden under språngskiktet. Idag finns dessa samhällen i Öresund och Kattegatt på 

många ställen där det tidigare fanns Haploops (Göransson 1999, 2002). Detta är också det 

dominerande djursamhället i Kattegatt och Skagerack.  

Gemensamt för de djupa bottnarna med hög salthalt är att torsk uppehåller sig här under 

lekperioden. Torskens ägg är beroende av en salthalt på 12 promille för att hålla sig flytande och 

inte sjunka till botten. Förutom salthalten är syrgashalten begränsande för torskens lek. Den får 

inte gå under 2 ml/l.  

Mer information om värdetrakterna för naturtyperna finns i kapitel 5.5. 

 
5.1.3.4 Däggdjur  

Tumlare är en familj i underordningen tandvalar. I svenska vatten finns tre tumlarpopulationer 

varav två regelbundet rör sig i skånska vatten. Bälthavspopulationen räknas som sårbar och 

Östersjöpopulationen är akut sårbar. Under 1900-talet har antalet tumlare minskat kraftigt och 

för Östersjöpopulationen gäller det även för utbredningsområdet. 

Till följd av att det fanns brister inom Natura 2000-nätverket för arten tumlare fick 

kustlänsstyrelserna i uppdrag att lämna förslag på områden som är värdefulla för tumlare. 

Länsstyrelsen Skåne lämnade förslag på fyra områden och i december 2016 beslutade 

regeringen om att skydda tre av områdena som Natura 2000-område enligt art- och 

habitatdirektivet. De skyddade områdena utgörs av Nordvästra Skånes havsområde, havet kring 

Ven, samt Sydvästskånes utsjövatten. Samtidigt skyddades Nordvästra Skånes havsområde 

också enligt fågeldirektivet. För det fjärde föreslagna området, Kiviksbredan i Hanöbukten, finns 

ännu inget beslut. 

Tillgängliga data tyder på att under vinterhalvåret rör sig både Bälthavspopulationen och 

Östersjöpopulationen i Sydvästskånes utsjövatten. Under sommarhalvåret rör sig 

Östersjötumlarna längre in i Östersjön och området nyttjas då främst av Bälthavspopulationen. I 

Nordvästra Skånes havsområde förekommer främst Bälthavspopulationen. Bälthavspopulationen 

är mer lättstuderad än Östersjöpopulationen, främst p.g.a. det större antalet individer. 

Nordvästra Skånes havsområde utnyttjas av tumlarna hela året och är mycket produktivt. 

Forskarna har noterat att här förekommer könsmogna honor och mycket unga kalvar. Även 

parningsbeteende har observerats.  

Av Sveriges tre sälarter återfinns två längs Skånes kuster: knubbsäl och gråsäl. Måkläppen är 

den enda platsen i Östersjön med ynglande bestånd av både gråsäl och knubbsäl. Hallands 

Väderös sälkoloni består av ca 400 knubbsälar. Sälbestånden har varit kraftigt reducerade på 

grund av miljögifter, men tillväxer kontinuerligt idag.  

 
5.1.3.5 Fisk 

Ett femtiotal fiskarter har påträffats runt Skånes kuster. Flera arter uppträder säsongsmässigt då 

de lever ute till havs men kommer in till kusten för att leka, vanligtvis på våren eller sommaren. 

Hit hör horngädda, makrill och den ekonomiskt viktiga sillen.  

Rödspättan leker och lever som vuxen på djupare bottnar, men tillbringar sitt ungstadium på 

grunt vatten längs kusterna. De grunda sandbottnarna är därför viktiga för plattfiskens 

reproduktion. På de djupare mjukbottnarna lever fiskar som piggvar, slätvar och torsk. För sillen 
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är Öresund en viktig lekplats. Öresund har en i förhållande till många andra havsområden 

ganska stabil förekomst av torsk och andra arter, förmodligen främst beroende på det sedan 

1932 gällande trålningsförbudet. 

Områden av riksintresse för yrkesfiske (Fiskeriverket 2006), kan delas in i fångstområden, 

lekområden och rekryteringsområden. I vissa fall sammanfaller dessa områden. Enligt 

riksintressebeskrivningen är de ekonomiskt viktigaste arterna i anslutning till Skånes 

havsområden torsk, flatfisk, ål och sill. 

 

 

 

 

 
Figur 5.3. Riksintresse Yrkesfiske 

5.4 Övergångsmiljöer 

 

5.4.1 Stränder52  

I rapporten Skånes känsliga stränder - erosionsförhållanden och geologi för samhällsplanering 

delar SGU (2016) in Skånes stränder i tolv strandtyper. En kort förenklad beskrivning baserad på 

denna indelning och kopplad till viktiga naturvärden görs nedan. 

 
5.4.1.1 Klippstränder, klippbranter och klapper/hällar 

Där det finns hårt berg finns klippstränder, klippbranter och klapper/hällar. Exempel på sådana 

finns på Kullaberg, Arild, Mölle och vid Hovs Hallar samt i mindre partier på övriga Bjärehalvön 

och kring Stenshuvud. På klippkuster uppvisar den egentliga stranden, till vilken man brukar 

räkna området mellan hög- och lågvattenlinjerna, normalt en tydlig zonering. Kring 

                                                      
52 Texten är tagen från Det skånska kulturlandskapet 
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medelvattenlinjen växer havstulpaner och därefter dominerar olika lavar. Några vanliga 

kärlväxter i den övre zonen är gulkämpar och strandaster. På klippstränderna förekommer 

ibland ansamlingar av stora, slipade stenar, så kallade malar. På dessa saknas i stort sett 

vegetation. En annan för växter och djur mycket speciell miljö erbjuder hällkaren (avloppslösa 

sänkor som förekommer i bergsytan och dit vatten tillförs via regn och översköljning av 

havsvatten). Endast ett fåtal djurarter är anpassade till denna extrema miljö, till exempel det lilla 

kräftdjuret Gammarus dubeni och strandpaddan (Epidalea calamita). Fågellivet är ofta relativt 

rikt längs de inte alltför branta klippkusterna, framförallt i anslutning till mindre öar och skär 

som längs Bjärekusten.  

 
5.4.1.2 Block-, sten- och grusstränder 

Block-, sten- och grusstränderna utgörs, åtminstone i ytan, av krossat men tämligen grovt 

material. Kustlinjen domineras här av moränjordar där de finare partiklarna spolas bort av havet. 

i Skåne spelar dessa stränder en underordnad roll och förekommer normalt i en mosaik med 

andra strandtyper. En speciell variant av ursköljd moränkust – backafall – förekommer på Ven, 

på fastlandet på ömse sidor om Ålabodarna samt vid Kåseberga. På dessa platser har havet ätit 

sig in i mäktiga morän- eller grusbildningar, belägna högt över havet. En mer eller mindre väl 

markerad brant har därmed bildats.  

På fasta block växer alger och lavar, men där block och stenar rullas av havet saknas 

vegetation. Kärlväxter påträffas framförallt i tångvallar, särskilt i strändernas övre delar. Möjligen 

kan strandkål och strandkvanne sägas vara karaktäristiska.  

 
5.4.1.3 Sandstränder 

Sandstränderna har bildats genom att havet har sorterat ut sandfraktionen och deponerat den 

på vissa platser. Sandstränder förekommer längs långa partier av Skånes kust. Sandstranden kan 

emellertid variera avsevärt i bredd. Ofta, som i exempelvis Lundåkrabukten, är den bara några få 

meter bred och avbryts abrupt av hak med strandråg och saltarv. Innanför detta hak finner man 

ofta strandängsvegetation. I andra fall övergår den smala sandstranden, såsom vid Hanöbukten, 

i planterad skog. I sådana skogar förekommer ofta gamla, nu stabiliserade, sanddyner. I 

anslutning till bredare sandstränder förekommer däremot normalt system av ännu ej beskogade 

dyner. Dessa är bevuxna med strandråg, sandrör och strandkvickrot.  

På några få ställen längs Skånes kust förekommer sandstränder med hela system av rörliga 

dyner. Till dessa dynsystem är en särskild vegetationszonering knuten. Tydligast framträder 

denna zonering vid Sandhammaren, där havssand kontinuerligt transporterats upp på land 

under långa perioder. 

På andra platser längs den skånska kusten, till exempel vid Åhus, Skanör, Falsterbo och i 

Lundåkrabukten, finns hela system av sandrevlar i anslutning till sandstranden. Dessa revlar 

blottläggs vid lågvatten. För fågellivet är dessa revlar av stor betydelse, då de är födosöksplatser 

för arter som gravand, strandskata, tofsvipa, rödbena och större strandpipare.  

 
5.4.1.4 Klintkust 

Beskrivning läggs till inför beslut… 
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5.4.1.5 Marskland och havsstrandängar 

Där finare material än sand deponerats bildas marskland och havsstrandängar. Detta sker i 

låglänta kustpartier som på något sätt är skyddade från havets kraftigaste vågor, som i lä bakom 

öar eller sandrevlar och i vikar och bukter. Marsklanden i Skåne är av en mindre extrem typ än 

till exempel marsken vid Nordsjökusten i södra Danmark och marsken i Holland och Tyskland, 

där tidvattnet påverkar områdena kraftigt. I Skåne saknas vidare landsänkning och havsvattnet 

har en lägre salthalt.  

Skånes flacka, marskliknande kustpartier förekommer framförallt längs den södra 

Öresundskusten. Under vintern översvämmas de av havsvatten och saltet gör att jorden får en 

smetig konsistens som ger syrebrist redan strax under markytan. Innanför marsken förekommer 

normalt större eller mindre mycket låglänta områden som ofta benämns havsstrandängar. 

Marskerna och strandängarna är i sig naturliga bildningar, men som framförallt genom 

betesdrift har omformats och utvidgats av människan. De bäst bevarade områdena förekommer 

på Lilla Hammars näs och norrut längs Öresundskusten till Klagshamn. Mindre rester finns också 

vid Skanör och vid Saxåns mynning strax söder om Landskrona. Betade, men starkt naggade 

strandängsområden förekommer vid Arlöv och vid Löddeåns mynning. Barsebäcks kärnkraftverk 

ligger inom ett område som tidigare utgjordes av betade strandängar. Längs Bjärekusten och i 

närheten av Simrishamn finner man ofta mindre strandängar insprängda där finare material 

samlats i anslutning till klipp- och moränstränder.  

Marskerna och strandängarna uppvisar en mer eller mindre tydlig zonering betingad av 

vattenståndsvariationerna. De viktigaste arterna brukar vara strandaster, havssälting och glasört. 

Om betet är svagt eller saknas tar dock mer högvuxna arter över. Landstranden är mer artrik 

med krypven och revigt saltgräs närmast havet. Andra förekommande arter är sandmålla, saltört, 

saltnarv och havsnarv. Högre upp mot land hittar man salttåg, gulkämpar, strandkrypa, 

rödsvingel och strandmalört.  

I de karaktäristiska skonorna, som utgör sänkor i strandängen och som har uppkommit 

genom brytning av grästorv förekommer på sensommaren och hösten extremt höga 

saltkoncentrationer. De få växter som förekommer här, särskilt saltörten, får då en kraftigt röd 

färgton. 

Fågellivet på strandängarna och i angränsande grunda havsområden är mycket rikt. Vissa 

strandängsområden, som de vid Lilla Hammars näs, Vellinge ängar och Eskilstorps ängar, är med 

avseende på häckande vadare bland de artrikaste kustområdena i landet. Förutom vanliga arter 

som tofsvipa, enkelbeckasin, rödbena, strandskata och större strandpipare häckar här sydlig 

kärrsnäppa och ibland också brushane, skärfläcka, rödspov och roskarl.  

 

5.5 Värdekärnor, värdetrakter och spridningsstråk  

Bland Skånes marina miljöer finns flera värdefulla naturtyper där kunskaperna om deras 

utbredning varierar. Vi har här valt att presentera kartor över några typer av miljöer som 

representerar flera naturtyper som bildar värdekärnor, värdetrakter och spridningsstråk för en 

mängd olika arter. Flera av de utpekade värdetrakterna är av central betydelse för torskens 

livscykel. Länsstyrelsen arbetar med att ta fram en animering som ska illustrera sambandet 

mellan olika värdetrakter, och som visar hur torsken rör sig mellan miljöerna för födosök och lek, 

men också hur torskens larver sprids mellan miljöerna och dessutom sprids vidare från Öresund 

till Kattegatt.   
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Konsultföretaget AquaBiota (2015) har i rapporten ”Kartunderlag för marin infrastruktur” 

identifierat ett urval av ekosystemkomponenter53 som bedöms relevanta för arbete med 

naturvärdesbedömning och identifiering av värdekärnor. Här sker en redovisning av värdetrakter 

för några betydelsefulla exempel för Skånes marina miljö vilka också har identifierats som 

ekosystemkomponenter i AquaBiotas rapport. Vad som är värdekärnor inom utvalda 

värdetrakter har inte identifierats annat än för ålgräs i detta arbete. Förutom de värdetrakter 

som beskrivs och redovisas på karta kan också rekryterings- och lekområdena för fisk som 

redovisades i avsnitt 5.1.3 betraktas som värdetrakter  

En reflektion av analysen av värdetrakter och värdekärnor som är värd att fundera över är i 

vilken skala resultaten presenteras. I vald skala presenteras flera värdetrakter med exempel på 

några värdekärnor i Öresund. I en annan skala skulle hela Öresund kunna ses som en värdetrakt 

där de i detta arbete utpekade värdetrakterna kan ses som värdekärnor.  

 

5.5.1 Grunda bottnar med ålgräs  

Ålgräsängar bidrar med sin struktur med bladskott och jordstammar till mycket artrika och 

produktiva ekosystem. I ängarna trivs kräftdjursarter såsom märlor och tånggråsuggor men 

också blötdjur och snäckor. Artrikedomen är flera gånger högre och biomassan tio gånger 

högre i sjögräsekosystem jämfört med obevuxna mjukbottnar (Hemminga & Duarte 2000). 

Ålgräsängar är ett kustekosystem som förser oss med ett flertal ekosystemtjänster. Ängarna är 

en viktig födobas för många fiskarter, och i de grundare områdena även för fåglar. Många av de 

kommersiella fiskarterna tillbringar någon del av sin livscykel i ålgräsängen. Ålgräsängarna förser 

oss därför med ekosystemtjänsten livsmedel, men förser oss även med erosionsskydd, och till att 

ta upp näringsämnen ur vattnet.  

En GIS analys har genomförts för att rumsligt kunna identifiera värdetrakter i anslutning till 

värdekärnor som innehåller höga tätheter av ålgräs i form av ängar. Värdetrakterna innebär god 

potentiell förekomst av ålgräs och innefattar områden i anslutning till inventerade förekomster 

av ålgräs där det finns goda förutsättningar för förekomst avseende djup, substrat och 

vågexponering. I detta arbete har värdekärnor definierats som områden där tätheten av ålgräs 

vid inventeringar 2016 (Länsstyrelsen Skåne 2017) var 50% eller högre. 

De utpekade värdetrakterna gör inte anspråk att vara heltäckande utbredningskartor. Mellan 

utpekade värdetrakter kan det också finnas förutsättningar för ålgräs. Områden i anslutning till 

kända förekomster av ålgräs som saknar goda förutsättningar avseende djup, substrat och 

vågexponering inkluderas inte i värdetrakten. Områden med goda förutsättningar avseende 

faktorerna ovan som vid inventeringar saknar ålgräs är inte heller utpekade som värdetrakter. 

Avsaknad av ålgräs kan bero på att andra faktorer styr förekomsten än de som har analyserats 

här. Även de faktorer som har analyserats kan påverka på olika sätt beroende på om det finns en 

tät ålgräsäng eller om det finns spridda förekomster. 

GIS-analysen visar att ålgräsets värdetrakter huvudsakligen finns längs Öresundskusten med 

tydliga värdekärnor med täta ålgräsängar mellan Helsingborg och Landskrona, i 

Lundåkrabukten, i Lommabukten samt i ett stort bälte söder om Malmö som sträcker sig ned på 

båda sidor om Falsterbonäset. På sydkusten förekommer ålgräs vid Kämpinge, i västra delen av 

Trelleborg och vid Ystad. På ostkusten finns ett större sammanhängande område i Hanöbukten. 

                                                      
53 Ekosystemkomponenter kan delas in i biotiska och abiotiska komponenter som tillsammans bygger upp ett ekosystem. Biotiska 
ekosystemkomponenter kan till exempel vara populationer, arter, organismgrupper, livsmiljöer/habitat eller biotoper. Abiotiska 
ekosystemkomponenter kan till exempel vara vatten, ljus, klimatregim, bottentopografi (så som trösklade vikar eller utsjöbankar), berggrund eller 
bottensubstrat såsom hård-, grus-, sand- och mjukbottnar. 
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Mindre områden som också kan betraktas som värdetrakter för ålgräs förekommer också 

utspritt i Skälderviken, norr om Helsingborg och på grundområdet Sjollen i Öresund.  

Då ålgräsängar dämpar vågenergin och stabiliserar sedimenten med sina rotsystem 

(Fonseca et al. 1998) medför ofta förlust av ålgräsängar en ökad bottenerosion med förändrad 

sedimentstruktur. Återplanteringsförsök av ålgräs på platser där det tidigare har funnits kan 

därför vara svårt, då resuspension av sediment i brist på ålgräs hindrar ålgräset från att 

återetablera sig även om förutsättningarna kan finnas i övrigt. Hur och var ålgräs ska kunna 

återetableras behöver därför utredas. Inom Interreg projektet Building with nature avser 

länsstyrelsen undersöka möjligheterna att återetablera ålgräs med syfte att begränsa effekterna 

av erosion längs Skånes kust.  

 

 
Figur 5.4. Ålgräsängarnas värdekärnor och värdetrakter. 

 

5.5.2 Sjöpennor och grävande megafauna i sydöstra Kattegatt (OSPAR habitat) 

I arbetet med att bilda naturreservat för ”Skånska Kattegatt” har inventeringar genomförts som 

visar på stora förekomster av livsmiljön med sjöpennor och grävande megafauna (Länsstyrelsen 

Skåne 2015, Göransson 2018). Livsmiljön kräver höga salthalter och djup större än 15 m. 

Artdiversitet av grävande organismer är i regel hög och deras grävande bidrar till att bottnarna 

syresätts djupt ner i sedimentet. Exempel på några arter som förekommer är havskräfta 

(Nephrops norvegicus) och koralldjuren sjöfjäder (Pennatula phosphorea) och liten piprensare 

(Vigularia mirabilis). Sjöpennebottnar med större grävande organismer är mycket känsliga för 

bottentrålning. Trålningen på botten förstör bottnarnas topografi, djurens grävda hålor och 

djuren själva. Störst är påverkan på de fastsittande, uppstickande, långsamväxande och ömtåliga 

bottendjuren. Trålning förändrar därför ofta artsammansättningen. Den identifierade 

förekomsten av detta habitat i sydöstra Kattegatt redovisas som en värdetrakt på kartan nedan 

”värdetrakter i skånska Kattegatt och Öresund”. 

Eftersom de grävande organismernas grävande bidrar till att bottnarna syresätts djupt ner i 

sedimentet bidrar dessa miljöer till stödjande och reglerande ekosystemtjänster. 
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5.5.3 Djupa bottnar med hög salthalt i Öresund  

De olika bottensamhällena som endast finns på djupa bottnar under språngskiktet med hög 

salthalt är beskrivna i avsnitt 5.1.3. redovisade värdetrakter bygger på en utbredningskarta över 

naturtyperna som har tagits fram av Öresundsvattensamarbetet 2010. 

I de djupa områdena i Öresund är biodiversiteten hög och förhållandena är stabila avseende 

fysikaliska faktorer. De är även opåverkade av trålning. Strömförhållanden innebär också att 

larvstadier har möjlighet att sprida sig norrut till områden med likartade förutsättningar i 

Kattegatt. Dessa värdetrakters egenskaper innebär att de på ett positivt sätt kan kopplas ihop 

med biologiska begrepp som resiliens, biodiversitet och konnektivitet och kan därmed fungera 

som refugier för utsatta arter vid störningar orsakade av exempelvis klimatförändringar. 

 

5.5.4 Musselbankar 

Vid Limhamnströskeln finns Nordeuropas största sammanhängande blåmusselbank. 

Blåmusslorna filtrerar vattnet för att äta växtplanktonen och fungerar på så sätt som ett naturligt 

reningsfilter. Musselbankar fungerar som en slags hårdbotten där flera olika djur- och växtarter 

kan leva. 
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Figur 5.5. Värdetrakter i skånska Kattegatt och Öreund. 

 

5.5.5 Tumlare 

Ett flertal undersökningar har varit underlag för beslutade och föreslagna Natura 2000-områden 

för tumlare: Länsstyrelsen (2011), Stedt (2015), Aquabiota (2016) och Länsstyrelsen Skåne (2016). 

Områdena som redovisas som värdetrakter här har baserats på de av regeringen beslutade 

områdena samt på Länsstyrelsens förslag för Hanöbukten. Det kan noteras att områdena som 

beslutades var något mindre än Länsstyrelsens ursprungliga förslag.  
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Figur 5.6. Värdetrakter för tumlare. 

 

5.6 Hot, påverkanstryck och hinder för grön infrastruktur i marina 

miljöer  

Balansen och motståndskraften i de marina ekosystemen är hotad. Flera olika påverkansfaktorer 

belastar havet kontinuerligt och stressar systemen. Situationen i Hanöbukten, med mager och 

sårskadad fisk som flyr området, är ett exempel på hur de övergripande problemen med obalans 

i Östersjön verkar ha förstärkts på en lokal nivå. Kopplingen mellan land och hav är extremt 

viktig för den skånska marina miljön. Östersjön är ett innanhav som svarar tydligt på vad som 

händer i avrinningsområdet. Nyupptäckta miljöproblem saknar också övervakning, vilket 

försvårar bedömningarna av miljötillstånden i haven.  

 

5.6.1 Övergödning 

Det största enskilda hotet för Skånes havsmiljö är fortfarande övergödningen. Utsläpp från 

industrier, samhällen och övriga mänskliga aktiviteter har minskat tack vare högre reningskrav, 

men vissa utsläpp är dock fortfarande betydande. Den skånska kusten är öppen utan skyddande 

uddar och skär och har normalt bra vattenomsättning vilket till viss del kan motverka lokala 

effekter, såsom övergödningseffekter. Detta syns i vattendirektivets statusklassning, där 

kvalitetsfaktorn syrgas generellt har hög status längs hela kusten. Lokal påverkan är dock 

fortfarande viktig att åtgärda. De effekter som inte syns lokalt kan innebära att grannkommunen 

belastas på grund av de strömmar som går längs med hela Skånes kust.  
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5.6.2 Fiske 

Ett annat betydande problem är ohållbart nyttjande av havet som resurs och recipient. 

Fisketrycket anpassas allt mer efter vad bestånden tål, men det finns fortfarande en historisk 

skuld av nedfiskade bestånd. Vissa fiskemetoder har stor negativ påverkan, trålning förstör 

bottenmiljöer, bifångster är fortfarande vanliga och borttappade nät och trålar, så kallade 

spökgarn, dödar fisk, fågel och däggdjur i allt för stor utsträckning. Spökgarnen är även en källa 

till plastskräp och bly som påverkar havsmiljön under lång tid.  

 

5.6.3 Exploatering 

Det finns ett högt exploateringstryck på mark och vatten i Skåne. Historiskt sett har utfyllnad 

och byggnation i strandnära läge påverkat och minskat de grunda produktiva områdena. Den 

ursprungliga fördelningen mellan hård- och mjukbotten, djupa sedimentbottnar, strömmande 

transportbottnar och grunda växtzoner är starkt kopplad till den inhemska marina floran och 

faunan. Bro- och vindkraftsfundament och artificiella rev anses ofta vara positiva då de bidrar till 

ökad diversitet och ansamling av fisk. Det är dock viktigt att komma ihåg att man alltid 

missgynnar vissa arter när man ändrar biotoper. Att anlägga ett konstgjort rev på en opåverkad 

mjukbotten kan liknas vid avverkningen av en gammal urskog på land med argumentet att ett 

öppet ängslandskap har högre biodiversitet. I slutändan är frågan vilka värden vi vill bevara: de 

naturliga variationerna eller de områden som i dag anses mest produktiva ur ett ekonomiskt 

perspektiv. 

Även exploatering i avrinningsområdena påverkar havsmiljön. Lax, öring, havsnejonöga och 

ål är exempel på fiskarter som vandrar mellan hav och sötvatten och som drabbats hårt av 

bristande miljöhänsyn när dammar och byggen förändrat eller blockerat vattendragen. 

 

5.6.4 Klimatförändringar 

Klimatförändringarna innebär stora förändringar för organismer i marin miljö. I en rapport från 

Havs- och Vattenmyndigheten, Havsplanering med hänsyn till klimatförändringar (HaV, 2017), 

finns en redovisning av tänkbar påverkan. Några exempel på förändringar som kan påverka arter 

och ekosystem är uppvärmningen av havsvattnet, vilket leder till att arters utbredning förskjuts 

norrut – något som kan stressa fastsittande arter som koraller. Temperaturökningen i vattnet 

kan även leda till att syrehalten i djupvattnet minskar. I Östersjön förväntas en utsötning. 

Ytterligare ett problem kopplat till klimatförändringarna är havsförsurning.  

Ett annat påtagligt problem för organismer i havet, såväl som på stränder och i låglänta 

landområden, är stigande havsnivå. I Skåne har landhöjningen upphört vilket gör kusten utsatt 

för erosion och känslig för stigande havsnivåer. Skåne är också det län som har högst andel 

exploaterad mark inom en 300 m bred zon från strandlinjen. Ett stort antal fastigheter och 

naturområden samt en del förorenade landområden hotas redan då havsnivån stiger en meter.  

Ett hot som kan vara lika stort för havsmiljön som ett förändrat klimat är de 

anpassningsåtgärder som kan bli följden av att skydda bebyggelse och försöka behålla dagens 

strandlinje. För att skydda sig mot översvämning och erosion planeras och genomförs redan 

idag åtgärder såsom markhöjning och anläggning av skyddsvallar och erosionsskydd i form av 

stenskoningar, hövder och vågbrytare. I rak motsats till vad som är deras syfte kan dessa 

åtgärder förstärka problemen med erosion eftersom vågenergin inte dämpas i anslutning till 

hårda strukturer. Det innebär att erosionen istället flyttar sig och blir mer intensiv längs kusten. I 

anslutning till hårda strukturer försvinner ofta sandstränder. Åtgärderna hindrar också de 
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dynamiska processer som verkar i strandzonen mellan hav och land och som är en förutsättning 

för flera naturtyper och arter. Om de naturliga processerna hindras vid en stigande havsnivå 

kommer ingen transport av material att ske från land till hav. Följden blir då att vattnet närmast 

land blir djupt direkt, och de grunda bottnarna försvinner. 

Det finns också en risk i att tillåta ny bebyggelse i riskområden för översvämning och 

erosion, då samhället därigenom riskerar att skapa nya problemområden på låglänt mark. De 

låglänta kustnära områdena är en viktig resurs för att kunna anpassa samhället till ett förändrat 

klimat och bidrar redan idag med ekosystemtjänster. När sådan mark tas i anspråk försämras 

förutsättningarna att genomföra kostnadseffektiva naturanpassade klimatanpassningsåtgärder. 

Risken finns också att dessa områden kommer att förstöras i framtiden, om samhällen vill 

skydda sig mot stigande havsnivå genom åtgärder såsom vågbrytare och andra fysiska barriärer 

vars syfte är att stänga ute havet.  

 

5.6.5 Invasiva främmande arter 

Flera främmande arter, som konkurrerar med den inhemska floran och faunan, förekommer i 

skånska havsområden. Många av dem är väldigt svåra att bli av med när de väl etablerat sig. 

 

5.6.6 Miljögifter 

Utsläppen av olika giftiga ämnen har minskat i takt med att kunskapen om deras skadliga 

påverkan ökat. PCB och DDT har minskat sedan användningen förbjöds. Spridningen av TBT har 

också minskat, även om ämnet fortfarande läcker från vissa båtar, hamnar och 

uppställningsplatser. Många av de gamla miljögifterna har ersatts av andra ämnen med liknande 

egenskaper. Klorerade flamskyddsmedel ersattes av bromerade och tennbaserade 

båtbottenfärger ersattes av färger med koppar och zink. Forskningen har dock visat att många 

av de ersättande ämnena är i stort sett lika giftiga som ämnena de ersatt. Mängden kemikalier 

på den europeiska marknaden är enorm och nya produkter utvecklas hela tiden. Okunskap om 

kemikaliers effekter i vattenmiljön är ett stort hot och så kallade cocktaileffekter gör situationen 

än mer komplicerad.  

 

5.6.7 Buller 

Marina däggdjur som tumlaren är extra känsliga för störningar då bestånden har minskat 

kraftigt. Bland hoten kan nämnas bifångst i bottensatta stormaskiga garn, miljögifter och 

ekosystemförändringar, men även undervattensbuller. Tumlaren är till exempel helt beroende av 

sin hörsel för sin överlevnad. Den producerar högfrekventa ljud för att kommunicera med andra 

individer och ekona av dessa ljud används för att navigera och leta föda. Ljudföroreningar som 

gör att tumlaren inte hör andra tumlare eller sina egna ekon kan leda till att de får svårare att 

hitta föda och upptäcka fiskegarn, eller att mamma och kalv separeras från varandra vilket kan 

resultera i att kalven dör. Om bullret är tillräckligt kraftigt kan det leda till hörselskador eller till 

och med att individen dör. 

Undervattensbuller kan ha en mängd olika källor. Hos fritidsbåtar och övrig sjöfart kan 

ekolod och motor/propellerljud vara störande. Andra källor till buller är till exempel olika former 

av inventeringar av havsbotten med sonarer eller tryckluftskanoner, sprängningar eller 

konstruktion och drift av vindkraft.  
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5.6.8 Täktverksamhet och strandfodring 

Uttag av sand och sten från havsområden ger såväl geologiska som biologiska effekter, då 

bottensubstraten och dess förflyttning med strömmarna samspelar med både växter och djur i 

havet. Uttag på grunda kustnära bottnar under det så kallade konvergensdjupet kan påverka 

sandtransporten och på så sätt ge upphov till ökad stranderosion. Täktverksamhet på djupare 

bottnar riskerar ge upphov till syrebrist men kan också påverka bottendjur och fisk på stora 

arealer. 

Strandfodring för att skydda stränder och bebyggelse mot stigande havsnivå är en lösning 

som påbörjats av Ystad kommun och som även många andra kommuner visat intresse för. 

Strandfodring innebär att man fyller på sand antingen ute i vattnet eller uppe på stranden. 

Erosionen sker då på utfyllnadssanden istället för på den ursprungliga stranden. Tillförsel av 

sand behöver dock upprepas kontinuerligt, men om man vill behålla dagens kustlinje i framtiden 

är strandfodring den metod som gäller. De flesta som arbetar med dessa frågor är idag överens 

om att andra typer av skydd enbart flyttar eller förvärrar erosionen. Men även om strandfodring 

är att föredra jämfört med andra metoder så är konsekvenserna av en storskalig strandfodring 

inte undersökta. Tillgången på sand är en begränsad resurs i Skånes kustvatten. Sand är också 

en efterfrågad råvara för andra ändamål.  

Övriga samhällsnyttor som att bevara och skydda marina miljöer och fiskproduktion har inte 

avvägts mot de skador som en storskalig sandtäkt för att skydda Skånes stränder kan ge upphov 

till. I ett scenario som sträcker sig längre fram än till år 2100 kan havsnivån komma att stiga flera 

meter. Det är rimligt att det finns en brytpunkt för vid vilken havsnivå det inte längre är 

försvarbart ur ekonomisk eller ekologisk synpunkt att strandfodra. Ur detta perspektiv kan det 

vara motiverat att ifrågasätta om det är försvarbart att påbörja strandfodring för att skydda 

bebyggelse under en begränsad tid.     

 

5.7 Uppgifter om befintliga bevarandeinsatser  

 

5.7.1 Befintliga skyddade områden 

Skånes havsområden innehåller ett flertal skyddade områden av olika typ, där vissa helt eller 

delvis överlappar med varandra. Sammanställningen nedan listar samtliga skyddade områden 

som går ut i vattenområdet. En kort beskrivning av de marina värdena redovisas för de områden 

som berör vattenområdet.  

 
5.7.1.1 Natura 2000 

Nordvästra Skånes havsområde är skyddat enligt både habitat- och fågeldirektivet. Syftet med 

Natura 2000 området är främst dess värde för tumlare. I området förekommer 

Bälthavspopulationen av tumlare. Den räknas som sårbar. Området är mycket produktivt och här 

förekommer könsmogna honor och många unga kalvar. Tumlare utnyttjar området hela året 

(Länsstyrelsen 2016a). I området dominerar naturtypen geogena rev följt av sublittorala 

sandbankar. Här finns både gråsäl och knubbsäl. När det gäller sjöfågel är ejder vanligt 

förekommande. Ett betydande antal rastande och övervintrande änder såsom bläsand och knipa 

nyttjar området. 

Havet kring Ven är skyddat enligt bestämmelserna i habitatdirektivet. Havsområdet är 

huvudsakligen utpekat för att skydda tumlare.  
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Lundåkrabuktens värde är sambandet mellan grunda sandbottnar av växlande utseende, 

bottenfauna, fiskreproduktion och fågelliv som är av stort ekologiskt intresse.  

 

Falsterbo- Foteviken och Falsterbohalvön är två områden som överlappar varandra. 

Falsterbo – Foteviken är skyddat enligt fågeldirektivet och Falsterbohalvön enligt 

habitatdirektivet. Ett stort antal fågelarter, listade enligt Natura 2000, rastar eller häckar inom 

området. Ett flertal marina listade naturtyper innefattas, däribland sandbankar, blottade ler- och 

sandbottnar, laguner och rev.   

Sydvästskånes utsjövatten skyddas enligt habitatdirektivet eftersom det har en rik marin 

flora och fauna. Östersjöpopulationen av tumlare som dominerar i området är akut 

utrotningshotad. Under vinterhalvåret rör sig även Bälthavspopulationen inom området 

(Länsstyrelsen 2016 a), som även är av stor betydelse som övervintrings- och rastområde för 

svärta, sjöorre, alfågel, ejder och småskrake. Sydvästskånes utsjövatten är även intressant ur ett 

geologiskt perspektiv på grund av den sandvandring som sker inom området. 

 
5.7.1.2 Naturreservat 

Grollegrund är ett reservat med stor artrikedom som en följd av flera varierande bottenmiljöer 

belägna i anslutning till starka strömmar. Bottenmiljöerna omfattar såväl sandiga grunda bottnar 

och stenrev som djupa mjuka bottnar. Grollegrund har en artrik flora av makro- och mikroalger, 

sannolikt den artrikaste i Öresund. Bland bottendjuren kan nämnas hundratals arter av 

grupperna havsborstmaskar, blötdjur, kräftdjur, nässeldjur, svampdjur, tagghudingar, 

nematoder, plattmaskar, havsspindlar och sjöpungar. Området är även nord-sydlig 

utbredningsgräns för flera arter. En sådan art är sjöborren (Brissopsis lyrifera) som är vanlig i 

Kattegatt men ovanlig i Öresund. Bland fiskarter kan nämnas förekomst av den småfläckiga 

rödhajen (Helsingborgs stad 2012).  

Knähakenreservatet är beläget i en djupränna i Öresund på 30 meters djup. Djurlivet är 

ovanligt artrikt troligtvis på grund av de kraftiga strömmarna i kombination med en relativt 

stabil vattentemperatur och salthalt. Hästmusslan och märlkräftan Haploops präglar 

djursamhällena. Hästmusslorna bildar bankar som blir till hårdbotten, där arter som är beroende 

av hårdbotten kan leva. I utkanten finns mjukbotten med ormstjärnor, havsbortsmaskar och 

musslor med flera. Även sjöborrar och sjöstjärnor förekommer rikligt. Många fiskarter utnyttjar 

området för födosök, och torsk uppehåller sig här under lekperioden. Även rödlistade arter som 

klorocka (starkt hotad) och pigghaj (akut hotad) förekommer. (Helsingborgs stad, 1998). 

Lundåkrabuktens värde är sambandet mellan grunda sandbottnar av växlande utseende, 

bottenfauna, fiskreproduktion och fågelliv som är av stort ekologiskt intresse. Reservatet 

utökades 2017, men beslutet är överklagat. Reservatet överlappar tidigare nämnda Natura 2000 

område.  

Falsterbohalvöns havsområde är ett sandvandringsområde som saknar motstycke i Sverige, 

och är av stort vetenskapligt geologiskt och naturgeografiskt intresse. Sandtransporten generar 

grunda bottnarna med hög produktion och är en viktig uppväxtmiljö för bl.a. plattfisk. I området 

finns omfattande ålgräsängar med stor artrikedom och ett stort antal fågelarter rastar och 

häckar här. Området har även stora värden för däggdjur, däribland knubbsäl och gråsäl. 

Reservatet överlappar tidigare nämnda Natura 2000 område.  

 

Fredshög – Stavstensudde bildades 2017. Syftet med reservatet är att 



 

82 

• bevara variationen av marina biotoper (t ex grunda sandbottnar med och utan ruppia, 

ålgräsängar, blås- och sågtångskogar, öppna kalkstensgrusgläntor, sandbankar och 

stenrev) 

• bevara viktiga födosöks- och uppväxtplatser för det marina livet inklusive fiskar, 

sjöfåglar och marina däggdjur, till exempel säl  

• bevara arter och habitat som omfattas av EU:s art- och habitatdirektiv, och som gynnar 

biologisk mångfald i området 

• informera om områdets naturvärden samt syftet med marina skyddade områden och 

naturvård 

• använda området som referensområde för marina undersökningar längs sydkusten. 

 
5.7.1.3 Naturreservat och Natura 2000 områden på land med marina delar 

Här listas naturreservat som huvudsakligen är landbaserade men som också har delar som är 

belägna i marin miljö. Många av områdena är betydelsefulla för skydd av marina värden och 

några av dem har också en stor andel i vattnet t. ex Södra Bjärekusten och Hallands Väderö. En 

del av områdena överlappar med Natura 2000 områden (som ej omnämns här).  

• Bjärekusten 

• Södra Bjärekusten 

• Hallands Väderö 

• Stora Hults strand 

• Magnarps strand 

• Ängelholms strandskog 

• Jonstorp – Vegeåns mynning 

• Bölsåkra –Tranekärr 

• Nabben 

• Östra Kullaberg 

• Västra Kullaberg 

• Kustheden Nyhamnsläge-Lerhamn 

• Nyhamnsläge - strandbadens kusthedsreservat 

• Kulla Gunnarstorp 

• Gråen Vens – Backafall 

• Salvikens strandängar 

• Löddeåns mynning 

• Södra Lommabukten med Tågarps hed och Alnarps fälad 

• Bunkeflo strandängar 

• Foteviksområdet 

• Fårabackarna 

• Mossbystrands naturreservat 

• Ystad Sandskog 

• Hagestad 

• Sandhammaren 

• Mälarhusen 

• Sandby backar 

• Simris strandängar 

• Skansen 
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• Stenshuvud 

• Haväng och Vitemölla strandbackar 

• Friseboda 

• Äspet 

• Tosteberga ängar 

 
5.7.1.4 Djurskyddsområden 

Bjärehalvöns kuster utgör ett fredat område för ejder. Inom området är också 

fågelskyddsområdena inre och yttre Grytskär belägna. Där råder beträdnadsförbud mellan 1 

april och 15 juli.  

Skabbarevet bildades i februari 2018 Syftet med djurskyddsområdet är att bevara och 

skydda ett område som är av stor betydelse under hela året för kust- och sjöfågel samt även för 

säl, främst knubbsäl.  

Ängholmarna med flera öar, holmar och skär är fågelskyddsområden som omfattar ett stort 

antal öar, holmar och skär i den nordöstskånska skärgården. I området häckar bl. a. skräntärna 

som är en art som klassas som sårbar enligt den svenska rödlistan (Länsstyrelsen Skåne 2012). 

 
5.7.1.5 Planerade områdesskydd 

Naturreservat södra Kattegatt utgörs av mjukbotten där mjuk lera dominerar, men det finns 

även stora ytor av finsand samt inslag av partier med sand, grus och sten. Djupet ligger på 

mellan 19 och 47 meter, men stordelen av reservatet ligger mellan 25 och 35 meters djup vilket 

innebär hög salthalt på bottnarna. Inom en övervägande del av området råder sedan ett antal år 

totalt fiskeförbud, vilket har medfört en viss återhämtning av en del av fiskebestånden. Syftet 

med det föreslagna reservatet är bland annat att söka säkerställa att denna återhämtning ges 

möjlighet att fortgå. 

Natura 2000 för tumlare i anslutning till Kiviksbredan har föreslagits men ännu inte 

behandlats av centrala myndigheter. 
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Figur 5.7. Områdesskydd i havet. 

 

5.7.2 Fiskefria områden 

År 2009 träffade Sverige och Danmark ett avtal om fiskeregleringar i olika områden i södra 

Kattegatt. Syftet med detta var att skydda lekmogen torsk från att fångas i det oselektiva fisket 

med bottentrål efter havskräfta och plattfisk. I ett område, Södra Kattegatt sydöstra området, 

förbjöds fiske helt medan angränsande områden reglerades så att dessa skulle fungera som 

buffertzoner. 

 

5.7.3 Trålförbud Öresund 

Redan 1932 ingicks en överenskommelse mellan Sverige och Danmark om att det skulle råda 

trålförbud i Öresund. Överenskommelsen kom till som en säkerhetsåtgärd på grund av den täta 

fartygstrafiken men har spelat stor roll för befintliga värden i sundet. Diskussioner pågår om att 

förnya överenskommelsen och ge den ett tillägg med ett naturvårdssyfte. Trots trålförbudet har 

det periodvis förekommit ett ganska omfattande olagligt fiske med trål i norra Öresund. Ökade 

insatser från kustbevakningen har resulterat i att tjuvfisket minskat på senare år men det 

förekommer fortfarande.  

I norra delen av Öresund, i den så kallad Kilen, är det idag tillåtet att tråla med trål utrustad 

med artsorterande rist och med så kallad SELTRA-trål året om. Kilen går en bit in i Öresund och 

omfattas inte av överenskommelsen med Danmark. Intresseorganisationer och kommuner har 

dock lagt fram förslag om att även Kilen ska vara trålfritt.  
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Figur 5.8. Trålningsförbud i Öresund. 

 

5.7.4 Förslag på skydd av Öresund 

Sedan 2011 har miljöministrarna i Danmark och Sverige uppvaktats ett flertal gånger för att 

uppmärksamma dem på Öresunds värdefulla natur och behovet av ett långsiktigt skydd. 

Skrivelser har skickats från organisationer såsom Oceana, Öresundsfonden, Greenpeace, WWF, 

naturskyddsföreningar med flera samt Marinbiologiskt laboratorium i Helsingör. Gemensamt är 

att de föreslår att det bildas ett sammanhängande skyddat marint område i Öresund. 

Öresundsvattensamarbetet har gjort en analys av vilka skyddsformer som kan vara aktuella 

för Öresund. Analysen förordar två olika alternativ: ett skyddat naturområde som uppfyller 

IUCNs generella krav (till exempel en Marin park) eller ett biosfärområde som bygger på 

UNSESCOs Man and Biosphere Programme (Woolhead, J och Söndergaard, J, 2017). 
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5.8 Förvaltning och ägande 

Havet skiljer sig från landområden genom att vattenområden till större delen är allmänna och 

inte ingår i fastigheter. Fastigheter finns dock inom 300 meter från fastlandet eller ö samt på 

grundare vatten än 3 meter. För stora delar av Sverige är dock inte gränsen mellan enskilt och 

allmänt vatten redovisat på karta och där redovisningar finns är kvaliteten mycket varierande 

(SOU 2015:10; Gränser i havet, 2015). Den rättsliga statusen för allmänt vatten, respektive 

myndigheters befogenheter att agera i frågor med kopplingar till detta, är också oklart. Enligt 

lagen om kontinentalsockeln och lagen om rätt till sand-, grus-, och stentäkt inom vissa 

vattenområden har staten möjlighet till att ta ut en avgift för utvinning av naturtillgångar inom 

allmänt vattenområde. Denna rätt är dock inte reglerad när det gäller andra naturtillgångar och 

kommersiellt nyttjande av allmänt vatten.  

