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Figur 1. Naturreservatet Siesjö östras läge i Blekinge län. Grönmarkerade områden är länets 

naturreservat på land och blåmarkerade områden är naturreservat som sträcker sig ut i havet.   
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Förord 

Naturreservatet Siesjö östra sammanfaller med Natura 2000-området Siesjö 

(SE0410153). 

 

Naturreservatens skötselplaner och Natura 2000-områdenas bevarandeplaner är de 

dokument som i enlighet med 17 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken 

m.m. ska beskriva bevarandesyftet samt de livsmiljöer och arter för vilka en gynnsam 

bevarandestatus ska upprätthållas eller återställas. Det kan vara en fördel att kombi-

nera dessa dokument till så kallade kombiplaner, i de fall där avgränsningen för natur-

reservat sammafaller med Natura 2000.  

 
1. Syftet med naturreservatet  

Syftet med naturreservatet Siesjö östra är att: 

 bevara, vidareutveckla, vårda och bitvis återställa biologisk mångfald och vär-

defulla naturmiljöer både på land och i limnisk miljö, såsom hagmarker och 

fuktängar, ädellövskog och sumpskog intill en naturligt näringsrik mindre insjö,  

 bevara livsmiljöer, prioriterade naturmiljöer och Natura 2000-naturtyper i gynn-

samt tillstånd,  

 området ska hysa gynnsamma strukturer, funktioner och livsmiljöer för priorite-

rade och andra skyddsvärda arter knutna till såväl betes- och slåtterhävd som till 

naturskogsartade ädellövskogar, lövsumpskogar och naturligt näringsrik insjö,  

 skydda och vårda områdets kulturhistoriska värden och värdefulla kultur-

historiska lämningar,  

 trygga tillgången till ett för friluftslivet betydelsefullt strövområde i tätortsnära 

miljö samt, inom ramen för bevarandet av biologisk mångfald och naturmiljöer, 

göra naturreservatet tillgängligt och besöksvärt för allmänheten samt inbjuda till 

rika natur- och kulturmiljöupplevelser.  

 

 

Syftet ska uppnås genom att skogsmarkerna utvecklas fritt från gran och andra främ-

mande trädslag. Sumpskogar utvecklas i övrigt genom intern dynamik, medan det i 

ädellöv- och blandskogar kan behövas begränsad skötsel i träd- och buskskikt. Betes-

markerna hävdas genom naturvårdsinriktad betesdrift och där görs röjning av igenväx-

ningsvegetation. Slåtterängen sköts med fagning, slåtter och efterbete. Kulturhistoriska 

lämningar underhålls och åskådliggörs genom röjning av uppväxande träd och buskar. 

Åtgärder vidtas även för att underlätta allmänhetens friluftsliv i naturreservatet samt 

informera besökare om områdets naturvärden och kulturpräglade landskap. 

 

 

  



 
 

 

5 (44) 

 

  
 

 

 

 

  

 
 

 

2. Beskrivning av området 

Naturreservatet Siesjö östra på drygt 64 ha ligger längs sjön Siesjös östra och södra 

sida (se Figur 2 samt kartbilaga 1 och 2). Topografin varierar från låglänta skogbe-

vuxna sankmarker intill sjön, via såväl fuktiga som torra betesmarker i sluttningen,   

till moränkullar med ädellövskog. Högsta punkten ca 38 meter över havet (m.ö.h.) 

finns på en kulle i områdets östra del. Siesjö är en grund, naturligt näringsrik slättsjö 

som ligger inbäddad i ett mosaiklandskap med aldominerade strandskogar, ädel-

lövskogar och öppna marker som hävdas mestadels genom bete men även slåtter.   

Siesjö är en viktig fågellokal. Inom reservatet finns tre områden som av Skogsstyrel-

sen klassats som  nyckelbiotoperer, med lövsumpskog och bokskog. Området hyser  

ett stort antal rödlistade eller på andra sätt hänsynskrävande arter.  

Området gränsar till Skåne 

län och länsgränsen går un-

gefär mitt i sjön. Eftersom 

länsgränsen delar området i 

en västlig och en östlig del, 

och båda ska skyddas som 

naturreservat, kallas dessa  

för Siesjö västra respektive 

Siesjö östra. Hela sjön med 

delar av omgivningarna ingår 

i Natura 2000, se Bilaga 3. 