Genom plan- och bygglagen (PBL) har kommunerna sedan 1987 ansvar för att planera 

mark- och vattenanvändningen inom sina gränser. Planeringen måste ta hänsyn till miljöbalkens 

(MB) bestämmelser om hushållning med mark- och vattenområden i 3 och 4 kap MB 

(”hushållningsbestämmelserna”). Dessa bestämmelser interagerar med PBL och annan 

lagstiftning. 

Statlig havsplanering infördes i lagstiftningen 2014 och processen med att ta fram de första 

havsplanerna pågår just nu. HaV har enligt havsplaneringsförordningen i uppdrag att ta fram 

förslag till havsplaner för de tre havsområdena Västerhavet, Östersjön och Bottniska viken och 

ska i förslagsarbetet samverka med ett flertal myndigheter och berörda länsstyrelser. 

Havsplanerna regleras i 4 kap. 10 §, miljöbalken och beslutas av regeringen. Bestämmelserna 

avser en samlad havsförvaltning i syfte att bidra till långsiktig hållbar utveckling. Havsplanerna 

ska ge vägledning till myndigheter och kommuner när de prövar anspråk på användningen av 

områdena. Arbetet med att ta fram en havsplan bör bedrivas så att de berörda kommunerna 

tidigt ges möjligheter att bidra med kunskaper och att de sedan ges möjlighet till insyn och 

påverkan under hela havsplaneringsprocessen. 

Statlig planering omfattar inte området närmast land då den börjar en nautisk mil utanför 

baslinjen och omfattar territorialvattnet och den ekonomiska zonen. Indelningen innebär att 

kommunal och statlig planering överlappar i olika grad längs Skånes kust.   

 

5.9 Ekosystemtjänster 

Enligt naturvårdsverket (2009) kan (marina) ekosystemtjänster delas in i producerande, 

kulturella, stödjande och reglerande tjänster. Ekosystemtjänster tenderar att användas som ett 

positivt begrepp både i bevarande- och exploateringssyfte. Att begreppet är problematiskt kan 

illustreras av naturvårdsverkets rapport där råvaror, t. ex sand, definieras som en producerande 

ekosystemtjänst. Utvinning av sand påverkar dock biologisk mångfald, och därmed de flesta 

andra ekosystemtjänster negativt. I begreppet finns inbyggda intressekonflikter genom att 

traditionell naturvård kan missgynna andra ekosystemtjänster, till exempel ett tillträdesförbud 

för att skydda sjöfågel kan förhindra olika rekreationsaktiviteter. 

För att belysa några ekosystemtjänster som förekommer i skånsk marin miljö ges nedan i 

figur 5.9 exempel baserade på utpekade värdetrakter. Exemplen gör inte anspråk på att vara en 

heltäckande beskrivning av de ekosystemtjänster som värdetrakterna genererar. 
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Biotoper Ekosystemtjänst 

Rekryterings- och lekområden för viktiga för livsmedelsproduktion 

(producerande), biogeokemiska kretslopp, 

livsmiljö (stödjande), biologisk reglering 

(reglerande), rekreation, kulturarv (kulturella) 

 

Musselbankar som livsmedel begränsat i Skåne 

(producerande), biogeokemiska kretslopp, 

livsmiljö (stödjande), renar vattnet 

(reglerande), inspiration (kulturella) 

 

Ålgräsängar viktiga för livsmedelsproduktion 

(producerande), primärproduktion, biologisk 

mångfald, livsmiljö (stödjande), renar vattnet, 

begränsar kusterosion (reglerande), 

rekreation (kulturella) 

 

Djupa bottnar viktiga för livsmedelsproduktion 

(producerande), näringsvävens dynamik, 

livsmiljö, resiliens (stödjande), biologisk 

reglering (reglerande), vetenskap och 

utbildning (kulturella). 

Figur 5.9. Tabell med några exempel på ekosystemtjänster från de marina värdetrakterna. 

5.10 Marina miljöer och kustområden med särskild betydelse för 

sociala funktioner 

Idag finns ingen samlad bild av det socioekonomiska värde som kust och hav innebär för Skåne. 

Anledningarna till detta är oklara men kanske är det så att värdena är så självklara att de inte får 

den uppmärksamhet de förtjänar. 

 

5.10.1 Fritidsfiske 

Fritidsfisket utgör en viktig social ekosystemtjänst och brukar indelas i sportfiske, husbehovsfiske 

och turbåtsfiske. Sportfiske, det vill säga fritidsfiske med spö, bedrivs från land och båtar. Bland 

sportfiskarna dominerar fiskarterna torsk, havsöring, multe, horngädda, sill, makrill, plattfisk och 

vid kusten gädda och abborre. Det förekommer också ett så kallat husbehovsfiske det vill säga 

fritidsfiske med garn, långrev och ryssjor efter främst torsk, öring, plattfisk, sill och makrill. I 

Öresund finns ett tiotal svenska turfiskebåtar som mot betalning kör så kallade pilketurer med 

fritidsfiskare. Man fiskar i första hand torsk men även andra arter till exempel havsöring, multe 

horngädda, sill, plattfisk och makrill fångas och vid kusten även gädda och abborre. Enligt 

Fiskeriverkets senaste beräkning (Fiskeriverket, 2006) fanns totalt 40 000 fritidsfiskare i Öresund. 

Dessa generade tillsammans totalt 424 000 fiskedagar varav spöfisket omfattade 361 000 dagar. 

Detta gjorde då Öresund till det mest frekventerade fritidsfiskeområdet i Sverige. Detta gäller 

förmodligen än idag.  

 



 

88 

5.10.2 Turism och friluftsliv  

Utvecklas senare… 

 

Beskriv Sydkustens KOMPIS… 

 

5.11 Målkonflikter i förhållande till andra samhällsintressen och mål  

Ett flertal potentiella målkonflikter kan identifieras i havsområdet. Erfarenheter från fysisk 

planering av havsområdet i Skåne visar ännu inte på några större konflikter. Då havet ännu är en 

relativt outnyttjad resurs kan konflikterna förväntas öka i framtiden. Någon analys av 

intressekonflikter har inte genomförts. Här listas ett antal samhällsintressen som idag berör 

Skåne och som i olika grad kan komma i konflikt med varandra. 

 

- försvarets intresse 

- trålfiske 

- garnfiske 

- vattenbruk 

- energiproduktion 

- täktverksamhet 

- ökad sjöfart 

- övrig båttrafik 

- fasta förbindelser 

- utfyllnadsområden 

- kustnära bebyggelse 

- havet som recipient 

- klimatanpassningsåtgärder 

- naturvårdsintressen 

- kulturmiljövärden inklusive arkeologi 

- rekreation och friluftsliv 
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6. Limniska miljöer 

6.1 Allmän beskrivning av limniska miljöer 

I Skåne finns det en stor variation av sötvattensmiljöer och vattnen är viktiga för många olika 

ekosystemstjänster, såsom livsmedelsproduktion, vattenkraft, fiske, rekreation och hälsa. Inom 

Skåne län finns 13 huvudavrinningsområden och ett hundratal delavrinningsområden, se bild 

6.1. 

 

 

Bild 6.1. Karta över huvudavrinningsområden och delavrinningsområden i Skåne län.  

 

I Skåne finns drygt 500 sjöar som är större än 0,01 km2 (Svenska Vattenarkivet SVAR, 2012). 

Jämfört med resten av Sverige är de skånska sjöarna få och rätt små. Sjöarna har dock ofta ett 

rikt växt- och djurliv och därmed ett stort naturvärde. Sjöarna i Skåne är huvudsakligen av två 

olika typer, beroende av geografisk placering och omgivande markanvändning. I 

barrskogsområden i norra Skåne finns bruna sjöar med rätt låga närsalthalter. De har oftast 

våtmarker i sina tillrinningsområden (till exempel Liasjön) och är naturligt sura och bruna av det 

humösa materialet som transporteras till dem ifrån skogs- och våtmarker. I Skånes slättlandskap 

finns näringsrika sjöar med mycket rikt växt- och djurliv (till exempel Ellestadssjön). Närsalterna 

härstammar här till stor del från jordbruk i sjöarnas avrinningsområden. Dessa sjöar är ofta 

grumliga sommartid, på grund av höga algkoncentrationer. Det går även att hitta ett fåtal sjöar 

med lägre närsalthalter och relativt klara vatten (till exempel Skäravattnet). Flertalet sjöar i Skåne 

är grunda och har bildats under den senaste istiden.  

Det finns över 2500 km vattendrag i Skåne. De största vattendragen är Helge å, Rönne å och 

Kävlingeån. De täcker tillsammans mer än hälften av länets vattendragsyta. Vattendragen skiljer 

sig mycket åt i storlek och flöden, och utgörs av allt från små forsande näringsfattiga bäckar i 
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skogslandskapet i norra Skåne till lugnflytande breda näringsrika vattendrag på 

jordbruksslätterna i söder. Ett flertal har ett rikt växt- och djurliv och anses värdefulla som 

fiskproducerande vattendrag.   

Förutom sjöar och vattendrag finns det även många andra sötvattensmiljöer, såsom 

våtmarker, vattenfyllda märgelgravar, alsumpskogar, temporära vatten och grundvattenstyrda 

utströmningsområden. Dessa är ofta väldigt värdefulla nyckelbiotoper med höga naturvärden. 

I Skåne finns omkring 100 vattenmiljöer som bedöms vara nationellt särskilt värdefulla eller 

nationellt värdefulla, samt 134 som bedöms vara särskilt värdefulla eller värdefulla på regional 

nivå, se figur 6.2. De utpekade sjöarna och vattendragen har höga värden för naturvård, för 

fisk/fiske eller har kulturmiljöer i eller i anslutning till vattnen. De vattendrag som valts ut med 

hänsyn till natur- eller fiskevärden präglas oftast av en låg grad av ingrepp, intakt strandmiljö, 

naturliga flödesförhållanden samt omväxlande och naturliga vattenmiljöer. Sådana vattendrag 

och sjöar har stor betydelse som livsmiljö för många rödlistade arter. 

 

Figur 6.2. Karta över värdefulla vatten i Skåne län.  

 

I Skåne län finns det 2 429 hotade växt- och djurarter, varav 168 är kopplade till limniska 

miljöer och 374 till våtmarker. Även många hotade arter som inte är direkt kopplade till limniska 

miljöer är beroende av vattenmiljöerna för häckning, spridning och födosök, till exempel 

kungsfiskare och utter.  

Det skånska vattenlandskapet har under de senaste 150 åren genomgått en kraftfull 

förändring. De flesta våtmarker har dikats ut, många sjöar har sänkts och de flesta vattendragen 

är i varierande grad rätade, dikade eller kulverterade. Förutom kraftigt förändrade hydrologiska 

förhållanden har förändringarna inneburit en mycket stor förlust av värdefulla miljöer och 

biologisk mångfald.  
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I takt med att vattenmiljöerna påverkats och minskat i omfattning har de som återstår fått 

en allt större betydelse för det rörliga friluftslivet. Vattnen och dess närmiljöer erbjuder rikliga 

möjligheter till naturupplevelser och rekreation. De rika och produktiva vattenmiljöerna är 

dessutom mycket värdefulla för fiske, jakt och för utveckling av natur- och kulturmiljöbaserad 

turism. 

De vatten som är utpekade som vattenförekomster statusklassas vart sjätte år. I Skåne län 

finns 478 vattenförekomster (VISS) uppdelat på grundvatten (211), kustvatten (22), utsjövatten 

(4), sjövatten (40) och vattendrag (201). Vid den senaste statusklassningen 2014 bedömdes 100 

% av länets kustvattenförekomster, 60% av sjöarna och 90% av vattendragen inte uppnå god 

status (se figur 6.3). Grundvattenförekomsterna bedöms dock ha åtminstone god status. För 

grundvatten råder dock stora brister i underlaget, vilket gör att situationen troligen ser bättre ut 

än vad den i verkligheten är. Utsjövattenförekomsterna är inte klassade.  

De främsta orsakerna till att vattenförekomsterna inte uppnår god status är övergödning, 

hydromorfologiska förändringar (främst konnektivitet och morfologi) samt miljögifter. 

 

 

 

Figur 6.3. Statusklassning av Skånes ytvatten 2014, ej hav. Källa VISS. 

6.2 Regionala måldokument för limniska miljöer 

Det finns ett antal strategier och planer för limniska miljöer och arter. Här nedan listas de 

strategier och planer som har tagits fram, eller som är på väg att tas fram, och som berör 

limniska arter och miljöer i Skåne: 

Strategi för skydd och restaurering av sötvattensmiljöer i Skåne län (2009) 
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• Skånska åtgärder för miljömålen – Regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 

2016-2020. 

• Dricksvattenstrategi Skåne – Vattenresurser av regional betydelse för 

dricksvattenförsörjningen. 

• Åtgärdsprogram för hotade arter (se Länsstyrelsens hemsida: 

http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/djur-och-natur/hotade-vaxter-och-djur/vart-

arbete-med-hotade-vaxter-och-djur/atgardsprogram-for-hotade-

arter/Pages/Arter%20och%20biotoper%20i%20vattenmilj%c3%b6er.aspx). 

Utöver dessa behandlas limniska miljöer i flera andra planer och program. Bland annat Regional 

handlingsplan för klimatanpassning för Skåne (2014) och arbete startar under 2018 med att ta 

fram en handlingsplan för invasiva främmande arter i Skåne.  

6.3 Värde för biologisk mångfald 

6.3.1 Naturtyper 

I Skånes odlingslandskap löper vattendragen som en blågrön bård. Utmed de ofta djupt 

nedgrävda vattendragen finns för det mesta en mer eller mindre bred grön zon, beväxt med 

gräs, örter, buskar och/eller träd. Dessa miljöer fungerar som refugier och spridningskorridorer 

för djurlivet i det annars öppna landskapet. Inte bara vattenanknutna arter som utter, 

kungsfiskare, och fladdermöss, utan även vildsvin, rådjur, insekter med flera födosöker eller tar 

sin tillflykt hit.  

För att värdena i de skånska vattnen ska upprätthållas behövs en väl tilltagen och 

fungerande närmiljö (skyddszon) intill både sjöar och vattendrag. Utmed naturliga vatten är 

närmiljön mosaikartad och kan bestå av skogar, dungar, öppna våtmarker, svämplan/åplan, 

kulturbetesmarker med mera. Dessa närmiljöer behöver bevaras eller stärkas långsiktigt, 

eftersom de fyller många viktiga funktioner. De fångar upp partiklar, näringsämnen, 

bekämpningsmedel och andra skadliga ämnen som annars skulle komma ut i sjöar och 

vattendrag. Därmed motverkas negativa effekter i form av övergödning, giftpåverkan, försämrad 

vattenkvalitet, syrgasbrist, försämrade ljusförhållanden och påslammade bottnar (det vill säga 

sådant som påverkar livsmiljöerna för limniska arter negativt). Förekomst av skuggande träd 

utmed vattnen ger ett jämnare klimat och reglerar temperaturen, framförallt i grunda 

vattendrag. Rötterna, främst alrötter, stabiliserar vattendragskanterna med minskad erosion som 

följd, samt ger föda och gömslen åt fisk och andra organismer i vattendraget. Träden utgör även 

livsmiljö för olika vattenanknutna arter, och när insekter och löv faller ner i vattnet ger det föda 

till vattenlevande organismer. Skogar och dungar bidrar med död ved (figur 6.5). Den döda 

veden transporteras med vattnet från de övre skogliga områdena till de mer låglänta 

slättområdena. I dessa mer långsamflytande och ringlande eller meandrande vatten utgör död 

ved den viktigaste strukturen. Där död ved förekommer kan den bidra till att vattnet däms och 

bromsas upp, eller att det försöker ta nya vägar. Den döda veden omformar vattendraget så att 

nya och mer variationsrika miljöer skapas, med olika strömförhållande och bottendjup. Den ger 

skydd och föda åt fisk och andra vattenlevande organismer. I Skåne är död ved en bristvara, 

framförallt i jordbrukslandskapet, och åtgärder behöver vidtas för att mängden död ved ska öka 

i de skånska vattnen. 

 

http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/djur-och-natur/hotade-vaxter-och-djur/vart-arbete-med-hotade-vaxter-och-djur/atgardsprogram-for-hotade-arter/Pages/Arter%20och%20biotoper%20i%20vattenmilj%c3%b6er.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/djur-och-natur/hotade-vaxter-och-djur/vart-arbete-med-hotade-vaxter-och-djur/atgardsprogram-for-hotade-arter/Pages/Arter%20och%20biotoper%20i%20vattenmilj%c3%b6er.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/djur-och-natur/hotade-vaxter-och-djur/vart-arbete-med-hotade-vaxter-och-djur/atgardsprogram-for-hotade-arter/Pages/Arter%20och%20biotoper%20i%20vattenmilj%c3%b6er.aspx
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Trots skyddszonernas omfattande betydelse för den biologiska mångfalden i limniska 

system saknas idag träd och andra uppvuxna gröna miljöer längs en stor del av de skånska 

vattendragen. Trädridåer och välskötta betesmarker får här stor betydelse för att skapa 

förutsättningar för att åtminstone vissa av de limniska arterna ska kunna bevaras (figur 6.6 och 

6.7). Trädridåer är bland annat viktiga längs Tommarpsån, Almaån, Kävlingeån och Saxån. Fina 

kulturbetesmarker finns bland annat utmed Oppmannasjön och Ivösjön, längs Bråån vid Åkarp, 

Saxån vid Dösjebro och Tommarpsån vid Forsdala. Dessa miljöer behöver vårdas och bevaras 

och i vissa fall skyddas. 

 

 

 
Figur 6.4. Där uppvuxna skuggande träd saknas växer vattendraget igen. Partiklar bromsas upp av vegetationen i 

vattnet och sedimenterar vilket ger ett ökat rensningsbehov. 

 

 

 
FIGUR 6.5. Död ved i Verkaån utgör naturliga strukturer i vattendrag som har stor betydelse för att en varierad 

vattenmiljö skapas. Foto: Marie Eriksson. 
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Figur 6.6. Trädridåer utmed vattendragen i det annars uppodlade landskapet ger förutsättningar för att fina 

miljöer med höga värden fortfarande finns kvar i Skåne och spridningskorridorer. I Tommarpsån fungerar dessa 

som mycket fina lokaler för tjockskalig målarmussla. 

 

 

 
FIGUR 6.7. I en del av Tommarpsån ringlar ån fram genom välbevarade kulturbetesmarker. Här är både hydrologi 

och morfologi relativt opåverkade, vilket är ovanligt i Skåne. Området har ett mycket högt skyddsvärde. Foto: 

Marie Eriksson. 

 

Ett vattendrag/sjö utgörs av själva vattendraget/sjön tillsammans med svämplanet (åplanet) och 

det grundvattenområde som påverkar vattendraget/sjön. I Skåne har åplan fyllts igen och odlats 

upp, vattendrag har rätats och fördjupats och sjöar har sänkts för att vinna odlingsbar mark, 

vilket har medfört att vattendragen/sjöarna har förlorat kontakten med sina svämplan. 

Svämplanen kan vara olika breda beroende på de fysiska förutsättningarna i omgivningen. Vid 

höga flöden fungerar åplanen som utjämnande magasin och vattenhastigheten bromsas upp, 

vilket gör att material som har transporterats med vattnet sedimenterar och avsätts på 
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svämplanet. Rönne å har till exempel flera hundra meter breda åplan som vid höga flöden kan 

vara helt vattentäckta, men även små åplan är av betydelse i andra vattendrag. Det har blivit allt 

viktigare att bevara eller återskapa åplan, med tanke på ökade flödestoppar i samband med det 

ändrade klimatet och en växande andel hårdgjorda ytor i länet.  

Det behövs även en konnektivitet i sidled, vilket förutsätter att vattendragen och sjöarna har 

kontakt med markplanet. Flera arter till exempel gädda leker i de blöta strandområdena på 

våren. I skånska vatten saknas ofta denna kontakt, vilken har gått förlorad på grund av att 

vattnen är djupt nedgrävda, rätade och rensade samt omgivningen utdikad eller hårdgjord.  

I områden där vattendraget står i kontakt med själva markplanet och regelbundna 

översvämningar sker kan det finnas mader, sumpskogar och våtmarker. Fina slåttermader finns 

bl.a. i Hovdalaån och Klingstorpabäcken. Utmed Rönneåns huvudfåra finns fina starrområden. 

Inom våtmarksinventeringen har till exempel skyddsvärda våtmarker pekats ut i området kring 

Vieåns nedre del och sammanflödet med Helgeåns huvudfåra ner till Skeingesjön samt mellan 

Skeingesjön och Osbysjön.  

I Skåne finns också flera småvatten som utgör viktiga biotoper och så kallade ”stepping-

stones” i landskapet. Det kan vara alltifrån korvsjöar som är avsnörda meanderfåror, till tillfälliga 

(temporära) vatten i svackor. Dessa miljöer har mycket speciella förhållanden och är för det 

mesta fiskfria, vilket gör att de kan hysa arter som större vattensalamander och andra groddjur. I 

de tillfälliga vattnen uppträder arter som bara förekommer i den här typen av vatten, till 

exempel vissa kransalgsarter, dykaren (Hydaticus continentalis) och spetssköldsbladfotingen 

(Lepidurus apus). 

En annan naturtyp som har betydelse för den biologiska mångfalden är bäckraviner. De har 

skapats genom att vattendrag har skurit sig djupt ner i marklagren bestående av fast berg, 

morän eller finkorniga jordar. De branta ravinsidorna är ofta täckta av olikåldriga träd och 

buskar samt skyddar mot solinstrålning och uttorkning. Ravinerna kännetecknas av ett jämnt 

klimat med hög luftfuktighet, vilket ger upphov till en speciell flora och fauna. Bäckraviner kan 

därför vara viktiga och skyddsvärda nyckelbiotoper. 

I Skånes norra delar finns forsar och fall. Blockiga strömsträckor är vanliga och  har högre 

flödeshastigheter jämfört med slättåarna i södra Skåne. (Kompletteras senare). 

I Skåne finns sex skyddsvärda vattenfall (som uppfyller kriterierna), vilka fungerar som 

naturliga hinder där fisk och andra vattenlevande organismer stoppas från att vandra upp i 

vattendragen. 
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Figur 6.8. Vattenfallet vid Verkaån utgör ett naturligt vandringshinder. I dessa miljöer kan det finnas en speciell 

växt- och djurfauna anpassad till hög luftfuktighet och forsdimma. Foto: Marie Eriksson. 

 

6.3.2 Arter 

6.3.2.1 Fisk 

Fisksamhällena i Skånes sjöar och vattendrag är artrika och totalt har 36 arter noterats i Skåne. 

Öringen är den vanligast förekommande fiskarten. Mindre vanliga arter är havsnejonöga 

(Petromyzon marinus), som rör sig utmed Skånes kust och endast tillfälligt går upp i de större 

vattendragen, och flodnejonöga (Lampetra fluviatilis) som förekommer i Rönne å:s nedre delar, 

Kägleån och Rössjöholmsån. Ålen (Anguilla anguilla), som är Skånes landskapsfisk, har gått 

kraftigt tillbaka bl.a. på grund av drastiskt minskad ålyngelinvandring och är numera listad som 

starkt hotad. Mal (Silurius silurius) fanns fram till 1940-talet i Skräbeån och till 1960-talet i Helge 

å, men dog sedan ut på grund av föroreningar och vattenkraftsutbyggnad. År 1999 påbörjades 

ett projekt med återutsättning av mal i de nedre delarna av Helge å. Provfiske visar att malen 

har etablerat sig och allt tyder på att den även föryngrar sig i Helgeåns nedre delar. Lax (Salmo 

salar) går upp i de större skånska åarna för att leka. Vandringshinder gör dock att stora arealer 

med lämpliga lekområden inte nås. Gemensamt för alla dessa arter är att de är beroende av 

öppna vandringsvägar och påverkas negativt av bl.a. vattenkraft, andra dämmen och regleringar. 

De flesta är dessutom beroende av bra vattenkvalitet och rena lekbottnar.  

 

 

 
Figur 6.9. En liten mal fångad vid provfiske i den nedre delen av Helgeåns huvudfåra 2014. Foto: Marie Eriksson. 
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6.3.2.2 Flodkräfta 

Flodkräftan (Astacus astacus) är en inhemsk kräftart som har förekommit naturligt i många av de 

skånska vattnen. I början av 1900-talet kom kräftpesten, en vattenlevande algsvamp 

(Aphanomyces astaci), till Sverige och spred sig med tiden från Mälaren och Hjälmaren till andra 

delar av landet, däribland Skåne. Flodkräftan saknade motståndskraft mot pesten, som därför 

slog ut stora bestånd av arten. I slutet av 1960-talet introducerades den amerikanska 

signalkräftan i Sverige. Signalkräftan är mer motståndskraftig mot kräftpest och arten blev 

snabbt populär. Den planterades ut i sjöar och vattendrag där flodkräftan hade slagits ut, men 

också i många grävda dammar. I och med att signalkräftan kan bära kräftpest spreds pesten 

ytterligare, och mer eller mindre omöjliggjorde återutsättning av flodkräfta i de skånska 

vattendragen. Numera finns signalkräftan överallt i Skåne, medan endast en spillra av 

flodkräftbestånden finns kvar i några få utpekade kräftskyddsområden. Framtiden ser mörk ut 

och det är troligen bara en tidsfråga innan flodkräftan har dött ut i Skåne.  

 

6.3.2.3 Musslor 

Musslorna har blivit alltmer uppmärksammade framförallt på grund av att de är alltmer hotade 

och flera arter håller på att dö ut till följd av mänsklig påverkan samt på grund av dålig 

föryngring. Eftersom de har vissa miljökrav och är beroende av värdfisk för sin livscykel så har 

dessa blivit viktiga arter i restaureringssammanhang, det som är bra för musslan är bra för fisk 

och andra organismer samt vattenkvaliteten. Musslans funktion som filtrerare och renande av 

vatten har också uppmärksammats de senaste åren. I Skåne förekommer samtliga sju inhemska 

sötvattenlevande stormusslor. Helgeåns vattensystem utgör själva eldoradot för stormusslor i 

Skåne, men de trivs även i Rönne å och Skräbeån. Både flodpärlmussla (Margaritifera 

margaritifera) och tjockskalig målarmussla (Unio crassus) är fridlysta i Sverige och bedöms vara 

starkt hotade enligt rödlistan 2015. Livskraftiga bestånd av dessa två arter är indikatorer på god 

livsmiljö, även om deras miljökrav skiljer sig åt.  

Flodpärlmussla förekommer enbart i vattendrag och vill ha strömmande klart, rent, 

näringsfattigt och syresatt vatten. Den trivs där vattenkvaliteten är god och påverkan från den 

omgivande miljön är liten. I Sverige sträcker sig flodpärlmusslans utbredningsområde ända ner 

till Skånes norra delar, där den har sina randpopulationer. Flodpärlmusslan förekommer 

framförallt i de skogliga delarna av Helgeåns och Rönneåns vattensystem, men finns också i 

Skräbeåns och Stensåns vattensystem. De omgivande väl tilltagna ekologiskt funktionella 

kantzonerna i form av lövskog, fuktängar, våtmarker, kulturbetesmarker etcetera är viktiga 

miljöer för att några av flodpärlmusslans livsmiljöer fortfarande finns kvar.  

Tjockskalig målarmussla förekommer framförallt i vattendrag, men kan i enstaka fall hittas i 

sjöar i nära anslutning till in- och utflöde. Den föredrar något mer näringsrika förhållanden än 

flodpärlmusslan och återfinns framförallt i slättlandskapets åar. Utbredningen av tjockskalig 

målarmussla i Sverige sträcker sig från Skåne och norrut, utmed den östra delen av landet, upp 

till Uppland. Skalfynd tyder på att den tjockskaliga målarmusslan tidigare fanns i flertalet 

skånska vatten i ris- och jordbruksbygd, men idag finns endast enstaka individer kvar, eller inga 

alls, i många av dessa vattendrag. Större bestånd förekommer i Helge å:s huvudfåra, Almaån, 

Vramsån, Tommarpsån, Saxån och Bråån.  

Både flodpärlmusslan och tjockskalig målarmussla kan bli mycket gamla, upp till 280 år 

respektive 90 år. I Skåne hittas nästan uteslutande äldre musslor av båda arterna, vilket tyder på 

att föryngringen inte fungerar. Vad gäller flodpärlmusslan har nästan ingen liten (<5 cm) individ 
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hittats i de inventerade vattnen de senaste fem till tio åren (muntligen Marie Eriksson, 

Länsstyrelsen Skåne). Orsakerna kan vara flera. Eftersom flodpärlmusslan är beroende av 

värdfiskar för sin livscykel behöver det finnas både tillräckligt många individer av rätt sorts fisk 

och rätt åldersklasser. Lax och öring (speciellt ensomriga) är värdfiskar till flodpärlmusslan, men 

det kan skilja sig inom och mellan åar vilken art som är den viktigaste. Eftersom vandringshinder 

förekommer på flera håll hindras värdfisken att vandra fritt i vattendragen och därmed påverkas 

även flodpärlmusslan. De unga musslorna lever också nedgrävda i grus- och sandbottnar (så 

kallade musselbottnar) under sina första år. För att musslorna ska trivas måste grusbotten 

genomströmmas av friskt och syresatt vatten. Många lämpliga bottnar är idag förstörda på 

grund av att de har slammat igen och kvävts av lera och andra partiklar. 

 

 
Figur 6.10. Flodpärlmussla (Margaritifera margaritifera) i Vramsån, med påväxt av trådalger. Foto: Marie Eriksson. 

 

Till skillnad från flodpärlmussla så fungerar föryngringen av tjockskalig målarmussla i några 

skånska vattendrag, medans i andra vatten saknas unga musslor (<3 cm) helt. Liksom 

flodpärlmusslan är den tjockskaliga målarmusslan beroende av värdfisk för sin livscykel, men 

den har andra arter som värdfiskar. Benlöja (Alburnus alburnus), elritsa (Phoxinus phoxinus) och 

stensimpa (Cottus gobio) har visat sig vara de lämpligaste värdfiskarna, men även flera andra 

arter kan fungera som värdfiskar (Lundberg, S. & Österling, M. (red.) 2016). Problemen med 

vandringshinder och påslamning av lämpliga musselbottnar är desamma som för 

flodpärlmussla. Den tjockskaliga målarmusslan påverkas dessutom av hårda rensningar och 

grävningar som är omfattande i jordbrukslandskapet och de urbana områdena. Lämpliga 

substrat i form av sand och grus tas bort och musslorna har inte längre tillräckligt djupa eller 

lagom mjuka substrat kvar att gräva ned sig i. Även avsaknad av skyddszoner och skuggande 

träd, låga vattennivåer/torrläggning samt olika föroreningar påverkar musslan negativt.  

Omfattande åtgärder behövs för att förbättra livsmiljöerna och stärka bestånden. I 

Klingavälsån och Fyleån har små uppodlade tjockskaliga målarmusslor återintroducerats efter att 

livsmiljöerna återskapats genom återmeandring och bortforsling av vandringshinder (Lundberg, 

S. & Österling, M. (red.) 2016). 
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Figur 6.11. Ett föryngrande bestånd av tjockskalig målarmussla (Unio crassus) i Bråån. Musslorna trivs där det 

finns rena sand- och grusbottnar som genomströmmas av syrerikt vatten, där de sitter nedgrävda i 

bottensubstratet och filtrerar vattnet. Foto: Marie Eriksson. 

 

Även äkta målarmussla (Unio pictorum) och flat dammussla (Pseudanodonta complanata) är 

upptagna i rödlistan, där de anges som nära hotade. Dessa arter hittas i både sjöar och 

vattendrag i hela Skåne. Spetsig målarmussla (Unio tumidus) och allmän dammussla (Anodonta 

anatina) är de vanligast förekommande arterna i Skånes sjöar och vattendrag och anges, 

tillsammans med större dammussla (Anodonta cygnea), som livskraftiga (rödlistan 2015). I och 

med att dessa arter finns i både sjöar och vattendrag löper de mindre risk för att bli 

utrotningshotade till följd av rensningar och liknande. Kunskapen om vilka värdfiskar dessa arter 

föredrar är bristfällig, men troligen kan flera fiskarter som dessutom är mer allmänt 

förekommande vara lämpliga.  

 

6.3.2.3 Vattenväxter 

Vattenvegetationen är överlag bristfälligt undersökt i Skånes sjöar och speciellt vattendrag. Det 

finns dock vissa undersökningar i sjöar utpekade som Natura 2000-områden, sjöar som hyser 

någon speciell art eller artgrupp, och i dammar, sjöar och vattendrag som ingår i Skånes flora-

projektet. 

Av vattenväxterna är jättemöjan (Ranunculus fluitans) unik för Skåne. Den finns framförallt i 

Vramsån, men har på senare tid (2002) även hittats i den närliggande Mjöån (Helgeåns 

vattensystem). Den vill ha rent, klart och kraftigt strömmande vatten och påverkas negativt av 

grumling och beskuggning. En viss tillbakagång har kunnat ses hos jättemöjan i Vramsån till 

följd av att dessa faktorer har ökat, och arten bedöms idag som sårbar. 

Sjönajas (Najas flexilis) är en starkt hotad art som finns på fyra lokaler i Sverige, varav 

Hammarsjön i Skåne är en. Arten har tidigare påträffats i Västra Sorrödsjön, Finjasjön och 

Ringsjöarna i Skåne, men är numera utdöd i dessa sjöar. I Hammarsjön hotas den bland annat av 

ökad näringstillförsel och grumling, samt konkurrens från andra växtarter. Även gässen har 

framförts som en av bovarna i dramat om najasens tillbakagång.  

I Hammarsjön finns också den enda idag kända lokalen i Skåne för bandnate (Potamogeton 

compressus). Den har tidigare funnits i flera av de sydskånska åarna. Försök har gjorts med 

utplantering av arten i några skånska dammar. Försöken med artificiell spridning av bandnate 

(och även knölnate) lyckades över förväntan medan det inte lyckades alls för spetsnate. Tack 

vare dessa pilotförsök så finns idag ytterligare minst tre lokaler med bandnate och minst 
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ytterligare en lokal med knölnate. Från försöken kan det dras försiktiga slutsatser om att 

nyanlagda dammar, med liknande förhållanden som ursprungslokalerna, mycket väl kan 

användas för artificiell spridning av hotade arter. Dagens naturvård har fått ett nytt arbetssätt för 

att öka chanserna för överlevnad hos hotade, vattenlevande kärlväxter och det kan finnas en 

framtid för sällsynta natearter i Skåne även framöver. (Reuterskiöld, D., 2012). 

En annan viktig grupp av vattenväxter som förekommer i Skåne är kransalgerna. Levrasjön är 

den mest kända kransalgslokalen. Där förekommer flera olika kransalgsarter. Några 

kransalgsarter är beroende av småvatten eller att periodiska vatten uppstår. 

Natearter förekommer i både sjöar och vattendrag och kortskottsväxter finns i de skånska 

sjöarna. För båda dessa grupper behöver bättre kunskapsunderlag tas fram. 

 

6.3.2.4 Nostoc-arter och ishavsrelikter 

Sjöhjortron (Nostoc zetterstedtii) är en makroskopisk cyanobakterie som indikerar stabila, icke 

sura och näringsfattiga förhållanden. Arten finns eller har funnits i Rössjön och Västersjön samt 

hittades 2009 i Värsjön. Ishavsrelikter är arter som har levt kvar sedan istidens 

avsmältningsskede och trivs i kallt och syrerikt vatten. I Vombsjön har taggmärla (Pallaseopsis 

quadrispinosa) hittats och i Ivösjön finns till exempel vitmärla (Monoporeia affinis). Även fiskarten 

nors (Osmerus eperlanus) räknas till ishavsrelikterna. Den har tidigare funnits i Vombsjön, men 

finns numera bara kvar i Ivösjön, Oppmannasjön och Sövdesjön. 

 

6.3.2.5 Fåglar 

Många fågelarter är beroende av vattenmiljöerna för sin häckning och födosök. Krankesjön och 

Hammarsjön hör till Sveriges främsta fågelsjöar, men även andra skånska sjöar såsom Rössjön 

och Ivösjön har ett rikt fågelliv. Vid de skånska vattendragen kan arter som strömstare, forsärla 

och kungsfiskare uppehålla sig. Kungsfiskaren flyger längs trädridåerna och är beroende av att 

det finns bra utkiksplatser, såsom trädgrenar och rotvältor, vid sitt födosök.   

 

6.3.2.6 Utter 

Uttern (Lutra lutra) som tidigare förekom i Skåne, har efter en lång tids frånvaro återhämtat sig i 

och med att miljögifterna har minskat. Sedan 2005 har antalet uttrar ökat successivt i antal och 

spridit sig norrifrån till flera av de skånska vattensystemen, bl.a. till Helgeåsystemet och 

Österlenåarna. 

 

6.3.2.7 Mossor 

Hårklomossan (Dichelyma capillaceum) finns i delar av Helgeåns och Skräbeåns vattensystem, 

bland annat i Raslången. Där växer den på stenar och trädbaser utmed stränderna. Mossan vill 

ha årliga översvämningar och trivs i vatten med naturliga vattenståndsvariationer. Arten kan slås 

ut framförallt vid regleringar som gör att vattenståndet blir konstant eller att nivån fluktuerar 

alltför ofta, men även vid ökad näringsbelastning. Kunskapsläget för hårklomossan, och även 

andra vattenanknutna mossor som finns i Skåne, behöver förbättras. 

 

6.3.2.8 Trollsländor 

Trollsländor är en viktig artgrupp utifrån perspektivet med grön(blå) infrastruktur, eftersom de är 

beroende av både land- och vattenmiljön för sin levnadscykel. I Skåne har totalt 57 av Sveriges 

64 arter påträffats. Vid inventeringen Skånes trollsländor 2009-2014 noterades alla arter utom 
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två, det vill säga 55 arter. Särskilt artrika trollsländeområden hittades i Skräbeåns 

avrinningsområde. 

 

 
Figur 6.12. Trollsländor och flicksländor lever sitt vuxna liv i nära anslutning till vatten och som larver och nymfer i 

sjöar och vattendrag. Här ses en flickslända invid Klingstorpabäcken. Foto: Marie Eriksson. 

 

6.3.2.9 Fladdermöss 

Flera arter av fladdermöss är beroende av vattenmiljöer och korridorerna utmed vattnen. Både 

Vramsån och Fyleån är viktiga fladdermusområden med många arter.  

 

6.4 Övergångsmiljöer  

Övergångsmiljöerna som bildas i sjöarnas strandzoner och vattendragens svämplan är till större 

delen redan berörda i ovanstående kapitel. Sumpskogarna beskrivs i kapitlet om Skog och andra 

trädbärande miljöer och övergångszonerna till havet i kapitlet Marina miljöer samt kustområden. 

Deltaområden och andra sjöinlopp utgörs av de områden där vattendrag mynnar i en sjö. 

Sand och organiskt material transporteras med vattnet, vilka sedimenterar när flödeshastigheten 

avtar. Naturliga deltaområden har byggts upp genom att sedimenten har avsatts i själva 

mynningsområdet till sjön, där vattnet kan förgrena sig i flera fåror. I dessa områden är det ofta 

vinteröppet vatten, där bl.a. utter kan hålla till för att söka föda. I Skåne är dessa deltaområden 

och andra naturliga sjöinlopp ovanliga, genom att många av inloppen har grävts om och 

fördjupats. 

Kontakten mellan grundvatten och ytvatten är en viktig faktor i flera sjöar och vattendrag (så 

kallade grundvattenförsörjda vatten). Grundvatten kan tränga fram i sluttningar och bilda 

källområden eller utströmningsområden. Det kan även strömma ut eller tränga upp direkt i 

åfåran under vattenytan. Grundvattnet bidrar med ett kallt och mineralrikt vatten. I Skåne är till 

exempel den lilla grunda Lyngsjön, som är belägen i en sänka i ett sandstäppsliknande område, 

helt grundvattenförsörjd. Oppmannasjön och Råbelövssjön är andra exempel på relativt stora 

och djupa sjöar som till största delen är grundvattenförsörjda. Mjöån och Vramsån är exempel 

på åar som delvis skulle torka ut vid låga flöden om det inte vore för det grundvatten som 

tränger ut/upp i åfårorna, och som medför att fisk och andra organismer kan överleva 

torrperioden. I Skåne har kontakten mellan grundvatten och ytvatten gått förlorad i en stor del 

av vattnen genom markavvattningar och utdikningar.  

 

6.5 Värdekärnor, värdetrakter och spridningsstråk  

Inom arbetet med grön infrastruktur ska ett ekologiskt funktionellt nätverk av miljöer och 

strukturer i landskapet bevaras, som säkerställer överlevnaden och spridningsmöjligheterna för 
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bl.a. de limniska miljöernas arter. Livsmiljöerna och arterna ska finnas kvar på lång sikt och 

dessutom kunna leverera för samhället viktiga ekosystemtjänster.  

Enligt artdatabanken (2017) definieras Värdekärna för sjöar och vattendrag som ”ett 

sammanhängande naturområde som bedöms ha en stor betydelse för fauna och flora och/eller 

för en naturtyp. Värdekärnans storlek kan variera från att utgöra enstaka nyckelbiotoper till att 

omfatta större sjöar eller vattendrag. Värdekärnan hyser således höga naturvärden och en rik 

biologisk mångfald och/eller har en påtaglig förekomst av strukturer och funktioner som skapar 

förutsättningar för höga naturvärden och en rik biologisk mångfald” och Värdetrakt som ”ett 

område innehållande ett flertal värdekärnor där det finns ett ekologiskt samband mellan dessa 

och där även spridning av arter kan ske. Områdena mellan värdekärnorna behöver inte hysa 

höga naturvärden men värdetrakten som helhet har ett högre naturvärde än omgivande 

vardagslandskap. Det kan också vara processer, vilka knyter samman värdekärnor, som utgör 

grunden för en värdetrakt”.  

 

6.5.1 Förslag till värdetrakter för limniska miljöer  

Problem har uppstått med att ta ut värdekärnor, vilka kan vara alltifrån nyckelbiotoper till större 

områden med aggregerade värdekärnor. Kända miljöer med forsar och fall, potentiella raviner 

och några kända områden med relativt opåverkad hydromorfologi eller viktiga svämplan utgör 

några av de värdekärnor som har valts ut. Flera av vattendragen och sjöarna hyser många 

hotade och rödlistade arter och de vatten som är biotopkarterade utmärker sig genom att 

potentiella nyckelbiotoper har noterats. I nuläget får aggregat av värdekärnor redovisas grovt 

genom att kombinera kunskap inlagt i databaser, vad som finns på papper och är känt av 

erfarenhet genom att för hand markera kända förekomster på kartan, för att allteftersom förfina 

kartan ytterligare genom att fortsatt arbeta med värdekärnorna.  