På den östra sidan, i Blek-

inge, sammanfaller naturre-

servatet med Natura 2000-

området SE 041 0153 Siesjö 

enligt habitatdirektivet. Na-

turreservatet ligger inom 

område för riksintresse för 

naturvård (Ryssberget NK3) 

och för friluftsliv (Valjevi-

ken-Ryssberget-Halen-

Raslången FK1). Siesjö och 

Sissebäck klassas som na-

tionellt värdefullt vatten.       

I den nationella våtmarksin-

venteringen (VMI) är Siesjö 

med angränsande källkärr av 

klass 1 ur naturvårdssyn-

punkt. Våtmarken ingår även 

i den nationella myrskyddsplanen. 

Reservatets närhet såväl till Sölvesborg som till E22:an gör det lättillgängligt och   

attraktivt för det rörliga friluftslivet. Området är uppskattat som utflyktsmål och är    

en välbesökt exkursionslokal för fågelskådning och är därför värdefullt ur rekrea-

tionssynpunkt. Inom det lokala naturvårdsprojektet ”Siesjös våtmarksled” har det  

uppförts spång och fågeltorn intill strandkanten. Dessa anläggningar är tillgänglig-

hetsanpassade.  

Figur 2. Naturreservaten Siesjö östra är markerat med punkt-

streckad linje på ekonomiska kartan.   
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2.1 Administrativa data 
Tabell 1. Administrativa data.  

Objektnamn Siesjö östra 

Objektnummer 10-02-101 

Skyddsform Naturreservat 

Beslutsdatum 2015-06-15 

Natura 2000-beteckning SE 041 0153 Siesjö 

Koordinat centralpunkt Ö: 472447, N: 6214005 (Sweref 99) 

Kartor Topografiska kartan: 3E SV Karlshamn 

Ekonomiska kartan: 3E 3e Valje 

Totalareal (ha) 64 ha 

Landareal (ha) 

Vattenareal (ha) 

ca 53 ha 

ca 11 ha 

Naturvårdsförvaltare Länsstyrelsen i Blekinge 

Kommun Sölvesborg 

Lägesbeskrivning Ca 2 km NV om Sölvesborgs kyrka, strax N om väg 

E22, gränsande till Skåne län  

(se bilaga 1 ”Översiktskarta”) 

Sakägare Markägare, ledningsrättsägare, djurhållare, innehavare 

av jakt- och fiskerätt 

Fastigheter Del av Ynde 5:1 och 11:1, Sissebäck 1:2 och 1:3  

(se Bilaga 2 ”Reservatsområde och fastighetsgränser”) 

Servitut  Flera avtalsservitut för kraft-, el- och teleledningar, jord-

kabel. Servitut för skogsbilväg, gångväg, brygga 

Samfälligheter  Lertag  

Nyttjanderätter Bete, jakt, fiske 

Naturtyper Areal (ha) 

Skogsmark 

Natura 2000 

 

 

Övriga 

 

Totalt 22 ha 

Näringsrik bokskog (9130) ca 16 ha  

Svämlövskog (91E0) ca 2 ha 

 

Tallskog (901 KNAS), ca 0,5 ha 

Ädellövskog (907 KNAS), utvecklingsmark mot (9160) 

ca 2,7 ha 

Triviallövskog med ädellövinslag (908 KNAS) ca 0,6 ha 

Lövsumpskog (909 KNAS) ca 1 ha 

– varav utvecklingsmark mot 9080 ca 0,35 ha  

Naturliga fodermarker 

Natura 2000 

 

 

 

Naturliga fodermarker 

Övriga 

 

 

Totalt ca 30 ha  

Silikatgräsmarker (6270) *
1
 ca 7 ha 

Fuktängar (6410) ca 8 ha 

Källor och källkärr (7160) ca 0,9 ha 

 

Obestämd torr – frisk naturlig gräsmark (6810) ca 3,8 ha 

Öppen kultiverad betesmark (6911)  

– utvecklingsmark mot 6270 ca 5,7 ha  

Övrig öppen ickenatura-naturtyp ca 1,2 ha 

Triviallövskog (906 KNAS)  

– utvecklingsmark mot 6270 ca 1 ha 

Fuktäng  

 – utvecklingsmark mot 6410 ca 2 ha 

Övriga fodermarker Åker ca 1,8 ha 

                                                 
1
 *Prioriterade naturtyper enligt EU:s art- och habitatdirektiv 
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Vatten, limniska delar 

Natura 2000 

 

Naturligt näringsrik sjö (3150) ca 11 ha 

Arter Se tabell i Bilaga 4 ”Artlista” 

Prioriterade bevarandevärden: 

Markslag Skogsmarker med ädellövskog och sumpskog, naturbe-

tesmarker, fuktängar, källkärr, slåtteräng, sjö 

Naturtyper Näringsrik bokskog, svämlövskog, silikatgräsmarker, 

fuktängar, mineralrika källor och källkärr, naturligt nä-

ringsrik sjö  

Strukturer och funktioner 

 

 

Grova ädellövträd, senvuxna ädellövträd, hålträd, bryn-

miljöer med blommande och bärande träd och buskar, 

stående och liggande död ved, död ved i fuktig miljö, 

naturliga vattenståndsfluktuationer i sjö och bäckar, na-

turlig hydrologi i käll- och översilningsområden på land. 

Arter Citronfläckad kärrtrollslända, nissöga, majnycklar, back-

sippa 

Friluftsliv Höga naturupplevelsevärden, naturpedagogik, vand-

ringsmöjligheter, större sammanhängande område med 

höga upplevelsevärden, lättillgängligt tätortsnära ströv-

område, kulturpräglat landskap, besöksobjekt, land-

skapsbild 

Övrigt Forskning/referensområde 

 

2.2 Naturförhållanden 

2.2.1 Geologi och topografi 

Berggrunden i det aktuella området utgörs av mycket gamla bergarter som är en del av 

den så kallade Västanåformationen (Kornfält och Bergström, 1990). Bergarterna i om-

rådet är mycket finkorniga, grå gnejser som är omvandlade sura vulkaniska bergarter, 

troligen bildade för ca 1700 miljoner år sedan (Kornfält och Bergström, 1990). De 

sedimentära bergarter som överlagrar urberget bildades för ca 70 miljoner år sedan 

under den geologiska perioden krita. Bergarterna är karbonatrika eftersom de vanligen 

är uppbyggda av skal och fragment från olika havslevande organismer. Kritberggrun-

den täckte en gång hela Skåne men under tertiärtiden eroderades en del bort, särskilt 

från högre belägna delar i landskapet. Kritberggrunden inom naturreservatet utgör en 

del av ett större sammanhängande område som tillhör Kristianstadsslätten. Ryssberget 

och urbergsryggen som ligger söder och väster om Siesjö avskiljer området från Söl-

vesborgshalvön.  

Under kvartärtiden (de senaste två årmiljonerna) har klimatet dominerats av istider 

med kortare mellanliggande värmeperioder. De lösa avlagringar som idag vilar på 

kritberggrunden är huvudsakligen avsatta under eller efter den senaste istiden.        

Glaciala jordarter kallas de som avsatts direkt av landisen eller dess smältvatten, me-

dan postglaciala jordarter avsatts genom omlagring och nybildning efter landisens av-

smältning. Under den aktiva landisen blandades äldre jordlager med krossat berg och 

avsattes som en osorterad morän vid istidens slutskede. Jordarten i det aktuella områ-

det består till stor del av sandig-moig morän på sluttningar och kullar. På en av dessa 

moräntäckta kullar öster om sjön finns reservatets högsta punkt ca 38 m.ö.h. I Bilaga 5 

”Topografi- och jordartskarta” visas förekommande jordarter inom och närmast natur-

reservatet ovanpå Lantmäteriets nationella höjddata. 
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I reservatets södra del finns ett litet område med glacial lera. Den består huvudsakligen 

av lerpartiklar som avsatts på botten av en lokal issjö eller i Baltiska issjön. I trakten 

började landisen smälta av för ca 14 000 år sedan och området stod därefter under vat-

ten i den uppdämda Baltiska issjön, vars högsta kustlinje (HK) låg på 50-55 m.ö.h. 

Jordarter i lägre delar har här avlagrats under olika efterglaciala perioder. Vid svall-

ning av moränen bildades klapper, grus, sand och grovmo som avsattes vid stränderna 

under de stadier av hav och sjöar som följde. Här har sand avlagrats på en liten yta i 

svackan i sydost, där bäcken rinner. Öster om sanden samt intill sjön i nästa svacka 

norrut finns små ytor med svämsediment av lera – finmo som avlagrats senare.  