För framtagandet av värdetrakter inom arbetet med grön infrastruktur i det skånska 

vattenlandskapet har redan utpekade värdefulla vatten för naturvärden och fiskevärden på både 

nationell och regional nivå fått väga tungt. I värdefulla vatten ingår redan många av de värden 

som artdatabanken (Von Wachenfeldt, E., 2015) föreslår ska ingå vid en analys, som exempelvis 

Natura-2000 naturtyper för limniska miljöer och Natura 2000-arter (tjockskalig målarmussla, 

flodpärlmussla, mal, lax, utter med flera arter). Utöver dessa så har underlaget kompletterats 

med vatten utpekade inom fisk- och musselvattendirektivet, nytillkomna Natura 2000-områden 

och naturreservat, utpekade ytvatten inom den skånska vattenförsörjningsplanen och speciellt 

Skogsstyrelsens biotopskyddade områden i anslutning till vatten. Helge å:s huvudfåra har 

kompletterats i efterhand, för att värdetrakten bör ha sammanhängande spridningsvägar och ny 

kunskap om värden har tillkommit.  

 

6.5.2 Ravinanalys 

I Skåne har kunskapen varit dålig om var i landskapet det finns bäckraviner. Nyligen 

genomfördes dock en GIS-analys i 8 väderstreck för att finna potentiella bäckraviner i Skåne 

(Pongracz, A. och Eriksson, M. (manus). Analys av bäckraviner i Skåne län. Länsstyrelsen Skåne 

rapport 2018:xx). Den egentliga definitionen (de kriterier som sattes vid analysen) för en äkta 

ravin är att ravinens sidor ska ha en lutning >45en bottenbredd <50 m och vara minst 50 m 

lång. Vattendragssträckan ska inte ha utsatts för någon nämnvärd fysisk påverkan eller 

dikningsverksamhet utan miljön i anslutning till vattendraget (0-30 m på vardera sidan) ska vara 

övervägande naturlig. På grund av Skånes speciella karaktär och markförhållanden gjordes en 
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analys även för potentiella raviner med en lutning mellan 35-45 fram (Pongracz, A. och 

Eriksson, M., manus). 

 

 
Figur 6.13. Bäckraviner i Skåne. 

 

Totalt registrerades 23 potentiella raviner med en lutning >45s.k. äkta raviner. Dessutom 

registrerades 190 potentiella raviner med en lutning mellan 35-45, varav 17 på sydkusten (se 

figur 6.13). Flera av de potentiella ravinerna ligger i nära anslutning till varandra och bör 

eventuellt slås samman till en sammanhängande enhet. Analysen saknar kriterier för hur höga 

ravinens väggar ska vara, och för att säkerställa att ravinerna i analysen inte var djupt grävda 

diken i jordbrukslandskapet genomfördes fältbesök. Det visade sig att flera av de potentiella 

ravinerna på sydkusten de facto var fina raviner, speciellt i Dybäcksån (figur 6.14). 

Underlaget ska ses som en början på arbetet med att utarbeta ett bäckravinskikt för Skåne. 

Det återstår arbete med att komplettera med kända bäckraviner som inte har fallit ut vid 

analysen på grund av de väderstreck som har valts och de kriterier som har använts. De raviner 

som har fallit ut vid analysen behöver också besökas och bedömas i fält. De raviner som bedöms 

vara värdefulla kan dessutom behöva inventeras med avseende på flora och fauna. 
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Figur 6.14. En av de potentiella bäckravinerna i Dybäcksån, som föll ut vid GIS-analysen och sedan besöktes i fält 

2017. Foto: Marie Eriksson. 

 

6.5.3 Befintliga värdetrakter och analyser  

6.5.3.1 Nationellt och regionalt värdefulla vatten 

Värdefulla vatten i Skåne pekades ut 2005, i samband med att ett åtgärdsprogram togs fram för 

att uppfylla delmål 1 och 2 inom miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag. De värdefulla 

vattnen pekades ut utifrån natur-, fiske-  och kulturvärden i och i anslutning till sjöar och 

vattendrag. Beroende på vilka värden vattnen hyste delades de in i nationellt och regionalt 

särskilt värdefulla respektive värdefulla vatten. För fiskevärden pekades inga värdefulla vatten ut 

på regional nivå och för kulturmiljövärden pekades endast särskilt värdefulla miljöer ut på 

nationell nivå (i Skåne begränsat till befintliga riksintresseområden). De nationellt särskilt 

värdefulla natur- och kulturmiljöerna ska ha ett långsiktigt skydd, medan de värdefulla eller 

potentiellt skyddsvärda vattnen ska restaureras. Inom naturvårdsstrategin utpekas de värdefulla 

vattnen som värdetrakter.  

 

6.5.3.2 Svämplansanalys 

En svämplansanalys har genomförts i samband med att Länsstyrelsen Skåne tog fram ett 

regionalt planeringsunderlag i form av karttjänsten Vatten och klimat (Wihlborg, M. 2017). 

Analysen visar på vilka områden som blir översvämmade om vattendragets yta höjs med 1,5 

respektive 2,5 meter, för ytrinningslinjer med ett avrinningsområde större än 500 ha. Vid en 

höjning av 1,5 meter antas svämplansytorna utmed vattendraget motsvara dess naturliga 

svämplan. Vid en höjning med 2,5 meter visas dessutom de områden som kan tänkas svämma 

över mer sällan, vid höga flöden, trots att vattendragen är rätade rensade och fördjupade. 

Översvämningskartor finns även framtaget av MSB för några av Skånes större vattendrag.   

 

6.5.3.3 Vattenförsörjningsplan 

En regional vattenförsörjningsplan har tagits fram för regionalt betydelsefulla 

dricksvattenresurser i grund- och ytvatten i Skåne. Totalt pekades nio grundvatten- och sex 

ytvattenresurser ut i länet. Ytvattenresurserna som pekades ut var Immeln, Oppmannasjön, 

Ivösjön, Västra och Östra Ringsjön samt Vombsjön. Alla ytvatten- och grundvattenresurser ska 

skyddas och bevaras för framtiden med avseende på både vattenkvalitet och kvantitet.  
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6.5.3.4 Vattenförvaltningen 

Inom vattenförvaltningsarbetet har länsstyrelsen gjort bedömningar av status för de vatten som 

utgör vattenförekomster. Detta har därefter lagts in i VISS (VattenInformationsSystem Sverige). 

Flera GIS-underlag har tagits fram på nationell nivå och bearbetats eller kvalitetssäkrats av 

länen. Bland annat bedömdes naturvärdet i olika vattenförekomster som kunde bli aktuella för 

ett KMV-utpekande (Kraftigt Modifierade Vatten) till följd av vattenkraft, inom 

hydromorfologiska nätverket (HyMo). Andra underlag som har tagits fram är markanvändning i 

närmiljön, vandringshinderskikt, näringsbelastning mm. 

 

6.5.3.5 Tätortsnära områden 

Ett program för skydd av tätortsnära områden för friluftsliv och naturvård, togs fram för de tre 

storstadslänen däribland Skåne (Länsstyrelsen i Skåne län, 2003). Eftersom det råder brist på 

naturområden för friluftsliv i de mer urbana och tätbefolkade områdena pekades grönstråk ut 

som skulle leda till att stadsborna kommer närmre till naturen. Flera av dessa utpekade 

grönstråk ligger utmed vattendrag och sjöar. Dessa stråk kan inte bara erbjuda naturupplevelser 

utan även fungera som ekologiska korridorer i landskapet. 

 

6.5.4 Artpoolsanalys -Limniska miljöer 

En artpoolsanalys genomfördes för skånska limniska miljöer (Berlin G. och Rosquist G., 2014). De 

arter som ingick i artpoolen förekommer i allt från dammar, bäckar och åar till sjöar och större 

vattendrag över hela Skåne. Analysen baserades på samtliga rödlistade vattenanknutna arter 

(enligt rödlistan, 2010), som fanns registrerade i artportalen för perioden januari 1985 till 

november 2010. 

För limniska miljöer är förhållandevis få fynd inrapporterade till Artdatabankens artportal. 

Omfattande inventeringar och övervakningsinsatser har gjorts i limniska miljöer under lång tid, 

men dessa har inte rapporterats in till Artportalen. De har istället rapporterats till nationella 

datavärdar, vilka vid tiden för artpoolsanalysen inte var kopplade till Artportalen. Stormusslor 

rapporteras till exempel in i stormusselportalen eller så finns musseldata hos Länsstyrelsen. 

Större delen av de skånska bottenfaunaundersökningarna finns i en databas hos Ekologgruppen 

i Landskrona AB.  

Av de begränsade fynd av rödlistade limniska arter (totalt 94 arter från 8 659 observationer) 

som fanns tillgängligt vid analysen, så var det framförallt de större åarna Fyleån/Nybroån, 

Kävlingeån och Sege å i sydväst, Verkeån och Julebodaån i sydost, Helge å med biflödet Vieån i 

nordost samt fragment av Rönne å i nordväst som framträdde med flest rödlistade arter. Allra 

flest arter per 2,5 x 2,5 km ruta (där den artrikaste rutan har 15 arter) återfanns i områdena runt 

Krankesjön tillsammans med Klingavälsån, och Hammarsjön tillsammans med Helgeån. De sjöar 

och vattendrag som anges som framträdande i analysen kan ha fallit ut på grund av att just 

dessa områden är välbesökta av forskare och studenter från närliggande högskolor och 

universitet samt andra naturintresserade. Det kan också bero på att några av dessa områden är 

relativt lättillgängliga – deras närhet till de större skånska städerna gör att de är populära 

utflyktsmål. Analysen 2010 kan därför ge en skev bild av situationen och bör tas med en stor 

nypa salt.  

Några trakter har inte pekats ut för limniska miljöer vid denna analys, eftersom grundkravet 

på att minst 70 % av artpoolen ska finnas inom trakterna inte uppfylls. När fungerande 
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nationella databaser finns för fler limniska artgrupper bör en ny och mer komplett 

artpoolsanalys genomföras. 

 

6.6 Hot, påverkanstryck och hinder för grön infrastruktur i limniska 

miljöer 

Mänsklig påverkan på vattenmiljöerna har gjort att flera vattenlevande arter som ål, 

havsnejonöga, flodkräfta och tjockskalig målarmussla är starkt hotade och flodpärlmusslan kan 

inte längre reproducera sig och riskerar att långsamt dö ut i Skåne. Den ständigt pågående 

påverkan från land stressar vattenmiljöerna och gör dem mindre tåliga för både naturliga 

förändringar och för mänsklig påverkan och resursuttag. Hanöbukten är ett havsområde där 

fiskfångster har minskat och där fångst av sjuk och skadad fisk har varit ganska vanligt de 

senaste åren. Utredningar har haft svårt att fastställa de enskilt största orsakerna till problemen, 

men den sammanlagda påverkan från land är troligen en av faktorerna som stressar 

ekosystemet. För att säkra våra vattenknutna ekosystemtjänster, till exempel livskraftiga fisk- och 

skaldjursbestånd, bra dricksvatten samt bad och rekreation, måste samhällets negativa påverkan 

minska. 

 

6.6.1 Dikning 

Jordbruket är fortfarande, arealmässigt sett, den dominerande näringen och det sätter en stark 

prägel på landskapet och dess vattenmiljöer. Mark har under lång tid torrlagts i syfte att skapa 

mer odlingsbar mark, genom att utdikning av våtmarker, uträtning av vattendrag och sänkning 

av sjöar. Även i skogsområdena i norr har omfattande dikning i form av skogsdikning skett, där 

mossar och myrar har torrlagts för att öka virkesproduktionen. Dikningen har resulterat i att 

ungefär hälften av den sammanlagda ursprungliga längden av vattendrag har försvunnit och att 

endast en tiondel av våtmarkerna finns kvar. Vattnets naturliga rörlighet och dess möjlighet att 

ta nya vägar, svämma ut och skapa nya miljöer har starkt begränsats. Antalet dikningsföretag i 

länet uppgår till omkring 5 000, vilka har till uppgift att upprätthålla dräneringen av markerna 

genom rensning och muddring (figur 6.15). 
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Figur. 6.15. Dikningsföretag i Skåne. 

 

Förutom kraftigt förändrade hydrologiska förhållanden innebär förändringarna en stor förlust av 

värdefulla miljöer, såsom översvämningsområden – vilka är viktiga för bland annat gäddan som 

leker i blöta översvämmade strandområden på våren – och biologisk mångfald.  

Det är inte bara dikningen som minskat arealen vatten i Skåne. Många svackor med 

temporära vatten, korvsjöar och andra småvatten har fyllts igen för att skapa mer odlingsbar 

mark eller planare mark för infrastruktur.  

 

6.6.2 Bevattning 

Idag bevattnas många tidigare dränerade jordbruksmarker. Detta gör att vattenuttaget från 

vattendrag i Skåne periodvis är stort. Även dricksvattenförsörjningen påverkar de skånska 

ytvattentäkterna. Skånes förutsättningar för dricksvattenförsörjning skiljer sig väsentligt från 

övriga landet, dels genom förhållandevis små ytvattenförekomster, dels genom relativt 

omfattande vattenförande sedimentära bergarter. Samtidigt är exploateringstrycket i Skåne stort 

och regionen hyser en stor andel av Sveriges befolkning. I dag regleras Vombsjön för 

dricksvattenuttag.  

Vid stora uttag av vatten påverkas vattenföringen och vattennivåerna i sjöar och vattendrag, 

vilket i sin tur påverkar både livsmiljöer och arter negativt.  

Speciellt arter som inte kan flytta så enkelt, såsom växter och musslor, påverkas negativt av 

stora förändringar i vattenföring och låga vattennivåer till följd av vattenuttag. Eftersom Skåne 

redan idag har problem med för lite vatten under vissa perioder har en regional plan tagits fram 

där vattenresurser som är regionalt viktiga för länet pekats ut (figur 6.17). 
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6.6.3 Exploatering 

Vattendragen i Skåne är kraftigt påverkade av människan som har byggt och konstruerat 

artificiella hinder i samband med vattenkraftutbyggnad, dämningar, vägdragningar 

(vägtrummor), kulverteringar med mera. De hinder som idag finns behöver åtgärdas så att 

havsvandrande fiskar kan ta sig upp i vattendraget för att nå sina lek- och uppväxtområden, och 

som vuxna ta sig ut i havet igen. Detta gäller även de fiskarter har det motsatta beteendet. 

Åtgärderna behöver anpassas så att även svagsimmande och mer eller mindre stationära arter 

kan röra sig fritt i vattnet. Naturliga hinder bör dock inte åtgärdas.  

Tätorternas expansion med allt större arealer av hårdgjorda ytor har medfört en kraftigt 

ökad avrinning. Samtidigt begränsar vägbyggen, broar och vattennära bebyggelse vattnets 

möjliga utbredning. Sammantaget har denna påverkan medfört en rad negativa effekter. 

Exempelvis har landskapets vattenhushållande förmåga minskat kraftigt. Det medför häftigare 

variationer i flödet och ökad risk för både översvämningar och uttorkning. Detta syns tydligt vid 

jämförelse mellan äldre och nyare kartor över vattenmiljöer i landskapet (bild 6.16).   

För närvarande ses länets kommunala och statliga vägövergångar vid vatten över och 

kartläggningen ska användas för att prioritera var åtgärder behöver genomföras.  

 

 

Bild 6.16. Kartor över Kävlingeåns avrinningsområde år 1815 och år 1950. En stor del av vattenmiljöerna har 

försvunnit från landskapet för att ge plats åt jordbruk och bebyggelse. Källa: Länsstyrelsen i Malmöhus län 1995. 
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Bild 6.17. Vattenresurser som anses vara av regional betydelse för dricksvattenförsörjningen i Skåne län. 

 

6.6.4 Elproduktion 

De flesta vattenfall och forssträckor är uppdämda för kvarndrift eller elproduktion. På 1800-talet 

anlades många kvarnar och på 1900-talet kom industrialiseringen, där vattenresurserna 

behövdes för till exempel textil- och pappersindustrin. När kvarnarna inte längre fyllde någon 

funktion gjordes många om till vattenkraftverk för utvinning av energi. Idag används fortfarande 

ett 60-tal av vattenkraftverken. I länet finns idag cirka 600 vandringshinder, och långa sträckor är 

påverkade av dämning (figur 6.18 och 6.19). Detta har medfört att många vattendrag i Skåne är 

fragmenterade, något som påverkar de vattenlevande djurens och växternas livsmiljöer.  
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Bild 6.18. Karta över kända vandringshinder i Skåne län, 2018.  

 

Bild 6.19 Topografisk profil över delsträcka i Vramsån. Trappstegsformen är en effekt av de många dämmena. 

(Källa ska anges) 

 

6.6.5 Bekämpningsmedel och andra kemikalier 

Bekämpning av ogräs och skadeinsekter, och den ökande användningen av läkemedel har lett 

till att många skadliga ämnen kommer ut i vattenmiljöerna. Även ämnen som idag är förbjudna 

på grund av sina negativa effekter på miljön finns i många fall kvar i vattensystemen. Samtidigt 

upptäcks hela tiden nya ämnen med omfattande negativa effekter på limniska livsmiljöer och 

arter. 

I Skåne län säljs idag mer än 1,5 doser läkemedel per invånare och dag (källa ska anges). 

Stora mängder läkemedel används även till våra främsta husdjur, hundar och katter. En studie av 
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åtta skånska reningsverk som genomfördes 2017 visar att stora mängder läkemedelsrester 

(däribland smärtstillande såväl som antiinflammatoriska och hormonpåverkande ämnen) 

kommer ut i vattenmiljöerna (figur 6.20). Både miljögifter och läkemedelsrester kan påverka 

vattenlevande arter negativt, genom såväl hormonstörningar som försämrad tillväxt, 

reproduktion och överlevnad. 

 

 

Figur 6.20. Medelvärdet av koncentrationerna (ng/L) av de 21 analyserade läkemedlen i utgående vatten från åtta 

skånska reningsverk. Antibiotika är markerade med grön färg (förutom ciprofloxacin som inte återfanns i mätbara 

koncentrationer). Källa: Rapport LUSKA – Läkemedelsutsläpp från Skånska Avloppsreningsverk 2017. Högskolan 

Kristianstad.  

 

6.6.6 Brunifiering 

Ett annat angeläget problem är den tilltagande brunifieringen av vattendragen. Brunifieringen 

kan leda till ökade kostnader för att rena vatten till dricksvatten och industrier samt kan bli 

mindre användbart till bevattning. Övergödning och brunifiering kan även påverka siktdjupet i 

sjöar, vilket innebär att till exempel rovfisk som jagar visuellt kan få svårare att få tag på byten. 

Även om brunifiering inte är fråga om en fysisk effekt på vattenmiljön som sådan bör den 

beaktas i restaureringssammanhang, eftersom den har en negativ inverkan på biologisk 

mångfald samtidigt som den kan motverkas med vissa restaureringsåtgärder. Det bör noteras 

att de förändringar som har skett i vattenmiljöerna är en del av sötvattnets kulturhistoriska 

utveckling och att en del av de värden som därmed uppstått numera är att betrakta som 

kulturhistoriskt intressanta. (Länsstyrelsens Strategi för skydd och restaurering av 

sötvattensmiljöer, 2009) 

 

6.6.7 Övergödning 

Landskapets vattenhushållande förmåga har minskat kraftigt under lång tid på grund av dikning 

och fysisk påverkan på vattendrag som torrlagt stora våtmarksarealer. Tillsammans med en ökad 

belastning av näringsämnen är dessa landskapsförändringar huvudorsaken till att många 

skånska sjöar, vattendrag och havsmiljöer är kraftigt övergödda. Hög näringstillförsel från 

jordbruket och utsläpp från reningsverk och enskilda avlopp leder bland annat till syrebrist, 

igenväxning, algblomning både i vattendrag, sjöar och kustnära områden, och är den vanligaste 
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anledningen till varför skånska vatten inte uppnår god status enligt vattendirektivet. Den 

försämrade vattenkvaliteten påverkar våra möjligheter att fånga fisk och skaldjur, och också 

möjligheterna till bad och annan rekreation.  

 

6.6.8 Klimatförändring 

De pågående och framtida klimatförändringarna påverkar vattenmiljöerna. Det kan medföra 

varmare vatten, förändrade nederbördsmönster, förändrad tillgång till och kvalitet på vatten, 

ökad risk för översvämningar, ras och skred, ökad transport av näringsämnen och miljögifter och 

ökad havsnivå. Ett varmare klimat kan bland annat gynna spridningen av främmande invasiva 

arter, öka brunifieringen av vattendrag och sjöar samt förändra vattenflöden i vattendragen. 

Ökad nederbörd och extrema väder kan öka tillförseln av näringsämnen och miljögifter från 

brukade marker och hårdgjorda ytor. Klimatförändringarna kan även påverka infrastruktur och 

andra ekosystemstjänster kopplade till vattenmiljöer. Höjda havsnivåer kan i sig orsaka stora 

problem med översvämningar och erosion, som påverkar grundvattnet och – tillsammans med 

ökad nederbörd – även vattendragen. Detta gör att risken för översvämningar kan öka även i 

områden som inte ligger i direkt anknytning till kusten. Dräneringssystemen inom skogs- och 

jordbruket samt Dagvattensystemen kan med dagens system inte hantera extrema skyfall där 

den ökade mängden och intensiteten i enskilda nederbördstillfällen, tillsammans med mycket 

hårdgjorda ytor i främst tätorter, gör att vattnet snabbt rinner ut i systemen utan fördröjning 

och förvärrar problemen med översvämningar samt skador på vattendraget kopplat till t.ex. 

övergödning och miljögifter. Igenväxning av vattenmiljöer till följd av ökad tillväxt med ökad 

näringstillförsel, varmare vatten och minskade flöden under växtsäsongen kan bidra till 

minskade vattenarealer och uttorkning av grunda våtmarker. Många arter som lever i sötvatten 

och i havet har förskjutit sina geografiska utbredningsområden, säsongsbundna aktiviteter, 

migrationsmönster, antal och samspel med andra arter som ett svar till klimatförändringarna. 

När arter inte längre kan anpassa sig till klimatförändringar riskeras betydande 

ekosystemförändringar, artutrotningar och förlust av biologisk mångfald. 

 

6.6.9 Invasiva arter 

Främmande invasiva arter kan vara ett hot mot inhemska arter och är ett problem i flera 

vattensystem. Med den ökade transporten av varor och människor i världen samt de 

klimatförändringar som pågår är risken stor att förekomsten av främmande invasiva arter 

kommer att öka i länets vattenmiljöer. När en invasiv art väl har etablerat sig är det otroligt svårt 

att bli av med den. Ett av de tydligaste exemplen är hur inplanteringen av amerikansk 

signalkräfta bidrog till att sprida kräftpesten som förstört stora delar av det svenska 

flodkräftbeståndet. Resultatet blev förödande för flodkräftan.  

 
6.6.9.1 Signalkräfta 

Signalkräftan är en sötvattenskräfta som har sitt naturliga utbredningsområde i Nordamerika. 

Den importerades till Europa, däribland Sverige, på slutet av 1960-talet för att ersätta det 

inhemska beståndet av flodkräftan som reducerats av kräftpesten. Numera finns signalkräftan på 

mer än 4 000 platser i de södra delarna av landet. Genom olagliga utsättningar finns den nu 

även i nordvästra Svealand och i ett mindre antal sjöar i Norrland. I en liten sjö eller vattendrag 

kan signalkräftan beta ner i stort sett all växtlighet. Då den även äter insektslarver, musslor, 
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snäckor och fiskrom kan den påverka hela ekosystem genom att konkurrera ut inhemska arter 

som livnär sig på samma föda. 

I och med att den nya EU-förordningen om invasiva främmande arter trädde i kraft 2016 ges 

inte längre tillstånd för förstärkningsutsättning av signalkräfta i länet. Problem med de illegala 

utsättningarna av signalkräfta och andra främmande arter samt utsättningar i avloppslösa 

dammar kvarstår. 

 
6.6.9.2 Svartmunnad smörbult 

Den svartmunnade smörbulten kommer ursprungligen från Kaspiska havet och Svarta havet och 

har genom ballastvatten tagit sig till Östersjön och upptäcktes först 1990 i Gdanskbukten. Första 

gången fiskarten påträffades i Sverige var 2008 i 

Karlskronas skärgård där den numera är 

väletablerad liksom utanför Göteborg och Visby. 

2013 upptäcktes den i Stockholms skärgård och 

året därefter även i Kalmarsund och på flera ställen 

runt om Gotland. Den svartmunnade smörbulten 

har en hög reproduktionstakt och kan leka upp till 

sex gånger per säsong och fortplantning kan ske i 

både sött och salt vatten. Fiskarten är även tålig 

mot olika miljöförhållanden, vilket gör den extra 

konkurrenskraftig och kan konkurrera ut andra 

arter till exempel den inhemska svarta 

smörbulten, tånglake och skrubbskädda men även fåglar. Det finns en stor risk att den snart 

påträffas längs Skånes kust och kan då få en negativ inverkan på kustekosystemen.  

 
6.6.9.3 Kinesisk ullhandskrabba 

En annan art som redan nått Skånes kustvatten är den kinesiska ullhandskrabban som är ett 

kräftdjur som kommer från Asien. Den har genom ballastvatten tagit sig till Europa och 

Nordamerika. I Sverige påträffades den första gången 1932 i Bråviken utanför Norrköping och 

har därefter spritts längs hela den svenska kusten och i vissa sjöar. Ullhandskrabban kan enkelt 

anpassa sig till olika miljöer och lever i sjöar och vattendrag som har direkt kontakt med havet 

dit den vandrar för att föröka sig. Vid kraftig förekomst har ullhandskrabban stor negativ 

påverkan på den inhemska faunan. Den kinesiska ullhandskrabban kan även underminera 

strandkanter och dammar och förstöra fiskeredskap.  

 
6.6.9.4 Vandrarmussla 

En annan art som är på väg till Skåne är vandrarmusslan. Vandrarmusslan har genom sjöfart 

spritts runt om i hela världen från den ursprungliga livsmiljön längst floderna i Svarta 

havsområdet. I Sverige upptäcktes arten på 1920-talet i Mälaren. Numera finns den även i 

Hjälmaren samt längs närliggande vattendrag. Musslan har en hög reproduktionsförmåga, växer 

snabbt och uppträder ofta i lokal massförekomst – det är inte ovanligt med 10 000 musslor per 

kvadratmeter i invaderade områden. Sådana massförekomster kan även medföra stora förluster 

för fisket och begränsa badmöjligheterna. 

 

Figur 6.21. Svartmunnad smörbult. Foto: Nils 

Carlsson 
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6.6.9.5 Sjögull 

Sjögull är en vattenväxt som urprungligen kommer från Centraleuropa och Asien. Det första 

kända fyndet i Sverige gjordes i Lund 1870. Växten har planterats ut i dammar av estetiska skäl, 

och i tron att de täta bestånden skulle skydda fiskyngel. Därefter har växten spritts via 

närliggande vattensystem. Den återfinns numera i ett 30-tal sjöar och i ett 10-tal vattendrag i 

Sverige. I Skåne förekommer sjögull i Vita sjö, Gårdsjön, Krokasjön, Osbysjön, Råbelövssjön, 

Svenstorpssjön, Sparrsjön, Snogeholmssjön, Svalövssjön och i vattendraget mellan 

Gårdsjön/Kroksjön. Arten har hög spridningsförmåga. Den sprider sig dels med frön, dels 

genom rotslående växtdelar som kan transporteras och spridas med strömmarna. När sjögull 

sprids över sjöar och vattendrag täcks stora delar av vattenytan, vilket utgör hinder för 

fiskenäringen, båttrafiken och badmöjligheterna. (Invasiva arter i Skåne i urval, 2016, 

Länsstyrelsen Skåne) 

Stensåns vattenråd och Örkelljunga kommun arbetar med att begränsa spridningen och 

bekämpa den sjögull i Vita sjö (med stöd från Lokala naturvårdssatsningen). Även Osby och 

Svalövs kommuner har med stöd av Länsstyrelsen startat upp arbetet med att bekämpa sjögull i 

Osbysjön respektive Svalövssjön.  

  
6.6.9.6 Vattenpest 

En annan främmande invasiv växt som är vanligt förekommande i skånska sjöar och dammar är 

vattenpest. Vattenpest är en akvarieväxt som troligtvis har spridits genom att människor har 

tömt sina akvarier i avlopp eller sjöar. Import av fuktigt timmer kan också ha bidragit. Vattenpest 

lever under vattenytan i dammar och näringsrika sjöar. Växten sprids vegetativt, genom att lösa 

rotslående växtdelar sprids med vatten, djur eller människa. Den växer snabbt och bildar stora 

och täta bestånd som kan konkurrera ut annan växtlighet. 

Många växter som kan sprida sig och bli hot mot de naturliga ekosystemen säljs av 

trädgårds- och plantbutiker som prydnadsväxter till dammar och andra vattenmiljöer. Många 

exotiska sötvattensfiskar, kräftdjur och musslor säljs av akvarie- och zoobutiker. Det är viktigt att 

dessa verksamheter informerar kunderna om sina produkter och att det är förbjudet att släppa 

ut dessa i naturen. 

 

 

 
Bild 6.22. Vattenprover från 20 olika platser i Bivarödsån. Foto: Kristianstad vattenrike. 
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6.6.9.7 Mikroplaster 

Ett annat problem som uppmärksammats på senare tid är mikroplaster. Just nu pågår 

undersökningar av skånska vatten för att se hur stort problemet är och för att kunna utröna vilka 

källorna är och vilka åtgärder som behöver genomföras.  

 

6.7 Uppgifter om befintliga bevarandeinsatser  

6.7.1 EU:s vattendirektiv 

Inom ramen för EU:s vattendirektiv arbetar vattenförvaltningen med åtgärder för att uppnå de 

miljökvalitetsnormer som har beslutats. Ett nytt åtgärdsprogram för perioden 2016-2021 

beslutades i december 2016, där de 58 åtgärderna är bindande för utpekade myndigheter och 

kommuner. Många av åtgärderna ska komma till stånd genom att Miljöbalken tillämpas med 

avseende på tillsyn och prövning samt fysisk planering. För Skånes del skulle fler åtgärder i 

jordbruket behövas för den grön(blå) infrastrukturen, men i åtgärdsprogrammet begränsas 

åtgärderna till kompetensutveckling och rådgivning inom landsbygdsprogrammet, som i sin tur 

ska leda till frivilliga åtgärder. 

 

6.7.2 Regionalt åtgärdsprogram 

Inom det regionala åtgärdsprogrammet Skånska åtgärder för miljömålen 2016-2020, är en av de 

fem skånska utmaningarna just Hänsyn till Skånes hav, sjöar och vattendrag. Flera åtgärder har 

direkt bäring på grön(blå) infrastruktur i de limniska miljöerna, såsom skydd av värdefulla vatten, 

åtgärder för hotade arter, minskad miljöpåverkan från vattenkraften och klimatanpassning 

(svämplan). Övriga fyra utmaningar innehåller också åtgärder som har betydelse för den 

grön(blå) infrastrukturen. 

 

6.7.3 Områdesskydd  

Nya Natura2000-områden med vattenanknutna syften har pekats ut, bland annat för bevarandet 

av utter. Revidering och översyn av befintliga bevarandeplaner för skånska Natura2000-

områden pågår. Flera arter har egna åtgärdsprogram för att bevara och stärka bestånden och 

deras livsmiljöer. För 15 av de hotade makrofytarterna, varav flera finns i Skåne, har ett nytt 

kunskapsuppbyggande program för perioden 2017-2021 tagits fram. I Skåne finns väldigt 

många arter med åtgärdsplaner och endast en bråkdel av de tilldelade medlen går till de 

vattenanknutna arterna.  

Under 2017 har vatten kommit med som en del vid bildandet av reservat med andra syften 

än att skydda själva vattnet, till exempel ingår delar av Julebodaån i ett nybildat reservat, 

naturreservatet Björkerödsbäcken har utvidgats, och flacka svämområden i Helgeåns nedre lopp 

har skyddats. Reservatsbildning pågår i Klingstorpabäcken och i Rönne å håller ett kommunalt 

reservat på att inrättas.  

 

6.7.4 Riktad tillsyn  

Länsstyrelsen arbetar med riktad tillsyn mot vattenkraftverk och dämmen som saknar tillstånd. 

Arbetet är en framgång bland annat för att få till förbättrade flödesförhållanden, fungerande 

vandringsvägar för fisk och andra organismer, tillgång till större areal lekplatser för vandrande 

fisk samt en ökad fiskproduktion. Samtidigt leder arbetet till konflikter med kulturmiljövärden. 

Arbetet med att öka kunskapen kring de vattenanknutna kulturmiljöerna i länet pågår och ett 
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aktivt arbete med avvägningar kring natur- och kulturmiljövärden sker genom samråd och 

tillsyn. 

 

6.7.5 Övriga insatser 

Arbetet med att återskapa och förbättra vattenmiljöerna pågår kontinuerligt i Skåne, bl.a. tack 

vare medelstilldelning från Havs- och vattenmyndighetens 1:11-anslag för fiske- och vattenvård, 

särskilda åtgärdsprojekt (SÅP), LOVA, mm samt från LIFE-medel.  Åtgärderna genomförs både i 

direkt anslutning till sjöar och vattendrag och i själva vattenmiljön. Exempel på åtgärder i 

närmiljön är återställande och stärkande av ekologiskt funktionella kantzoner och svämplan, 

återskapande av översilningsängar, trädplantering i jordbrukslandskapet och borttagande av 

barrträd i närmiljön. I vattenmiljöerna är viktiga åtgärder framöver bl.a. utrivning av 

vandringshinder, ta upp kulverterade vattendrag i dagen, återmeandring, tvåstegsdiken, 

biotopvård och tillförsel av bottensubstrat i lämpliga storleksklasser och/eller död ved. 

 

6.8 Förvaltning och ägande 

Allt vatten i Sverige ägs av någon. Det kan vara staten, kommunen, företag eller enskilda som 

äger rätten att bruka vattnet. Men denna rätt ger också en skyldighet att förvalta och sköta om 

de vattenmiljöerna som man äger. 

Kommunerna i länet sköter om vatten- och avloppsanläggningar, tar fram vattenplaner, 

havsplaner och beslutar om vattenskyddsområden. I vattenförvaltningens åtgärdsprogram riktar 

sig åtta åtgärder till kommunerna. Flera åtgärder berör vattenplanering. Vattenplanering innebär 

att planera för god hushållning, nyttjande och skydd av våra vattenresurser. I begreppet ryms 

också flera strategiska och praktiska verktyg med syfte att förbättra vattenkvaliteten; såsom 

planer för dricksvattenförsörjning, kommunala planer för dagvatten, vatten och avlopp och 

lokala åtgärdsprogram eller vattenplaner. Samtidigt ska kommunen tillämpa 

miljökvalitetsnormer för vatten i tillsyn, prövning och samhällsplanering. Detta gör att 

kommunerna har en mycket viktig roll i förvaltningen av våra vattenmiljöer. 

Utöver kommunerna finns det samfälligheter och dikningsföretag som enligt lag har ett 

ansvar att förvalta och sköta vattenmiljön inom sitt område. I Skåne län finns flera tusen 

samfälligheter, varav många är outredda. Detta innebär att det inte är så lätt att säga vem som 

har ansvaret för förvaltning och skötsel av vattenmiljön. Samfälligheter (samfällighetsföreningar) 

bildas i syfte att förvalta och underhålla en eller flera fastigheters gemensamhetsanläggningar 

eller rättigheter. Förr skapades samfälligheter kring vattenmiljöer för att reglera fisket eller uttag 

av vatten, vilket regleras i gamla domar från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Sedan 

dess har mycket förändras och vissa samfälligheter fyller idag ingen direkt funktion.  

Det finns omkring 5 000 dikningsföretag i länet, varav vissa inte längre är aktiva företag. 

Även många av dikningsföretagen bildades i slutet på 1800-talet och början av 1900-talet, med 

domar som beskriver vilket djup och läge som dikena får rensas till. Idag har många 

jordbruksmarker sjunkit till följd av dräneringen, vilket gör att dikena rensas djupare och 

djupare. Det i sin tur har skapat ökad erosion och transport av näringsämnen till vattendrag och 

slutligen havet. Många fastighetsägare vet idag inte om att de ingår i en samfällighet eller ett 

dikningsföretag, och tar därför inte ansvar för att förvaltning och skötsel av vattenmiljön. 

Verksamheter med utsläpp till vatten har en skyldighet att hålla koll på vad och hur mycket 

som släpps ut. Detta har medfört att så kallade Vattenvårdsförbund har skapats, där flera 
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verksamhetsutövare gått ihop och övervakar gemensamt vattenkvaliteten i olika recipienter. 

Övervakningen ska ge en bild av vattenmiljön och hur den påverkas av närliggande 

anläggningar. Resultaten ska också skapa underlag för framtida kontroller och åtgärder. På 

senare år har flera Vattenvårdsförbund även blivit Vattenråd. Vattenråd organiseras oftast som 

ideella föreningar. I styrelsen vill man ha företrädare för kommunerna i området, men också 

företrädare för så många ideella och brukarorganisationer som möjligt: lantbrukare, industrier, 

sportfiskare, naturvänner och intresserade medborgare. I Skåne län finns ett 20-tal 

Vattenvårdsförbund och/eller Vattenråd. Idag arbetar många Vattenråd med att genomföra 

åtgärder, informationsinsatser och utbildning för att förbättra vattenmiljöerna inom sitt område. 

Flera har tagit fram åtgärdsplaner för hela avrinningsområden och söker finansiering från olika 

håll för att kunna genomföra de åtgärder som behövs. 

 

 
Figur 6.23 Vattenråd i Skåne 

 

I Skåne län finns även många Fiskevårdsområdesföreningar som förvaltar fiskeresurserna 

inom ett vattendrag, sjö eller kustområde. För närvarande finns 66 fiskevårdsområden i Skåne, 

varav de flesta tillhandahåller information och fiskekort för de som vill fiska i området. Flera 

arbetar även aktivt med fiskevårdsåtgärder för att förbättra livsbetingelserna för fisk och andra 

vattenlevande organismer.   

 

För att skapa ett framgångsrikt vattenmiljöarbete krävs ett deltagande och ett fungerande 

samarbete mellan olika grupper i samhället, bland annat markägar- och brukarorganisationer, 

ideella organisationer inom till exempel miljö, fiske och båtsport, men även industrier, företag, 
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forskningsinstitutioner och allmänhet. Länsstyrelsen i Skåne jobbar aktivt med att skapa en god 

samverkan och konstruktiv dialog med och mellan dessa aktörer. Bland annat har det skapats 

nätverk där dessa grupper kan mötas och diskutera hur våra vatten ska förvaltas på ett 

långsiktigt hållbart sätt.  

 

6.9 Ekosystemtjänster 

  

 

 
Figur 6.24. Uppdelning av ekosystemtjänster i stödjande, reglerande, producerande och kulturella. Modifierad 

från HaV:s rapport 2017. 

 

HaV har identifierat 23 olika ekosystemstjänster från sjöar och vattendrag, däribland biologisk 

mångfald, dricksvatten och rekreation (figur 6.24). Stora mängder vatten används årligen för 

producerande tjänster som bevattning av åkermark. Den ökade mängden djurgårdar i länet 

kräver även de stora mängder vatten och vi människor ökar konstant i antal vilket ökar trycket 

på rent dricksvatten. I länet bedrivs även yrkesfiske i kustvattnen, Vombsjön och Ringsjön. Dessa 

olika verksamheter bidrar till att vi har en hög produktion av livsmedel inom länet som är 

beroende av väl fungerande tjänster från vattenmiljöerna. 

Skåne är även ett län där vi har ökande problem med både torka och översvämningar. De 

reglerande ekosystemstjänsterna som sjöar och vattendrag tillhandahåller är därför mycket 

viktiga. Den vattenhushållande förmågan i sjöar, våtmarker och vattendrag gör det möjligt att 

hålla kvar vatten i markerna och därmed minska risken för översvämningar, för att sedan 
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använda vattnet när torrperioderna inträder. I länet har det anlagts ca 8 000 ha våtmarker med 

stöd från Landsbygdsprogrammet, LONA- och LOVA stöd.  

 

 
Bild 6.25. Anlagd våtmark vid Äktaboden. Foto: Alice Nicolle 

 

De kulturella ekosystemstjänsterna som sjöar och vattendrag ger är svåra att uppskatta i 

kronor och ören, men är oerhört viktiga för människors välbefinnande. Möjligheten till 

rekreation i form av fiske, kanotpaddling, fågelskådning, bad och utomhusvistelse har i flera 

studier visat sig vara av stor betydelse för vår hälsa. Även det estetiska värdet av vacker natur vid 

en porlande bäck eller en klar sjö har stor betydelse för vårt välbefinnande. Att kunna njuta av 

inbjudande stränder, egenfångad fisk och vackra natur- och kulturmiljöer är resurser som bidrar 

till stora kulturella och ekonomiska värden i länet.  

De stödjande ekosystemstjänsterna är en förutsättning för att de övriga tjänsternas funktion 

ska fungera. Biologisk mångfald, livsmiljöer för arter och att vattnets kretslopp fungerar är 

sådant vi inte ser en direkt nytta av för oss människor. Men utan dessa ekosystemstjänster skulle 

vi inte kunna ha en hög livsmedelsproduktion, rent vatten i våra kranar eller njuta av ett dopp i 

havet. Därför är de extra viktiga att tänka på vid planering av infrastruktur, verksamheter och hur 

vi hushållar med vattenresurserna. 

Inom Tullstorpså-projektet har de ekosystemstjänster ån genererar identifierats och de 

åtgärder som genomförts har analyserats med avseende på hur de bidragit till åns 

ekosystemstjänster. Fem ekosystemtjänster har värderats, nämligen näringsretention, biologisk 

mångfald, vattenreglering, turism och rekreation. Det samlade värdet av de fem 

ekosystemtjänsterna beräknades uppgå till drygt 280 miljoner kronor under en 50-årsperiod. 

Den totala kostnaden för restaureringen av Tullstorpsån har beräknats till drygt 66 miljoner 

kronor. Således blir nettovärdet av ekosystemtjänsterna 214 miljoner kronor. Nettovärdet för 

enbart näringsretention och vattenreglering har beräknats till cirka 25 miljoner kronor.  

Även inom andra projekt i länet har beräkningar av ekosystemstjänsternas värde gjorts. 

Inom Höje å-projektet visade det sig att anläggande av tvåstegsdiken gav ekosystemstjänster i 

form av förbättrad vattenreglering, ökad näringsretention och ökad erosionskontroll, vilket 

bidrar till bland annat minskade rensningskostnader. Värdet av de genererade 

ekosystemtjänsterna översteg vida anläggningskostnaden, något som bör kunna motivera 

ekosystemtjänstfrämjande insatser även på andra håll.  
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6.10 Limniska miljöer med särskild betydelse för sociala funktioner  

I stort sett alla vattenanknutna naturtypsområden, från den lilla Gåsebäcken som rinner vid ett 

bostadsområde i Helsingborg till länets största sjö Vombsjön, har stor betydelse för sociala 

funktioner. Bland de viktigaste kan nämnas fiske, jakt, friluftsliv, fågelskådning och 

naturupplevelser. 

Den folkliga kunskapen om naturens läkande kraft och att vistelse i naturen kan hjälpa vid 

stresshantering, smärtlindring, krisbearbetning och mental återhämtning har idag fått 

vetenskapligt stöd. Bland annat Boverket slår fast att människor behöver ha grönområden och 

naturupplevelser nära bostaden för att må bra, såväl fysiskt som psykiskt. I naturen dominerar 

vilsamma sinnesintryck som hanteras med spontan uppmärksamhet, vilket leder till att vistelse i 

naturen ger vila och återhämtning. En rad studier har på olika sätt visat att blotta anblicken av 

natur kan verka stressdämpande och hälsofrämjande. De tätortsnära vattenmiljöerna har 

troligen särskilt stor betydelse för sociala funktioner. De är lätttillgängliga och många kan ta del 

av de funktioner som dessa miljöer ger.  