Söder om sjön består jordarna av organogena jordarter som är resultat av framträng-

ande grundvatten och det faktum att det är gammal sjöbotten. Kärren som ofta har bil-

dats genom igenväxning av sjöar, uppbyggs av olika kärrtorvslager och kan ha under-

lager av gyttja och lera. I den grunda insjön som här snörts av från havet genom land-

höjningen bildades gyttja och därefter torv i det kärr som skapats på platsen när sjön 

växt igen. Kärr är en variant av torvmark och inom reservatet finns de mest utbredda 

kärrmarkerna på låglänta delar söder om Siesjö. Kärr kännetecknas av olika slags gräs 

och halvgräs som starr, samt vass, fräken och fuktighetsälskande örter.  

 

2.2.2 Vattensystemet 

Sjöns yta ligger ca 11 meter över havsytan. Fyra bäckar rinner till sjön, varav den ena 

kommer från nordväst på Skånesidan. En bäck rinner rakt från norr, in i sjön i nordost 

och länsgränsen följer denna. Av de två bäckarna på Blekingesidan rinner en från 

nordost med inloppet mitt i sjön och en från öster in i sjöns sydöstra del.  

Sjön har sitt utlopp i söder i Sissebäck som är det största vattendraget. Med sitt 1 km 

långa utlopp mynnar 

bäcken i Valjeviken och 

länsgränsen följer även 

detta vattendrag till stor 

del. Inom Natura 2000-

området och längs reser-

vatsgränsen är Sissebäck 

långsamflytande med  

dyiga bottnar och rinner 

förbi såväl slåtter- och 

beteshävdade gräsmarker 

som ohävdade våtmarker 

och lövskogar. Längre 

söderut finns forssträckor 

med blockig hårdbotten. 

En sjösänkning gjordes på 

1950-talet. 

 

2.2.3 Översiktlig vegetationsbeskrivning: Terrestra områden 

Området präglas av närheten till sjön. De geologiska grundförutsättningarna ger upp-

hov till olika naturtyper som i sin tur påverkats av mänsklig aktivitet, såsom åker- och 

slåtterbruk, bete, sjösänkning och skogsbruk. Den dominerande kalkrika berggrunden 

ger goda förutsättningar för en artrik flora och fauna. Området har en av länets högsta 

noteringar av antal kärlväxter i förhållande till yta. Siesjöområdet som är mångformigt 

Länsgränsen följer den bäck som rinner till Siesjö i nordost. 

Blekinge och reservatet t.v. 
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och variationsrikt innehåller ett flertal biotoper med höga eller mycket höga naturvär-

den.  

Naturreservatets marker 

består idag dels av ett be-

tespräglat landskap med 

hagmarker och gräsmarker, 

dels av strandskogar, löv-

sumpskogar och ädellöv-

skogar. Skogen på höjderna 

består, förutom av närings-

rika ädellövskogar med 

bokskog, av blandädellöv-

skog. Det förekommer 

även triviallövskog och lite 

tallskog. Det finns öppna 

våtmarker som i vissa delar 

hävdas genom slåtter och/ 

eller bete samt andra häv-

dade torra till fuktiga 

gräsmarker. De öppna 

ytorna i öster och söder, 

tidigare ängs- och åkermarker, utgörs idag av betesmarker av flera olika naturtyper. 

Markerna inom naturreservatet Siesjö östra är variationsrika och bjuder på en stor bio-

logisk mångfald. 

 

Siesjö östras skogsmarker 

Inom reservatet finns tre områden som av Skogsstyrelsen klassats som nyckelbiotoper, 

från naturvårdssynpunkt särskilt skyddsvärda livsmiljöer. Nyckelbiotopernas läge vi-

sas på kartan i Bilaga 6 ”Nyckelbiotoper, skyddsvärda träd”.   

En nyckelbiotop på 1,7 ha 

sträcker sig utmed sjöns 

sydöstra strand. Där växer 

det på gammal sjöbotten en 

bred bård av lövsumpskog, 

tillhörande naturtypen 

svämlövskog. Strandskogen 

är naturskogsliknande med 

gott om död ved. Jorden är 

väldränerad vid lågvatten.  

I samband med de årliga 

översvämningarna sker en 

kontinuerlig pålagring av 

finsediment. Trädskiktet 

består främst av klibbal 

med inslag av glasbjörk, 

bok och Salixarter.  Strandskogen av naturtypen svämlövskog ingår i en nyckelbiotop. 