Men vi har också behov av natur som ger känslor av mäktighet och orördhet. Vattenmiljöer 

som inte är tätortsnära har därför också en stor betydelse för de sociala funktionerna. Större 

vattendrag och sjöar har en stor betydelse för fritidsfisket, men även för till exempel 

kanotpaddling och vandring.  

De skånska sjöarna och vattendragen erbjuder ett varierat och mångsidigt fiske. I Finjasjön 

anses gösfisket vara mycket bra och i Helge å finns aborr- och gäddfiske samt möjlighet att 

kroka mal (som dock är fredad och måste sättas tillbaka). Sövdesjön erbjuder genom sina öar 

fiske i en oslagbart vacker natur. Här finns gädda i storformat, och inte minst ett gösfiske som i 

sina bästa stunder är oerhört trevligt. Alldeles bredvid Sövdesjön finns Snogeholmssjön som har 

mycket gemensam med den förstnämnda; små öar, gott gäddfiske, en och annan gös och ett 

förträffligt vitfiskemete i en mycket tilltalande natur. Vombsjön är en skånsk klassiker, en gång i 

tiden Europas fiskrikaste sjö och en bra gössjö. Svaneholmssjön är en liten sjö vid Svaneholms 

slott, nära Skurup och här är det gäddfiske från båt som gäller i första hand. Östra Ringsjön är 

den av de båda Ringsjöarna som har ojämförligt bäst rykte när det gäller fiske. Även 

Ybbarpssjön, Bosarpasjön, Vramsån, Rönne å och Holjeån erbjuder 

naturskönt fiske. Inte att förglömma är det kustnära fisket, både i 

de kustmynnande vattendragen och längs kusten.  

Flera av Skåneledens vandringsleder löper parallellt med 

vattendrag och har rastplatser vid sjöar, däribland Ringsjön, 

Immeln och Ivösjön, samt längsmed kusten. Detta visar hur viktiga 

dessa vattenmiljöer är för rekreation och människors 

välbefinnande. Att vandra Ås till Ås leden längs med Skärån i 

Söderåsens dalgång är vackert året runt och de olika årstiderna 

ger en variation av upplevelser då ån går från lugnt ringlande till 

snabbt forsande beroende på nederbörden. Idag är Skåneleden 

ett ledsystem för vandring men efterfrågan på aktiv semester där 

besökaren kan kombinera vandring med exempelvis cykling eller 

Figur 6.26. Mete.  Foto: Kerstin 

Söderlind. 
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paddling ökar. Studier har visat att ungefär en miljon internationella flerdagsturister besöker 

Skåne årligen. 

De senaste åren har antalet kanotister ökat och det är populärt för bland annat tyska och 

danska turister att komma till Skåne för att uppleva naturen från kanoten. Idag finns det flera 

kanotleder i Skåne, bland annat i Immeln, Ivösjön, Kävlingeån och Rönne å.  

Skåne med sitt unika kustlandskap i tre väderstreck har stora möjligheter att utöka både 

vattenpedagogisk verksamhet och rekreation under vattenytan. Snorkling kan därför vara 

intressant för ett Skåneledskoncept eftersom det är ytterligare ett sätt att uppleva naturen. Det 

finns ett fåtal snorkelleder i Skåne bland annat en i Skälderviken och en utanför Malmös kust vid 

Ribersborgsstranden.  

Vattenmiljöerna skapar även förutsättningar för andra aktiviteter såsom jakt och 

fågelskådning. Kristianstads Vattenrike kallas av många för fågelskådarnas paradis och här kan 

du skåda fågel året om. Detta eftersom det finns både skogar, vattendrag, sjöar och strandängar 

i Vattenriket där många olika fågelarter trivs.  

Det är viktigt att vi är rädd om den natur och vattenmiljöer vi har då kommande 

generationer också ska ha möjlighet att njuta av inbjudande stränder för bad och rekreation, 

nyfångad fisk och vackra kultur- och naturmiljöer. Dessa resurser bidrar till stora kulturella och 

ekonomiska värden i länet. 
 

6.11 Målkonflikter i förhållande till andra samhällsintressen och mål  

Nyttjandet av vattenresurserna innebär ofta målkonflikter mellan olika intressen. Det kan röra sig 

om att en sjö behöver regleras för dricksvattenuttag, samtidigt som det bedrivs yrkes- och 

fritidsfiske i sjön. Det kan uppstå målkonflikter mellan att bevara kulturmiljövärden och att 

återställa vattendrag till ett mer naturligt tillstånd genom åtgärdande av vandringshinder eller 

återställning av fysiskt och kemiskt påverkade vattendrag. Vi vill ha ett konkurrenskraftigt 

jordbruk samtidigt, som vi inte vill bada i algblomningar i övergödda sjöar eller kustvatten. Ska 

vi nå målen inom vattendirektivet, art- och habitatdirektivet och de svenska miljömålen behöver 

vi hitta lösningar för dessa målkonflikter. Den gröna infrastrukturen kan vara ett stöd i detta 

arbete, där hänsyn tas till både värdet och nyttjandet av resurserna. 

 

För vattenarbetet kan målkonflikter med andra samhällsintressen och mål vara särskilt aktuellt i 

förhållande till 

• Energiproduktion (vattenkraft) 

• Livsmedelsförsörjning (bl.a. dricksvatten) 

• Bostadsbyggande och annan exploatering 

• Jord- och skogsbruk 

• Torvtäkt 

• Industrialisering 

• Kulturmiljövärden 

• Friluftsliv 

• Behov av recipientutrymme för samhälle och industri (avlopp och utsläpp). 
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7. Våtmarker 

7.1 Allmän beskrivning 

Enligt den nationella våtmarksinventeringen (Löfroth 1991) är våtmarker ”sådan mark där vatten 

under en stor del av året finns nära under, i eller över markytan, samt vegetationstäckta 

vattenområden. Minst 50 % av vegetationen bör vara hydrofil, det vill säga fuktighetsälskande, 

för att man ska kunna kalla ett område för våtmark. Ett undantag är tidvis torrlagda 

bottenområden i sjöar, hav och vattendrag, de räknas som våtmarker trots att de saknar 

vegetation.” Här ges en nulägesbeskrivning av de våtmarker som i den boreala regionen ofta 

kallas myrmarker och inkluderar näringsfattiga kärr och mossar, och de olika typer av kärr som 

finns i den nemorala regionen. Även småvatten beskrivs i detta kapitel. Sumpskogar och andra 

våta skogsmiljöer beskrivs däremot i kapitlet Skogar och andra trädbärande miljöer och hävdade 

våtmarker beskrivs i kapitlet Odlingslandskap. 

Våtmarker utgör knappt 4 procent av Skånes areal. Det motsvarar cirka 33 000 hektar 

(Naturvårdsverket 2009). Våtmarkerna i Skåne är mycket varierade och här finns allt från 

högmossar, fattigkärr och rikkärr till öppna naturliga och anlagda småvatten, strandängar och 

betade fäladsmarker med en mosaik av mindre våtmarksområden. De flesta skånska våtmarker 

har under lång tid påverkats av människan, med bland annat hävd i form av slåtter och torvtäkt. 

När lönsamheten i brukandet upphört har markerna odlats upp, planterats med skog eller 

lämnats att växa igen till bland annat sumpskog. Endast omkring tio procent av den 

våtmarksareal som fanns i slättbygderna innan man började dika ut landskapet i stor skala i 

slutet av 1800-talet och början av 1900-talet återstår idag. Torrläggningen har fortsatt även 

under den senare delen av 1900-talet, framförallt i skogslandskapet. Resultatet? Närmare hälften 

av Skånes småvatten har försvunnit sedan 1940-talet.  

Våtmarkerna hyser en mängd olika växt- och djurarter, däribland grodor, trollsländor och 

andra insekter, och fungerar även som rast- och födosöksplats för många fåglar. Våtmarkerna 

har vattenhållande funktion som bland annat ger en utjämnande effekt av vattenflöden vid 

kraftiga regn, samt är viktiga för näringsrening och bidrar till ett varierat landskap.  

Arbetet med grön infrastruktur är en förutsättning för att nå miljömålet Myllrande våtmarker 

genom att föreslå var i landskapet hänsyn till våtmarker behöver ske för att bevara våtmarkernas 

ekologiska processer. Grön infrastruktur kan även bidra till att tydliggöra var insatser kan göras 

för att optimera våtmarkers potential att producera viktiga ekosystemtjänster såsom 

vattenreglering, vattenrening, reglering av vattenflöden, rekreation med mera. Sedan 1980-talet 

har en mängd våtmarker och småvatten nyskapats i länet och det arbetet pågår fortfarande, 

vilket inneburit att den negativa trenden som pågick under större delen av 1900-talet har brutits 

i odlingslandskapet. Restaureringar och löpande skötsel för att säkerställa den biologiska 

mångfalden i de mycket artrika rikkärren fortgår. I hela Skåne råder sedan 1994 förbud mot 

markavvattning. 

 

7.1.1 Myrmarker 

Myrmarker är ett samlingsnamn för våtmarker med aktiv torvbildning. Detta beror på att 

nedbrytningen av döda växtdelar är mycket långsam på grund av syrebrist. De övriga 

våtmarkstyperna bildar inte tjocka torvlager utan finns antingen direkt på mineraljord eller i 

någon form av limnisk eller marin miljö.  
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Skåne omfattas av två olika myrtypsregioner (se figur 7.1). Tallmosse-strandvåtmarks-

regionen är den som täcker större delen av Skåne. I denna zon är myrar relativt ovanliga, 

förutom tallmossar och topogena kärr. Istället domineras våtmarkerna av strandvåtmarker. De 

klimatologiska förutsättningarna för bildandet av bland annat högmossar saknas. 

Nederbördsmängden är liten (ofta betydligt under 700 mm per år) och den potentiella 

avdunstningen är hög på grund av den höga medeltemperaturen, vilket ger torka speciellt 

under sommarhalvåret. Den mänskliga påverkan är markant, vilket har påverkat förekomsten av 

myrar negativt.  

Högmosse-regionen är den andra myrtypsregionen. Den täcker en liten del av norra och 

centrala Skåne. I denna region dominerar mossar totalt bland myrarna. Svagt välvda mossar är 

vanligast till ytan men även platåformigt välvda, koncentriska, excentriska och sluttande mossar 

är vanliga. Klimatologiskt är nederbördsmängden relativt stor i hela högmosse-regionen och 

växtsäsongens längd (över 5 °C) överstiger 170 dagar. 

 

 
Figur 7.1 Myrtypsregioner i södra Sverige. 

 

 

Mosse 22 900 

hektar 

Kärr 2 900 hektar 

Stränder 4 900 hektar 

Sumpskog 2 700 hektar 

Övrigt 2 600 hektar 

  

Totalt 36 000 

hektar 

Figur 7.2: Arealuppskattning av Skånes våtmarkstyper baserat på Naturvårdsverket (2009).  
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7.1.2 Mossar 

Av de kvarvarande våtmarkerna i Skåne är olika typer av mossar den vanligaste myrtypen med 

nästan 23 000 hektar (se tabell 7.2), vilket utgör 63% av all våtmarksareal i länet. En mosse 

utgörs av en myrmark där torvlagret tillväxt så mycket att kontakten med grundvattnet bryts och 

nederbörden utgör den huvudsakliga tillförseln av vatten. Detta gör att näringstillförseln blir 

kraftigt reducerad med sura förhållanden och ett speciellt artfattigt växtsamhälle utvecklas.  

I Skåne finns mossarna framförallt i den norra delen av regionen. Mossar av den svagt välvda 

typen som är bevuxna med tall, och ibland björk, förekommer företrädelsevis i de centrala 

delarna av Skåne. I mellersta Skåne finns det fortfarande kvar två högmossar av västlig 

suboceanisk typ, nämligen Fjällmossen och Traneröds mosse. De är kala, har randskog av 

glasbjörk och är de enda större mossarna av denna typ söder om barrskogsgränsen. De utgör 

därmed sydligaste utposten av högmosseregionen i Sverige. Trädtätheten har under de senaste 

decennierna ökat starkt på många mossar i Skåne, troligen som en följd dikningar som gett en 

allmän grundvattensänkning och ett ökat tillskott av framförallt kväve genom nederbörden. 

Klimatförändringar kan också ha spelat in. 

De allra flesta mossarna i Skåne har blivit utsatta för torvtäkt. Torvtäkten var som intensivast 

i början av 1900-talet samt under andra världskriget. Fortfarande pågår storskalig torvbrytning 

på några håll i Skåne. Ett resultat av torvtäkten är långsmala fördjupningar där 

mossevegetationen bytts ut mot fattigkärrsvegetation eller klarvattenytor. Gamla torvtäkter är 

ofta kantade med täta björksnår. Det är bara på några få av Skånes mossar som vi idag kan finna 

större, av människan relativt opåverkade, mossepartier.  

 

7.1.3 Kärr 

Kärr delas normalt in fattigkärr och rikkärr beroende på förekomsten av kalk. Kärr får sin näring 

från omgivande mark och blir därmed inte så näringsfattiga som mossar. Fattigkärr förekommer 

i näringsfattiga och sura urbergsområden (lågt pH) och har en vegetation som liknar mossarnas, 

men inslag av gräs och starrarter kan förekomma. Mossar omges normalt av fattigkärr och de 

förekommer även i en lång rad biotoper som är mer eller mindre mänskligt påverkade. Sänkta 

sjöar i skogsbygden kan till exempel i många fall övergå i fattigkärr. Även i torvgravar 

förekommer fattigkärrsvegetation.  

Många av de fattigkärr som vid mitten av 1900-talet var helt öppna är idag igenvuxna med 

sälg och glasbjörk. Till stor del beror detta på upphörd hävd. Trots sin låga produktivitet slogs 

och betades nämligen fattigkärren på många håll ända fram till 1900-talets början. En annan 

orsak till igenväxningen är den upptorkning som har skett genom sjösänkningar, täckdikningar 

och skogsdikningar – något som indirekt har resulterat i att även många fattigkärr torrlagts.  

Rikkärr är artrika kärr med neutralt till högt pH. Till skillnad från mossar och fattigkärr, som 

domineras av vitmossor, har rikkärren ett bottenskikt av brunmossor. Rikkärren har oftast även 

en betydligt artrikare flora där de många olika orkidéerna är framträdande. Trots att de kallas 

rikkärr är de relativt näringsfattiga på grund av att fosfor binds i marken. Eftersom de ligger i 

produktiva odlingsbygder är de oftast starkt påverkade av utdikning. 

 

7.1.3.1 Fakta kärrtyper54  

Extremrikkärr: Kärr med extremt artrik flora. De förekomma vanligen i 

områden med rikare kalkhaltig berggrund eller med kalkrik morän 

                                                      
54Naturvårdsverket 2009. 
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(pH oftast över 6,8). 

 

Rikkärr: Kärr med en artrikare flora än fattigkärren där ett flertal typiska 

indikatorarter för rikkärr är vanliga. De är rikare på mineralnäringsämnen 

och har högre pH än fattigkärren (pH oftast över 6). 

 

Intermediärt kärr: Övergångsform mellan fattigkärr och rikkärr. 

Artsammansättningen är blandad mellan rik- och fattigkärrsarter och 

pH är intermediärt (oftast pH 5–6). Elektrolythalten (d.v.s. halten 

mineraljoner) är alltid låg. De kallas ibland mellankärr. Till skillnad 

från de så kallade medelrikkärren är antalet rikkärrsarter lågt. 

 

Fattigkärr: Kärr som är artfattigt, endast något artrikare än mossar. 

De har ofta lågt pH (4–5) och liten tillgång på mineralnäringsämnen 

som t.ex. kalcium och magnesium. 

 

7.1.4 Andra våtmarker 

Vid rinnande vatten påträffas ofta våtmarker, till exempel korvsjöar och tillfälligt översvämmade 

fuktsänkor vilka är viktiga områden för groddjur och vadarfåglar. De permanenta vattenspeglar 

som ligger i vattendragen beskrivs i kapitlet om Limniska miljöer medan kringliggande 

vegetationsklädda våtmarker beskrivs här. Områden av större omfattning och betydelse finns 

längs hela södra hälften av Helge å på Kristianstadslätten inklusive omgivningarna kring 

Araslövssjön och Hammarsjön. Till typen är de oftast av kärrkaraktär.  

 

7.1.5 Småvatten 

Skåne har många både naturliga och skapade småvatten. I backlandskapet som sträcker sig från 

Malmö i väst till Tomelilla i öst finns ett antal naturliga vatten i sänkor vilka ofta utgörs av 

dödisgropar. I södra och västra Skåne har många småvatten i åkermark tillkommit genom att 

man under 1800-talet och 1900-talets början har grävt så kallade märgelhål för att ta upp 

kalkhaltig lera för att förbättra åkrarnas produktionsförmåga. Hålen fylldes sedan med vatten 

och de som finns kvar bidrar till variation i det öppna åkerlandskapet. 

Ett skånskt särdrag är rikedomen på skapade småvatten utan kontakt med vattendrag. Det 

kan handla om övergivna grus- och torvtäkter som vattenfyllts och tegeltillverkningens 

blomstringstid efterlämnade mängder av vattenfyllda lertäkter vilket även den tidiga 

diabasbrytningen och annan stenbrytning gjorde. Dessa småvatten har stor betydelse för fiske, 

jakt och andra former av rekreation, men även för kvävereduktion och biologisk mångfald. 

Sedimentationsdammar vid nedlagda sockerbruk har ofta särskilt ornitologiskt intresse. 
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Figur 7.3. Kartan visar våtmarker som är större än 5 hektar och som ingick i den våtmarksinventering som 

genomfördes från 1980-talet och framåt. De rikkärr som då var kända och som hade dokumenterade 

kulturvärden inkluderades. Källa: Artpoolsanalysen 2014, Länsstyrelsen Skåne 

 

7.2 Regionala måldokument för våtmarker  

7.2.1 Miljömålet Myllrande våtmarker 

Miljömålet Myllrande våtmarker innebär att våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande 

funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden. I Skåne var 

det regionala arealmålet mellan 2000 och 2010 att anlägga och restaurera 2500 hektar 

våtmarker och att efter 2010 anlägga och restaurera ytterligare 2500 hektar. Enligt delmål 22 till 

miljökvalitetsmålet skulle samtliga våtmarksområden i Myrskyddsplan för Sverige ha ett 

långsiktigt skydd senast år 2010 (se vidare nedan). 

 

7.2.2 Myrskyddsplanen 

Myrskyddsplanen (1994) är en nationell kartläggning av de mest skyddsvärda myrarna i landet. 

Den togs fram under åren 1981-1994. En komplettering och revidering av myrskyddsplanen 

redovisades 2007. För Skånes del presenteras 31 objekt med en sammanlagd areal på 4 587 

hektar (1994). Vid en utvärdering år 2006 var tio av de 31 objekten skyddade. Idag är det totala 

antalet objekt i myrskyddsplanen 35. Av dessa har 23 formellt skydd. Åtta av de 23 är Natura 

2000-områden. 
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7.2.3 Våtmarksstrategi för Skåne  

Den 23 april 2007 antog Länsstyrelsens styrelse Våtmarksstrategi för Skåne. Strategin har fokus 

på restaurering och anläggning av våtmarker utifrån den nationella strategin för miljömålet 

Myllrande våtmarker. Syftet är att bättre tillvarata våtmarkernas många och varierande 

funktioner. Målet är att restaurera och anlägga 5 000 hektar våtmarker i Skåne. Med fler större 

våtmarker ökar miljönyttan och kostnadseffektiviteten. 

  

7.2.4 Åtgärdsprogram för bevarande av rikkärr 

Mellan 2006 och 2009 inventerades Skånes rikkärr som underlag till åtgärdsprogrammet för 

rikkärr. Drygt 400 områden besöktes. Av dessa 400 bedömdes 154 vara rikkärr, med en yta på 

totalt 115 hektar. Inventeringen visade också att närmare hälften av rikkärren omfattas av 

områdesskydd eller är Natura 2000 områden. Närmare 90% av rikkärren nyttjas idag som 

betesmark eller slåtteräng. Hela 82% av rikkärren har behov av åtgärder i någon form. Skånes 

regionala åtgärdsprogram gäller för 2010-2020. Inom det jobbar länsstyrelsen med skydd, 

restaureringar och skötsel av rikkärren. 

 

7.3 Värde för biologisk mångfald  

De artrikaste våtmarkerna vad gäller kärlväxt- och mossfloran är rikkärren med många sällsynta 

orkidéer och karaktäristiska arter som majviva och gräsull. Den stora blomrikedomen, 

tillsammans med de brunmossor som bygger upp kärret och som ger den karaktäristiska 

brunaktiga färgen, är typiska för ett rikkärr. De skånska rikkärren har en lång tradition av hävd 

och flera rikkärr har uppkommit genom olika typer av täkt som lett till att kalkrika jordlager har 

blottlagts. Idag är flera av våtmarkernas arter rödlistade och för många av dem har 

åtgärdsprogram upprättats. Det gäller till exempel lökgroda, stor ögontröst och biotopen 

rikkärr.  

Större komplex av mosse- och kärrvegetation hyser en speciell fågelfauna. Typiska arter är 

ängspiplärka, orre, grönbena och ljungpipare. Dessa arter har minskat i takt med beskogningen 

av norra Skånes betes- och våtmarker. Sänkta sjöar som övergått i fattigkärr, varav det finns ett 

flertal exempel från nordöstra Skåne, är idag de kanske viktigaste häcklokalerna för arter som 

trana och dvärgbeckasin. 

 

7.3.1 Naturtyper 

7.3.1.1 Mossar 

De skånska mossarna hyser i jämförelse med rikkärren en artfattig flora som inte skiljer sig 

speciellt från övriga landets omfattande mossearealer. Undantaget är de två sydligaste 

mossarna, Traneröds mosse och Fjällmossen, som har en annorlunda karaktär. Genom att 

mossarna är svårtillgängliga och omfattar stora arealer erbjuder de skydd för många djurarter. I 

fågelfaunan finns en del störningskänsliga och ytkrävande arter som trana, ljungpipare, orre och 

sällsynt dvärgbeckasin. 
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Figur 7.4: Förekomst av skånska rikkärr från en totalinventering genomförd av Länsstyrelsen Skåne 2006 till 2009 

(Bager och Persson 2009). Källa: Länsstyrelsen Skåne. (Artpoolsanalysen 2014) 

 

7.3.1.2 Rikkärr 

Skåne, tillsammans med de sydligaste delarna av Blekinge och Öland samt västra Halland, hör 

till den kontinentala biogeografiska regionen och rikkärren här skiljer sig från resten av Sveriges. 

Eftersom flertalet mellaneuropeiska rikkärr sedan länge är förstörda har Skåne ett uttalat 

internationellt ansvar för att bevara återstoden av de svenska rikkärren i den kontinentala 

regionen. Till rikkärren är minst 160 rödlistade arter knutna, varav ett sjuttiotal är hotade. Skåne 

och Gotland är de län som hyser flest antal hotade rikkärrsarter. Nästan 90 procent av de 

skånska rikkärren har bedömts ha mycket höga eller höga naturvärden. 

 

7.3.1.3 Småvatten 

Småvatten bidrar till variation i landskapet och erbjuder livsmiljöer för många djur- och 

växtarter. I Skåne är småvattnen mycket viktiga som lekvatten för både hotade och mer allmänt 

förekommande groddjur, och de insekter som lever i vattnen attraherar bland annat fåglar och 

fladdermöss. Genom sin vattenhållande förmåga bidrar småvattnen till att jämna ut flöden i 

landskapet, något som kan bli allt mer betydelsefullt vid framtida klimatförändringar. 

 

7.3.2 Arter  

Nitton procent av Sveriges rödlistade arter förekommer i olika typer av våtmarker, varav elva 

procent är direkt knutna till våtmarker som habitat. När våtmarkernas hydrologi förändras och 

igenväxningen ökar drabbas de djur och växter som lever där. När det gäller bevarandestatusen 

för arter i Art- och habitatdirektivet (bilaga 2) rapporterade Sverige senast 2013. Då hade Sverige 

gynnsam bevarandestatus för 28 av 59 bedömningsenheter (arter i de regioner de förekommer). 

En jämförelse med vad som rapporterades 2007 visar att antalet bedömningsenheter med 

gynnsam bevarandestatus minskar. 

 

7.3.2.1 Grodor 

Tolv av Sveriges 13 groddjursarter finns i Skåne, och lövgroda, lökgroda, klockgroda och ätlig 

groda finns naturligt enbart i Skåne. Även andra arter, till exempel grönfläckig padda och 
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strandpadda, har en stor del av sitt utbredningsområde här. Skåne har därför ett särskilt ansvar 

för groddjuren och deras livsmiljöer. Mycket arbete har gjorts för att återskapa och restaurera 

lekvatten i landskapet, dels genom de åtgärdsprogram som har tagits fram för flera arter, dels 

genom frivilliga insatser och samarbeten mellan flera olika aktörer. Tack vare mångåriga insatser 

är lövgrodan inte längre klassad som hotad utan som livskraftig. I Skåne finns nu mellan 15 000 

och 30 000 spelande hanar fördelade på ungefär 800 lekvatten. Klockgrodan har också haft en 

positiv utveckling under de senaste decennierna tack vare naturvårdsinsatser. På Mölle fälad, 

fanns klockgrodan kvar till omkring 1960 då den sista "svenska" klockgrodan observerades 

innan den ansågs vara utdöd. Under åren 1982-1991 finansierade Naturvårdsverket och 

Världsnaturfonden en inplantering av klockgroda i Skåne, för att återintroducera klockgrodan 

inom dess tidigare utbredningsområde. Antalet klockgrodor uppskattas till minst 18 000 och 

den förekom i ca 300 lekvatten 2008. Populationen är ökande, arten ses som livskraftig och 

återintroduktionen av klockgroda får ses som ett mycket lyckat återinplanteringsprojekt, 

speciellt i kärnområdet kring Baldringe (Sjöbo, Tomelilla och Ystad kommuner).55 

 

7.3.2.2 Fåglar 

I den nationella miljöövervakningen av häckande fåglar i våtmarker ingår följande arter för södra 

Sverige: rördrom, kricka, sångsvan, brun kärrhök, trana, sothöna, enkelbeckasin och grönbena. 

Under de senaste 15 åren har inga statistiskt säkerställda förändringar kunnat noteras på 

nationell nivå. Ur skånskt perspektiv är det samma för rördrom och brun kärrhök, däremot 

minskar krickan i de södra delarna, grönbenan går tillbaka kraftigt, medans sothönan, 

sångsvanen och tranan ökar.  

 

7.3.2.3 Kärlväxter 

I åtgärdsprogrammen för hotade arter finns kärlväxter som främst är knutna till våtmarker. 

Gulyxne befinner sig här på sin nordgräns, och förekommer i Skåne, och Sverige, på enbart sex 

lokaler. Svarttåg har alltid varit mycket sällsynt, men växer på fuktäng på kalkunderlag och i 

rikkärr. Arten är rödlistad som akut hotad. Stor ögontröst finns på tio olika lokaler i Skåne och är 

även insådd på ett par lokaler där den tidigare funnits. Den hör hemma i det hävdberoende 

jordbrukslandskapet och växer normalt i kalkfuktängar, men förekommer i Skåne även i kalkkärr. 

Kärrnocka finns idag i ett enda område i Sverige, i nordöstra Skåne. Där fanns tidigare en 

livskraftig population som vissa år kunde uppträda i tusen individer, medan det andra år bara 

fanns ett fåtal individer. Arten har minskat mycket kraftigt under mer än 50 års tid. Det är ett 

nationellt ansvar att bevara livskraftiga populationer av kärrnocka och dess växtplatser. 

 

7.3.2.4 Mollusker 

Större agatsnäcka är en kalkkrävande mollusk som är helt bunden till rika sumpskogar och 

kalkkärr. Den är fuktighetskrävande och känslig för förändringar i hydrologin. 

Kalkkärrsgrynsnäckan är, som namnet antyder, också knuten till rikkärr . Den är spridd över 

landet, men inte vanlig. 

 

7.3.2.5 Mossor 

Mossorna är artrika i våtmarker. Vissa arter förekommer i fattigkärr, medan andra föredrar 

rikkärr. Utökas med mer information… 

                                                      
55Artdatabankens Artfaktablad om klockgroda, 2018. 
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7.4 Övergångsmiljöer 

Strandängar beskrivs i kapitlet Odlingslandskap (under gräsmarksmiljöer) eftersom dessa är 

hävdgynnade. Våtmarksmiljöer i anslutning till sjöar och vattendrag beskrivs i kapitlet Limniska 

miljöer. Sumpskogarna beskrivs i kapitlet Skog och andra trädbärande miljöer. 

 

7.5 Värdekärnor, värdetrakter och spridningsstråk  

Våtmarkernas funktion bör ses i ett avrinningsområdesperspektiv. Avrinningsområdets 

vattenområden såsom våtmarker, sjöar, vattendrag, småvatten och grundvatten är mer eller 

mindre sammanlänkade och påverkar varandra ömsesidigt fysikaliskt, kemiskt och biologiskt. 

Våtmarkernas vattenhållande funktion gör att biologiska och kemiska processer får tid att verka 

så vattenkvaliteten kommer att förändras genom fysikaliska, kemiska och biologiska processer. 

De är också sammanlänkade på annat sätt, till exempel fiskar utnyttjar våtmarker som lekplatser 

för att sedan vandra vidare via vattendrag och sjöar. Vid all fysisk planering bör den 

hydrologiska påverkan beaktas.  

Våtmarkernas ekosystemtjänster i bland annat skogslandskapet behöver lyftas fram. Dikning 

av våtmarker är något som påverkar båda vattendrag, sjöar och havet och bidrar till brunifiering 

enligt senare tids forskning. En grön infrastruktur behöver även göras för ekosystemtjänster, 

som komplement till den som behövs för bland annat hotade arter. 

Spridningsmöjligheterna för våtmarksarterna varierar stort. Fåglar och kärlväxter med 

vindspridda frön kan spridas långa sträckor, medan landlevande mollusker har extremt dålig 

förmåga att själva förflytta sig (men kan göra detta via andra djur). Fjärilar, som är en annan 

viktig våtmarksgrupp, ligger däremellan vad gäller spridningsförmåga. Någon kartläggning av 

våtmarkernas betydelse med utgångspunkt i konnektivitet har inte gjorts. 

När det gäller våtmarker i norr och i andra områden så har våtmarkerna andra funktioner än 

att bevara ovanliga arter. I detta sammanhang är myrmarkerna i norr intressanta. 

 

7.5.1 Värdekärnor för våtmarker 

Alla de kvarvarande rikkärren är värdekärnor, men de ligger så glest att de inte skapar 

värdetrakter. Enligt Aichimålen är ambitionen att 15 % av degraderade ekosystem ska 

restaureras, vilket för Skånes del innebär stora arealer då endast cirka tio procent av de 

ursprungliga våtmarksarealerna återstår. Det är störst chans att lyckas i återskapandet av 

våtmarksmiljöer i anslutning till redan befintliga våtmarker, eftersom arter då lätt kan sprida sig 

till den nya miljön.  

Kunskapen om var värdekärnorna finns i det skånska landskapet behöver kompletteras. 

 

7.5.2 Värdetrakter för våtmarker  

Det finns idag ingen analys av värdetrakter för våtmarker i Skåne och våtmarksarternas 

spridningsbiologi är relativt okänd. När våtmarkerna är kopplade till vattendrag och sjöar finns 

naturliga spridningssamband men då de ligger isolerade är det svårare att bedöma 

konnektiviteten. I norra Skåne framträder vissa trakter med en stor andel myrmarker som 
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klassats högt i våtmarksinventeringen. Dessa områden skulle kunna vara början på en 

precisering av värdetrakter för våtmarker i Skåne. 

 
Figur 7.5: Värdetrakter för våtmarker. Urval är gjort under framtagandet av Strategi för en grön struktur. Källa: 

Region Skåne 2004. 

 

7.5.3 Artpoolsanalysen  

Våtmarkerna i Artpoolsanalysen omfattar alltifrån högmossar och fattig- och medelrikkärr till 

rikkärr. De artrikaste organismgrupperna i artpoolen för våtmarker är kärlväxter och fåglar. Det 

finns ett stort geografiskt överlapp mellan var i landskapet artrika våtmarker finns och var vi har 

de artrikaste strandängarna. Trakter har inte pekats ut för våtmarkerna eftersom grundkravet på 

att minst 70 % av artpoolen ska finnas inom trakterna inte uppfylls.  

I artpoolen för våtmarker ingår 33 rödlistade arter. Våtmarker med många rödlistade arter 

förekommer främst i Kristianstadstrakten, längs kusten ner mot Simrishamn, i Fyledalen och i 

Vombsänkan, men även på Falsterbohalvön och Foteviken, Kullahalvön, Skälderviken och på 

Bjärehalvön. De rödlistade arterna förekommer främst i sump- och rikkärr, som har en fläckvis 

förekomst i Skåne och ligger på lite näringsrikare marker, såsom morän och lerjordar. Sump- 

och rikkärr är mer välinventerade än övriga våtmarkstyper, till exempel så inventerades alla 

länets rikkärr under 2006 till 2009. Länsstyrelsen anser att alla rikkärr i länet utgör värdekärnor. 

Eftersom kärren är små, spridda och ofta isolerade i landskapet bedömer Länsstyrelsen att det 

inte är meningsfullt att göra ytterligare analyser vad gäller grön infrastruktur av rikkärrens arter.  
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Figur 7.6. Artpoolskarta för rödlistade arter knutna till våtmarker i Skåne, där antalet arter presenteras per 2,5 x 

2,5 kilometersruta. Artpoolen innehåller totalt 33 arter från 4 925 observationer och den artrikaste rutan har fem 

arter. 

 

7.6 Hot, påverkanstryck och hinder för grön infrastruktur i våtmarker  

Under det senaste seklet har nästan en fjärdedel av Sveriges ursprungliga våtmarker försvunnit. 

Störst andel har gått förlorad i slättlandskapen i södra Sverige, och i Skåne och Mälardalen finns 

bara omkring en tiondel av den ursprungliga våtmarksarealen kvar.  

Även i resten av Europa har våtmarksarealen minskat genom åren. Redan innan år 1990 

försvann mer än 60 procent av Europas våtmarker, och ytterligare 4,8 procent försvann mellan 

1990 och 2006 som en följd av mänskliga aktiviteter. Endast 1,8 procent av Europas landareal 

består idag av våtmarker, och Sverige står för en stor del av den totala våtmarksarealen. Sverige 

är faktiskt ett av de mest våtmarksrika länderna i världen, och den största delen av våra 

våtmarksområden finns i Norrlands skogsbygder. Sverige kan därför sägas ha ett särskilt stort 

ansvar för våtmarker i Europa.  

Några av orsakerna bakom förlusten av våtmarker är utdikningar i skogsbruket, vilka står för 

drygt hälften av Sveriges totala våtmarksförlust, och sjösänkningar, vilka har förvandlat 40 

procent av våtmarkerna till jordbruksmark (Nationell satellitbaserad miljöövervakning av 

våtmarker). 

 

7.6.1 Dränering av landskapet 

I Sverige infördes redan 1994 ett förbud mot markavvattning i de delar av landet där flest 

våtmarker hade försvunnit, vilket gäller Skåne. Men trots ett förbättrat skydd visar den senaste 

rapporten från Habitatdirektivet att mer än hälften av Europas våtmarker beräknas ha ogynnsam 

till dålig bevarandestatus. I fjärranalysen av förändring i våtmarkernas status i södra Sverige 
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mellan år x och y konstaterades att 1,2% eller 180 hektar hade en säker förändringsindikation 

och ytterligare 0,6% en potentiell förändringsindikation (lägg till årtal). Förändringarna varierar 

mellan olika områden i Skåne och är störst i norra delen med över 3% förändring på vissa håll (t 

ex i Örkelljunga kommun). Generellt är den vanligaste förändringen dikning med 19,6% följt av 

hygge 19,5% och väg 17,7% (Satellitbaserad övervakning av våtmarker, 2018). 

Antalet småvatten har nästan halverats mellan 1940-talet och 1980-talet för att därefter 

återigen öka. Förändringen är störst bland de minsta småvatten (0-0.1 ha) som minskar kraftigt i 

framförallt åkermark. Sedan 1980-talet har antalet medelsmå småvatten (0.1-1 ha) ökat i 

gräsmark. Medelantalet småvatten har minskat och därmed småbiotopstätheten och 

förutsättningarna för växter och djur knutna till dessa att spridas och fortplanta sig i landskapet. 

Medelarean av småvatten, med eller utan genomflöde, har ökat sedan 1940-talet vilket skulle 

innebära att kvävereningspotentialen borde ha förbättrats. Förmodligen har dock även 

kvävebelastningen ökat avsevärt under samma tid (Länsstyrelsen 2005). 

 

7.6.2 Vattenreglering 

I oreglerade vattensystem varierar vattenståndet naturligt under året, vanligen med högst 

vattenstånd under vårfloden. Regleringar syftar i regel till att minska vattenståndsvariationen 

under året, till exempel för att skydda låglänta fastigheter. Växter och djur på stränder och i 

våtmarker är dock anpassade till regelbundna översvämningar och om de upphör påverkas 

många arter negativt. 

 

7.6.3 Näringstillförsel och kvävenedfall 

Våtmarker som ligger i odlingslandskapet påverkas av näringsläckage från kringliggande 

åkermarker och avloppsutsläpp. Störst blir förändringen i naturligt näringsfattiga miljöer där 

vegetationen är väl anpassad till den befintliga miljön. 

Även det atmosfäriska kvävenedfallet påverkar våtmarkerna. I Skånes Botaniska Förenings 

uppföljning av Floran i Skåne 2007 med Arterna och deras utbredning jämförs de båda regionala 

inventeringarna på 1930-70-talet och 1989-2006 för att konstatera förändringar. En av de 

faktorer som bedömdes som viktiga för tillbakagången av särskilt fattigkärrsarter var 

kvävenedfallet som främst uppkommer genom förbränning av fossila bränslen och sedan 

transporteras i atmosfären och deponeras med vind och regn. Mängden nedfall av 

kväveföreningar varierar från år till år och även mellan olika platser. Mätningar visar att 

kvävenedfallet varierar mellan 4 och 10 kg/hektar och år. Naturvårdsverket anger 5-10 kg kväve 

per hektar och år som kritisk belastningsgräns för mossar, men även mindre mängder påverkar 

ekologin. 

 

7.6.4 Klimatförändring 

Under åren 2008-2015 följdes Skånes floras uppgifter upp i projektet Miljö- och 

Floraövervakning i Skåne (Millora). Inventeringen av Skånes flora gjordes 1989-2005. Inom 

ramen för uppföljningsprojektet återinventerades 200 rutor. En av de största förändringarna ses 

i näringsfattiga våtmarker i Skåne med upp till 15% nedgång av arterna i denna miljö. Studien 

konstaterar att floraförändringarna är fortsatt stora, och troligen till och med snabbare under 

2000-talet jämfört med 1900-talet, men att orsakerna till förändringarna är andra. Medan 

utdikningen var den huvudsakliga orsaken bakom 1900-talets förändringar, är det idag 

klimatförändringar som driver floraförändringarna. 
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Klimatförändringar kan även leda till att grundvattennivåerna sjunker under torra somrar på 

grund av högre avdunstning vid högre temperaturer. Det leder till att våtmarkerna torkar ut 

tidvis och förutsättningarna för många arter försvinner. 

 

7.6.5 Igenväxning 

Igenväxning med träd och buskar utgör ett stort hot mot rikkärren i Skåne. Merparten av länets 

rikkärr är påverkade av dikning, och vid dikesrensning av befintliga diken fördjupas dessa ofta 

vilket leder till fortsatt dränering och torrläggning. Även andra våtmarksmiljöer växer igen vilket 

påverkar flora och fauna negativt. 

 

7.6.6 Exploatering 

Omfattande arealer våtmarker påverkas av ingrepp i samband med ny bebyggelse, 

industrietableringar, vägdragningar, skogsbilvägar och torvtäkt.  

Täktverksamhet krävde inget tillstånd fram till 1975. Tidigare täktverksamhet är därför dåligt 

känd. För tillfället pågår torvbrytning på ett antal platser i länet. De direkta ingreppen bör kunna 

styras genom kommunernas och andra myndigheters planering. 

 

7.6.7 Invasiva arter 

Exempel på invasiva arter i våtmarker är sjögull, skunkkalla och vattenpest. Dessa arter har hög 

spridningsförmåga och kan snabbt konkurrera ut ursprunglig våtmarksflora. Den främsta 

anledningen till att dessa arter finns i den skånska naturen är att de planterats in i dammar av 

estetiska skäl samt släppts ut från akvarier. 

 

7.7 Uppgifter om befintliga bevarandeinsatser  

7.7.1 Områdesskydd 

2017 är cirka 2 585 hektar av våtmarkerna i Skåne skyddade, vilket motsvarar 6% av 

våtmarksarealen. Av myrskyddsplanens 35 utpekade områden har 23 formellt skydd. Av dessa är 

8 lokaler Natura 2000-områden. Ytterligare 2 940 hektar måste skyddas innan målen i 

myrskyddsplanen uppnås (Miljömålsuppföljning, 2017). 

 

7.7.2 Semiaquatic Life 

SemiaquaticLIFE 2016 – 2020 syftar till att återskapa habitat för semiakvatisk fauna, till exempel 

groddjur och trollsländor. Under de kommande åren ska man inom projektet utföra åtgärder 

som restaurering, bekämpning av invasiva arter, nyanläggning av dammar och utsättning av 

arter i de elva skånska våtmarksområden som ligger inom Natura 2000-områden. 

 

7.7.3 LIFE to Addmire 

Projektet var medfinansierat av LIFE+, EU:s miljöfond, och pågick åren 2010 till 2015. Syftet var 

att återställa 35 utdikade och igenvuxna våtmarker och myrmarker i sju län. Alla områden är 

Natura 2000 områden. I Skåne har åtta områden ingått i projektet: Dagstorps mosse, 

Djurholmamossen, Fjällmossen, Skoggårds ängar, Älemossen, Söderåsen, Tranröds mosse och 

Åraslövs mosse. 
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Figur 7.7. Bildserie från Traneröds mosse i Skåne. Den översta bilden är en flygbild från 1947. Mossen är i princip 

helt trädfri. Nästa bild är från 2007. Mossen har nu omfattande trädväxt, som vandrat in från ytterkanterna och 

når långt in på mosseytan. Sista bilden är från 2014. Omkring 114 hektar har röjts fri från sly och tallar. Mossen är 

nu åter mer öppen och trädfri. 
 

7.7.4 Nyanlagda våtmarker 

Mellan år 2000 och 2011 anlades och restaurerades 2 100 hektar våtmarker i Skåne. Drygt 1000 

hektar är ny vattenyta. Resterande del är skyddsområde som avsatts runt våtmarkerna. Denna 

areal inkluderar förutom stöd från Landsbygdsprogrammet, även tidigare stödformer som till 

exempel LIP. 

Under perioden 2012 till 2016 anlades ytterligare 741,9 hektar våtmark. 

 

7.7.5 Våtmarkssatsningen 

Från 2018 och tre år framåt kommer 200 miljoner kronor att satsas på olika våtmarksåtgärder på 

nationell nivå. Syftet med satsningen är att stärka landskapens förmåga att hålla kvar och 

balansera vattenflöden samt öka vatteninfiltrationen till grundvattnet för att därigenom bidra till 

en förbättrad vattenförsörjning. Medlen kanaliseras via länsstyrelsernas förvaltning och genom 

Lokala Naturvårdssatsningen (LONA). För 2018 har Länsstyrelsen Skåne fått 5,3 miljoner till 
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restaurering och anläggning av våtmarker inom skyddade områden. Fördelningen till 

våtmarkssatsningen inom LONA är ännu inte klar. 

  

7.8 Förvaltning och ägande 

Text skrivs senare om detta… 

 

7.9 Ekosystemtjänster 

Våtmarker erbjuder många olika ekosystemtjänster som är till nytta för människan. Två av de 

viktigaste är reglering av vattenflöden och rening av vatten. Våtmarker är områden som 

säsongsvis översvämmas och då kan magasinera vattenmängder som sedan mer långsamt 

rinner vidare till vattendrag, sjöar och hav eller infiltreras till grundvattnet. Våtmarker bidrar även 

till en naturlig rening av näringsämnen och föroreningar, som annars skulle kunna ge skadliga 

effekter. En stor del av reningseffekten utgörs av sedimentering av partiklar, men även 

denitrifikation (då kväve återgår till gasform genom kemisk påverkan i våtmarken) är en viktig 

process. En väl fungerande våtmark är dessutom en effektiv kolsänka, det vill säga bidrar till att 

minska växthusgasen koldioxid i atmosfären. 

Våtmarkerna uppmärksammas allt mer för sin roll för rekreation och friluftsliv – och därmed 

för folkhälsan. Småvatten och våtmarker är även viktiga för jakt och fiske, två aktiviteter som 

utgör en betydelsefull del av friluftslivet. 

Restaureringen av Klingavälsån vid Vombs ängar kunde genomföras efter en prövning av 

Miljödomstolen. Kostnaden för restaurering redovisades till 2,6 miljoner kronor. Nyttan 

uppskattades till totalt 4,4 miljoner kronor bland annat på grund av att våtmarkerna genererade:  

• förbättrade betingelser för våtmarksfågel 

• ökad biologisk mångfald 

• ökat rekreationsvärde 

• nytta för forskning och undervisning 

•  minskad näringsbelastning.  

Närmare 75% av nyttan kunde hänföras till minskad näringsbelastning i recipienten. Den övriga 

miljönyttan uppskattades med den så kallade resekostnadsmetoden, som får anses ge en 

mycket försiktig (låg) uppskattning. Nyttan överskred alltså ändå med råge kostnaden. Projektet 

blev tillåtligt och genomfördes med stor framgång. 
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Figur 7.8: Klingavälsån vid Vombs ängar. Foto: Urban Emanuelsson (januari 2003). 

 

7.10 Våtmarker med särskild betydelse för sociala funktioner  

Generellt är våtmarker av naturliga skäl svårtillgängliga. De har ändå stora sociala värden genom 

sin rika biologiska mångfald och unika upplevelsevärden. Större, sammanhängande 

våtmarksområden som Kristianstads vattenrike och Vombsänkan har gjorts tillgängliga och är 

viktiga besöksområden för friluftslivet. De erbjuder bland annat goda möjligheter för vandring, 

paddling och fågelskådning. Större mossar som Djurholmamossen, Fjällmossen och Traneröds 

mosse ger en för länet unik vildmarkskänsla där man kan uppleva stillhet och avskildhet. Även 

här har åtgärder gjorts för att öka tillgängligheten genom utsiktstorn och spångade leder. 

Småvatten bidrar till ett varierat landskap som förstärker upplevelsen för friluftslivet. Att se och 

höra groddjur spela i vattnen är en speciell naturupplevelse. 

7.11 Målkonflikter i förhållande till andra samhällsintressen och mål  

Nyanläggning och återskapande av våtmarker på framförallt åkermark kan innebära konflikter 

med jordbruksproduktionen och innebär i vissa fall stora kostnader då priset på åkermark 

generellt är högt i Skåne. Ökade krav på rationalisering inom jordbruket kan stå i konflikt med 

bevarande och anläggning av småvatten på åkermark. Det finns också en risk för konflikt mellan 

befintliga naturvärden och anläggande av våtmarker. För fiskeintressen finns risk att 

vandringshinder skapas, att lågvattenföringen minskar, att temperaturen höjs eller att nya arter 

introduceras. Utbyggnad av tätorter och förtätning kan stå i konflikt med bevarandet av 

tätortsnära våtmarker och småvatten.  

Vissa slag av åtgärder leder dock sällan till konflikter med andra miljöintressen. Det gäller till 

exempel inrättning av översilningsängar eller fasning av kanalkanter, återställande av tidigare 

bottennivåer och strömsträckor samt återställning av hydrologiska förhållanden, genom till 

exempel ändring av vattendrags lopp till meandrande sträckningar. 
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8. Odlingslandskap 

8.1 Allmän beskrivning av odlingslandskap 

Skåne består till största delen av ett odlingslandskap. Åkermark står för 51% av landarealen 

(450 000 hektar), vilket kan jämföras med övriga landets 8%. Betesmarken omfattar cirka 6% 

(58 000 hektar) (SCB 2009). Den svenska åkermarken är klassad i en tio-gradig skala. De tre 

högsta klasserna med den högsta produktionsförmågan finns enbart i Skåne och utgör här 

nästan hälften av åkerarealen. Exploateringstrycket är dock hårt och ansenliga arealer har eller 

planeras bli bebyggda eller exploateras på andra sätt. Den största förändringen av 

odlingslandskapet under de senaste 150 åren är den kraftiga minskningen av naturliga 

gräsmarker, områden där vi också finner den största biologiska mångfalden i odlingslandskapet. 

 

8.1.1 Markhistoria  

Det skånska kulturlandskapet har genomgått storskaliga förändringar under 1800- och 1900-

talen. Den mest markanta är förlusten av extensivt hävdade fodermarker, naturbetesmarker och 

slåtterängar. Arealen naturbetesmark i det skånska landskapet är idag omkring 1 % av vad den 

var på 1700-talet. Dåtidens skånska landskap var ännu präglat av ett bete och slåtter och 

betydligt mer än hälften av Skånes yta, kanske ända upp mot tre fjärdedelar, utnyttjades för 

dessa ändamål. Med undantag för mycket branta eller fuktiga partier betades all utmark 

inklusive skogen. Dessutom betades inägornas åkrar på hösten, och de år de låg i träda. I våra 

dagars Skåne är betes- och slåttermarker, liknande de som fanns på 1700-talet, mycket sällsynta.  

Åkermarken hade en begränsad utbredning på 1700-talet och var kraftigt beroende av 

djurhållningens gödseltillskott. Med skiftesreformerna och teknikutvecklingen kunde 

åkermarken expandera kraftigt och nådde sin största utbredning i början av 1900-talet. Därefter 

har många åkermarker i skogs- och mellanbygder planterats med skog eller övergått i 

betesmark, medan åkermarkerna i slättbygderna rationaliserats till stora enheter med få inslag 

av småbiotoper. 

 
8.1.1.1 Naturbetesmarker 

I samband med skiftena delades utmarkerna upp mellan olika fastigheter från att ha brukats 

gemensamt. Naturbetesmarker i olika delar av landskapets kom därefter att behandlas på olika 

sätt. De bästa partierna odlades normalt upp, medan man fortsatte beta mindre produktiva 

områden efter att ha inhägnat dem. Betet i dessa hagar kom att likna det som tidigare 

förekommit i den gamla utmarken. Det bör dock påpekas att hagar förekommit i anslutning till 

inägorna redan före skiftena. Här kunde man hålla kalvar, värdefulla avelsdjur eller oxar och 

hästar som behövdes för det dagliga arbetet. Under 1800-talets första hälft kom många av de 

gamla utmarker som fortfarande bar gles skog att öppnas upp ännu mer. Detta skedde genom 

ren kalhuggning utan återplantering, genom tillfälliga svedjeodlingar och genom ett omfattande 

bete i kombination med vedtäkt. Från 1870 började man emellertid i stor omfattning att 

plantera skog på dessa marker, och kring sekelskiftet 1900 upphörde en stor del av skogsbetet. 

Skogsplanteringar på gammal utmark har fortgått under hela 1900-talet. Framförallt under 

1950- och 1960-talen beskogades till exempel avsevärda arealer enbuskmark. Många av de 

utmarksrester som inte skogsplanterats har efter det att betestrycket minskat eller helt upphört 

fått växa igen. Av de betesmarker med utmarksursprung som fortfarande betades cirka 1950 har 
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åtskilliga därefter, genom att de gödslats, fått sin vegetation avsevärt förändrad. Tidigare artrika 

betesmarker har kommit att domineras av en artfattig örtflora och ett fåtal högproducerande 

gräs. En liknande flora har också flertalet av de många betesmarker som finns på tidigare 

uppodlad mark, eftersom koloniseringen av naturbetesmarkens arter går långsamt framföra allt 

på lerjordarna.  

 
8.1.1.2 Slåttermarker 

Inägornas trädbärande ängar kom efter 1800-talets skiften att reduceras starkt, för att vid mitten 

av 1900-talet vara nästan helt borta ur landskapet. Stora fuktängsområden dikades efter skiftena 

och blev åker eller ängavattningssystem. Runt år 1900 kom en andra period med kraftig 

tillbakagång för fuktängen, dels genom att ängavattningssystemen förföll och övergavs, dels 

genom utdikning och uppodling. Under det senaste halvseklet har dessutom stora 

fuktängsarealer vuxit igen med vide, björk och al. Kvarvarande hävdade fuktängar har förändrats 

genom att de betas och få arealer slås idag. De i början av 1900-talet kvarvarande naturliga 

frisksängarna försvann nästan totalt under perioden 1900–1950, då de lämpade sig väl för 

handelsgödsling. De idag kvarvarande friskängarna liknar till stor del de rena kulturvallarna och 

används både för höproduktion och bete. Torrängarna har däremot i viss mån bevarats med sin 

ursprungliga flora, då de inte, i samma mån som friskängarna, går att gödsla upp. Många har 

dock blivit planterade med skog. Kvarvarande slåttermarker finns främst på fuktiga marker och 

det återstår mycket lite slåtter på friska och torra marker.  

 
8.1.1.3 Åkermarker 

Den stora omvandlingen av åkermarkslandskapet skedde under 1800-talet efter 

skiftesreformerna. Ny odlingsteknik med bättre plogar, tegelrör för täckdikning, spadar för 

dikning, vallodling och nya grödor bidrog till att expandera åkermarkerna. Ökad avkastning 

kunde försörja en större befolkning som i sin tur odlade upp mer ängs- och betesmark till 

åkermark. Åkermarken nådde sin största utbredning i början av 1900-talet då cirka 590 000 

hektar var åkermark i Skåne (SCB). Därefter har åkerarealen åter minskat. 

Tiden efter 1950 har inneburit omvälvande förändringar för jordbruket, beträffande teknik 

och produktionsinriktning, markanvändning och storleksstruktur. Beaktas även raden av 

jordbruksanknutna industrier finner vi att utvecklingen inom näringen starkt påverkat både det 

öppna landskapet och andra bygder. Inom loppet av ett par årtionden efter 1900-talets mitt 

slogs flertalet mjölkdjursbesättningar ut i slättbygden. Med hästar och kor försvann också 

huvuddelen av vallodlingen. Slätten kom att karaktäriseras av ensidigt jordbruk inriktat på ett 

fåtal grödor, i första hand vete och korn, raps och sockerbetor. Maskinkultur och specialisering 

gjorde det möjligt att hantera större arealer, samtidigt som arbetsinsatsen minskade. 

Kvarstående ”landskapselement” blev till odlingshinder. Markvägar och öppna diken lades igen, 

åkerholmar undanskaffades och håligheter fylldes ut, trädrader höggs undan och stenmurar 

grävdes ner.  
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Figur 8.1. Förändrad markslagssammansättning i det skånska landskapet under 1000 år. Tillbakagången för 

naturbete och äng framträder särskilt tydligt (referens ska läggas till). 

 
Figur 8.2. Exempel på förändring av åkermarken 1939-2016. (Tom Espgard, presentation 2016). 

 

8.1.2 Beskrivning av naturtyper  

 
8.1.2.1 Åkermark 

Åkermarken i Skåne är koncentrerad till sydvästra halvan av regionen, samt ett område på 

Kristianstadslätten i öster. Den odlas idag intensivt med få grödor, och inslag av andra växter 

och djur är mycket litet under odlingssäsongen på grund av mekanisk och kemisk bekämpning. 

Brödsäd, oljeväxter och sockerbetor odlas framför allt i västra och södra Skåne, potatis i Båstads 

och Kristianstads kommuner, medan fodersäd och vall mest odlas i området längs den 

diagonala gränsen mellan slätt- och skogsbygd, det som förr kallades mellanbygden. Skåne har 

länge varit landets ledande producent av brödsäd. Hektaravkastningen är den högsta i landet 
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för nästan alla odlade grödor. Länet är också ledande inom trädgårdsodling. Mest välkända är 

fruktodlingarna på Österlen.  

Fram till mitten av 1900-talet var inslaget av åkerogräs betydande, och bidrog till en rikare 

biologisk mångfald än i dagens landskap. Dessutom låg betydande arealer i träda varje år, något 

som också bidrog till ett rikare biologiskt liv i åkerlandskapet. Idag är det jordbrukspolitiken som 

påverkar förekomsten av mindre intensivt odlade arealer i form av skyddszoner längs vattendrag 

och småvatten. 

 

 
Figur 8.3: Odlingslandskapet i Skåne 2018. Källa Länsstyrelsen, Lantmäteriet och Jordbruksverket. 
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8.1.2.2 Småbiotoper och linjära element i odlingslandskapet 

Skyddszoner och småbiotoper, som stenmurar, småvatten och brynmiljöer, har stor betydelse 

för den biologiska mångfalden i odlingslandskapet. Någon heltäckande kartläggning av 

småbiotoper finns inte i Skåne, men storleken på brukningsenheterna har troligen betydelse för 

tätheten av linjära element i form av gräsremsor, buskar, trädrader och stenmurar på gränsen 

mellan enheterna. Småvatten och kärr i odlingslandskapet påverkas ofta av näringsläckage och 

spridning av kemiska bekämpningsmedel från åkermarken, vilket påverkar den biologiska 

mångfalden negativt. Fristående äldre träd är idag mycket sällsynta ute i åkermarken och står 

främst längs vägar och i ägogränser. 

 
8.1.2.3 Gräsmarksmiljöer  

 

8.1.2.4.1 Betesmark 

Naturbetesmarker och betesmarker är koncentrerade till mellersta och östra Skåne, till 

övergången mellan de öppna odlingslandskapen i sydväst och skogslandskapet i nordöst. 

Många betesmarker ligger också i ett band mellan Båstad och Simrishamn. Det finns också en 

hel del betesmarker i Vombsänkan, på Romeleåsen och i Sjölandskapet i södra Skåne samt på 

Kristianstadslätten i östra Skåne. 

Betesmarken är den viktigaste naturmiljön i odlingslandskapet för biologisk mångfald och 

grön infrastruktur. Betesmarken i det skånska landskapet skiljer sig mycket åt, från kraftigt 

gödslad betesmark på tidigare åkermark till naturbetesmarker som aldrig odlats upp eller 

påverkats av gödsel. Det finns även en stor variation i topografi, fuktighet och förekomst av 

buskar och träd. En stor del av de skånska betesmarkerna utgörs dock av variationsrik 

naturbetesmark med många våtmarker och äldre trädpartier. I ängs- och betesinventeringen 

2002–2004 redovisas 21 942 hektar betesmark med höga naturvärden. Inventeringen 

lokaliserade också 3 130 hektar betesmark med restaureringsmöjligheter.  

 

8.1.2.4.2 Slåttermark 

Slåtterhävdade ängar uppvisar en mycket artrik flora och fauna som är anpassad till och gynnad 

av den återkommande störningen. Slåtterstörningen skiljer sig från betesstörningen och ger 

andra arter möjlighet att etablera sig och medger om slåttern inte sker för tidigt att insektslivet 

gynnas av den rika blomningen. Traditionellt har slåtter främst skett på fuktiga eller busk- och 

trädrika marker medan torrare marker främst betats då avkastningen för slåtter blir sämre. I 

ängs- och betesinventeringen 2002–2004 redovisas 1274 hektar äng och ytterligare 142 hektar 

betesmark som har slåttergynnade arter och skulle kunna bli äng. Skåne har ett särskilt ansvar 

för kvarvarande slåttermarker med en femtedel av all ängsmark i landet. Mest ängsareal fanns i 

Kristianstads (508 hektar) och Lunds kommun (302 hektar). I Länsstyrelsens utvärdering av 

miljöersättningssystemet 2013 framgår att hela 1 955 hektar slåtteräng fick miljöersättning. De 

tillkommande arealerna i miljöersättningssystemet kan vara marker som inte uppfyller kriterierna 

i ängs- och betesinventeringen men har höga faunistiska värden till exempel strandängar. De 

kvarvarande slåttermarkerna är ofta så små att de är svåra att lokalisera i (figur 8.3). 

 
8.1.2.4.3 Övriga gräsbärande miljöer 

En hel del värdefulla gräsmarker ligger utanför det traditionella odlingslandskapet och missas 

därför i ängs- och betesmarksinventeringarna och miljöersättningsystemet. Hit hör bland annat 
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flygfält, vägkanter, kraftledningsgator, golfbanor, täkter och delar av de militära övningsfälten 

som inte betas. Dessa miljöer går delvis in i sandmarksmiljöer som beskrivs i kapitlet 

Sandmarker. Allt eftersom arealen hävdade naturliga gräsmarker minskar i landskapet blir övriga 

öppna gräsmarker allt viktigare, då de utgör spridningsstråk för olika gräsmarksarter, till 

exempel längs kraftledningar och vägar. 

 

8.2 Regionala måldokument för odlingslandskap 

Det viktigaste regionala måldokumentet för naturtypen odlingslandskap är miljökvalitetsmålet. 

 

8.2.1 Miljökvalitetsmålet  

Det övergripande målet i miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap är att: ”Odlingslandskapets 

och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas 

samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks”. Detta 

innebär bland annat att jordbruksmarken har så låga halter av föroreningar att ekosystemens 

funktioner, den biologiska mångfalden och människors hälsa inte hotas. Det innebär även att 

odlingslandskapet är öppet och variationsrikt, med betydande inslag av hävdade 

naturbetesmarker och slåtterängar, småbiotoper och vattenmiljöer så att odlingslandskapet 

därigenom erbjuder livsmiljöer och spridningsvägar för vilda växt- och djurarter. Dessutom ska 

odlingslandskapets värden för friluftslivet värnas och bibehållas samt tillgängliggöras för 

människor. 

 

8.3 Värde för biologisk mångfald  

Störst betydelse för den biologiska mångfalden i Skåne har de naturliga gräsmarkerna, det vill 

säga naturbetesmarker och slåtterängar med lång kontinuitet. Men även i åkermark, och 

speciellt i övergångszoner mot andra markslag, finns en rad miljöer som är viktiga för den 

biologiska mångfalden. Åkerogräs har blivit mycket sällsynta, särskilt i helåkersbygdernas 

intensiva odlingar, medan mellan- och skogsbygder fortfarande har en del inslag på mindre 

intensivt brukade marker.  

 

8.3.1 Åkermark 

Återkommande störning av marken i form av åkerbruk där endast en växtart gynnas medför 

svåra livsbetingelser för flertalet arter. Under våren och på hösten är solinstrålningen till den 

blottlagda marken hög, vilket ger speciella förutsättningar. Markbearbetningen påverkar både 

floran och mikrofaunan i marken. Generalister bland mark- och växtlevande insekter som kan 

tillgodogöra sig den ensidiga födan kan dock förekomma på åkermarken. Typiska fågelarter är 

stäpp- och hedknutna arter som sånglärka, rapphöna och kornsparv. Flertalet arter är dock 

beroende av förekomsten av småbiotoper, korta avstånd till åkerkanter, och inslag av åkerogräs 

för att trivas. Ju mer mosaikartat åkerlandskapet är, ju fler arter kan trivas. Förekomsten av träda 

i åkerbruket ger livsmiljöer för en lång rad arter, och ger rikligt med både skydd och föda. 
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8.3.2 Småbiotoper och linjeelement 

För åkerlandskapets flora och fauna är småbiotoper och åkerkanter avgörande. Vanligast 

förekommande är gräs- och örtremsor mellan brukade åkerfält och mot annan markanvändning. 

Buskar och träd etablerar sig på åkerkanterna och bildar ridåer i landskapet, vilket gynnar många 

insekter och fågelarter. Impediment i åkermarken ligger visserligen oftast isolerat från andra 

liknande miljöer, men kan också hysa en hel del arter.  

Linjeelementen i åkerlandskapet är mycket viktiga för den biologiska mångfalden och den 

gröna infrastrukturen. Gräsremsor, vägrenar, busk- och trädrader, bryn mot skogsmark, alléer 

och stengärden knyter ihop odlingslandskapet med angränsande naturmiljöer och bildar ett 

nätverk av spridningsvägar för växter och djur i landskapet, samtidigt som de utgör livsmiljöer 

för odlingslandskapets arter. 

 

8.3.3 Gräsmarksmiljöer   

8.3.3.1 Torra gräsmarker 

Torr gräsmark omfattar de flesta av våra hävdade betesmarker från torra till friska marker. 

Örtrikedomen är ofta hög. Även insektslivet är vanligtvis rikt om betestrycket hålls på en lämplig 

nivå så att markerna förblir öppna men blommor får gå i blom och sätta frön. Många av de 

insektsarter som ingår i artpoolen lever på väldränerade jordar och kan dessutom även hittas på 

sandiga marker.  

De torra gräsmarkerna sträcker sig över stora delar av skånska odlingslandskapet med 

koncentrationer och värdetrakter i Vombsänkan och vidare mot Fyledalen, sydvästra Skånes 

betesmarker och Bjärehalvön samt det småbrutna landskapet från södra Linderödsåsen och 

vidare mellan Hörby och Sjöbo.  

På kalkrikare torra gräsmarker förekommer en del orkidéer och sällsynta svampar. Flera av 

arterna som förekommer på torrare gräsmarker omfattas av åtgärdsprogram, däribland 

fältnocka, smalbladig lungört, vilda bin, ängssvampar och skalbaggar. Mycket stora värden är 

knutna till de gamla och grova träd som finns i träd- och buskklädda gräsmarker. Dessa är 

hemvist för väldigt många arter, såsom mossor och lavar, vedlevande svampar, skalbaggar och 

andra insekter, fåglar, grodor och fladdermöss. På grund av igenväxning hotas många av dessa 

gamla träd 

 

8.3.3.2 Fuktiga gräsmarker 

Fuktiga gräsmarker finns främst längs vattendragen i Klingavälsåns och Helge å:s 

avrinningsområde samt insprängda i flertalet hävdade gräsmarker i landskapet. Fuktiga 

gräsmarker omfattar både näringsrikare fuktängar och näringsfattigare fukthedar och 

förekommer naturligt i svackor i landskapet och längs vattendrag och sjöar. Traditionellt har 

fukthedarna hävdats med bete och slåtter, men på grund av utebliven hävd under de senaste 

årtiondena (främst slåtter) så växer många marker igen. Habitatet har därför minskat kraftigt i 

det skånska landskapet. På näringsfattigare marker med torvbildning förekommer den 

risdominerade fuktheden.  

Fuktängen varierar från gräs- och starrdominerade marker till högörtängar längs sjöar och 

vattendrag. De kan vara mycket örtrika, vilket gör dem till viktiga miljöer för insekter och fåglar.  

I värdekärnorna för fuktiga gräsmarker kan man fortfarande finna en hel del ovanliga örter 

som klockgentianan och fjärilen alkonblåvinge, som är knuten till just klockgentianan. 
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8.3.4 Strandängar 

Strandängar har funnits i stor omfattning i hela det skånska landskapet under flera tusen år. 

Flertalet strandängar har idag torrlagts, fyllts ut, bebyggts eller lämnats till igenväxning. De 

kvarvarande skånska strandängarna kännetecknas av en hävdgynnad och relativt 

näringspåverkad flora. I inlandet utgjordes de traditionellt av slåtterhävdad sidvallsäng, som förr 

var vanlig längs sjöar och vattendrag. Regelbundna översvämningar gav strandängen en naturlig 

näringstillförsel, som med dagens näringsbelastning har övergått till övergödning. Längs 

kusterna var strandängen framförallt utmark för de betande djuren. Hävden har stor betydelse 

för de arter som förekommer på strandängen och de flesta strandängar hålls idag öppna med 

betande djur. Vegetationen på strandängarna påverkas av växlingarna i vattenståndet, isar som 

skrapar under vintrar och saltvatten. Dessa faktorer ger en mer eller mindre tydlig zonering av 

strandängen.  

De hävdade strandängarna har en avgörande betydelse för återstående populationer av 

vadarfåglar, där rödlistade sydlig kärrsnäppa och rödspov är de mest hotade. Strandängarna har 

även stor betydelse för rödbena, tofsvipa, enkelbeckasin och storspov, arter vars bestånd 

minskar. För att hysa fler individer av dessa arter och bära livskraftiga populationer krävs att 

strandängarna har 

• viss storlek (enskilda områden bör sannolikt vara minst 50 hektar och det bör finnas 

flera hundra hektar som är någorlunda sammanhängande) 

• lämpligt anpassad hävd med bete och/eller slåtter 

• fungerande hydrologi med regelbundet återkommande översvämningar 

• saknar träd och buskar som annars attraherar bevingade predatorer 

• låg predationsnivå där räv och grävling ofta visar sig vara det starkaste hotet  

• ostörda förhållanden (speciellt under häckningstid).  

Vissa strandängsområden, speciellt längs kusten i sydväst, har stor betydelse för hotade 

groddjur som grönfläckig padda och strandpadda. Betydelsefullt är större strandängsområden 

som hänger ihop och kan erbjuda lämpliga grodmiljöer i form av grunda vattensamlingar och 

diken med flacka slänter. Strandängarna har också stor betydelse för vissa grupper och arter av 

skalbaggar och för flera kärlväxtarter.  

 

 

8.3.5 Övriga gräsbärande miljöer 

 

8.3.5.1 Vägkanter 

En stor grupp av de växter som idag finns och sprids längs vägkanten är knutna till det gamla 

jordbrukslandskapet med dess ängs- och betesmarker. I Sverige har över 100 av de kärlväxter 

som finns upptagna på den svenska rödlistan över hotade arter återfunnits i vägkanter. 

Samtidigt är vägkanter också en etableringsmiljö för invasiva arter som sedan har lätt att sprida 

sig i landskapet. Ett exempel på detta är lupiner som i vissa trakter har spridit sig aggressivt 

längs vägkanter. 

Idag slår Trafikverket vägkanter för att skapa en ökad sikt åt trafikanter som färdas på vägen. 

Slåtter av vägkanter har en påtaglig positiv effekt på den biologiska mångfalden och efterliknar 

delvis den historiska slåtterhävden. Tidpunkten för slåtter av vägkanter är ofta inte optimal för 

den biologiska mångfalden, men särskilt värdefulla avsnitt har inventerats och i vissa delar av 
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landskapet tas hänsyn till floravärden vid skötsel. Det bästa är om slaget hö kan tas bort från 

vägkanten för att reducera näringstillförseln.  

 
8.3.5.2 Kraftledningsgator 

Kraftledningsgator och vindkraftverk kan ha stor betydelse för bevarandet av arter och miljöer, 

framförallt i odlingslandskapet. De fungerar i de flesta fall som komplement till traditionella 

livsmiljöer (till exempel betesmarker och ängar), men kan även utgöra huvudbiotop om den 

ursprungliga miljön försvunnit eller kraftigt försämrats och skapa korridorer mellan lämpliga 

habitat.  

Det är den regelbundna skötseln av kraftledningsgatorna som har skapat de öppna miljöer 

som påminner om de traditionella livsmiljöerna. Det viktigaste arbetet med naturvårdande 

skötsel i kraftledningsgator är att bevara och utveckla de befintliga värdena, men även 

nyanläggning av biotoper och strukturer kan vara ett sätt att gynna den biologiska mångfalden. 

Skötseln anpassas då till värdena, och kan innebära allt från ren hänsyn till slåtter av värdefulla 

gräsmarker. 

 
8.3.5.3 Golfbanor 

Under 1990- och 2000-talen ökade intresset för att spela golf i Skåne och många nya banor 

etablerades. Golfbanorna etableras främst i odlingslandskapet där befintliga småbiotoper 

införlivas i banan och kompletteras med nya småvatten, dungar, sandbunkrar och andra hinder 

för att försköna landskapet. Störst värde har de stora ruffarna mellan banorna där gräs och örter 

får växa som i ängsmark och endast slås vissa år. Golfbanor kan ha ett mycket rikt biologiskt liv 

och på sandiga marker skapas förutsättningar som gynnar en lång rad hotade arter. Flera 

golfbanor är också viktiga miljöer för hotade groddjur som lever i dammar och våtmarker. 

 

8.3.5.4 Flygplatser och militära övningsfält 

Militärens övningsverksamhet var som mest omfattande i slutet av 1900-talet och i takt med att 

försvarsmakten avrustat har många övningsområden idag annan verksamhet. Kvarvarande 

övningsfält har en mycket rik biologisk mångfald och tack vare sin storlek utgör de några av 

Skånes viktigaste kärnområden för biologisk mångfald. Revingefältet, Ravlunda, Rinkaby och 

Kabusa är alla sandiga marker och beskrivs i kapitlet Sandmarker.  

Inom övningsfälten finns dock stora arealer som inte är sandmarker och som ger möjlighet 

för flora och fauna som trivs i friska till fuktiga marker. Kring flygplatserna i Ängelholm, 

Kristianstad och Sturup finns stora gräsytor som delvis har betydelse för en artrik biologisk 

mångfald. I Kristianstad ligger dessa marker dessutom inom ett område med många sandmarker 

och ingår i en sammanhängande struktur. 

 

8.4. Övergångsmiljöer 

Förutom naturliga gräsmarker är övergångsmiljöerna i odlingslandskapet de viktigaste miljöerna 

för biologisk mångfald. Övergångsmiljöer inkluderar bland annat bryn mellan odlingsmark och 

skog, betesmark och åkermark, och odlingsmark och bebyggelse samt våtmarker, 

trafikinfrastruktur, sjöar och vattendrag. Övergångsmiljöer har ofta hög solinstrålning, förekomst 

av många arter av lövträd och buskar, samt inslag av örter och gräs. Samtidigt är förhållanden 

för rena gräsmarksspecialister eller skogsarter inte optimala. Många arter är dock beroende av 
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flera olika habitat under sin livscykel och övergångsmiljöerna har med stor sannolikhet stor 

betydelse för en rad arter i både odlingslandskapet och skogslandskapet. Övergångsmiljöerna är 

också ofta linjära element i landskapet och kan fungera som viktiga spridningsvägar. I en 

täthetsanalys av arealen bryn i södra Sverige utmärker sig Skånes mellanbygder genom att ha 

de högsta koncentrationerna av potentiella bryn (Figur 8.4). 

 
Figur 8.4. Täthetsanalys av lövbryn i södra Sverige (Länsstyrelsen i Örebro län, oktober 2017). De olika färgerna i kartan visar areal 
potentiella 10 meter breda lövbryn inom 5x5 km. Informationen om potentiella lövbryn är hämtad från en analys av mosaikartad 
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öppen mark som länsstyrelserna beställt från Geografiska informationsbyrån (GIB) inom arbetet medhandlingsplaner för grön 
infrastruktur. (källa Övergångszoner mellan skog och jordbruksmark, Rapport 2018:14) 

 

En mosaikindexanalys visar också tydligt på det skånska landskapets mosaikartade karaktär. Den 

skånska diagonalen mellan Båstad och Simrishamn framträder tydligt med den högsta 

markmosaiken i mellanbygden. Det rena odlingslandskapet och skogslandskapet är av naturliga 

skäl mindre mosaikartade 

 

 

 

Figur 8.5. Mosaikmarker på jordbruksmark för södra Sverige är ett av indexen som kombinerar information om 

storlek och form på åker- och betesmarker, areal potentiella lövbryn samt täthet av och antal träd i 

jordbrukslandskapet för att ta fram ett mått på hur mosaikartat jordbrukslandskapet är. Metoden kommer från 

Jordbruksverkets rapport 2008:9. Där redovisas möjligheter att indikera jordbruksmark med höga naturvärden i 

Sverige genom tre typer av index varav mosaikmarker på jordbruksmark är ett. 

 

 

8.5 Värdekärnor, värdetrakter och spridningsstråk  

En viktig grund för att bevara värden knutna till odlingslandskapet är att det finns tillräckligt 

med gräsmarker i landskapet som binder ihop värdekärnor och trakter. Det skapar också 

förutsättningar för hävd av kvarvarande värdekärnor För att få bättre förståelse för 

gräsmarkernas funktion i ett landskapsperspektiv har täthetsanalyser av värdekärnor och 

artpooler genomförts. 
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8.5.1 Täthetsanalys av gräsmarksmiljöer 

För arter knutna till gräsbärande marker har tätheten av lämpliga miljöer stor betydelse för att 

upprätthålla populationer på landskapsnivå samt möjliggöra spridning i landskapet. 

En täthetsanalys av Skånes alla gräsmarksmiljöer (inkluderar naturbetesmarker, slåtterängar, 

strandängar och övriga gräsbärande miljöer) visar att tätheten av gräsmarksmiljöer varierar 

kraftigt i länet, och det är relativt få områden som har riktigt hög täthet av gräsmarksytor. Stora 

tätheter av gräsmark (32 % och mer) finns i områden med sandjordar samt i ett stråk från Bjäre 

till Österlen. Höga koncentrationer av gräsmark finns även i anslutning till tätorterna i västra 

delen av Skåne, framförallt i Helsingborg, Malmö och Lund. Här finns gräsytor främst i form av 

parker och golfbanor samt grönytor i anslutning till trafikinfrastruktur, det vill säga med låga 

biologiska kvaliteter.  

Ett grovmaskigt nätverk bildas av de områden där de gräsbärande markerna har en täthet 

på 10% eller högre. På vissa ställen saknas dock gräsmark i princip helt, bland annat strax 

innanför kusten i söder, i nordöst mot Blekingegränsen och söder om Söderåsen. I nordöstra 

Skåne är det främst skog (framför allt granskog) mellan gräsmarkerna, medan det i söder och 

väster huvudsakligen är åkermark (figur 8.6). 
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Figur 8.6: Tätheten av gräsmarkerna varierar kraftigt i länet och det är relativt få områden som har riktigt hög 

täthet av gräsmarker. I analysen ingår ängs- och betesmarker men också andra öppna gräsmarker som parkmark, 

golfbanor och flygfält. Källa: Länsstyrelsen och Lantmäteriet 2018. 

 

 

8.5.2 Värdekärnor och stödhabitat 

Värdekärnor är naturliga gräsmarker, som hävdas genom bete eller slåtter, och som har höga 

värden för biologisk mångfald (källa Jordbruksverkets databas TUVA). Stödhabitat är marker 

som har biologiska värden men inte fullt lika höga som i värdekärnorna. Det kan bland annat 

röra sig om betesmarker som klassats som allmänna värden i miljöstödet. Dessa båda bildar 

tillsammans de viktigaste gräsmarkerna för biologisk mångfald i odlingslandskapet.  

En täthetsanalys visar att värdekärnor och stödhabitet är ojämnt fördelade i landskapet och 

skiljer sig både till areal och täthet. Värdekärnor och stödhabitat saknas nästan helt i 

gräsmarkerna i västra Skånes slättbygder, med undantag för strandängarna. Likaså är det få 
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värdekärnor och stödhabitat56 i skogstrakten mot Blekinge (här är också glest med gräsmarker). I 

norra Skåne dominerar stödhabitaten, medan det i mellersta Skåne i Hörbytrakten är tätt med 

både värdkärnor och stödhabitat. Riktigt stora värdekärnor och stödhabitat finns endast i 

sandiga områden på ostkusten och i centrala Skåne.  

Värdekärnor och stödhabitat utgörs till största delen av små områden på 0,1–10 hektar, men 

det finns även riktigt stora sammanhängande områden med en areal över 18 000 hektar. De 

stora områdena finns dels på Linderödsåsen och runt Kristianstad, dels utmed Hanöbukten. Det 

finns ett 20-tal områden strax över 1000 hektar, vilket är gränsen för att ett område ska 

betraktas som en värdetrakt. Dessa områden ligger i huvudsak i sydöstra halvan av länet. Det 

finns få värdetrakter och stödhabitat i nordöstra Skånes skogsbygder, men där finns tre 

områden där arealen är mellan 500 hektar och 1000 hektar. Även om områden mindre än 1 000 

hektar inte betraktas som värdetrakter har de betydelse som spridningsöar, så kallade ”stepping 

stones”, mellan större värdetrakter och värdekärnor i landskapet. 

 

 

 

 
Figur 8.7. Täthetsanalys av gräsmarker med värden (värdekärnor eller stödhabitat) inom en 1 000 meters sökradie. 

Länsstyrelsen Blekinge 2018. Focal Statistics med sökradie 1 000m.  

 
 

                                                      
56 De marker som i Jordbruksverkets markklasser har stöd för tex. bete med allmänna värden. 
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8.5.3 Förslag till värdetrakter för gräsmarker  

 
Figur 8.8. Förslag till avgränsning av värdetrakter för värdefulla gräsmarker i Skåne. De gröna områdena visar var 

de högsta tätheterna av kända förekomster av värdefulla gräsmarker finns. Kartan bygger på täthetsanalys av 

värdekärnor och stödhabitat. Värdetrakter har en täthet på minst 10 % värdekärnor och stödhabitat och har en 

areal på minst 1000 hektar med undantag för de tre områden i nordöstra Skåne som har en minsta areal på 

500 hektar. Grå områden är koncentrationer som har en areal under 1000 ha. Länsstyrelsen i Skåne 2018. 

 

Ett antal potentiella värdetrakter för gräsmarker har föreslagits. En värdetrakt ska egentligen ha 

en areal på minst 1000 ha för att utgöra en trakt, men undantag har gjorts för tre områden i 

norra Skåne. Där är arealgränsen satt till 500 hektar (se figur 8.8).  

Val av sökradie och storlek på trakten beror på vilken organismgrupp och art man tittar på. 

Det är stor skillnad på hur en fjäril rör sig och vad den utnyttjar för landskap jämfört med en 

jordlöpare. Används sökradien 1 000 meter med, täthet av gräsmarker på 10 %, motsvarar detta 

troligen arter med relativt god spridningsförmåga och ganska stort krav på närvaro av 
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gräsmarker av bra kvalitet. Genom att använda fokusarter, det vill säga arter som får 

representera olika naturtyper eller kvaliteter som för med sig en hög biologisk mångfald, kan 

vissa generaliseringar göras. Lämpliga sådana artgrupper skulle kunna var bin, dyngbaggar och 

fjärilar. Generellt råder dock tyvärr stor kunskapsbrist om arters behov. Att sätta samman en 

generell minsta areal för alla typer av värdetrakter är också svårt, eftersom arealen som krävs för 

att trakten ska vara funktionell för arterna troligen varierar med naturtypen.  

 

8.5.4 Exempel på nätverksanalys av värdekärnor  

En nätverksanalys av värdekärnor gjordes i ett begränsat område för att hitta potentiella 

förbindelsestråk mellan värdetrakter eller fånga upp vardagslandskap med relevans för 

funktionaliteten hos den gröna infrastrukturen utanför en trakt (se figur 8.9). Lägger man 

gräsmarksnätverket med alla gräsmarker som bakgrundskarta får man en bra uppfattning om 

var eventuella förbindelsestråk finns. Två olika avstånd mellan värdekärnor, 300 m och 1 000 m, 

valdes ut för att representera olika arttyper; en för mer lättspridda arter (1 000 m), såsom 

flygande insekter som bin, och en för mer svårspridda arter (300 m), såsom marklevande 

insekter till exempel jordlöpare. Analysen visar att de lättspridda arterna har möjlighet att sprida 

sig mellan trakter, medan det för de mer svårspridda arterna är för glest mellan värdekärnorna, 

vilket förhindrar spridning. 

 

 

 
Figur 8.9. Förbindelsstråk mellan värdetrakter och värdekärnor i östra Skåne. Den vänstra kartan visar 500 meter 

och har få kopplingar utanför värdetrakterna medan den högra visar 1000 meters avstånd och visar en mer 

sammanhållen spridningsstruktur. Detta betyder att landskapet är kraftigt fragmenterat för svårspridda arter, men 

fortfarande relativt tillgängligt för mer lättspridda arter som klarar av att ta sig 1 000 meter. 

 

8.5.5 Artrika linjeelement i landskapet 

Utmed våra allmänna vägar har Trafikverket pekat ut 130 km artrika vägkanter. I medeltal är de 

knappt 600 meter långa och den längsta är 4,3 kilometer. Få av de artrika vägsträckorna finns 

inom potentiella gräsmarkstrakter, med undantag för de som ligger på sandjordar i östra Skåne 

och vid Vombsjön. Med tanke på de många vägarna i Skåne finns en stor potential att öka 
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mängden sträckor med fin flora som med rätt skötsel kan fungera som spridningsstråk både 

inom och mellan värdetrakter. 

Även svenska kraftnätets kraftledningsgator har flora- och faunainventerats och 14 kilometer 

artrika sträckor finns markerade.  Idag sköts flertalet av dessa områden med anpassad skötsel.  

De artrika sträckorna finns utanför de föreslagna värdetrakterna och framförallt i norra delen av 

länet. Ledningsgatorna är troligen särskilt viktiga då de går genom skogsmark och skapar en 

länk mellan olika öppna landskap som annars skulle vara isolerade från varande.  I 

kraftledningsgatorna hålls vegetationen i tidiga lövskogssuccessioner, med många öppna ytor 

vilket bland annat gynnar gräsmarkslevande insekter. Särskilt fjärilar trivs i kraftledningsgator, 

eftersom solinstrålningen är hög samtidigt som den omgivande skogen fungerar som 

vindskydd. En kraftledningsgata kan påverka förekomsten av fjärilar positivt uppemot en 

kilometer från kraftledningsgatorna (skriv in referens för det).  
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Figur 8.10. Artrika vägkanter och kraftledningsgator i Skåne. I bakgrunden syns en täthetsanalys 
av gräsmark och förslag till värdetrakter. Länsstyrelsen 2018. 

 

8.5.6 Artpoolsanalys 

En artpoolsanlys för arter knutna till öppna gräsmarker visar de är ganska jämnt över hela 

landskapet, men att det finns vissa områden som är mycket artrika. Notera att gräsmarksarter 

finns spridda i de centrala delarna av norra Skåne, med få värdekärnor, i nästan samma 

omfattning som på Linderödsåsen, där det finns betydligt fler värdekärnor. I nordöstra delen av 
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länet finns det relativt många gräsmarksarter, men få eller inga rödlistade arter. Vidare är det 

relativt få noteringar av arter i den största värdetrakten på södra Linderödsåsen trots att det är 

tätt med både värdekärnor och stödhabitat.  

 
Figur 8.11. Artpoolskarta över öppna gräsmarker. Färgmarkeringarna avser antal arter/ 1x1 kilometer ruta (Urval Artfakta 

Artportalen). Länsstyrelsen i Skåne. 
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Jämför man de potentiella värdetrakterna med artpoolsanalysen för rödlistade arter för 

”torra gräsmarker”, ”fuktiga gräsmarker” samt ”strandängar” (både utmed vattendrag/sjöar och 

kuster) syns att trakterna kan kopplas till olika naturtyper. Torra gräsmarker och strandängarna 

utmärker sig tydligast som värdetrakter. De potentiella trakterna i sydväst, runt Revinge och 

Kristianstad domineras av torra sandiga gräsmarker. Dessa trakter har flera ”hot spots” med 

förhållandevis stora värdekärnor. Flera stora naturreservat och Natura 2000-områden ligger 

också i dessa trakter. Värdetrakterna utmed kusterna och framför allt runt Vombsjön 

sammanfaller med strandängarna, som kännetecknas av en hävdgynnad och relativt 

näringspåverkad flora. Övriga trakter i mellanbygden är en mosaik av torra och fuktiga 

gräsmarker. När det gäller trakterna i skogsbygden i norr tycks fuktiga gräsmarker vara något 

vanligare än i mellanbygden.  