Vy från sjöns södra del mot sydost: Diket leder genom vall och 

fuktig naturbetesmark till södra delen av sjön. På moränkullen 

finns torrare gräsmark och ädellövskog. 
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Buskskiktet består, föru-

tom av olika videarter, av 

brakved och olvon. Fält-

skiktet innehåller högörter 

och ormbunkar, men även 

starr, samt en vårblom-

mande kärlväxtflora med 

örter som svalört och vit-

sippa. I delar av den al-

dominerade sumpskogen 

märks kabbleka som när 

den blommar på våren 

dominerar markfloran vi-

suellt. Laven glansfläck är 

en signalart som växer på 

äldre klibbalar. Den indi-

kerar lövträdsbestånd med 

lång trädkontinuitet i mil-

jöer med konstant hög luftfuktighet. I Siesjöområdet har den hittats på många träd, 

såväl bokar som alar. Exempel på karaktärsarter för svämlövskog är kärrfibbla, kärr-

bräken och stor häxört. 

Ytterligare en nyckelbiotop på 0,6 ha är belägen sydost om slåtterängen i reservatets 

södra del. Den består dels av lövsumpskog på källpåverkad mark, dels av sumpskog. 

Den är inte Natura 2000-habitat, men skogen har utvecklingspotential mot lövsump-

skog. Marken är näringsrik och fuktig med påverkan från högt grundvatten och årlig 

översvämning. Jorden är bar på sina håll, med block av sedimentär sandsten. Trädskik-

tet domineras av klibbal och buskskiktet av videarter. Murgröna klänger på en del träd. 

Området var tidigare ängsmark och sumpskogen är en förstagenerationsskog. Sump-

skogen uppvisar naturskogskvalitéer med gott om död ved i olika former och en del 

hålträd. Skogen kännetecknas av en hög och jämn luftfuktighet. Där finns en rik kryp-

togamflora med exempelvis källmossor, porellor, klippfrulalania, guldlockmossa, väst-

lig hakmossa, samt bokvårtlav, gulpudrad spiklav, scharlakansvårskål, korallav och 

riklig förekomst av vedsvampar. I området finns gott om landlevande snäckor. Där 

sumpskogen är belägen syns det på 1940-talets ortofoto en dunge.  

Den tredje nyckelbiotopen på 5,5 ha som består av ädellövnaturskog avgränsade 

Skogsstyrelsen i maj 2011. Största delen är belägen på en moränkulle, den västra delen 

av Byabjers backe. Biotopkaraktären är kalkhaltig jordart där det finns spärrgreniga 

grova träd, sten-gärdesgård, stora botaniska värden och en värdefull kryptogamflora. 

Naturtypen är näringsrik bokskog. Denna typ av så kallade ängsbokskogar växer på 

näringsrika mulljordar, ofta på gammal inägomark. Här har marken en historia som 

trädbevuxen äng. Bokskogen har gallrats men där finns möjlighet att upprätthålla kon-

tinuitet av olikåldriga träd samt döende och död ved. Trädskiktet är olikåldrigt med en 

del senvuxna träd och det finns ganska gott om död ved i form av hålträd, högstubbar, 

lågor och grenar i olika dimensioner och nedbrytningsstadier. I den södra delen finns 

de bokar som registrerats vid inventeringen av skyddsvärda träd, se Bilaga 6. Träd-

skiktet är olikåldrigt med en del senvuxna träd och det finns ganska gott om död ved i 

form av hålträd, högstubbar, lågor och grenar i olika dimensioner och nedbrytnings-

stadier. 

Blommande kabbleka i sumpskog på våren. 
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I den södra delen finns de 

bokar som registrerats vid 

inventeringen av skydds-

värda träd, se Bilaga 6.     

I den nedre delen av slutt-

ningen i gammal strand-

bildning finns ännu rikare 

marker med bokskog.  

Innanför den breda bården 

med alskog på gammal 

sjöbotten växer äldre bok 

med murgröna som klätt-

rar högt upp i träden. Det 

finns yngre bokplantor 

och inslag av hassel i 

buskskiktet. I fältskiktet 

dominerar örter och gräs 

och det finns gott om vår-

blommande arter. Fält-

skiktet är bitvis glest, medan andra mer näringsrika delar har en örtrik flora med arter 

som gulsippa, blåsippa, tandrot, skogsbingel, lundstjärnblomma, tandrot, stinksyska, 

lundslok och myskmadra.  