 
Figur 8.12. Artpoolskarta för rödlistade arter i fuktig gräsmark, torr gräsmark och strandängar (artpoolsanalys på 

rödlistan 2010). Här framträder olika mönster beroende på typ av gräsmark som kan kopplas till de olika 

förslagen på värdetrakt. 

Länsstyrelsen i Skåne 2010. 

8.6. Hot, påverkanstryck och hinder för grön infrastruktur i 

odlingslandskap  

Hoten mot den gröna infrastrukturen i odlingslandskapet har olika karaktär beroende på skala; 

från påverkan av kemisk bekämpning i småbiotoperna till barriärer som förhindrar spridning och 

förflyttning på landskapsnivå. 

 

8.6.1 Förändrad och/eller utebliven skötsel 

En förändrad eller utebliven skötsel, i form av utebliven hävd som en effekt av minskat antal 

betesdjur och en koncentration av de djur som finns till större enheter, leder till igenväxning av 

betes- och slåttermarker. Paradoxalt nog finns även ett problem med för hårt betade marker 

med för litet inslag av blommande örter, träd och buskar, som en effekt av att djuren 

koncentreras till färre marker och/eller att fel djurslag används.  

Även betespåverkan från gäss kan vara stor och ibland ge ett alltför hårt betestryck.  
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Ur naturvårdssynpunkt är bete med kor ofta att föredra framför fårbete. Sambete mellan kor 

och hästar anses mycket gynnsamt för floran, men är sällsynt.  

Uppodling, beskogning eller annan omvandling av gräsmarker kan också leda till att 

markanvändningen helt ändras och att biologiska värden försvinner abrupt. 

Sammantaget leder detta till minskade arealer och en försämrad kvalitet i kvarvarande 

habitat. Effekterna blir en utarmning av den biologiska mångfalden och en ökad isolering av 

många av de marker som fortfarande har lämplig skötsel.  
 

8.6.2 Bekämpningsmedel och andra kemikalier 

I odlingslandskapet med både åkermark, gräsmark och småbiotoper, är kemikalieanvändningen 

ett påtagligt hot mot den biologiska mångfalden. Undersökningar från Tyskland (Hallman et al 

2017) visade en nedgång med 75% i antalet insekter i ett relativt oförändrat mosaiklandskap 

under perioden 1989-2014. Den främsta faktorn bakom förändringen var användningen av 

bekämpningsmedel. Dessa påverkar inte bara de fält som besprutas utan hela det omgivande 

landskapet. När födotillgången förändras påverkas alla arter, främst de som redan har dåliga 

förutsättningar genom att vara sällsynta och ha låg spridningsförmåga. Flera andra studier 

(hänvisa till referenser) visar liknande trender för fågelfaunan i odlingslandskapet. Flera tidigare 

mycket vanliga arter har gått kraftigt tillbaka, däribland stare, gråsparv, hussvala och gulsparv. 

Användningen av salt i halkbekämpning påverkar vägkanternas flora. Salt kan komma i 

kontakt med växter på två sätt; dels genom att det stänker eller sprayas upp på växter intill 

vägen, dels genom att det hamnar i vatten och jord. Direkta effekter av salt innebär bland annat 

att unga växtskott dör samt att det uppstår lokala fläckar med död vävnad på blad och barr. Salt 

leder också till sekundära effekter i och med att näringsbalansen i jorden ändras, vilket i sin tur 

kan leda till att jordstrukturen påverkas.  
 

8.6.3 Rationalisering 

En fortsatt förenkling av odlingslandskapet i slätt- och mellanbygder sker genom att 

småbiotoper tas bort, växer igen med buskar och träd, dikas ut och/eller plöjs upp. I 

skogslandskapet sker förenklingen genom att marginella odlingsmarker planteras med skog. För 

många arter i odlingslandskapet är trädesbruk en viktig reträttplats med skydd och föda. En 

minskad areal träda per år, eller ofördelaktig fördelningen i landskapet kan ha stor påverkan på 

den biologiska mångfalden. 

 

8.6.4 Exploatering 

Skånes tätorter växer och störst tillväxt finns i de delar där odlingslandskapet omger tätorterna. 

Det är sällan som exploatörer eller kommuner tar hänsyn till befintliga småbiotoper när 

odlingslandskapet exploateras. I anslutning till tätorterna skapas många trafikanslutningar som 

bildar barriärer i odlingslandskapet. Även vid utveckling av de stora trafiklederna i Skåne sker 

ingrepp i värdefulla odlingslandskap, både direkt och indirekt i form av barriäreffekter. Hur stora 

barriäreffekterna av vägar är i odlingslandskapet är svårt att precisera, men undersökningar av 

bland annat fjärilars obenägenhet att korsa trafikerade vägar visar på att de kan vara betydande 

(Askling et al 2005). 

 

8.6.5 Invasiva arter 

Uppmärksamheten kring hoten från invasiva arter och hur de kan påverka odlingslandskapet 

och dess sammansättning har ökat under senare år. Odlingslandskapets miljöer är särskilt 
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känsliga för etablering av invasiva arter genom de återkommande störningar de utsätts för. Flera 

invasiva arter är idag ett påtagligt problem i odlingslandskapet, däribland jättebjörnloka, 

rosendunört, kanadabinka och stånds. Detta är arter vi enkelt kan se i väg- och åkerkanter, men 

bland mindre djur är det mycket svårt att se de förändringar som sker då det finns få studier 

kring hur de påverkas av invasiva arter. 

 

8.6.6 Klimatförändringar 

Framtiden för strandängarna längs kusterna är oviss eftersom hela biotopen riskerar att 

försvinna vid stigande havsnivåer. 

Kompletteras senare... Se även rapporten Klimatsäkrat Skåne. 

 

8.7. Uppgifter om befintliga bevarandeinsatser  

Det görs idag en rad insatser för att bevara odlingslandskapets värden för den biologiska 

mångfalden och stärka de landskapsekologiska sambanden. 

 

8.7.1 Områdesskydd 

 
8.7.1.1 Naturreservat och kulturreservat 

Det mest effektiva skyddsinstrumentet för att säkerställa värdefulla kärnområden i 

odlingslandskapet är naturreservat. Inrättandet av reservat är dock både tids- och 

kostnadskrävande och driftskonsekvenserna är särskilt stora för odlingslandskapets naturmiljöer. 

De nationella prioriteringarna för skydd av natur har varit skog, våtmarker och marina miljöer, 

medan odlingslandskapet har hänvisats till miljöersättningarna i Landsbygdsprogrammet.  

Trots detta har en hel del naturreservat inrättats i odlingslandskapet de senaste åren, bland 

annat Görslövsåns mader i Höganäs kommun, Ållskog i Ystad kommun, Ekedala i Kristianstad 

kommun och Maglehem i Tomelilla kommun och de största och viktigaste strandängsområdena 

i Skåne är skyddade genom reservat eller som Natura 2000-område. Ett särskilt intressant 

exempel på reservat i odlingslandskapet är Dalby Västermark i Lunds kommun, som 

huvudsakligen har bildats för att säkerställa en artrik ogräsflora. Ett annat exempel är 

kulturreservatet Kulturens Östarp, som ska säkerställa det ålderdomliga odlingslandskapet. 

 
8.7.1.2 Biotopskydd 

Stenmurar, odlingsrösen, alléer, pilvallar och åkerholmar i jordbruksmark har ett generellt 

biotopskydd, det vill säga alla sådana biotoper har ett skydd som innebär att de inte får skadas 

eller tas bort. För de generellt skyddade biotoperna i jordbruksmark får Länsstyrelsen i enskilda 

fall medge undantag från förbudet, men bara om det finns särskilda skäl. Det generella 

biotopskyddet är viktigt för att bevara dessa miljöer i landskapet, men säger inget om skötseln 

av objektet förutom att aktiv skada ska undvikas. 

 

8.7.2 Miljöersättning i odlingslandskapet 

Miljöersättningarna inom landsbygdsprogrammet är det viktigaste instrumentet för att bibehålla 

en rik biologisk mångfald och fungerande grön infrastruktur i odlingslandskapet. Det finns flera 

miljöersättningar som ingår i landsbygdsprogrammet 2014-2020 (vilket finansieras av Sverige 

och EU). För att få miljöersättning för betesmarker och slåtterängar krävs ett femårigt åtagande 
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att sköta markerna enligt vissa skötselvillkor, vilka bl.a. innebär krav på årligt bete/skörd och att 

igenväxningsvegetation hålls borta från marken. För betesmarker och slåtterängar med höga 

natur- och kulturvärden kan lantbrukaren få åtagande för särskild skötsel och därmed högre 

ersättning. Utöver de allmänna skötselvillkoren ska då även en åtagandeplan med särskilda 

skötselvillkor följas, vilket till exempel kan innebära förbud mot tillskottsutfodring och 

vinterbete.  

 

8.7.3 BushLIFE  

Träd och buskar i betesmarker är viktiga strukturer för den biologiska mångfalden. Buskrika, 

hävdade marker restaureras därför sedan 2014 inom EU-projektet Bush Life. Förutom att röja 

betesmarker och förhindra igenväxning ska värdefulla strukturer, såsom död ved, gynnas. Under 

2016 har omfattande röjningar genomförts för att öka arealen betesmarker på såväl Hallands 

Väderö som på Romeleåsen. På Herrevadskloster har ek planterats för att få större arealer 

trädbärande betesmark. 

 

8.7.4 Åtgärdsprogram för hotade arter 

Bland de aktuella åtgärdsprogrammen berör bland annat programmet för kornsparv 

odlingslandskapet.57 Några av arterna på strandäng omfattas av åtgärdsprogram såsom sydlig 

kärrsnäppa och luddkrisslemal. De omfattas i flera fall också av internationella konventioner som 

Ramsarkonventionen. 

 

8.8 Förvaltning och ägande 

Cirka 150 000 hektar av åkermarken ägs av brukaren medan cirka 300 000 hektar brukas på 

arrende. Marken brukas av närmare 10 000 jordbruksföretag och medelarealen uppgår till 

nästan 50 hektar åkermark (Länsstyrelsen 2017). 

Beskrivningen utvecklas senare… 

8.9 Ekosystemtjänster 

Odlingslandskapets mest uppenbara ekosystemtjänst är produktion av livsmedel, och den 

skånska livsmedelsproduktionen är mycket viktig ur ett nationellt perspektiv. Denna har dock 

skett på bekostnad av flera av de andra ekosystemtjänster som odlingslandskapet normalt 

tillhandahåller, och även i konflikt med långsiktiga mål för en hållbar livsmedelsproduktion. De 

försörjande ekosystemtjänsterna har prioriterats framför de stödjande, reglerande och kulturella 

ekosystemtjänsterna. 

Ett exempel på en tjänst som nedprioriterats är till exempel odlingslandskapets förmåga till 

jordmånsbildning. Under rätt avvägda förhållanden bygger jorden upp ett lager med humus, 

mineraler, luft, vatten och organismer som är avgörande för långsiktig god produktivitet. Större 

delen av dagens åkerbruk utarmar jordmånen med flera millimeter varje år genom erosion, på 

grund av uttag av biomassa och markbearbetning. 

 

                                                      
57 Åtgärdsprogram som berör Skåne finns på webben: http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/djur-och-natur/hotade-vaxter-och-djur/vart-
arbete-med-hotade-vaxter-och-djur/atgardsprogram-for-hotade-arter/Pages/default.aspx  

http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/djur-och-natur/hotade-vaxter-och-djur/vart-arbete-med-hotade-vaxter-och-djur/atgardsprogram-for-hotade-arter/Pages/default.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/djur-och-natur/hotade-vaxter-och-djur/vart-arbete-med-hotade-vaxter-och-djur/atgardsprogram-for-hotade-arter/Pages/default.aspx
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Ett annat exempel är pollinering – en tjänst som är beroende av att ett stort antal 

pollinatörer, däribland bin och humlor, kan leva i odlingslandskapet. Jordbruksverket 

uppskattade år 2009 att det ekonomiska värdet av pollineringen av odlade grödor i Sverige är 

mellan 189 och 325 miljoner kronor. Utöver det tillkommer pollination av vilda växter, till 

exempel blåbär och hallon. Globalt sett är ungefär en tredjedel av den mat vi äter helt beroende 

av pollinerande insekter, och omkring 85 procent av pollineringen utförs av honungsbin. 

Ett tredje exempel på tjänster som odlingslandskapet skulle kunna bidra till i större 

omfattning är näringscirkulation. Tillgången på kväve och fosfor är ofta begränsande för 

grödornas tillväxt och därför tillsätts de genom konstgödning. Konstgödsling är kostsamt, och 

en stor del av näringen läcker dessutom ut i dräneringsrör och vattendrag och kommer inte 

grödan till godo. Dessutom skapar den urlakade näringen stora övergödningsproblem i 

vattendragen. Med andra brukningsmetoder och skyddszoner skulle behovet av konstgödning, 

och därmed problemen med näringsläckage, kunna minska betydligt. 

Ett fjärde exempel på en viktig ekosystemtjänst i odlingslandskapet är naturlig 

skadedjursbekämpning. I ett mosaiklandskap finns många av de naturliga rovdjuren i tillräckligt 

stora populationer för att kunna dämpa effekterna av angrepp på monokulturerna. I ett 

storskaligt odlingslandskap saknas däremot ofta naturliga skadedjursbekämpare, och kemisk 

bekämpning används istället, vilket slår ut både skadedjur och skadedjursbekämpare. 

 

8.10 Odlingslandskap med särskild betydelse för sociala funktioner 

En trädrik naturbetesmark med varierande flora är troligen den mest uppskattade av alla 

naturtyper i Skåne. Hagen är en miljö som signalerar goda möjligheter till föda såväl som 

möjlighet till skydd, vilket har varit fördelaktigt för människor under större delen av vår 

utveckling. De flesta har också positiva minnens från möten med hagmarken och dess myller av 

färger, dofter, ljud, liv och upplevelser.  

Eftersom större delen av Skånes befolkning bor i tätorter som omges av odlingslandskap är 

tillgängligheten och upplevelsevärdena i det tätortsnära odlingslandskapet, och då särskilt 

förekomsten av ängs- och hagmarker, särskilt viktigt. Många kommuner har någon tätortsnära 

hagmark, till exempel Exercisfältet i Landskrona, Örby ängar i Helsingborg, Nöbbelövs mosse 

och Rinnebäcksravinen i Lund, Näsbyfältet i Kristianstad och Hovdalaområdet utanför 

Hässleholm. Många av våra skapade miljöer i städernas parker och trädgårdar försöker också 

efterlikna hagmarken, men mycket sällan med samma goda resultat. 

Konceptet med beträdor, remsor med gräsmark i kanterna av åkermarken för friluftslivets 

skull, presenterades redan 1990-talet vid Kolböra mosse utanför Staffanstorp. Tyvärr har det 

varit svårt att få till uppföljare och antalet anlagda stigar i odlingslandskapet är få. 

 

8.11 Målkonflikter i förhållande till andra samhällsintressen och mål  

Den övergripande målkonflikten mellan odlingslandskapets gröna strukturer och produktionen 

av mat och biomassa är kraven på billiga livsmedel och energi. Det finns även en målkonflikt 

mellan samhällets strävan efter storskalighet i olika styrmedel och regleringar och 

mosaiklandskapets behov av småskalighet och mångformighet. 

 



 

165 

Utveckla beskrivningen senare… 
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9. Skog och andra trädbärande miljöer 

9.1 Allmän beskrivning av skog och andra trädbärande miljöer 

Skog och andra trädbärande miljöer i Skåne är koncentrerade till de norra, nordöstra och 

centrala delarna av landskapet samt till horstarna som går i nordväst-sydöstlig riktning i 

landskapet. Värdekärnorna för ädellövskog finns dock främst i mellersta och södra Skåne, Figur 

9.1)  

 

  
Figur 9.1. Skogens utbredning i Skåne. 

 

Knappt 38 % av Skånes landareal eller cirka 420 000 hektar är produktiv skogsmark 

ytterligare ca 8 000 hektar är improduktiv skogsmark enligt Skogsvårdslagen58 för termologi se 

figur 9.2. Arealen skog har ökat successivt sedan mitten av 1950-talet som ett resultat av att 

åkrar och betesmarker planterats igen. 

                                                      
58 skogsstatistik SCB 2017 
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Faktaruta Indelning av skogsmark enligt skogsvårdslagen samt areal för repetitiv klass i Sverige (skogsstatistik 

SCB 2017) 

 

Ädellövskog utgör cirka 18 % vilket gör Skåne till det landskap i Sverige som har den högsta 

andelen ädellövskog. Den vanligaste skogstypen i dag är dock planterad gran. Den växer på 

cirka 35 % av länets skogsareal. Den näst vanligaste skogstypen är övrig lövskog, som täcker 

cirka 22 %. Tallskogar finns främst i nordöstra Skånes skogsbygd och på sandiga marker längs 

kusten och i Vombsänkan. Tallskogen täcker cirka 11 % av länets skogsareal. 

 

Areal (1000-tals 
hektar)       

Beståndstyp 
Beståndstyp fin 

uppdelning 

Areal 
 

(1000 hektar) Andel (%) 

Tallskog        46 11 

Granskog       142 35 

Barrblandskog       8 2 

Blandskog       22 5 

Ädellövskog       74 18 

Lövskog exkl 
ädellövskog Björkskog     45 11 

  Övrig lövskog     44 11 

Barmark        25 6 

Grand Total       406   

 
Tabell 9.2. Beståndstyp i total areal samt andel i skogsmark i Skåne län 2014. Rödsiffra osäker.  Källa: 

Riksskogstaxeringen, Taxwebb (mars 2018) Y-axel anger % av produktiv skogsmark. Observera att tabell och 

stapeldiagram visas på samma sida. 
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Under de senaste hundra åren har skogarna brukats alltmer intensivt, vilket har medfört att 

de genomgått stora förändringar. Framför allt har arealen gran ökat, vilket har förändrat 

förutsättningarna för många arter knutna till lövträd, speciellt ädellövträd. Andelen äldre skog 

har minskat kraftigt då trakthyggesbruket kommit att dominera, och andelen ängs- och 

beteshävdade trädmiljöer har också minskat. Äldre träd i parker, kring gårdar, i alléer och på 

kyrkogårdar och därför blivit allt mer betydelsefulla för den biologiska mångfalden, liksom 

lövskog och lövträd utmed våra vattendrag. Längs vattendragen har arealen lövskog ökat i takt 

med att fuktiga ängs- och betesmarker vuxit igen. Arealen sumpskog har däremot minskat till 

följd av torrläggning av stora arealer. På senare år har nya trädslag såsom hybridlärk, hybridasp, 

douglasgran och popplar blivit allt vanligare i den skånska skogen och sedan tidigare finns 

bland annat lärk och sykomorlönn.  

I länet avverkas 1–2 % av den produktiva skogsmarken varje år vilket motsvarar ca 2 755 000 

kubikmeter (medeltal 2014–2016). Tillväxten beräknas vara 3 590 000 kubikmeter per år, vilket 

innebär att det sker en nettotillväxt i de skånska skogarna (Skogsstatistik 2017). Den 

naturhänsyn som tas på varje avverkningsobjekt har stor positiv påverkan i skogen och är en 

viktig del för att nå en fungerande grön infrastruktur. Många markägare avsätter minst 5 % av 

skogen genom certifiering via FSC59 och/eller PEFC60, där FSC är störst. Cirka 41 % av den 

produktiva skogsarealen i Skåne var år 2011 certifierad via FSC år 2011 (FSC 2011). Tyvärr saknas 

kunskap om var dessa avsättningar är gjorda. 

Idag är 3,4 % av den produktiva skogsarealen formellt skyddad genom naturreservat, 

nationalparker biotopskydd eller naturvårdsavtal i Skåne (2016).  

Skogen har en viktig social funktion, där tätortsnära skogar, strövområden, formellt skyddad 

natur spelar stor roll och där förekomsten av markerade leder och stigar är viktigt för 

tillgängligheten och kanaliseringen av besökare. 

9.1.2 Markhistoria  

När man går i den skånska skogen kan man nästan överallt se spår av tidigare markanvändning i 

form av stenrösen, stengärde, husgrunder, fornåkrar, gravhögar med mera, vilket visar på att 

landskapet har varit påverkat av människor sedan lång tid tillbaka. I dag finns ingen orörd 

naturskog kvar i länet. De första skogarna kom till Skåne när inlandsisen dragit sig tillbaka för 

cirka 11 500 år sedan. Först kom tallen som följdes av framförallt ek, alm och lind. Boken är en 

sentida invandrare till Sverige och kom söderifrån för cirka 3 500 år sedan, medan granen 

vandrade in norrifrån så sent som under 1800-talet. De har sedan planterats över hela 

landskapet.  

Skogens utbredning och sammansättning är starkt kopplad till markförhållanden och 

markens naturliga bördighet. De bördiga moränlerorna som dominerar i västra och södra Skåne 

blev tidigt nästan helt uppodlade och här finns i princip ingen skog alls med längre kontinuitet. 

Den betydligt näringsfattigare och stenigare urbergsmoränen i centrala och nordöstra Skåne har 

däremot kontinuerligt haft skog under mycket lång tid. Dessa skogar var dock tidigare mycket 

mer öppna och betespåverkade.  

Under medeltiden samlade adeln sitt markinnehav i övergången mellan slättlandskapet och 

skogslandskapet där boskapsskötsel och jakt spelade en viktig roll vid sidan av jordbruket. 
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Bokskogen var även en viktig produktionskälla eftersom den bland annat gav bra ollonbete för 

grisarna. Detta medförde att relativt stora områden som potentiellt var lämpliga som 

jordbruksmark förblev skogsmark fram till idag. Samtidigt har godsens storskaliga 

brukningsformer omvandlat stora delar av skogsmarken till granplantering medan 

bondeskogarna bevarats mer mångformiga. Fördelningen mellan skog och odlingsmark har 

dock varit relativt likartad ända sedan medeltiden och fram tills idag. Däremot har det skiftande 

behovet av odlingsmark inneburit stora svängningar i skogens relativa andel och täthet i skogs- 

och mellanbygden. 

Burmans karta från 1680-talet visar den äldsta kända kartan där skogen finns markerad. 

Skogen bestod av bokskog (bökeskog), ekskog och surskog (lågskog av främst av och björk) 

samt barrträd -tall. Granen har ännu inte nått Skånes  se figur 9.3 och 9.4. 

 

 
Figur 9.3. Burmans karta över skogsmarken i Skåne från 1680-talet. Källa ska anges.  
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Figur 9.4. Utbredning av bokskog (bökeskog) , surskog (framförallt al och bkörk) och ekskog  på 1680-talet enligt   

Burmans karta över skogsmarken i Skåne 1684/87.  Källa:  Skånes skogar  Länsstyrelsen 2005. 

 

För den biologiska mångfalden är förekomsten av gamla träd, död ved och markens kontinuitet 

som trädbärande särskilt betydelsefull. Boken är främst ett utmarksträdslag medan ek och flera 

av de övriga ädla lövträden främst är inmarksträdslag som växer nära gårdar och byar. Sedan 

1600-talet betraktades både eken och boken som kronans egendom och man var tvungen att 

ansöka om tillstånd för att få fälla dessa. Dessa anspråk släpptes successivt under 1700-och 
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1800-talen, vilket resulterade i att många träd på bondemark fälldes medan godsen i större 

utsträckning behöll sina träd.  

Under 1700-talet var äldre ädellövskogar med lång kontinuitet, förekomst av ihåliga träd 

och död ved vanligt förekommande genom det mångbruk av markerna som skedde. Trädrika 

marker gav inte bara virke utan en rad andra nyttigheter som bete, höskörd, brännved, 

stängelsmaterial, råämnen till snickerier, lövtäkt, bär och frukter med mera. Enkla sågar och yxor 

gjorde att yngre träd var mer intressanta än de riktigt gamla för virkesuttag och det skedde en 

plockhuggning av lämpliga träd. Idag finns bara några få procent av 1700-talets äldre 

trädmiljöer kvar, och dessa är kraftigt fragmenterade och isolerade från varandra. 

Under 1800-talet var vi öppna för influenser av bl.a. danska och tyska jägmästare på hur de 

skötte skog. Granen gynnades och även svenska staten gynnade granen gentemot andra träslag. 

Vid inventeringen 1971 upptäckte man av bokbeståndet halverats vilket resulterade i ett 

avverkningsförbud, bokskogslagen. 1984 kom ädellövskogslagen med ett föryngringsstöd se 

figur 9.4. 

 
Figur 9.4. Bokens utbredning i södra Sverige enligt skogsstyrelsens inventering 1967–68 (ur Lindgren 1970), 

Länsstyrelsen i Skåne län. Skånes skogar 20XX). 

 

I dagens skogsbruk är det ett fåtal trädarter som prioriteras och omloppstiderna är korta i ett 

biologiskt perspektiv. Granens virkesförråd har ökat från 5,8 miljoner kubikmeter 1928 till 33 

miljoner kubikmeter 1999. Bokskogens virkesförråd har ökat från 6,3 miljoner kubikmeter till 

11,1 miljoner kubikmeter samtidigt som arealen minskat betydligt. Tallens virkesförråd har legat 

relativt konstant på (6,4 miljoner kubikmeter 1928 och 7,4 miljoner kubikmeter 1999). Idag 

domineras Skånes skogar av bestånd yngre än 60 år, främst på grund av granens, björkens och 

alens korta omloppstid. Bok och ek föryngras tidigast vid 80 respektive 90 års ålder. Av den 

produktiva skogsmarken i Skåne är 4 % äldre än 120 år (2017) se figur 9.5). 
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Figur 9.5. Areal produktiv (ha)skogsmark i olika åldersklasser mellan 1985 och 2013. Källa: Riksskogstaxeringen, 

Taxwebb (mars 2018) Y-axel anger areal skogsmark i tusen hektar 

9.2. Regionala måldokument för skog och andra trädbärande miljöer  

9.2.1 Miljömålet Levande skogar 

Miljökvalitetsmålet Levande skogar syftar till att skogens och skogsmarkens värde för 

biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras och 

kulturmiljövärden och sociala värden värnas. Skogsstyrelsen är ansvarig för målet i samverkan 

med länsstyrelsen. Bedömningen 2017 var att målet inte kommer att nås med nuvarande 

insatser. Skogsbruket fragmenterar flera hotade arters naturliga livsmiljöer och den nordskånska 

skogsmarken är tydligt påverkad av försurning. Uttag av bioenergi påverkar mark och vatten 

negativt och kompenserad askåterföring utförs inte i tillräcklig omfattning. 

 

9.2.2 Strategi för formellt skydd av skog i Skåne län 

Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen utarbetade en gemensam nationell strategi för formellt 

skydd av skog i Sverige år 2005. I Skåne fastställde Länsstyrelsen och Skogsvårdsstyrelsen i 

Södra Götaland en regional strategi år 2006. Strategin syftar bland annat till att visa på Skånes 

prioriterade skogstyper och trakter som bör prioriteras vid beslut om bildande av naturreservat 

och biotopskyddsområden eller för upprättande av naturvårdsavtal. Enligt miljömålet skulle 

Skåne län skydda totalt 7 400 hektar produktiv skog under perioden 1999–2010. Av dessa skulle 

5 180 hektar skyddas som naturreservat och 2 220 hektar genom biotopskydd eller 

naturvårdsavtal. Drygt två tredjedelar av den skog som skulle skyddas hade någon form av 

skydd år 2010. Den nationella strategin reviderades 2017 av Naturvårdsverket och 

Skogsstyrelsen. Länen har nu i uppdrag att under 2018 göra en översyn av de regionala 

strategierna. Nytt arealmål för formellt skydd av skog i Skåne är 4 000 hektar inom 

etappmålet612012–2020. Av dessa ska 3 100 hektar skyddas som naturreservat och 900 hektar 

som biotopskyddsområde eller med naturvårdsavtal. Om detta mål genomförs kommer 4,3% av 

skogsarealen i Skåne att vara skyddad år 2020. 

                                                      
61 Delmål 1999–2010 har ersatts med etappmål 2012–2020 
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9.2.3 Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd 

Naturvårdsverket fastställde 2004 ett åtgärdsprogram, ÅGP, för särskilt skyddsvärda träd i 

kulturlandskapet. Programmet reviderades 2012 med mål och åtgärder för perioden 2012–2016. 

Under åren 2006–2008 registrerade Länsstyrelsen cirka 17 000 träd i Skåne. Av dessa var 

6 000 jätteträd och 9 400 hålträd, men få var riktigt gamla. En del åtgärder i form av röjningar 

har utförts för att gynna skyddsvärda träd se figur 9.6. 

 

Figur 9.6. Registrerade särskilt skyddsvärda träd i Skåne 2006–2008 (SAKNAS). 

 

Prioriterade skogstyper enligt skogsstrategin i Skåne 20171  
 

Ädellövskog, inklusive hassellundar, i nemoral och boreonemoral region. I huvudsak homogen 

ädellövskog (>70% löv, >50% ädellöv). Naturbetesmarker förstärker naturvärdena.  

• risbokskog-, 

• Bokskog av lågört  

• Bokskog av högörttyp samt  

• ek-bok-björkskog (inklusive s.k. bökeskog  

• hagmarksmiljöer 

Triviallövskog med ädellövinslag. Lövskogar med 20–50 % ädellöv. Naturbetesmarker förstärker 

naturvärdena.  

 

Sandbarrskogar på sand eller grusmark.  

 

Svämlövnaturskogar. Omfattande lövskogar längs flacka stränder och i älvars närhet, samt 

lövssumpskogar med rörligt markvatten och av översilningstyp.  

• Klibbalskogar 

 

Skogar med hög bonitet. Hög bonitet.  

• Bokskog av högörttyp 

 

Exempel på Ågp rör skogs och trädmiljöer i Skåne. 

• Skyddsvärda träd  

• Sex hotade bokskogsarter 

• Skalbaggar i eklågor 

Fler Ågp på att se naturvårdverket hemsida Åtgärdsprogram för hotade arter och 

naturtyper1 
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9.3 Värde för biologisk mångfald och arter 

Det intensiva skogsbruket har medfört att de skånska skogarna har genomgått stora 

förändringar under de senast århundrandena. Kontinuiteten av gamla grova träd har brutits, och 

död ved har minskat eller helt försvunnit. Genom att granen har gynnats har förutsättningarna 

ändrats för många av de arter som är knutna till ädellövträd. Kvarvarande ädellövskogar har 

begränsats till allt mindre områden i landskapet. Till det kommer torrläggning av stora arealer 

sumpskogar. Ungefär 900 av 1 878 rödlistade arter i Skåne är beroende av åtgärder och 

förändringar i skogsbruket för att inte försvinna. Av dessa är över 80 skånska ansvarsarter, det 

vill säga rödlistade arter som har sin huvudsakliga utbredning i länet62. 

Lövträden är nyckelarter vars närvaro är nödvändig för förekomsten av ett stort antal andra 

arter. Träden erbjuder livsmiljöer och påverkar genom beskuggning och förnafall förekomsten 

av de marklevande arterna. Vissa trädslag, som ask, björk, ek, fågelbär och tall, släpper igenom 

relativt mycket ljus genom sin krona vilket gynnar den biologiska aktiviteten i busk- och 

fältskiktet. Alm, avenbok, bok, lind och lönn däremot bildar täta, starkt skuggande trädkronor. 

Bestånd av dessa trädslag karakteriseras ofta av en tydlig våraspekt i fältskiktet med arter som 

utnyttjar tiden i april och maj innan lövverket har slutit sig. Täta granbestånd är mörka året runt 

och saknar ofta helt undervegetation. 

Förekomsten av död ved är enligt riksskogstaxeringen i genomsnitt 4,9 kubikmeter hård död 

ved per hektar och 4,2 kubikmeter nedbruten död ved, totalt 9,1 kubikmeter per hektar (2017). I 

ett nationellt perspektiv är det något över medelvärdet, som är 8,3 kubikmeter per hektar. 

Barrträden står för 4,5 och lövskogen för 4,6 kubikmeter av den totala volymen död ved. För att 

behålla skyddsvärda insekter krävs minst 20 kubikmeter död ved per hektar63. 

 

9.3.1 Naturtyper 

9.3.1.1 Ädellövskog 

Av ädellövträden är det främst bok som bildar rena bestånd naturligt, medan övriga främst 

förekommer i blandbestånd. I skogsbruket finns både ek och ask i rena bestånd. Genom att 

Skåne är det landskap som har den högsta andelen ädellövskog i Sverige har länet ett speciellt 

ansvar för ädellövskogen, särskilt den näringsrika bokskogen. Även internationellt sett har Skåne 

ansvar för dessa skogstyper. Bokskogen är den vanligaste förekommande ädellövskogen i Skåne 

och utgör uppskattningsvis 70 % av all ädellövskog64. 

Efter boken är eken det näst vanligaste ädellövträdet i Skåne. De skånska ekskogarna 

förekommer på samma typer av mark som bokskogarna, det vill säga allt från sura brunjordar 

och mårpodsoler som bildats på urbergsmorän eller kalkfria sand- och grusmarker till 

näringsrika jordar. Vilket trädslag som förekommer på en mark beror ofta på tidigare 

markanvändning och skogsbruk. Ek kan dock växa på fuktigare marker än bok. Övergången 

mellan olika typer av ekskogar är flytande och i sluttningar förekommer ofta mer näringsrika 

skogar nedanför de näringsfattigare hedekskogarna. Eken är ett mera ljuskrävande trädslag än 

boken, och i bestånd med både ek och bok tar boken över. I äldre kulturpåverkade ekbestånd 

finns ofta ett buskskikt av hassel, hagtorn och ungträd av andra ädellövträd, samt inslag av alm, 

ask, lönn, lind, fågelbär och bok i trädskiktet. 

                                                      
62 Länsstyrelsen 2014, Här finns höga naturvärden i Skåne – Artpools- och traktanalys med hjälp av rödlistade arter 
63 Gunnar Isaksson, Skogsstyrelsen muntligt).  
64 Länsstyrelsen i Skåne 2005. Skånes skogar – historia, mångfald och skydd. 
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Av de rödlistade arter som är knutna till ädellövskog dominerar storsvamparna med drygt 

60 %, medan övriga organismgrupper såsom kärlväxter, mossor och skalbaggar kommer upp i 

knappt 10 % vardera. Av de rödlistade arter som är knutna till bokskog dominerar 

storsvamparna stort med drygt 70 %. I ekskog dominerar storsvamparna med drygt 80 % och 

följs av skalbaggarna med drygt 10 %65. 

 

9.3.1.2 Övriga lövskogar 

Till övriga lövskogar räknas trädarter som klibbal, björk, sälg, asp, rönn, oxel, hägg och pilarter. 

Det är ofta en succesiv övergång från övriga lövskogar till sumpskogar beroende på fuktighet. 

Stora arealer björk- och klibbalsskogar växer intill sjöar och vattendrag på tidigare strandängar 

och områden påverkade av dränering och sjösänkning. Björken är vanlig i hagmarker och 

igenväxande hagmarker samt har blivit ett allt vanliga inslag i skogsbruket. Klibbalsskogar är 

särskilt viktiga för den biologiska mångfalden och växer i relativt små bestånd och ofta ingår i 

värdefulla mosaiklandskap med ädellövskogar. En sådan skogsmosaik karakteriserar framför allt 

delar av södra och mellersta Skåne. 

 

9.3.1.3 Sumpskog 

Längs sjöar och vattendrag och i fuktigare svackor i landskapet har sumpskogar utvecklats. Det 

finns flera typer av sumpskogar i Skåne såsom klibbalskog, lövsumpskog (domineras av björk), 

ädellövssumpskog, barrblandssumpskog och barrsumpskog. Den mest typiska sumpskogen är 

klibbalskogen, och i Skåne finns landets största arealer av just denna typ av sumpskog66. 

Klibbalskogarnas utseende varierar med markens vattenhållande förmåga och historiska 

brukande. I fuktigare svackor finns klibbalkärr, utefter flacka sjöstränder växer klibbalstrandskog, 

medan klibbalskog av översilningstyp dominerar på marker som är påverkade av rörligt 

grundvatten. Välutvecklade klibbalsumpskogar har kraftiga, flerstammiga socklar av 

rotskottsbildande träd. Socklarna har bildats genom avverkning (i brukade bestånd vid 60–80 års 

ålder eller genom äldre stubbskottsbruk med en omloppstid på 15–30 år) eller 

stubbskottsföryngring av omkullfallna träd. Typiskt för klibbalkärren är marknära grundvatten 

som på vintern och våren fyller sänkorna mellan alsocklarna. Förekomst av stora höga och grova 

socklar tyder därför på lång trädkontinuitet. 

Klibbalsskogar är utpekade som regional prioriterad skogstyp i skogsstrategin för Skåne 

200667 och 2017?. 

Klibbalkärren är artrika på kärlväxter och mossor. Gamla grova alar har stor betydelse för 

storsvampar och vedinsekter. De rödlistade arter som är knutna till sumpskog utgörs till 31 % av 

storsvampar, 18 % av fjärilar, 15 % av mossor och 10 % vardera av skalbaggar och kärlväxter68. 

 

9.3.1.4 Granskog 

Granskogen är idag Skånes vanligaste skogstyp, men en mycket liten andel är naturligt 

etablerad. Äldre bestånd på näringsfattiga jordar har ett fältskikt med blåbär och kruståtel och 

på näringsrikare jordar förekommer även låg- och högörtvegetation. Granen växer normalt inte 

på fuktig mark, men på en del marker uppträder gransumpskog främst i myrarnas övergång mot 

fastmark och längs små vattendrag i norra Skånes skogsbygd. 

                                                      
65 Länsstyrelsen 2014, Här finns höga naturvärden i Skåne – Artpools- och traktanalys med hjälp av rödlistade arter 
66 Länsstyrelsen i Skåne 2005. Skånes skogar – historia, mångfald och skydd. 
67 Länsstyrelsen i Skåne 2006. Regionalstrategi för formellt skydd av skog. 
68 Länsstyrelsen 2014, Här finns höga naturvärden i Skåne – Artpools- och traktanalys med hjälp av rödlistade arter. 
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Spår av skogsbetespräglade granskogar finns också i begränsad omfattning i nordöstra 

delen av landskapet. Granen har liten betydelse i naturvårdssammanhang i Skåne, men kan hysa 

höga rekreativa värden och även bidra med ekosystemtjänster. 

 

9.3.1.5 Tallskog 

Den skånska tallskogen består huvudsakligen av naturliga skogar på moränmark eller myrmark 

eller av planteringar, alternativt seminaturliga tallskogar, på sandigare marker. Tallskog på fuktig 

mark förekommer framförallt uppe i de nordliga delarna av Skåne, medan tall på sandig mark 

främst hittas längsmed kusterna och i Vombsänkan. I nordöstra Skåne har tallen lång kontinuitet 

som skogsträd och här växer tallskogar främst på moränjordar. 

Tall har varit det trädslag som haft störst ekonomisk betydelse på magrare marker. Förutom 

den inhemska tallen har även främmande arter såsom bergtall och svarttall planterats. 

Tallskog är det slutliga successionsstadiet vid igenväxning av många myrmarker. Under de 

senaste decennierna har igenväxningen av myrmarker bland annat påskyndats genom ökad 

luftburen näringstillförsel och genom att myrmarker blivit torrare på grund av utdikning. Många 

av denna typ av tallskogar är därför relativt unga. Endast 38 rödlistade arter är noterade i 

biotopens totala artpool och hälften av dessa utgörs av storsvampar. 

 

9.3.1.6 Artrika öppna trädmiljöer 

De artrika öppna trädmiljöerna kännetecknas av gamla och grova lövträd, ofta med håligheter 

och mulm. Förutom ek och bok kan det röra sig om olika ädla lövträd såsom alm, ask, lind, 

fågelbär, apel och lönn. Den rikedom av växter, djur och svampar som lever på och i dessa träd 

kan vara mycket stor, och utgörs av till exempel fladdermöss, lavar, svampar och skalbaggar. På 

de riktigt gamla träden med stora håligheter kan några av landets mest sällsynta arter hittas. 

Artrikedomen gynnas av att träden står något glesare och är mer solbelysta än i skogen. 

Eftersom biotopen främst utgörs av själva trädet så kan den egentligen inte knytas till någon 

speciell naturtyp. 

Artrika öppna trädmiljöer finns spridda i hela kulturlandskapet, runt de skånska godsen och 

kyrkorna, i alléer, i parker och ute i odlingslandskapets betesmarker och lövängar. Idag finns det 

få gamla grova träd kvar i Skåne och hela biotopen lider av ett omfattande kontinuitetsglapp, 

eftersom det ofta saknas, eller finns ytterst få, efterträdare. När äldre träd dör försvinner därför 

de arter som är beroende av gamla träd och deras strukturer. Många av dessa värdefulla träd är 

dessutom extremt hotade på grund av olika sjukdomar som drabbar dem, till exempel 

askskottsjuka och almsjuka. 

Det är vid ängs och betesinventeringen på i börja 2002/04 hittade flest  trädbärande 

betesmarker ris-och mellanbygderna (jämför med Å. Campbells bygder på sid X) och framförallt 

i Hörby kommun Se figur 9.7. 
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Figur 9.7. Förekomst av trädbärande betesmarker i Skåne.  I figuren anges hektar trädbärande betesmarker per 

kommun. Länsstyrelsen i Skåne Skånes skogar 

9.4 Övergångsmiljöer 

Övergångsmiljöer är generellt mycket viktiga för den biologiska mångfalden, särskilt bryn och 

kantzoner mellan skog och andra naturtyper. Här ges ofta möjlighet för lövträd, buskar och 

bärande träd att etablera sig och solbelysningen ger ett gynnsamt mikroklimat. Naturligt finns 

övergångsmiljöer mellan skog och hällmarker, våtmarker, vattendrag och strandmiljöer och i 

kulturlandskapet har liknande miljöer skapats mot jordbruksmark, hyggen, hagmarker, vägar, 

kraftledningar och tätorter. Se vidare Övergångsmiljöer under kapitel 8 Odlingslandskapet. 

I takt med att skogsmarken blir allt mer enformig med likformiga bestånd med kort 

omloppstid får övergångsmiljöerna större betydelse för den biologiska mångfalden. Det finns 

också skogsarter som delar sin livscykel mellan olika miljöer. Brynen är även viktiga för viltets 

(rådjur, älg, hjort) födosök. 

9.5 Värdekärnor, värdetrakter och spridningsstråk  

9.5.1. Värdekärnor 

I en av människan obrukad skog uppstår en stor variation i ålder, struktur och förekomst av död 

ved som gör att det finns många livsmiljöer och förutsättningar för ett mycket stort antal arter. 

Även i den gamla brukade skogen fanns fram till år 1800 en mycket stor variation på grund av 

ett mångbruk som påminde om naturskogen trots att den var betydligt glesare. För den 

markknutna faunan och floran är kontinuiteten som trädbärande mark viktig. I vissa 

skogsmiljöer, till exempel tallskog på torr mark, spelar brand också en viktig roll i att skapa 

variation och särskilda miljökvaliteter. 

I den modernt brukade skogen har mångformigheten och den rika förekomsten av gamla 

träd försvunnit. Kvar finns bara rester av mångbruksskogen i form av värdekärnorna som öar i 

produktionslandskapet. Storleken på värdekärnan kan variera från en del av ett hektar till flera 

hundra hektar. Begreppet värdekärna är centralt för naturvårdsavtal, biotopskydd och 

naturreservat. Att skydda värdefulla skogar är dock bara en del av arbetet med att bevara värden 

knutna till ädellöv. För att nå miljömålet måste man arbeta på landskapsnivå. Hur och var man 

tar hänsyn och var de frivilliga avsättningarna görs har stor betydelse för helheten när det gäller 

att bevara skyddade arter i skogsekosystem. Många värdekärnor är dokumenterade av 
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skogsstyrelsen som nyckelbiotoper (NB) eller naturvärdesobjekt (NVO) eller har målklassning 

som NO (Naturvård Orört) - eller NS (Naturvård med Skötsel) - bestånd i skogsbruksplaner. 