Nyckelbiotopen med ädellövskog sträcker sig i ett smalt stråk norrut. Den innefattar 

raden med bokar som växer mellan markvägen och åkermarken öster om den norra 

moränkullen (se bild s. 12). 

Arter såsom lundslok och myskmadra är typiska för skogsnaturtypen. I bokskogen 

förekommer den rödlistade bokvårtlaven (NT), en karaktärsart för gamla och artrika 

bokskogar med lång kontinuitet. Den är även en bra signalart för skogsbestånd med 

höga naturvärden. Bokvårtlav är knuten till nemorala skogar, främst bokskogar i 

Skåne och även Halland. Under 1900-talet minskade den kraftigt till följd av rationella 

skogsbruksmetoder och luftföroreningar. Solkremla och cinnoberspindling (båda NT) 

är exempel på rödlistade svampar.  

Bland svampar som noterats i området kan även nämnas bläcksopp, föränderlig 

brosking, gulfotshätta och igelkotröksvamp - alla arter som tidigare har varit rödlistade 

men numera räknas som livskraftiga (LC). Av dessa är bläcksopp, gulfotshätta och 

igelkottröksvamp också signalarter för skyddsvärd lövskog med högt naturvärde och 

indikerar långvarig kontinuitet av ädellövträd eller lövträd. Både bläcksopp och igel-

kottröksvamp tyder på varmt lokalklimat. Den sistnämnda är kalkgynnad och visar 

även på fuktiga lövskogar. Såväl gulfotshätta som igelkottröksvamp finns på lokaler 

med rik lundflora i näringsrik lövskog i äldre successionsstadier. Bläcksopp har gyn-

nats av äldre tiders markanvändning med lövängsslåtter, hagmarksbete och skogsbete i 

gles skog. 

På den norra moränkullen har bokskogen olyckligtvis blivit avverkad, vilket skedde i 

februari 2009. Endast ett fåtal grova bokar återstår (se bild s. 12). Gott om ungt bo-

kuppslag finns i stora delar av området. 

 

Olikåldrig bokskog med gott om död ved på västra sidan av 

Byabjers backe. 
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I sluttningens nedre del, mellan skogsvägen och den gamla stranden, finns ett område 

med bokskog som inte är 

gallrad. Jordarten är 

blockig morän. Förutom 

bok växer där någon ek, 

al och lönn i trädskiktet, i 

buskskiktet hagtorn. Plan-

tor finns av bok, tysklönn, 

olvon och brakved. Det 

glesa fältskiktet utgörs av 

myskmadra, lundslok och 

tandrot. Bokvårtlav har 

hittats på stubbarna till de 

avverkade träden och 

även på några kvarva-

rande träd i norra bok-

skogsområdet. 

På backen i reservatets 

sydöstra del växer en 

ädellövdominerad bland-

lövskog, klassad som ut-

vecklingsmark mot nä-

ringsrik ekskog. Skogen 

domineras här av ek, bok 

och avenbok, med inslag 

av bland annat björk, lönn 

och skogslind. Fältskiktet 

är örtrikt med riklig vår-

blomning av exempelvis 

vit- och gulsippor. I bot-

tenskiktet finns ett glest 

mosstäcke. Inslaget av 

död ved är mindre än i 

bokskogen. Alla delar 

med ädellövskog växer på 

blockrika moränkullar.  

Intill sjön längst i norr 

växer ett stråk med bland-

lövskog på blöt mark som tidigare varit sjöbotten, nedanför ett tydligt strandhak. Sko-

gen innehåller mer än 70 % löv, varav mellan 20-50 % är ädellöv. Murgröna växer 

såväl upp i träden som marktäckande. Intill bokskogen, öster om där den är som smal-

ast, finns en liten yta med lövsumpskog. Den växer i sänkan intill där de båda bäckar-

na/dikena som kommer norr- och österifrån rinner ihop och ut i Siesjö.  

En mindre yta i reservatets sydöstra del består av planterad tallskog på tidigare åker- 

och ängsmark.  
 

  

Området med avverkad bokskog på moränkullen Hultet där det 

historiskt har varit trädburen äng, åtminstone under 1800-talet. 

Intill reservatets nordöstra gräns nedanför Hultet står en rad 

högväxta bokar kvar som inramning till det avverkade området. 

De bokarna ingår i nyckelbiotopen. 
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Siesjö östras hagmarker 

Inom naturreservatet Sie-

sjö östra förekommer 

olika typer av örtrika 

fuktängar, kalkfuktängar 

och källkärr, naturtyper 

som hyser flertalet säll-

synta och hotade arter.   

På fuktiga marker söder 

om sjön och i ett stråk 

österut utmed bäck-

en/diket finns naturtypen 

fuktängar på ett område 

som betas. Söder om sjön 

är det en högörtäng på 

gammal sjöbotten. Längre 

österut på sluttningen med 

källflöden ner mot diket 

finns en högörtäng med 

bland annat älgört, humleblomster, kärrtistel, kamäxing och orkidéer.  

Längst i söder gränsande till väg E22 finns ytterligare en yta av typen fuktängar på 

kalkrik mark. Flera ovanliga starrarter finns där, bland annat ängsstarr och tagelstarr. 

Brunstarren däremot breder ut sig på bekostnad av hävdgynnade arter om hävden är 

för dålig. Här växer den rödlistade kustdaggkåpan (NT). Karaktärsarter för naturtypen 

är bland annat blåtåtel, humleblomster, krissla, och vildlin. Fler arter som trivs i be-

tesmarkernas örtrika fuktängar är kärrsälting och olika orkidéer. Starr och älgört do-

minerar i vissa delar av betesmarken. Förutom kärlväxter hyser fuktängarna också 

många specialiserade arter av mossor, snäckor och insekter. Delar av marken översilas 

av framträngande vatten. Dessa ytor med olika typer av fuktängar har en tidigare histo-

ria som slåtterängar och därefter som åker under 1900-talet. Numera hålls markerna 

öppna genom att de betas av nötkreatur. Fuktängarnas höga naturvärden är kopplade 

till en lång hävdkontinuitet. 

En liten fuktäng belägen intill Sissebäck är inhägnad som en egen fålla. Ängen är den 

enda ytan inom reservatet som fortfarande hävdas genom slåtter och den sköts av na-

turskyddsföreningen i Sölvesborg. Den lilla artrika slåtterängen har många arter som 

trivs på fuktiga kalkrika gräsmarker, bland annat vildlin, krissla, ängsnycklar, slank-

starr och knagglestarr. Där fanns till för några år sedan även Blekinges enda lokal för 

den rödlistade arten stor ögontröst (EN) som omfattas av Åtgärdsprogram för hotade 

arter (ÅGP).  

I reservatets östra delar finns torrare delar av betesmarken som utgörs av silikatgräs-

marker. Rödlistade arter är luddfingerört (EN), backsippa (VU) och solvända (ljus NT, 

mörk VU). Karaktärsarter för naturtypen är blodrot, gullviva, knölsmörblomma, back-

blåklocka, mandelblomma, prästkrage och tjärblomster. Där växer glest med enbuskar, 

blommande och andra buskar samt lövträd. Delvis är detta välbetade hagmarker. Den 

ena ytan med silikatgräsmark ligger på östra delen av moränkullen Byabjers backe. 

Den andra ytan utgörs av en torräng, inramad av stenmurar, på nordsluttningen av den 

Torrängar som räknas som utvecklingsmark mot silikatgräsmarker 

i förgrunden, vilka övergår i fuktängar i reservatets sydvästra del. 
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sydöstra höjden. Arter såsom solvända och backsippa är typiska för gräsmarksnaturty-

pen. 

Intill den mindre nyckel-

biotopen med sumpskog 

finns ett område med rör-

ligt markvatten, klassat 

som källor och källkärr, 

en mineralrik källa med 

tillhörande svagt sluttande 

källkärr. Den södra delen 

av ytan ingår i nyckelbio-

topen. Större delen är be-

vuxen med lövsly och 

buskar och något enstaka 

träd förekommer. Området 

ingår i betesmarken och 

insprängt finns mer öppna 

partier, mest i den östra 

delen.  

Floran är artrik likt fukt-

ängens. I det svagt sluttande källkärret växer bland annat starrarter, kärrtistel, älgört, 

humleblomster, orkidéer och kärrfräken. I botten finns rörligt vatten. 