 

9.5.2 Förslag till värdetrakter i skogsmark  

Variationen i naturgeografi och historiskt markutnyttjande har lett till att områden med höga 

naturvärden är ojämnt fördelade över landskapet. Kunskap om både habitat- och artförekomst 

samt olika arters habitatpreferenser är en förutsättning för värdetraktanalys som möjlighet till 

urval av eventuella ansvarsmiljöer och ansvarsarter. Förutsättningarna att bevara en artrik flora 

och fauna är störst i trakter med ett större antal värdekärnor och förekomst hotade arter. 

Vi har begränsat oss till att i detta skede bara peka ut värdetrakter för ädellövsmiljöer 

(ädellövskog och öppna trädmiljöer), vilka är de naturtyper som har de största värdena samt 

utgör ansvarsmiljöer både regionalt, nationellt och internationellt. På sikt hoppas vi kunna även 

kunna peka ut trakter för andra naturtyper, såsom klibbalskogar men även skilja ut trakter för 

bok reaktive ek. 

 

9.5.2.1 Förslag till värdetrakter i ädellövskog 

Sedan 2006 finns en regional strategi för skydd av skog i Skåne där värdetrakter för ädellövskog 

finns avgränsade6970. Dessa trakter varit underlag för Skogsstyrelsens och länsstyrelsens arbete 

vid skydd av skog inom miljömålet Levande Skogar. 

2017 antog Naturvårdsverket och Skogsstyrelse en reviderad nationell strategi för formellt 

skydd av skog. I samband med detta ska också en översyn av befintliga regionala strategier och 

av utpekade värdetrakter göras. Som underlag för denna översyn av trakter har en nationell 

landskapsanalys av tätheter av skogiga värdekärnor gjorts av Metrias71. Metrias analys visar i 

vilka delar av landskapet som de skogliga värdekärnorna utgör en stor andel av just 

skogsmarken, även om tätheten av värdekärnor inte alltid är så hög totalt sett, på grund av att 

skogen är omgiven av till exempel vatten eller åkermark. Underlag för ädellövskog 

överensstämmer i stort med våra nuvarande värdetrakter ädellövskog från 200672. Metrias 

analyser har sedan kompletterats med fynd av arter knutna till ädellöv inrapporterade till 

ArtDatabanken. Några befintliga trakter har därför utökats och ytterligare ett par 

”utredningstrakter” har tillkommit. 

Ett förslag till reviderad karta över skogliga värdetrakter för ädellövskog i Skåne presenteras 

här och skiljer sig från den tidigare främst genom att värdetrakterna är ihopkopplade till en mer 

sammanhängande struktur samt att några nya värdetrakter tillkommit se figur 9.8. 

 

                                                      
69 Länsstyrelsen i Skåne 2005. Skånes skogar – historia, mångfald och skydd. 
70 Artpools-och traktanalys av lövbärande marker i Blekinge, Skåne och Halland län” 2005” 
71 Metria xxxxxx 
72 Länsstyrelsen 2006. Strategi för formellt skydd av skog i Skåne län. 
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Figur 9.8. Förslag till värdetrakter för ädellövskog i Skåne. 

 

I södra Skåne finns fyra värdetrakter där konnektiviteten mellan områdena behöver utvecklas. I 

nordvästra Skåne finns tre isolerade värdetrakter kring Helsingborg, Kullaberg och Hallandsåsen 

som är små men är etablerade trakter sedan tidigare.  I mellersta och östra Skåne ligger 
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värdetrakterna i ett band från Simrishamn till Åstorp på diagonalen i Skåne samt från Hovdala 

österut i ett band till Ryssberget och vidare in i Blekinge. Särskilt norrsluttningarna på 

Söderåsen, Linderödsåsen och Nävlingeåsen bildar viktiga spridningsstråk för 

ädellövskogsknutna arter. De nya förslagen på värdetrakter i norra Skåne ligger mer isolerat: 

söder om Örkelljunga, väster om Broby, nordöst om Osby och nordväst Osby på gränsen till 

Kronobergs län samt en utökning av sydöstra delen av trakten Hallandsås som är en gemensam 

med Halland län. 

 

9.5.2.2 Förslag till värdetrakter i öppna trädmiljöer 

I det öppna landskapet finns många äldre glest spridda träd och dessa får allt större betydelse 

då kontinuiteten bryts i äldre skogsbestånd. Värdetrakter för öppna trädmiljöer sammanfaller till 

viss del med skogliga värdetrakter. Kompletterande trakter finns bland annat söder om 

Söderåsen, Väster om Ringsjöarna, norr om Klippan, och mellan Vombsjön och Romeleåsen. 

Mellan de sydskånska värdekärnorna och den centralskånska diagonalen saknas värdekärnor i 

det öppna landskapet och här finns en långsiktig brist i konnektiviteten. 

Det bör poängteras att inventering av skyddsvärda träd inte är heltäckande. Den är 

koncentrade till värdetrakter för ädellövskog och till gods- och kyrkogårdsmiljöer samt ett antal 

inventeringar gjorda på kommunbasis ingår. 

För öppna trädmiljöer har två typer av värdetrakter tagits fram en för skyddsvärda lövträd 

och en för på levande skyddsvärda ekar se figur 9.9 och 9.10. 
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Figur 9.9. Täthetsanalys av värdekärnor i Skånes öppna lövträdsmiljöer. 
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Figur 9.10. Täthetsanalys av värdekärnor i Skånes öppna ekmiljöer. 
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9.5.2.3 Artpoolsanalys  

De höga naturvärdenas geografiska placering i landskapet har pekats ut med hjälp av en 

artpools- och traktanalys av rödlistade arter år 201473. Rödlistade arter har använts eftersom 

dessa arter ofta är sällsynta med specifika krav på sina livsmiljöer; krav liknande de som ofta 

ställs även av andra sällsynta arter. För de rödlistade arter som förekommer i Skåne har 

artpooler skapats för olika naturtyper och där fynd av dessa arter gjorts i landskapet har artrika 

trakter naturtypen pekats ut. 

För skogstyper har analyser gjort för ädellövskog, ekskog, bokskog och andra trädbärande 

miljöer. Särskilt stora koncentrationer av rödlistade trädarter visade sig finnas i det sydskånska 

sjölandskapet, längs Linderödsåsens nordöstsluttning, på Söderåsen, kring Ivösjön, Kullaberg 

och Hallands Väderö se figur 9.10 och 9.11. 

När det gäller arter knutna till tall och klibbal finns inga utpekade värdetrakter på grund av 

för få fynd eller utspridda förekomster se figur 9.12. 

I rapporten Här finns höga naturvärden i Skåne – Artpools- och traktanalys med hjälp av 

rödlistade arter finns ytterligare beskrivningar av artpooler och värdetrakter. 

 
Figur 9.11 Artpoolsanalys av rödlistade arter knutna till ädellövskog. Länsstyrelsen 2014, Här finns höga 

naturvärden i Skåne – Artpools- och traktanalys med hjälp av rödlistade arter. 

 

                                                      
73 Länsstyrelsen 2014, Här finns höga naturvärden i Skåne – Artpools- och traktanalys med hjälp av rödlistade arter. 
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Figur 9.12. Artpoolsanalys av rödlistade arter knutna till tall. Länsstyrelsen 2014, Här finns höga naturvärden i 

Skåne – Artpools- och traktanalys med hjälp av rödlistade arter. (Saknas) 

9.6 Hot, påverkanstryck och hinder för grön infrastruktur i skog och 

andra trädbärande miljöer 

9.6.1 Skogsbruk och skogsskötsel 

Det största hotet mot den biologiska mångfalden i skogar och andra trädrika miljöer är 

avverkning. Skogsbrukets omloppstid är ur naturvårdssynpunkt kort och få kvaliteter hinner 

utvecklas innan träden ska avverkas. Brist på kunskap leder också till att naturvärden i form av 

senvuxna träd röjs bort under omloppstiden. 

Även förändrade brukningsformer kan få stora konsekvenser för skogsmarkens mångfald. 

Låg lönsamhet på till exempel boktimmer minskar intresset för att återplantera med bok. Uttag 

av grenar och toppar vid avverkning är ytterligare en faktor att ta i beaktande eftersom det 

påverkar såväl biologisk mångfald som skogens näringsstatus. 

Även i alléer, parker och trädrika betesmarker är risken stor att äldre träd avverkas för att 

främja trafiksäkerhet, besökarnas säkerhet och för att uppnå stödkriterier för betesdrift 

Låg lönsamhet i betesdrift påverkar möjligheten att vidmakthålla hävden i många värdefulla 

trädbärande betesmarker. 
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9.6.2 Igenväxning 

Samtidigt som avverkning är ett hot är även igenväxningen ett. En stor del av artpoolen knuten 

till äldre träd har utvecklats i ett relativt halvöppet landskap med hög solinstrålning och 

gynnsamt mikroklimat. Med tätare bestånd och större inslag av barrträd missgynnas många 

arter. 

 

9.6.3 Fragmentering 

Brist på kunskap om landsskapssamband innebär att värdekärnor isoleras. Fragmentering av 

kvarvarande äldre trädmiljöer och hinder för spridning såsom täta granplanteringar hotar den 

biologiska mångfalden. Avståndet till angränsande värdekärnor, bredden på habitatens 

spridningskanter, trögheten för spridning i mellanliggande miljöer samt topografin är aspekter 

som påverkar fragmenteringen. Fortfarande är kunskapen bristfällig när det gäller trädlevande 

arters möjlighet att sprida sig, men en viktig brytpunkt för många naturmiljöer ligger kring 

20 hektar74 Under den arealen är det svårt att ge förutsättningar för en relativt komplett 

artsammansättning, trots mycket goda kvaliteter. Undantaget är om beståndet ingår i ett 

nätverk av värdekärnor. 

 

9.6.4 Exploatering 

Den tätortsnära skogen är hotad av exploatering. Gröna miljöer och närheten till dem har stor 

betydelse för våra möjligheter att hantera vardagens stress. Trots det får den stadsnära skogen 

ofta stå tillbaka när kommuner planerar för ny bebyggelse. Bättre skydd och planering behövs. 

 

9.6.5 Klimatförändring 

Pågående klimatförändringar får också stor påverkan på den biologiska mångfalden, särskilt i ett 

fragmenterat landskap där spridningsmöjligheterna är begränsade. Ökad energi i extrema vindar 

kan påverka vindfällning av bestånd och ökad nederbörd risken för översvämning. 

 

9.6.6 Invasiva arter 

Antalet invasiva arter som dyker upp i skogsmiljöer ökar och kan ställa till med problem för 

befintlig flora och fauna. En väl etablerad invasiv art är oftast omöjlig att utrota, vilket innebär 

att bekämpningen måste upprepas årligen med stora, återkommande kostnader som följd. 

Många av de invasiva arterna är trädgårdsväxter som spridit sig ut i naturen. Av dessa är det i 

skånska ädellövskogar framförallt jättebalsamin som kan konkurrera ut örtrika fältskikt helt. I lite 

öppnare skogsmiljöer kan jättelokan vara ett problem. Andra invasiva arter som bli besvärliga i 

skogslandskapet är spansk skogssnigel och parkslide som genom nerbetning (sniglar) eller 

utskuggning förändrar markfloran. Vidare finns en kunskapsbrist kring hur införda främmande 

trädslag påverkar inhemska trädslag, och därigenom den biologiska mångfalden. 

 

9.6.7 Trädsjukdomar 

Även sjukdomar som drabbar trädarterna är ett stort hot mot den biologiska mångfalden. 

Almsjukan har slagit ut en stor del av landskapets almar och därmed förutsättningarna för de 

arter som är knutna till detta trädslag. Askskottsjukan har motsvarande effekt på askar och dess 

flora och fauna. 

                                                      
74 Kolla upp referens. 
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9.6.8 Viltbete 

Ökad påverkan av viltbete har gjort att tallskog inte återbeskogas på många marker utan ersätts 

av gran. Även i lövskog finns omfattande skador på skogsbestånd och fältskikt på grund av stora 

stammar av hjortdjur och vildsvin. 

Sammanhängande gröna korridorer i landskapet gör att klövviltet blir jämnare fördelat och 

skadorna på skogen minskar då en del av födointaget flyttas till de gröna korridorerna. 

Viltvårdsåtgärder som viltåkrar, skalbaggsåsar, blommande kantzoner i jordbrukslandskapet, 

plantering av bärande träd och buskar, naturvårdsanpassad röjning i skogsbruket och 

blandskogsbruk skapar foder åt klövviltet, gynnar både jaktbar och icke-jaktbar biologisk 

mångfald (som pollinerare och småfåglar) och i förlängningen de ekosystemtjänster alla dessa 

arter bidrar med. 

Befintlig lagstiftning bör användas i större utsträckning än vad som görs idag om miljömålen 

ska kunna nås. Regelverk och stödreglerna kring ädellövträd i landskapet behöver samordnas 

mellan myndigheter för att underlätta för brukaren. Dessutom behövs en anpassning av 

regelverken för EU:s stöd till skötsel av trädbärande gräsmarker, för att på sikt kunna bevara 

träden i denna naturtyp. 

9.7. Uppgifter om befintliga bevarandeinsatser  

9.7.1 Generell hänsyn  

Den insats som har störst påverkan i skogen och en oerhört viktig pusselbit för att nå en 

fungerande grön infrastruktur, är den hänsyn som tas på varje avverkningsobjekt. Genom att rätt 

hänsynsåtgärder vidtas, där blicken lyfts från den enskilda fastigheten till att även innefatta 

omkringliggande landskaps behov, kan mycket av den gröna infrastrukturens basbehov 

åstadkommas utan större insatser. De gemensamma målbilder för en god miljöhänsyn som 

skogssektorn tagit fram utgör en viktig plattform. Detta är dock något som måste ske på lokal 

nivå i dialog mellan markägare, virkesuppköpare och rådgivare. 

 

9.7.2 Certifiering och frivilliga avsättningar 

Inom certifieringssystemen FSC och/eller PEFC avsätter certifierade skogsägare minst 5 % av 

brukningsenheten till naturvård. Vidare tar större markägare, såsom Sveaskog, Stiftelsen skånska 

landskap, Statens fastighetsverk och Svenska kyrkan, fram grönplaner eller landskapsplaner för 

sitt skogsinnehav. Dessutom ställs krav på vardaglig hänsyn i samband med skogliga 

avverkningar, och alla skogliga impediment är undantagna från skogsbruk. 

 

9.7.3 Områdesskydd  

Länsstyrelsen i Skåne län tog 2006, tillsammans med Skogsstyrelsen, fram en länsstrategi för 

formellt skydd av skog, där syftet är att skydda värdekärnor i skogen. Områden med höga 

naturvärden på beståndsnivå samt områden som genom storlek eller belägenhet i värdetrakt 

har goda förutsättningar att bibehålla sina naturvärden prioriteras. En skog kan skyddas genom 

bildande av nationalpark, naturreservat och biotopskydd samt via naturvårdsavtal. Totalt är 

knappt 18 000 hektar skog skyddats som nationalpark, naturreservat och naturvårdsområden i 

Skåne i huvudsak lövskog framför allt ädellöv se figur 9.13 och 9.14. Skog är även framöver en 

prioriterad naturtyp för formellt skydd. 



 

187 

Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket har under 2016–2017 reviderat den nationella strategin 

för formellt skydd av skog. I Skåne län ska ytterligare 1 690 hektar skyddas som naturreservat 

mellan 2016 och 2020. 

Utöver att Skogsstyrelsen och Länsstyrelse tar initiativ till formell skydd kan markägarna 

själva ta interaktiv till att bevara sina skogen med höga naturvärden och få ersättning genom att 

lämna in en intresseanmälan till någon av myndigheterna som en del av Nya Komet-

programmet75. 

 

 
Figur 9.13. Arealen skyddad och oskyddad (områden inom skyddade områden men där man får bedriva 

skogsbruk) produktiv skogsmark inom nationalpark (NP), naturreservat (NR) och Naturvårdsområden (NVO) 

VicNatur 2018  

 

 

 
Figur 9.14. Andel (%) av olika naturtyper enligt KNAS (Kontinuerlig Naturtypskartering Av Skyddade områden) i 

skyddade områden, nationalparker, naturreservat och naturvårdsområden i Skåne uttag ur VicNatur 2018-03-07. 

 

9.7.4 Skogliga naturvärdesregioner för södra Sverige 

För att bättre kunna prioritera naturvårdsinsatserna utifrån ett landskapsperspektiv genomförde 

Södra skogsägarna under åren 1999 – 2003 projektet Skogliga naturvärdesregioner för södra 

Sverige som ett samarbete mellan Skogsforsk och Södra skogsägarna. Arbetet uppdaterades år 

2017 och är ett stöddokument vid naturvårdsprioriteringar vid skogbruksplanläggning, 

områdesskydd och generell hänsyn. Naturvärdesregionerna är indelade efter naturgivna 

                                                      
75 http://www.naturvardsverket.se/bevara-naturvarden 
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förutsättningar, såsom nederbörd, temperatur, jordmån se figur 9.15. För beskrivningar av 

naturvärdesregionerna hänvisas till Södras arbete. 

 
Figur 9.15. Skogliga naturvärdesregioner för södra Sverige, framtagna av Södra skogsägarna. 

 

9.7.5 Grönplaner  

Kristianstads kommun har som underlag för den kommunala grönplanen gjort en analys av 

bland annat skogslandskapets landskapsekologiska struktur, däribland ädellövskogens struktur 

och spridningsmiljöer se figur 9.16. Analysen bygger på en detaljerad vegetationskarta med 

satellitbilder som bas, och med manuellt tolkade ortofoton och IR bilder som komplement76. 

 

 
Figur 9.16. Värdekärnor och spridningsmönster för Ädellövskog i Kristianstads kommun. Ekologigruppen 2017. 

                                                      
76 Ekologigruppen 2017 (Kristianstads kommuns Grön plan) 
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9.8 Förvaltning och ägande 

Skåne har en stor andel privatägd skog jämfört med övriga Sverige se figut 9.18. I 

vardagslandskapet har den enskilde markägarens kunskap och mål stor betydelse för hur 

skogen sköts och utvecklas. Val av plantmaterial, frivilliga avsättningar, röjning och invasiva arter 

gör stor skillnad för den biologiska mångfalden och grön infrastruktur. Många skogsägare 

sköter arbetet i skogen själva, men trenden är att en allt större andel skogsägare idag överlåter 

skogsskötseln till olika entreprenörer via virkesköpare eller medlemsorganisationer. Här har 

skogsstyrelsens rådgivande funktion en viktig uppgift. 

 

År 2014    

     

Areal (1000-tals ha) Län  

Hela 
landet   

Ägare 
Skåne 

län % 
Hela 

Landet % 

Privata AB     35 9    5 388 24 

Enskilda     303 75    11 911 52 

Övriga     67 17    5 516 24 

Grand Total     406     22 815  
 

Figur 9.18. Skogsmark i Skåne län resp. i riket fördelat på markägarkategorier.  Källa: Riksskogstaxeringen, 

Taxwebb (mars 2018) 

 

De större skogsägarna i länet är Svenska kyrkan, Sveaskog, Stiftelsen skånska landskap, Statens 

fastighetsverk (ÖMAS),  de större privata godsen och Naturvårdsverket se figur 9.19. De militära 

övningsfälten ägs av staten genom Fortifikationsverket, som har till huvuduppgift att förvalta 

statens fastigheter avsedda för försvarsändamål, så kallade ändamålsfastigheter. Fälten upplåts 

till Försvarsmakten och regements-/garnisonschefen är huvudman i många ärenden som rör 

fältet och den verksamhet som bedrivs där. 

 

 
Figur 9.19. De största markägarna i Skåne 2009. Källa? 

9.9 Ekosystemtjänster  

Skogens ekosystem innefattar ekonomiskt viktiga försörjande tjänster såsom produktion av 

pappersmassa, textilmaterial, möbelvirke, byggmaterial, energiråvara med mera. Det virke som 

skogen producerar utgör grunden för en av Sveriges främsta exportnäringar. Produkter från 

skogen kan ersätta produkter baserade på fossila ämnen och därigenom motverka 

klimatförändringarna. Dessutom förser skogslandskapet oss med vilt, svamp och bär se fig 9.20. 
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Skogen ger oss många kulturella tjänster och är en arena för till exempel ridning cykling, 

skidåkning och vandring samt plats för lek och rekreation. Kunskapen kring skogens betydelse 

för vår mentala hälsa ökar hela tiden. En stor del av vår gemensamma kulturskatt är dessutom 

sprungen ur skogens rika associationsvärld. 

 

 
Figur 9.20. Ekosystemtjänster i skogen: Källa Miljödepartementet 2014. 

 

Luftrening, erosionskontroll och jordbildning, samt vattenreglering och vattenrening är 

andra viktiga ekosystemtjänster skogen förser oss med. Skogen fungerar även som en 

koldioxidsänka och en flerskiktad blandskog har en viktig funktion för klimatanpassning. Dagens 

högproducerande produktionsskogar av gran, anlagda med förädlade plantor, borde dock 

rimligen ha en än mer markförsurande effekt än tidigare, speciellt som skördandet intensifieras 

med kortare omloppstider. Många ekosystemtjänster finns troligen att vinna om skogsbruket 

har förmåga att förändra sin inriktning. 

9.10 Skogar och andra trädbärande miljöer med särskild betydelse för 

sociala funktioner  

9.10.1 Iordningställda natur- och strövområden 

Närheten till tätorter är särskilt viktigt för att strövområdena ska utnyttjas av många människor. 

Nåbarheten spelar också stor roll för de som inte har tillgång till bil och är beroende av 

kollektiva färdmedel. Även information om var strövområden finns och vilken service som 
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erbjuds på plats är viktig för att besökare ska ta sig ut till området, speciellt för ovana besökare 

och besökare med funktionsnedsättning. 

I Skåne finns ett antal skogsområden som förvaltas av stat, stiftelse eller kommun för att 

fungera som strövområde för friluftslivet. Här finns bra angöringsplatser i form av parkeringar, 

informationsskyltar, markerade strövstigar, service i form av toaletter, rastplatser och 

sophantering. Då flertalet besökare önskar god tillgänglighet spelar dessa strövområden en 

mycket viktig roll för länets invånare, och även för besökare utifrån. Många av områdena är 

naturreservat. De flesta förvaltas av Länsstyrelsen, men även Stiftelsen Skånska landskap är en 

viktig aktör och förvaltar ett 15-tal strövområden i Skåne. Dessutom förvaltar kommunerna ett 

antal områden. Flera områden är iordningsställda för friluftsdlivet se figur 9.21. 

 

 
Figur 9.21. Friluftsområden av regional och kommunal betydelse. Region Skåne 2011. 
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Figur 9.22. Områden av regional och nationell betydelse för friluftslivet. Region Skåne 2011 

 

9.10.2 Militära övningsfält 

De militära övningsfälten är attraktiva platser för rekreation när övning inte sker. De utnyttjas till 

exempel för cykling, ridning, scouting, promenader och vandring. De erbjuder även goda 

möjligheter till fågelskådning och andra naturupplevelser. 

 

9.10.3 Skåneleden 

En särskilt viktig roll för tillgängligheten i de skånska skogarna har Skåneleden, som sträcker sig 

120 mil genom landskapet. Leden är väl markerad, och har med jämna mellanrum lägerplatser 

där det oftast finns vindskydd, torrdass, ved, soptunnor och informationstavlor. 

 

9.10.4 Tätortsnära skogar 

Skogarna närmast tätorterna är alltid viktigast för friluftslivet då de besöks ofta. Vissa tätortsnära 

skogar har iordningställts med strövstigar men i många fall har stigsystem uppkommit spontant. 

En stor del av de tätortsnära skogarna ägs och förvaltas av kommunerna. Särskilt stor betydelse 

har tätortsnära skogar för skolor och förskolor som sällan har möjlighet att transportera sig 

längre sträckor för att besöka skogsområden. 

9.11 Målkonflikter i förhållande till andra samhällsintressen och mål   

Kommer att kompletteras… 
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10. Sandmarker 

10.1 Allmän beskrivning av sandmarker 

Skåne är ett län med mycket sandig mark, i inlandet såväl som längs nuvarande kuster och 

tidigare kustlinjer. I inlandet finns stora sandfält, vilka har skapats där issjöar legat eller isälvar 

runnit i samband med inlandsisens avsmältning, och längs långa sträckor av kusten finns 

sandstränder, som i några fall övergår i stora system av rörliga dyner. De största sandområdena 

finns i Vombsänkan, Ängelholmsområdet, Hofterupsområdet, vid Lundåkrabukten, på 

Falsterbohalvön, mellan Sandhammaren och Ystad och på Kristianstadslätten samt i 

kustområdet söder om den och ned till norra Österlen.  

I den sydöstra och östra delen av länet förekommer sandstäpp. Sandstäppen i Skåne är unik 

och utgör, tillsammans med en mindre areal sandstäpp på Öland, de enda förekomsterna av 

sandstäpp i landet. Vid inventeringar år 2015 noterades 50,2 ha sandstäpp i Skåne och 6,1 ha på 

Öland. Många sandstäppsområden är mycket små, ungefär hälften av dem är under en hektar. 

Storleken varierar dock kraftigt, och det finns ytor på allt mellan 15 kvadratmeter och 90 000 

kvadratmeter (Olsson 1994). I Skåne förekommer sandstäppen framförallt i det skånska, kustnära 

området från Kivik i söder till Åhus i norr och längs Kåsebergaåsen i sydost (Tyler 2003). Ett av 

de mest kända områdena är Vitemölla strandbackar, som med sina stora ytor med välutvecklad 

sandstäpp nästan kan betraktas som världsunikt.  

I Skåne är 70 % av den kända arealen sandstäpp skyddad. Dagens areal sandstäpp är 

betydligt mindre än den var under 1600- och 1700-talen, och de få lokaler som finns kvar utgörs 

framförallt av en degenerationsfas eller har helt övergått i stäppartad torräng eller borsttåtelhed. 

Sandstäpp är idag en av Europas mest hotade naturtyper och ingår som prioriterad naturtyp i 

EU:s art- och habitatdirektiv. Det långsiktiga målet är att år 2030 ha minst 100 ha sandstäpp i 

Skåne i gynnsam bevarandestatus. Minst 50 hektar ska uppnå denna status senast år 2019 

(Åtgärdsprogrammet för sandstäpp).  

Sandstäpp utvecklas på nederbördsfattiga, väldränerade och kalkhaltiga sandmarker. Den 

ursprungliga sandstäppen i Skåne förekom i naturliga, sydvända rasbranter. Sandstäpp har dock 

idag knappast några naturliga förekomster i länet. Det närmaste naturlig sandstäpp man kan 

komma är enstaka fragment i relativt branta sluttningar där sluttningen inte tillåts att växa igen. 

Övriga förekomster är kulturskapade och kräver skötsel, i första hand störning och/eller 

omröring av marken för att bibehålla den höga kalkhalten. Enligt Åtgärdsprogrammet för 

sandstäpp utgörs naturtypen av tre successionsstadier där initialfasen har övervägande bar, 

kalkrik sand med sparsam vegetation, medan optimalfasen är mycket artrik med många örter 

men också mycket bar sand med högt pH-värde. I degenerationsfasen sluter sig växttäcket och 

de karaktäristiska sandstäppsarterna minskar samtidigt som kalkhalten sjunker. 

Skånes sandiga marker är mycket artrika och därmed attraktiva för friluftslivet, men de är 

även gynnsamma för bland annat potatis- och grönsaksodling. Flera av de stora sandfälten är 

övningsfält för militär verksamhet, där markslitaget från militärfordon hjälper till att hålla 

markerna öppna och sanden blottad. 

 

 



 

195 

 
Figur 10.1. Värdekärnor på sandiga marker är biotoper klassade som naturtyper knutna till sandjordar, bland 

annat områden i reservat och som klassats inom ängs- och betesmarksinventeringen. 

 

10.1.1 Markhistoria 

De sandiga markerna är väldränerade och lätta att bearbeta och var därför bland de första som 

människan började bruka. Samtidigt är sandens förmåga att hålla vatten och näring låg, vilket 

gjorde att jordbruket bedrevs extensivt på dessa marker. Ofta var förhållandevis stora ytor 

inägomark, men bara en liten del besåddes årligen samtidigt som trädesperioderna var mycket 

långa. Sandjordarnas speciella gröda var bovete, vilket odlades på ogödslade åkrar. De största 

arealerna med öppen sandmark i Skåne fanns troligen under 1600- och 1700-talen.  

Sandjordarna användes med tiden dock allt mer intensivt och trädesperioderna blev allt 

kortare, vilket ledde till att marken inte hann återhämta sig. Det ledde till att öppna ytor 

bildades, där vinden kunde gripa tag i sanden och föra iväg den. En omfattande jordflykt med 

dynbildning av sand uppstod. För att binda samman sanden sattes under 1700- och 1800-talen 

omfattande beskogningar med tall igång. Tallen täcker än idag stora ytor av sandmark, 

framförallt längsmed kusten men även i till exempel Vombs fure. Även olika typer av dyngräs 

planterades ut för att binda sanden. Senare kom även vresros att användas. 

De lågavkastande sandmarkerna förlorade med tiden i betydelse som jordbruksmark. 

Eftersom av många av områden är natursköna och ligger nära havet har de i flera fall 

exploaterats och bebyggts med sommarstugor. På andra håll har de använts för trädplanteringar 

och vägar eller passivt växt igen. Under senare år har salladsodling blivit populärt på 

sandmarkerna, vilket utgör ett hot mot deras existens på bland annat Kristianstadsslätten. 

Idag finns bara en liten del av de tidigare öppna sandmarkerna kvar. Förutsättningarna för 

de arter som lever i sandmarker har därför förändrats, och arter har blivit starkt begränsade eller 

försvunnit helt. Sandmarkerna och deras naturvärden har dock uppmärksammats på senare tid 

och insatser för bevarande och restaurering pågår på många håll i länet, bland annat inom EU-

projektet Sand Life. 
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10.2 Regionala måldokument för sandmarker  

Flera åtgärdsprogram för hotade arter och miljöer berör sandmarker:  

• Sandstäpp 

• Fältpiplärka 

• Batavsandbi, fältsandbi och flodsandbi 

• Dynglevande skalbaggar 

• Frölöpare 

• Steklar, myrlejonsländor och spindlar i sanddyner 

• Svartfläckig blåvinge 

• Martorn 

• Sandnörel 

• Stinkmålla 

 

10.3 Värde för biologisk mångfald och arter  

De sandiga markerna i Skåne är mycket art- och individrika och har en stor andel rödlistade 

arter, varav ett antal är extremt sällsynta i Sverige. På de väldränerade och näringsfattiga 

jordarna trivs arter som gynnas av ett varmt och torrt klimat. Blottad sand underlättar, och är 

många gånger nödvändigt, för att kärlväxter och svampar ska kunna etablera sig och i floran 

ingår många ettåriga arter vars frön gror lättare i den varma sanden. Insektsrikedomen är 

extremt hög, och en stor del av arterna är helt beroende av blottad sand för att kunna bygga bo. 

Samtidigt ger den höga tillgången på nektar, pollen och fröproducerande växter goda 

förutsättningar för insekternas överlevnad. Den höga insektsproduktionen ger i sin tur mat åt 

sandödlor och olika fågelarter.  

Sandstäppen har en karaktäristisk, kalktålig flora med många släktingar på de östeuropeiska 

och ryska stäpperna, vilka har anpassat sig till de extrema förhållandena i biotopen. 

Skåne har ett stort ansvar för sina sandmarker, vilka tillhör några av de mest artrika 

biotoperna i norra Europa. De stora, öppna sandfälten i inlandet saknar motsvarighet i landet 

och är viktiga att bevara och utveckla. En stor del av landets sandstäppsareal finns i Skåne, och 

all denna bör bevaras och helst utökas i enlighet med åtgärdsprogrammets mål. De stora 

sandstäppsområdena vid Vitemölla strandbackar är unika även i ett internationellt perspektiv. 

 

10.3.1 Naturtyper 

10.3.1.1 Sandstränder och sanddyner 

De sandiga markerna i Skåne består av en mosaik av olika biotoper och flera är naturtyper som 

täcks av EU:s habitatdirektiv. Närmast vattenlinjen finns den naknare embryonala fördynen där 

de få växter som förekommer är strandkvickrot och marviol. Den första egentliga dynen är den 

gräsdominerade vita dynen. Den är i ständig rörelse och den glesa vegetationen består 

framförallt av dyngräs såsom sandrör, strandråg och sandstarr. Den vita dynen övergår i den 

örtrikare grå dynen som förutom dyngräs även har ett välutvecklat bottenskikt av mossor och 

lavar. Senare i successionen vandrar ris såsom kråkbär, ljung och ginst eller krypvide och 

sandvide in i dynen. Så småningom övergår den grå dynen i en busk- och/eller trädklädd dyn. I 

den trädklädda dynen finns träd i olika åldersstadium, öppna gläntor med bara sandfläckar 

insprängt bland ris, gräs, mossor och lavar. Mellan dynerna hittar man fuktstråk som ibland kan 
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vara vattenfyllda. Dessa dynsänkor kan vara orkidérika, dominerade av andra örter eller buskar. 

Se även kapitel 5.4.1.3. 

På sandfält och sanddyner i inlandet har störningsgynnade gräs- eller risdominerande hedar 

utvecklas. I kalkrika trakter, både längs kusterna och i inlandet, förekommer sandstäpp. I 

områden som tidigare brukats som åker kan man hitta något örtrikare naturtyper eller torrare 

hedar. 

 

10.3.1.2 Sandstäpp 

Sandstäpp är en mycket artrik naturtyp som innehåller många nationellt rödlistade växter, 

svampar och djur. Till exempel är flera av den skånska sandstäppens karaktärsväxter – tofsäxing, 

sandnejlika, sandvedel och stor sandlilja – rödlistade. Underarten av sandnejlika, Dianthus 

arenarius ssp arenarius, finns enbart i Skåne och på några få lokaler i Estland och Lettland. Andra 

viktiga växtarter på sandstäppen är sandnarv, vårarv, backtimjan, gul fetknopp, liten sandlilja, 

grusbräcka, grusviva, grådådra, harmynta, hylsnejlika, sandlusern, sandnejlika, sandsvingel, 

sandtimotej och sandglim.  

De kalkrika, sandiga markerna har även en intressant, uttorkningstålig svampflora med flera 

sällsynta buksvampar som stjälkröksvamp, grå stjälkröksvamp, mörk stjälkröksvamp, liten 

diskröksvamp, korning jordstjärna och stäppjordstjärna. Många av dessa svamparter 

förekommer även i torra, kalkrika gräsmarker och det är oklart hur pass knutna arterna är till 

enbart sandstäpp. De vanligaste mossarterna i sandstäppsmiljö är sandskruvmossa, grovfläta, 

brännmossa, blek gräsmossa, silvermossa och takmossa. Med undantag av sandskruvmossa är 

de flesta av dessa relativt vanliga på olika typer av underlag i hela landet  

Även insekter trivs på sandstäppen och den är betydelsefull för många rödlistade, 

sandlevande insekter i östra Skåne. Till exempel förekommer det i sandstäppens 

degenerationsfas en rik diversitet av jordlöpare, i synnerhet frölöpare, och dyngbaggar 

(Ljungberg 1999 via ÅGP). Det är även i denna fas som backtimjan förekommer i stora mängder 

och ger möjlighet för svartfläckig blåvinge att reproducera sig. Den i Sverige troligen utdöda 

sandvedelsäckmalen, vars larver lever enbart på sandvedel, kan sägas ha varit indirekt knuten till 

sandstäpp eftersom sandvedel endast förekommer i detta habitat. Fjärilen är endast känd från 

de sandvedelrika sluttningarna på Vitemölla strandbackar, men har inte återfunnits trots 

upprepade eftersök under 1990-talet.  

 

10.3.1.3 Sandtäkter 

Sandtäkter är en miljö som präglas av kraftiga störningar, där markytan rörs om och 

växtligheten avlägsnas. Störningen gör att förhållandena liknar de som finns i naturliga och 

kulturskapade sandiga marker, och ofta kan man finna en stor artrikedom med många 

sandmarksarter inom täkterna.  

 

10.3.2 Arter 

Karaktäristiska sällsynta kärlväxter på Skånes sandiga marker är bland annat martorn, 

backtimjan, hedblomster, blåmunkar, åkerfibbla och klubbfibbla. Sandmarkerna har en enorm 

artrikedom vad gäller vilda bin och andra steklar, fjärilar, dynglevande skalbaggar och 

marklevande skalbaggar såsom frölöpare. På sandiga marker där det finns rikligt med 

blommande backtimjan kan man också hitta den svartfläckiga blåvingen som lägger sina larver i 



 

198 

backtimjans blommor. På kalkrikare marker finns ett spännande svampliv, med många rödlistade 

arter av främst buksvampar, och kärlväxter såsom stor sandlilja, sandnejlika och sandvedel. 

En av karaktärsarterna på de skånska sandmarkerna är fältpiplärkan, vilken är extremt 

beroende av större ytor med öppen bar sand där insektsproduktionen är hög. Sedan 1980-talet 

har antalet häckande fåglar minskat drastiskt och arten omfattas av ett nationellt 

åtgärdsprogram. Även trädlärka och nattskärra är sällsynta fågelarter som är knutna till mera 

trädbärande sandiga marker. På sandiga marker, i tidiga successionsstadier, lever även 

sandödlan som behöver den lättgrävda sanden där den kan gräva ner sina ägg efter parning.  

Många av de arter som är knutna till de sandiga miljöerna, såsom fältpiplärka, sandödla, 

martorn, dynglevande skalbaggar och ett stort antal vilda bin, är idag hotade och flera av dessa 

omfattas av något nationellt åtgärdsprogram.  

 

10.4 Övergångsmiljöer 

Under 1700- och 1800-talen planterades många sandmarker i Skåne med skog, framförallt tall, 

för att förhindra den sandflykt som uppstått som en konsekvens av en alltför intensiv 

markanvändning.  

Inom vissa, särskilt kustnära, tallskogar har fynd av sandmarksarter som sandnejlika gjorts i 

mer öppna partier. Sådana fynd kan indikera att insatser för att röja fram bar sandmark skulle 

kunna vara gynnsamma där.  

Många av Skånes sandiga marker sköts med bete där djuren håller markerna öppna och står 

för en viss störning markskiktet. Därför kan sandiga marker även ingå in odlingslandskapets 

gräsmarker.  

Sandstränderna utgör en övergångszon mellan hav och land och tas även upp under marina 

miljöer.  

Kompletteras… 

10.5 Värdekärnor, värdetrakter och spridningsstråk  

 

10.5.1 Förslag till värdetrakter  

Förslaget till värdetrakter för sandmarker bygger på kända värden i landskapet. Värdekärnor är 

biotoper klassade som naturtyper knutna till sandjordar samt förekomst av rödlistade arter som 

är knutna till sand. De utpekade trakterna (gröna områden) är utpekade genom täthetsanalyser 

av sandbiotoper samt artpoolsrutor med högt antal rödlistade arter. I täthetsanalysen av 

sandbiotoper är områden med tätheter som har minst 5 % sandbiotoper inom en sökradie på 

1000 meter utpekade som delar av värdetrakter. Dessa utgör tillsammans med de artpoolsrutor 

som har minst 10 rödlistade sandmarksarter/1x1 km ruta förslag till värdetrakter för sandmarker. 

Vardagslandskapet (markerat med gult) för sandmarker är ingen detaljkarta utan visar grovt var 

det finns sand i länet, alla sandjordarter i SGU´s jordartskarta har lagts in. 

Ett viktigt steg som återstår är att identifiera gröna länkar – de korridorer och spridningsöar 

som binder samman värden inom och mellan värdetrakter. Var och hur trakter binds samman 

behöver anpassas till de värden som finns i trakterna. 
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Avgränsningen av värdetrakterna görs inför beslutet om handlingsplanen i höst och då görs 

även beskrivningar av de olika trakternas värden. 

 

 

Figur 10.2. Förslag till avgränsning av värdetrakter för sandmarker i Skåne. De gröna områdena visar var de 

högsta tätheterna av kända förekomster av värdefulla sandmarker och hotade arter knutna till sandiga habitat 

finns.   
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10.5.2 Artpoolsanalys  

Länsstyrelsen har i sin artpoolsanalys pekat ut nio värdetrakter för sandiga miljöer, se figur 10.3. 

Dessa hade mellan 19 och 134 rödlistade arter, där skalbaggarna utgör 35 % av arterna, medan 

andra artrika insektsgrupper är steklar (21 %) och fjärilar (16 %). Kärlväxterna stod för 12 % av de 

rödlistade sandmarksarterna. Ju större areal sandjord som finns i ett område, desto fler arter 

hittas generellt (per 2,5 x 2,5 km i analysen).  

 

 
Figur 10.3. Artpoolsanalys; Rödlistade arter i sandiga marker. Länsstyrelsen 2014, Här finns höga naturvärden i 

Skåne.  

 

De två största och artrikaste värdetrakterna enligt denna analys ligger på sydöstra 

Linderödsåsen (trakt 5) och i Vombsänkan (trakt 4). Övriga områden med utpekade trakter är 

Falsterbo (trakt 1), kusten vid Sandhammaren (trakt 2), Klagshamn (trakt 3), Degeberga (trakt 6), 

Ålabodarna norr om Landskrona (trakt 7), Everöd (trakt 8) och Åhus (trakt 9). Se figur 10.4. 
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Figur 10.4 Artpoolsanalys, trakter för sandiga marker. Källa Länsstyrelsen 2014, Här finns höga naturvärden i 

Skåne.  

 

10.6 Hot, påverkanstryck och hinder för grön infrastruktur i sandmarker 

Den viktigaste förutsättningen för en grön infrastruktur i sandiga marker i Skåne är att behålla 

den biologiska mångfalden i de artrika värdekärnorna. God skötsel i fortsatt nära samarbete 

mellan Länsstyrelsen, militären, kommunerna, markägarna och andra berörda inom områdena är 

nödvändig.  

Värdekärnorna behöver utökas, skötas ordentligt och sedan även bindas samman på ett 

bättre sätt genom att åtgärder som att frilägga sand inom vardagslandskapet görs inom 

utpekade områden. En utmaning är att vidta åtgärder där de gör störst nytta.  

I vissa områden med mycket sand, som till exempel Ängelholmsslätten, finns inte alls den 

artrikedom som vissa andra sandiga marker har. Detta beror antagligen till viss del på att 

intensivt jordbruk bedrivs där, vilket har gjort landskapet mindre varierat än på till exempel 

Österlen. Huvudorsaken är dock troligen avsaknaden av kalk i marken, den högre nederbörden 

och att lokalklimatet inte är lika varmt som i de östra delarna av Skåne. En stor utmaning här och 

i liknande områden är att återfå en ökad variation i landskapet, något som kan gynna den 

biologiska mångfalden. 

En stor utmaning är att bibehålla värdena i artrika sandtäkter efter det att täktverksamheten 

har avslutats. Eventuellt behöver äldre efterbehandlingsplaner ses över och om möjligt ändras 

för att gynna sandarter bättre. 
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10.6.1 Förändrad skötsel 

Många artrika, sandiga marker i Skåne betas. Det är idag osäkert om beteshävd alls är 

nödvändig och i så fall hur lågt/högt betestrycket bör vara för att de hotade arter som 

förekommer i sandstäpp ska gynnas. Fortsatt uppbyggnad av kunskap krävs därför även om det 

framstår som tydligt att någon form av störning krävs. Bete hindrar i stor utsträckning 

igenväxning av buskar och sly, och djurens tramp kan skapa omrörning i öppen sand. 

Beteshävden är nödvändig för bl.a. dyngbaggarna, och en kort vegetation gynnar till exempel 

buksvampar. 

Eftersom de magra sandmarkerna inte är de mest lönsamma att bruka så har en stor del 

lämnats utan skötsel, och därmed fått en mycket tätare, skuggande växtlighet som inte är 

lämplig för sandmarkernas arter, vilka är anpassade till en torr och ljus miljö. 

Vid ett alltför intensivt bete minskar dock mängden blommande örter, tillväxten av gräs 

gynnas och andelen öppen sand minskar. En tät och sluten grässvål, där frön från blommande 

örter inte klarar av att gro och växa upp bildas. Kombinationen av brist på blommande örter och 

sandblottor ger, i sin tur, en brist på insekter vilket i sin tur påverkar tillgången på insektsätande 

djur, vilket är ett problem i många betade områden. En balansgång behövs och en variation av 

skötseln i såväl tid som rum brukar generellt vara det som eftersträvas för att ge största möjliga 

utrymme för olika arter. 

Öppen sand motverkas också aktivt av att för stora sandblottor ger avdrag på 

miljöersättningen i det nuvarande landsbygdsprogrammet. En viss andel bar sand är tillåten, 

men risken för avdrag påverkar givetvis i hämmande riktning. 

 

10.6.2 Förändrad markanvändning 

Naturvärdena på de sandiga, torra markerna inom de militära övningsfälten är i stor 

utsträckning kopplade till slitage och störning som sker i samband med militära övningar och 

körning med bandfordon. Detta leder till att bar jord hela tiden kommer i dagen och att ingen 

permanent grässvål kan utvecklas. Genom att markvegetationen kontinuerligt slits och störs 

skapas fläckar med bar sand och därmed även förutsättningar för en art- och individrik flora och 

fauna. Att fälten inte gödslas och är fria från användning av bekämpningsmedel bidrar också 

starkt till dess höga, biologiska värden.  

Men minskad och/eller förändrad militär aktivitet på de sandiga övningsfälten minskar idag 

markstörningen och därmed antalet sandblottor. Bland annat används hjulförsedda fordon 

istället för bandfordon, vilka sliter betydligt mindre på vegetationen. Skjutfälten är tyvärr farliga 

att restaurera på grund av förekomsten av oexploderad ammunition. 

 

10.6.3 Exploatering  

Många tätorter samt attraktiva sommarstugeområden ligger i eller vid sandmarker, både vid 

kusten och i inlandet. Det är därför ett relativt högt exploateringstryck på dessa marker, både 

genom detaljplaneläggning och enskilda bygglovsansökningar. Det finns även ett antal äldre 

men outnyttjade detaljplaner inom sandiga marker som skulle kunna bli aktuella för bebyggelse 

vid förfrågan. Det finns och byggs även infrastruktur som vägar och gång- och cykelvägar inom 

sandiga områden, vilka, förutom att ta mark i anspråk, kan utgöra barriärer för arter som har 

svårt att sprida sig. 

Under senare tid har sandmarkerna återigen blivit intressanta som odlingsmark för 

grönsaker. Jordarnas genomsläpplighet i kombination med en väl avvägd mängd näring och 
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bekämpningsmedel ger goda skördar. Länsstyrelsen har fått in enstaka ansökningar om att 

lägga om sandig, artrik betesmark till åker, främst i nordöstra Skåne. 
 

10.6.4 Försurning och luftföroreningar 

I en del av Skånes sandmarker finns det kalk, särskilt i sandstäppen, vilken binder till sig en del 

näringsämnen så att växterna inte kommer åt dem. De hotade sandmarksväxterna har i sin tur 

anpassats till denna näringsfattiga miljö. När det regnar urlakas kalken och mängden kalk 

minskar då naturligt i sandmarkerna – men i mycket långsam takt. Försurning av marken, som 

en följd av nedfallet av försurande ämnen, skyndar på urlakningen av kalk. När kalken försvunnit 

från ytjorden minskar frigörs näringsämnen och snabbväxande, näringskrävande kan då 

konkurrera ut den artrika unika sandmarksfloran. 

Skåne och Halland har också det högsta kvävenedfallet i Sverige. Inom många sandiga 

områden pågår dessutom ett intensivt jordbruk, till exempel på Ängelholmsslätten och 

Kristianstadsslätten. Det gödsel som tillförs vid växtodlingen påverkar de intilliggande magra 

sandmarkerna genom läckage av näringsämnet kväve. Resultatet blir, precis som i situationen 

med urlakning av kalk, att näringstillgången i sandmarkerna ökar och att snabbväxande 

näringskrävande arter då ökar på bekostnad av sandmarksfloran.  

 

10.6.5 Klimatpåverkan  

Även om det finns påbyggnadsområden längs den skånska kusten, såsom vid Sandhammaren, 

är många av de skånska, låglänta sandstränderna och stranddynerna idag utsatta för erosion. 

Samtliga av länets 16 kustkommuner påverkas mer eller mindre av det. Klimatförändringar med 

stigande havsnivåer som följd kommer att förvärra erosionsproblemen och kraftigt minska, eller 

i värsta fall utplåna, en del av de kustnära sandiga miljöer som finns idag. Den höga 

exploateringsgraden i kustområdet gör det svårt att finna naturliga ersättningsmarker. 

Hamnar, pirar och hårda erosionsskydd som hövder och stenutfyllnader kan i sig förvärra 

erosionen och flytta problemen från en plats till en annan. Klimatanpassningsåtgärder riskerar 

också att hindra restaureringen av sanddyner. 

Förutom förvärrad erosion kan klimatförändringarna också leda till blötare och mildare 

vintrar, vilket kan leda till en ökad tillväxt av bland annat mossor. Detta leder i så fall till än färre 

sandblottor och svårare tider för den unika sammansättningen av sandmarksarter som finns kvar 

idag. 

 

10.6.6 Invasiva arter 

För att förhindra den sandflykt som uppstod på 1700- och 1800-talen har man planterat 

sandbindande träd, buskar och gräs i de öppna sandmarkerna. Arter med goda, sandbindande 

egenskaper planterades i stora mängder, bland annat bergtall. Dessa har sedan, tack vare sin 

goda förmåga att växa snabbt och tätt, spridit sig över stora sandområden och konkurrerat ut 

många av områdenas naturligt förekommande arter. De klassas därför som invasiva. Vad gäller 

vresros syns detta tydligt på Falsterbohalvön och vid Ängelholmskusten. Bergtall finns utbrett 

vid Ängelholm, Sandhammaren och på strandområdena längs Hanöbukten. Även inhemska arter 

som gräsen sandrör och strandråg har planterats in för att binda sanden. Dessa, och även lupin, 

kanadensiskt gullris, knylhavre och bergrör, finns idag i många sandiga marker och sprider sig 

snabbt. Gemensamt för alla dessa arter är att de binder sanden för bra, och gör att den 

omrörning som krävs för att många andra arter ska kunna överleva uteblir. 
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Restaureringsinsatserna blir i många fall dyra, speciellt för vresros som kräver uppgrävning 

för att bekämpas framgångsrikt. Handeln, trädgårdsanläggare och den trädgårdsintresserade 

allmänheten behöver informeras om risken med invasiva arter. En certifiering för invasivfri 

handel skulle kunna sjösättas för att rensa handeln från de arter som bedöms vara i riskzonen 

att bli invasiva eller redan är det. 

 

10.7 Uppgifter om befintliga bevarandeinsatser  

10.7.1 Områdesskydd 

En stor del av länets artrika sandmarker ingår i ett naturreservat eller ett Natura 2000-område. 

Till exempel är de stora övningsfälten utpekade som Natura 2000-områden, och längs kusten 

finns många naturreservat med sandmarker, däribland Sandhammaren med sina vandrade 

dyner samt Falsterbohalvön.  

Mellan 70 och 80 % av arealen av befintlig sandstäpp i Skåne har idag ett formellt skydd i 

form av naturreservat eller Natura 2000-område, ibland både och. Beslut och skötselplaner för 

befintliga naturreservat och nationalparker med sandstäpp i Skåne är antingen nyligen 

reviderade eller relativt nyligen beslutade och tillåter skötselåtgärder för ett långsiktigt 

bevarande av sandstäpp. En del reservat bör dock utvidgas för att även omfatta angränsande 

lämpliga marker med befintlig eller potentiell sandstäpp, till exempel områden intill Natura 

2000-området Marknadsplatsen (Kiviks marknad) och Verkeåns dalgång (naturreservat och 

Natura 2000-område).  

Stora delar av Skånes kust omfattats av strandskydd, vilka har utökats till 300 meter både på 

land och i vattnet där det har varit möjligt. Kustens sandstränder och sandiga marker strax 

innanför dessa omfattas därför oftast av skydd. 

 

10.7.2 Biosfärsområde 

Vattenriket i Kristianstad utnämndes till biosfärsområde år 2005. Det omfattar nästan hela 

Kristianstads kommun från skogen i norr, längs Helgeåns våtmarksområde och vidare ut i 

Hanöbukten. Kristianstadsslättens sandiga jordbruksmarker, vilka tidigare brukades med ett 

vandrande åkerbruk, ingår i området och utgör en mycket gammal del av kulturlandskapet. 

Många av markerna, däribland Ripa sandar, Rinkabyfältet och Lyngsjö, är idag betesmarker och 

biologiskt värdefulla med en rik flora och många insekter och fåglar. Längs kusten övergår de 

sandiga markerna i ett dynlandskap, med långa obrutna sandstränder och sanddyner, som bitvis 

är planterade med tall. Områden med sandstäpp finns inom Vattenriket. Inom Biosfärområdet 

bedrivs det ett flertal projekt för att värna och utveckla sandmarkernas biologiska mångfald 

inom ramen för temaområdet ”Sandiga marker”.  

 

10.7.3 SandLife 

Länsstyrelsen i Skåne driver tillsammans med Länsstyrelserna i Kalmar och Halland, Kristianstads 

vattenrike och Lunds universitet det EU-finansierade projektet SandLife, vars syfte är att under 

en sexårsperiod restaurera ett antal sandiga marker inom 23 Natura 2000-områden i södra 

Sverige. Sexton skånska områden ingår i projektet. Åtgärderna, vilka kommer att gynna växt-, 

svamp- och djurlivet samt människans upplevelse av sandmarkerna, består av allt ifrån röjning 

av träd och buskar till skapandet av sandblottor och bete. Även naturvårdsbränningar görs för 
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att öppna upp markerna och gynna flora och fauna. Projektet arbetar även med olika 

informationsprojekt för att öka kunskap om och förståelse för de värdefulla sandmarkerna. 

Reservatsförvaltningen på länsstyrelsen sköter kontinuerligt reservats- och 

nationalparksområdena med sandiga naturtyper även utanför SandLife-projektet på ett sätt som 

ska gynna den biologiska mångfalden och friluftslivet. Projektet har dock gett en god möjlighet 

att komma längre i restaurerings- och informationsarbetet för sandmarkerna. 

 

10.7.4 Åtgärdsprogram 

Länsstyrelsen arbetar aktivt med de Åtgärdsprogram för hotade arter som rör länets 

sandmarker, inte minst sandstäppen. 

 

10.7.5 Grönplaner 

Kristianstads kommun har i sin grönplan arbetat med ekologiska samband och grön 

infrastruktur för bland annat sandmarker och sandbin. Man har analyserat spridningsavstånd på 

300 respektive 1 000 meter för sandbin, och konstaterat att det finns flera områden som hänger 

väl samman, framförallt längs kusten samt på en kortare sträcka söder om Hammarsjön. 

Mönstret ser betydligt sämre ut i de centrala delarna av kommunen, med flera fragmenterade 

marker som ligger mer eller mindre isolerade från varandra. Även inom de mer 

sammanhängande områdena kan det finas svaga samband i nätverket vilket kan motverka 

spridning. I planen föreslås att man ska försöka binda samman spridningsvägarna genom att 

göra naturvårdsinsatser på sandiga marker för att förstärka nätverken. 

 

10.8 Förvaltning och ägande 

De militära övningsfälten ägs av staten genom Fortifikationsverket, som har till huvuduppgift att 

förvalta statens fastigheter avsedda för försvarsändamål, så kallade ändamålsfastigheter. Fälten 

upplåts till Försvarsmakten och regements-/garnisonschefen är huvudman i många ärenden 

som rör fältet och den verksamhet som bedrivs där. 

Övningsfälten Revingehed, Rinkaby, Ravlunda, Norra Åsum och Kabusa har varsin ÖMAS-

plan (Övnings- och MiljöAnpassad Skötselplan) där en stor mängd data om områdena har 

samlats in och långsiktiga skötselplaner har tagits fram. För vissa av fälten finns dessutom ett 

rådgivande organ som behandlar frågor gällande natur-, fornminnes- och kulturminnesvård, 

samt frågor om jakt och fiske och allmänhetens tillträde till fälten. Där finns representanter från 

regementet, Fortifikationsverket, berörd kommun, Länsstyrelsen, Lunds universitet, 

naturskyddsföreningen och kyrkan. Dessa samarbeten är väl etablerade och en viktig del av 

naturvården på övningsfälten. 

Kommunerna gör stora insatser i de sandiga områdena, framförallt Kristianstad och Lunds 

kommuner, men även Simrishamn, Malmö och Landskrona gör viktiga insatser i förvaltningen av 

de sandiga markerna.  

Biosfärkontoret har med sina temaområden för sandiga marker och dynlandskapet längs 

kusten gjort viktiga projektinsatser och uppmärksammat områdenas värden. 

Trafikverket arbetar med att lokalisera artrika vägkanter och har påbörjat insatser i 

Maglehemsområdet som är en hotspot för sandmarksarter. Här har man skapat sandblottor 

längs ett vägavsnitt. 
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Markägare och lantbrukare i sandiga trakter har stor betydelse för hur de artrika 

sandmarkerna sköts och utvecklas. I det sandiga vardagslandskapet kan enskilda markägares 

åtgärder, till exempel anläggning av sandblottor och röjning av igenväxning och invasiva arter, 

göra stor skillnad för den biologiska mångfalden.  

 

10.9 Ekosystemtjänster  

Den främsta ekosystemtjänsten som skapas i de skånska sandmarkerna är den biologiska 

mångfalden i sig och de framtida resurser som denna kan utgöra. Då sandiga marker är mycket 

artrika och har stor betydelse för många insekters livscykel är de också producenter av 

pollinatörer av nytta för jordbruket såväl som trädgårdsodlare. En del av sandmarkernas mer 

sällsynta insekter är dock specialiserade på enstaka växtarter och har därmed en mindre 

betydelse för pollinering av grödor.  

Sandmarker har även höga rekreationsvärden med sin variationsrikedom i antal arter, 

blommande växter, djur och svampar. Rekreation i alla dess former gynnar också människors 

hälsa. Inte minst sandstränderna är mycket betydelsefulla i det avseendet. 

De lättinfiltrerade sandmarkerna ger även goda förutsättningar för grundvattenbildning.  

 

10.10 Sandmarker med särskild betydelse för sociala funktioner  

Många av de skånska sandmarkerna har stora värden för friluftsliv, rekreation och turism. De 

långa sandstränderna lockar ett stort antal besökare under sommaren, men används även för 

olika vattenaktiviteter, vandring och promenader under övriga årstider. Skåneleden löper längs 

flera sandiga kuststräckor. 

Även de militära övningsfälten är attraktiva platser för rekreation när övning inte sker. Till 

exempel utnyttjas de för cykling, ridning, scouting, promenader och vandring, och de erbjuder 

även goda möjligheter till fågelskådning och andra naturupplevelser.  

 

10.11 Målkonflikter i förhållande till andra samhällsintressen och mål   

Restaurering av sandiga habitat medför att arealen öppen sand ökar. Detta kan leda till oro för 

sandflykt, även om Länsstyrelsen anser att risken är mycket liten. 

Skapande av bar sand inom betesmarker kan inverka negativt på lantbrukarens möjligheter 

till miljöstöd eftersom fodervärdet kan minska.  
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11. Tätortsnära natur och urbana 
miljöer  

11.1 Allmän beskrivning av tätortsnära natur och urbana miljöer 

Den byggda miljön täcker bara en liten del av Sveriges yta men den gröna infrastrukturen är 

mycket viktig i tätorter. 85 procent av Sveriges befolkning bor i tätort, och den tätortsnära och 

bostadsnära gröna infrastrukturen blir därför avgörande för att ge människor producerande, 

reglerande och kulturella ekosystemtjänster samt den försörjande tjänsten biologisk mångfald. 

Den gröna och blå infrastrukturen är viktig för att minska bebyggelsens barriäreffekt i 

landskapet och för människors hälsa och välbefinnande. Gröna element i och nära städer och 

tätorter kan dessutom vara viktiga livsmiljöer för arter som har trängts undan från skogs- och 

jordbrukslandskapet, såsom fjärilar, skalbaggar, fåglar och fladdermöss.  

Det råder brist på allemansrättslig mark och tillgängliga grönområden av god kvalitet i 

Skånes slättområden. I övrigt finns det relativt till god tillgång till natur- och grönområden. 

Många av Skånes kommuner arbetar med att skydda, utveckla och tillgängliggöra tätortsnära 

natur på olika sätt. Länsstyrelsen Skåne arbetar aktivt tillsammans med kommunerna inom 

ramen för programmet Närmare naturen i Skåne, med att prioritera tätortsnära natur för skydd 

som naturreservat. En del av detta finansieras med bidrag inom Lokala Naturvårdssatsningen 

(LONA). 

Den gröna infrastrukturen i tätorten eller de tätortsnära naturmiljöerna är ofta viktiga 

språngbrädor för människor att vilja och våga upptäcka den ”vilda” naturen.  

 

11.2 Regionala måldokument för tätortsnära natur och urbana miljöer 

Fysisk planering i tätorter och urbana miljöer är i huvudsak en kommunal fråga i linje med det 

kommunala planmonopolet. Därför saknas regionala måldokument om hur grön infrastruktur 

ska hanteras i tätorterna. I tätorternas närområde finns det dock flera regionala måldokument 

som är relevanta. 

 

11.2.1 Grönstruktur i Skåne – Strategier för en utvecklad grön struktur 

Denna rapport visar på utvecklingsmöjligheterna för de gröna strukturerna i Skåne och tanken 

är också att den ska fungera som en inspirationskälla för kommunerna. Genom att använda 

materialet kan kommunerna lyfta in de gröna strukturerna i sitt översiktliga planeringsarbete. En 

ökad samsyn och dialog möjliggör en effektiv förvaltning och utveckling av de värden som finns 

i de gröna strukturerna. Arbetet med Grönstruktur i Skåne - Strategier för en utvecklad grön 

struktur togs fram 2012. Utgångspunkten var den tidigare strategin från 2004, men denna har 

reviderats utifrån nytt underlagsmaterial från olika aktörer samt kommunernas översiktsplaner. 

Strategin tar upp tätortsnära natur, men inte urbana miljöer då dessa är varje enskild kommuns 

angelägenhet. 

 

11.2.2 Skydd av tätortsnära natur 

Sommaren 2002 gav regeringen länsstyrelserna i de tre storstadslänen i uppdrag att ”ta fram 

varsitt program för hur de mest värdefulla tätortsnära områdena för friluftsliv och naturvård kan 
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ges varaktigt skydd och förvaltning”. Programmen togs fram i samarbete med berörda 

kommuner och presenterades 2003. I uppdraget hänvisas till det av riksdagen fastställda 

miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö samt skrivelsen En samlad naturvårdspolitik (2001/02:173). 

Programmet löpte initialt under perioden 2003-2015.  

2009 presenterade Länsstyrelsen i Skåne en reviderad genomförandeplan med mer 

fokuserad ambitionsnivå än den ursprungliga. Vid senaste lägesrapporteringen till regeringen, 

den 29 maj 2015, önskade de tre storstadslänen en förlängning av programmen, vilket 

beviljades fram till 2020. Skåne tog då fram en ny genomförandeplan, liknande den som 

beslutades 2009, för perioden 2016-2020 med 43 aktuella områden. Av ursprungliga 132 

områdena från 2003 har idag 40 helt eller delvis skyddats som naturreservat. Reservatsbildning 

pågår i ytterligare 16 områden. 

 

11.2.3 Skånes miljömål 

Miljömålet God bebyggd miljö är direkt kopplat till tätortsnära natur och urbana miljöer. 

Miljökvalitetsmålet lyder: ”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och 

hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden 

ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett 

miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra 

resurser främjas”.  

 

11.3 Värde för biologisk mångfald 

De viktigaste naturområdena för människor är ofta de tätortsnära områdena eftersom det är där 

man lever och verkar. Även om de arter som lever i den tätortsnära naturen oftast inte är direkt 

hotade är det viktigt att de urbana miljöerna inte skapar för många barriärer och att biotoperna 

håller en viss kvalitet. Med hjälp av en genomtänkt grön infrastruktur och god planering kan den 

byggda miljöns grönområden utgöra basen i ekosystemen och skapa fungerande gröna 

korridorer i den tätortsnära och urbana miljön.  

Grönstrukturer i urbana miljöer har ofta en tydlig koppling till stadens historiska strukturer, 

till exempel parker eller alléer, men det kan också finnas kvarvarande strukturer från äldre 

agrarlandskap. I flera fall finns ekologiska värden knutna till de historiska grönstrukturerna. Ett 

kulturhistoriskt perspektiv är därför i flera fall avgörande för att bevara och utveckla de 

ekologiska värdena i urbana miljöer. Detta gäller både i centralt och perifert belägna områden. 

En historisk analys kan därför ge väsentlig information till exempel vid prioriteringar för att 

stärka och utveckla urbana grönstrukturer.  

 

11.3.1 Naturtyper 

Tätorterna i södra och västra Skåne har vuxit fram på de öppna odlingsslätterna, där få 

naturmiljöer finns och där grönstrukturer nyetableras då städerna expanderar. Därmed ökar 

landskapets biologiska mångfald och ekosystemtjänster i takt med att tätorterna växer. I 

centrala, norra och östra delen av Skåne finns ett större inslag av naturmiljöer i landskapet som 

införlivas i tätorterna, och därmed fler naturtyper med längre kontinuitet. Särskilt intressanta 

naturtyper i tätorter är äldre trädbestånd, våtmarker och ruderatmarker. 
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11.3.1.1 Äldre trädmiljöer 

Tätorternas äldre parker, alléer, kyrkogårdar och äldre trädgårdar har ofta gamla träd med 

mycket höga biologiska värden. Dessa träd har ofta fått växa fritt utan trängsel eller 

skötselåtgärder (såsom i produktionsskogen). I många fall har de dessutom hamlats eller 

beskurits, vilket skapar många värdefulla livsmiljöer i och på träden. I takt med att träd äldre än 

120 år blir allt mer sällsynta i produktionslandskapet blir tätorternas äldre träd allt viktigare.  

 

11.3.1.2 Våtmarker 

I tätorterna finns ofta våtmarker i form av parkdammar, dagvattenmagasin och vallgravar i 

tidigare försvarssyfte. På senare tid har även reningsdammar (som sista steg från reningsverk) 

och dagvattensystem samt ”rain gardens”, svackdiken och andra öppna dagvattenlösningar 

tillkommit. Även om dessa vattenmiljöer ofta är påverkade av föroreningar via dagvattentillförsel 

är de viktiga miljöer för den biologiska mångfalden. 

 

11.3.1.3 Ruderatmarker 

Städernas expansion och omvandling medför störningar på markskiktet, vilket skapar 

ruderatmarker med speciella förutsättningar för flora och fauna. Även bangårdsområden, 

hamnområden, soptippar och oexploaterade industritomter har ruderatmiljöer med speciella 

förutsättningar. Ruderatmarker har ofta blottlagd mark med hög solinstrålning där 

värmeälskande arter kan etablera sig. Den störda marken gör också att många konkurrenssvaga 

växter kan etablera sig. Under en etableringsfas blir ruderatmarker ofta artrika och hit hittar även 

arter som i övrigt lever i sandmarker eller gräsmarker. 

 

11.3.1.4 Övriga miljöer 

Tätorternas grönstrukturer domineras av klippta gräsytor som består av ett fåtal gräs och örter. 

Den regelbundna klippningen gör att få djurarter kan leva i denna miljö. Andra unika naturtyper 

i städerna är byggnadernas stenlandskap som attraherar en del arter, främst fåglar. Gröna tak 

blir allt vanligare och det förekommer allt fler olika typer av dem, till exempel kan man idag se 

såväl sedum-, torv- och ruderattak som tak med torrängsflora. Dessa olika miljöer gynnar olika 

insektsgrupper, och ibland även fåglar. 

 

11.3.2 Arter 

Tätorternas arter är ofta generalister som klarar av olika typer av miljöer, fragmenterade 

landskap och stadens luftföroreningar och andra faror. Men det finns också några undantag.  

Arter knutna till gamla träd har ofta samma förutsättningar i stadsmiljön som i 

odlingslandskap och skogslandskap. Kunskapen om tätorternas artsammansättning i äldre 

trädmiljöer är dock begränsade. I Lund har inventeringar gjorts som visar att det finns många 

krävande, sällsynta och rödlistade arter i stadens äldre träd. Dessa förekomster har resulterat i 

att stadsparken i Lund är Natura 2000-område. Liknande förhållanden gäller troligtvis även i 

andra större samhällen såsom Malmö, Helsingborg, Landskrona, Kristianstad, Trelleborg och 

Ystad.  

Under den senare hälften av 1900-talet försvann lavfloran på många träd i städerna på 

grund av försurande utsläpp från förbränning av fossila bränslen. Efter omfattande åtgärder för 

att minska dessa utsläpp har lavfloran återigen hittat tillbaka till stadsmiljöerna och idag finns 

flera rödlistade arter i tätorternas parker. Flera av skogens däggdjur finns också i tätorterna. 
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Ekorre, skogsmård, grävling och räv är idag relativt vanliga i många tätorter, även de som ligger 

i sydvästra Skånes slättlandskap. 

Svart rödstjärt, klipp- och tamduva, pilgrimsfalk, berguv och fladdermöss är arter som 

normalt lever i bergslandskap under häckningssäsongen men som har anpassat sig till städernas 

stenlandskap. Även murruta trivs i stadens klippmiljöer och växer bland annat i kalkfogarna på 

Lunds domkyrka. 

 

11.4 Övergångsmiljöer 

Kompletteras senare… 

 

11.5 Värdekärnor, värdetrakter och spridningsstråk 

Kompletteras senare… 

 

11.6 Hot, påverkanstryck och hinder för grön infrastruktur i tätortsnära 

natur och urbana miljöer 

I många fall ställs den gröna infrastrukturen mot andra satsningar i samhället, exempelvis 

bostadsbyggande. Trots en god kunskap hos planerare i länet får den gröna infrastrukturen, i 

många fall, stryka på foten mot andra politiska satsningar. Det beror ofta på att många aktörer 

är inblandade i en samhällsbyggnadsprocess, från politiker, kommunala samhällsplanerare, till 

byggherre, underentreprenörer och den slutliga fastighetsägaren. Därmed kan det vara svårt att 

i tillräckligt hög grad styra ett byggprojekt så att den gröna infrastrukturen tas tillvara på det 

sätt som från början var målet.  

Då det gäller konnektivitet i det urbana landskapet så är hoten många och överhängande i 

en storstadsregion såsom hela sydvästra Skåne är. Här är trycket på exploatering av marken 

stort och risken överhängande att landskapet blir fragmenterat. Samtidigt är möjligheterna 

stora, eftersom det höga exploateringstrycket på marken samtidigt innebär möjlighet till 

investeringar i grönstruktur och en stor statlig insyn genom den dialog som sker mellan stat och 

kommun enligt PBL. Inom ramen för arbetet med översiktsplaner bevakar Länsstyrelsen 

mellankommunala frågor. I många översiktsplaner redovisas redan viktiga gröna stråk och 

parker och man skulle även kunna beskriva biologisk mångfald och konnektivitet mer utförligt i 

kommunernas översiktsplanering. För att kommunen aktivt ska kunna ta ställning till 

konnektiviteten i landskapet, måste det finnas underlag som visar vilka arter eller stråk och 

områden som ska tas hänsyn till.  

 

11.6.1 Exploatering och fragmentering 

Tätorternas expansion och förtätning är ett stort hot mot grönstrukturen. Tätortens grönstruktur 

är beroende av omgivande landskap och dess organismer (inte lika mycket i fullåkersbygden). 

När tätorten växer riskerar viktiga spridningskorridorer att skäras av samtidigt som värdefulla 

kärnområden och spridningskällor förstörs. En tilltagande förtätning sker främst i och kring de 
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centrala delarna av tätorterna där grönstrukturen normalt är mest fragmenterad och har dålig 

konnektivitet med andra grönområden. 

Många av de enskilda delarna i tätorternas natur blir för små för att kunna hysa en biologisk 

mångfald. Trädrika miljöer har ofta en brytpunkt vid cirka 20 hektar då artrikedomen planar ut i 

förhållande till storleken. Detta innebär att äldre parker över 20 hektar har bättre förutsättningar 

att hysa en mer komplett artsammansättning än mindre parker. För ruderatmarker krävs inte lika 

stora områden men det är viktigt att ha liknande områden inom nära spridningsavstånd. 

 

11.6.2 Trafik  

Trafiken i tätorterna är en viktig orsak till mortalitet bland marklevande djur. Igelkotten är ett 

typiskt exempel på detta.  

 

11.6.3 Utarmning av den biologiska mångfalden 

Biologisk mångfald bidrar till att öka de urbana ekosystemens motståndskraft mot förändringar, 

något som brukar kallas för resiliens. Fler arter och större genetisk variation ökar chansen att 

viktiga funktioner kan fortleva även om kraftig störning sker genom till exempel exploatering, 

kraftig torka, luftföroreningar eller invasiva arter. Utarmning av den biologiska mångfalden, med 

minskad resiliens som följd, är ett hot mot de urbana ekosystemtjänsterna och minskar 

handlingsfriheten inför framtiden. 

 

11.6.4 Skötsel  

Flertalet parkytor sköts på ett sätt som inte gynnar den biologiska mångfalden och inte ger 

stora upplevelsevärden för friluftslivet. Kortklippta gräsmattor med få gräsarter dominerar 

tätorternas grönområden. Tätorternas träd utstår mycket stress från luftföroreningar, 

saltspridning, hundurin och påkörning av fordon och gräsklippare. Detta medför att en del av 

träden inte blir lika gamla som i landskapet utanför och därmed inte hinner få de kvalitéer som 

krävs av vissa arter, till exempel mulm och död ved. Felaktig beskärning bidrar också till kortare 

livstid för många träd, samtidigt som många äldre träd avverkas i förtid på grund av risken för 

skador på människor och egendom. 

 

11.6.5 Exotiska växter och invasiva arter 

När växter och träd planteras väljs ofta exotiska arter framför inhemska arter. Det finns fördelar 

med exotiska arter genom bland annat högre salt- och torktålighet och högre resistens mot 

växtsjukdomar. Samtidigt är exotiska växtarter inte anpassade för den inhemska floran och 

faunan, vilket gör att till exempel pollinatörer kan få svårare att överleva. Detsamma gäller för 

lavar, som är beroende av barkens struktur och kemi för att trivas, och är anpassade till de 

inhemska trädarterna. Att använda exotiska arter kan därför få stora konsekvenser för den 

biologiska mångfalden, och därmed även för ekosystemtjänsterna. 

Det finns även en risk att exotiska arter har invasiva tendenser då de når en viss 

populationsstorlek eller om klimatet förändras till deras fördel. 

 

11.6.6 Hårdgjorda ytor 

Tätorternas byggnader och hårdgjorda markområden påverkar mikroklimatet och i vissa fall 

även makroklimatet. Byggnader och vägar absorberar värme under soliga dagar och det kan bli 

betydligt varmare i tätortens täta delar än i parker och kringliggande tätortsnära natur. För en 
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del värmekrävande arter kan detta vara en fördel men det kan också innebära en stress då 

kontrasterna mellan varma soliga och mulna kalla dagar blir stor. 

Många djur drar sig också för att ge sig ut på öppna hårdgjorda gator där risken för 

predation är mycket större. Detta bidrar till fragmentering, då livsmiljön begränsas.  

 

11.6.7 Buller 

Ljud från trafik, båtmotorer och fläktar påverkar en del arter negativt. Bland annat är det känt att 

tätorternas fåglar utvecklar annorlunda sångstrofer för att göra sig hörda och tätheten av 

häckande par är lägre längs trafikleder med högt buller. Motsvarande störning sker även under 

vatten i våra tätortsnära kustområden, vattendrag och sjöar. 

 

11.6.8 Föroreningar 

I tätorterna finns en högre koncentration av föroreningar än på många andra platser. Både 

bostadshus och verksamheter värms upp, vilket leder till utsläpp av föroreningar. Även bilar 

avger avgaser, och när däcken slits avges partiklar som förs med luften och dagvattnet ut i 

vattendrag, dammar och våtmarker. 

 

11.7 Uppgifter om befintliga bevarandeinsatser 

11.7.1 Områdesskydd 

I Skåne har det gjorts en rad bevarandeinsatser i tätortsnära natur och urbana miljöer. Intressant 

att notera är det Natura 2000 område som har inrättats i stadsparken i Lund. Detta skydd i 

urban miljö ställer stora krav på avvägningar mellan naturvård, kulturmiljövård, estetik, 

hortokulturella värden samt rekreation och säkerhet. Ett stort antal skånska tätorter har 

naturreservat i, eller i direkt anslutning till, tätorten. I Malmö finns bland annat naturreservaten 

Bunkeflo strandängar och Limhamns kalkbrott, i Ystad Sandskogen, i Landskrona Gråen och 

Excercisfältet, i Helsingborg finns bland annat Rååns dalgång och Pålsjö skog, i Lomma ett flertal 

dammar och i Eslöv Abullagen och Eslövs allmänning. Kring Kristianstad finns en lång rad 

skyddade områden som Näsbyfältet, Håslövs ängar, Årummet och Åsums ängar. 

 

11.7.2 Kompensationsåtgärder 

Flera kommuner i Skåne arbetar aktivt med olika slags kompensations- eller 

balanseringsprinciper för att i första hand undvika att natur- och rekreationsvärden försvinner 

eller skadas vid exploatering, men även för att tillse att värdena kompenseras i de fall ett 

område som har sådana värden trots allt exploateras. Kommuner som arbetar med 

kompensation är bland annat Lomma, Helsingborg, Lund och Malmö. 

 

11.7.3 Grönplanering i kommunernas tätorter 

Flera kommuner arbetar aktivt med grönplanering i tätorterna för att öka grön infrastruktur och 

ekosystemtjänster. Malmö tog redan 2003 fram en ambitiös grönplan med tydliga riktlinjer för 

att utveckla ett antal gröna stråk som binder ihop den tätortsnära naturen med stadens 

centrum. Man har även arbetat aktivt med dagvattenfrågor och gröna tak (i till exempel 

Agustenborg) och med grönytefaktorn (i till exempel Västra hamnen). Helsingborg har också en 

ambitiös grönstrukturplan med ett väl utvecklat grönt nätverk som binder ihop de olika 
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grönområdena i och kring staden. Kristianstads kommun har antagit en grönstrategi och en 

grönplan som är ute på remiss. Dokumenten visar på prioriteringar, riktlinjer och åtgärder som 

ska stärka och utveckla de blå och gröna strukturerna i kommunen. 

 

11.8 Förvaltning och ägande 

Kommunerna äger oftast en stor del av den gröna infrastrukturen i tätorterna vilket ger unika 

förutsättningar att stärka både områdens kvaliteter och konnektivitet. Övrig grön mark ägs 

främst av fastighetsägarna och består av ett stort antal trädgårdar och bostadsgårdar. De allt 

tätare städerna och tätorterna ställer högre krav på att grönområdena är mångfunktionella och 

resilienta. Framöver är det möjligt att ägandet och förvaltningen av offentliga platser och parker 

kommer att förändras. Parker är skötselintensiva och alternativa ägandeformer liksom ökad 

brukardelaktighet diskuteras på många håll. 

 

11.9 Ekosystemtjänster 

De viktigaste naturområdena för människor är ofta de tätortsnära områdena eftersom det är där 

man lever och verkar. Den tätortsnära naturen genererar många ekosystemtjänster, bland annat 

genom att träd och buskar binder damm, jämnar ut temperaturen, ger skugga och dämpar 

regnflöden och att dammar, diken och kärr omhändertar smutsigt dagvatten och fördröjer höga 

flöden. Då träd i tätortsnära naturområden ofta är undantagna från skogsproduktion, och ofta 

har varit så under lång tid, hyser de ofta höga biologiska värden i form av arter knutna till gamla 

träd och skog med lång kontinuitet.  

Trädgård och stadsodling är områden där olika typer av ekosystemtjänster kan optimeras. 

Genom kompostering, gödsling och täckning skapas bördiga jordar och en rik fotosyntes. 

Odlandet av grönsaker bidrar till lokalproducerade nyttigheter för kroppen, medan vackra 

blommor, träd och buskar ger själen estetisk näring. Trädgården är även en plats där till exempel 

bin, fjärilar och andra pollinerande insekter ofta trivs väldigt bra. Tätorternas del av fungerande 

ekosystem är ofta förbisedd, men röner allt större intresse hos boende och planerare.  

Grönstrukturerna är även viktiga ur ett folkhälsoperspektiv. Tätortens grönstrukturer utgör i 

flera fall en förutsättning för den vardagliga rekreationen och utgör också ofta en förutsättning 

för lek och pedagogisk utveckling. Tillgången till olika slags grönområden är till exempel en 

viktig resurs för förskola och skola. Dessa värden kan emellertid vara svåra att fånga upp utan 

särskilda inventeringsinsatser.  

I propositionen 2002/03:35 Mål för folkhälsan belyses att ”Det finns ett tydligt samband 

mellan människors användning av grönområden för rekreation mer allmänt och tillgången till en 

grön omgivning i det egna bostadsområdet. Studier visar att människors vardagsmiljöer har stor 

betydelse för stressnivåer och hälsa. Det har särskilt visat sig att möjlighet till rekreation och 

återhämtning i till exempel natur- och grönområden, genom kulturupplevelser eller skapande 

verksamhet påverkar människors förmåga att återhämta sig från stress.”77 

 

 

                                                      
77 Taget från propositionen 2002/03:35 Mål för folkhälsan. 
http://www.regeringen.se/49bbe3/contentassets/04207325e75943408c69a55643ea1d3e/mal-for-folkhalsan  

http://www.regeringen.se/49bbe3/contentassets/04207325e75943408c69a55643ea1d3e/mal-for-folkhalsan
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11.10 Tätortsnära natur och urbana miljöer med särskild betydelse för 

sociala funktioner 

 

11.10.1 Tätortsnära grönområden 

Allt fler invånare i tätorter bor inom cykelavstånd (5 km) till ett skyddat grönområde. En stor del 

av det vardagliga friluftslivet utövas i det tätortsnära natur- och kulturlandskapet och det är 

därför viktigt att värna om befintliga områden samt planera för nya. Eftersom befolkningen ökar 

snabbt i många tätorter, ökar även behoven av tillgängliga natur- och rekreationsområden nära 

bostadsområden. För det vardagliga nyttjandet bör man inte ha mer än 5-10 minuters 

promenad till närmaste grönyta (ange referens), utan större barriärer längs vägen, vilket 

motsvarar ett avstånd fågelvägen på cirka 300 meter. Även om naturområden i och nära tätorter 

skyddas finns det flera indikationer på att allt mer tätortsnära natur tas i anspråk för bebyggelse 

och att de gröna ytorna minskar, vilket minskar möjligheterna till rekreation utomhus nära 

bostaden.  

 

11.10.2 Parker 

Tätorternas parker har som huvudsyfte att bidra till de sociala värdena genom rekreation och 

friluftsliv. Stora delar av parkmarken utgörs dock av skyddszoner kring vägar och 

verksamhetsområden med låga värden för friluftslivet. Det är viktigt för kommunerna att 

analysera vilka parkytor som är kvalitativt rekreativa och vilka som är skyddszoner. Dessa 

inventeringar och analyser kan göras i så kallade sociotopkarteringar.  

Den rekreativa parkmarken utformas oftast med ett glest savannliknande eller 

hagmarksliknande landskap som ideal, och det är också denna landskapstyp som flest 

människor uppskattar. Många parker från 1960-talet och framåt har dock fått en ganska trivial 

utformning med få träd och buskar som skapar innehållslösa parkmiljöer. Ett sätt att mäta 

variationsrikedomen är kartläggning av de åtta upplevelsekvaliteterna som utvecklats vid SLU 

Alnarp (ange referens).  

Det finns en hel del som kan göras för att öka parkernas rekreativa kvaliteter och 

upplevelsevärden. Trygghetsfaktorn är viktig för om parkerna utnyttjas och beror till stor del på 

närvaron av andra människor, samt möjlighet uppsikt och belysning. Många parker ligger 

avskilda från bebyggelsen och lockar få besökare vilket kan skapa otrygghet genom avsaknaden 

av social kontroll. Förtätning i anslutning till parkerna kan därför vara positivt ut ett socialt 

perspektiv, men negativt för ekosystemtjänster och biologisk mångfald. 

 

11.10.3 Stränder vid hav, vattendrag och sjöar 

Några av de mest uppskattade miljöerna för rekreation är stränder vid hav, sjöar och vattendrag. 

Trots att många av de skånska stränderna utgör små ytor har de mycket höga sociala värden. 

Flera av landskapets större tätorter ligger vid kusten och erbjuder stränder med stora 

upplevelsekvaliteter. Båstad, Höganäs, Malmö, Landskrona, Helsingborg, Lomma, Bjärred, 

Trelleborg, Ystad, Simrishamn och Åhus är alla belägna vid kusterna, medan Kristianstad, 

Ängelholm, Lund och Kävlinge ligger vid vattendrag med höga kvaliteter. 
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11.11 Målkonflikter i förhållande till andra samhällsintressen och mål 

Inom våra tätorter sker det en ständig utveckling och det finns många mål och intressen som 

ska samsas. Det behövs bostäder, arbetsplatser, kommunikationer, parker med mera för att få en 

god kvalitativ urban miljö och ett fungerande samhälle. Detta innebär att det kan finnas flera 

målkonflikter gentemot grön infrastruktur, exempelvis byggnation av bostäder, industrier med 

arbetsplatser, stråk för kollektivtrafik, förtätning av staden för att skapa en hållbar struktur och 

så vidare. Men det finns samtidigt flera mål och samhällsintressen som gemensamt kan 

uppfyllas och stärkas av en fungerande grön infrastruktur. Samhällsplanering handlar om en 

avvägning mellan olika intressen. Den stora mängden mål och riktlinjer som berör 

samhällsplaneringen och det stora antal aktörer som är involverade (kommunens politiker, 

samhällsplanerare, trafikplanerare, parkförvaltning, statliga myndigheter, byggherrar, 

näringsidkare och medborgare) gör det dock svårt att få överblick och prioritera mellan olika 

intressen. Men med rätt underlag och ett långsiktigt perspektiv kan den gröna infrastrukturen 

höja kvaliteten i den byggda miljön.  

Andra faktorer som påverkar arbetet med hållbarhet och grönstrukturfrågor är att det 

politiska mandatet förändras och att budgetarbetet inom exempelvis en kommun är 

komplicerat. Vad gäller det sistnämnda kan det finnas en budget för att arbeta med långsiktiga 

hållbarhetsplaner, grönstrukturplaner eller översiktsplaner, medan det finns en annan budget för 

investering och nyanläggning av parkområden och ytterligare en för parkskötsel. Det finns också 

en svårighet i att tänka långsiktigt när det samtidigt råder akut bostadsbrist och nybyggnationer 

krävs så snabbt som möjligt.  
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