Längst i sydväst intill Sissebäck och den lilla slåtterängen har den tidigare ängsmarken 

vuxit igen med en blandlövskog som utgörs av över 70% triviallöv. Där är det till 

största delen fuktiga marker som ingår i betesmarken. Den gamla naturliga bäckfåran 

finns kvar som en grundare böj bredvid den nuvarande uträtade Sissebäck.  

Alldeles söder om sjön, där Sissebäck har sitt utlopp, finns en yta som periodvis över-

svämmas. Där utmed sjöns södra ände växer täta snår av vide. Utanför växer en tät 

bård av vass.  

En tidigare åkeryta sydost om sjön används som vall eller betesmark. På den östra mo-

ränkullens sydsluttning finns en yta med utvecklingsmark mot silikatgräsmarker. På 

höjden är det storblockig och blockrik mark där det växer en del ek och bok samt 

busksnår. Miljön påminner om naturtypen trädklädd betesmark. Nordvästra delen av 

ytan, högst upp på kullen och gränsande till bokskogen, har avenbok tidigare avver-

kats.   

I den sydöstra delen av reservatet finns fler öppna gräsmarksytor. Dels är det torrängar 

som räknas som utvecklingsmark mot silikatgräsmarker, dels är det fuktängar längst i 

söder som är utvecklingsmark mot fuktängar. Alla dessa ytor ingår i betesmarken.  

Sydost om den norra bokskogsbacken ligger en liten öppen yta med bland annat 

högörter och snår av björnbär och vide. Ytan gränsar till bäcken/diket som rinner norr-

ifrån och här går ihop med diket österifrån, för att rinna ut i Siesjö. Även den ytan ska 

om möjligt ingå i betesmarken.  

Artrika brynmiljöer innehåller bland annat blommande buskar som slån och hagtorn. 

Diken med träd- och buskridåer tjänar som spridningskorridorer i ett fragmenterat 

landskap och är därför viktiga för den biologiska mångfalden.  

 

Källkärr och fuktängar söder om sjön, där ängsmarken förut kal-

lades Sjöängar.  



 
 

 

15 (44) 

 

  
 

 

 

 

  

 
 

 

2.2.4 Översiktlig vegetationsbeskrivning: Limniska områden 

Siesjö är alkalin och en av länets få eutrofa sjöar. Siesjö är en naturligt eutrof slättsjö 

med kalkrikt klart vatten och ljust löst sediment. Sjön är grund med ett största djup på 

endast 1,5 meter. Dess yta inom reservatet Siesjö östra är ca 11 ha medan hela sjöns 

yta uppgår till ca 33 ha. 

Siesjö och Sissebäck klassas som nationellt värdefullt vatten. Tillrinningen kommer, 

förutom från bäckarna, från undervattenskällor med vatten som förmodligen kommer 

från Ryssberget. Sjön är 

välbuffrad med en alkali-

nitet på 0,2-1 och bedöms 

som ej försurningskänslig. 

Dess värde för fisket är av 

lokalt intresse. Delar av 

sjön är igenväxta. Runt 

stora delar av den natur-

ligt näringsrika sjön finns 

ett flera meter brett vass-

bälte och rikligt med flyt-

bladsväxter, bland annat 

näckrosor. Det finns även 

ganska gott om undervat-

tensväxter. Siesjö är en 

viktig fågelsjö för såväl 

häckfåglar som sträckfåg-

lar och de som stannar 

över vintern. 

Natura 2000-beteckning för den naturtyp som Siesjö tillhör är naturligt näringsrik sjö. 

För en sådan sjö som Siesjö är växter som axslinga, grovnate och trubbnate typiska 

arter som indikerar svag till måttlig eutrofiering. Med eutrofiering, eller övergödning, 

menas att växternas primärproduktion ökar som en följd av att tillgången på närings-

ämnen har ökat. Den naturligt näringsrika sjön karaktäriseras av utbredda vassbälten, 

en stor mängd flytbladsväxter och även undervattensväxter. Tidigare kallades naturty-

pen ”naturligt eutrof sjö med nate eller dybladsvegetation”. Undervegetationen är vik-

tig för livet i sjön eftersom den fungerar som yngelkammare för fisk, livsmiljö för 

ryggradslösa djur och som matplats för sjöfåglar. Dessutom tar undervattensvegetat-

ionen, via kväverenande bakterier på blad och stammar, hand om näringsämnen från 

åkrar.  

 

2.2.5 Inventeringar på land och i vatten 
Inventering i terrestra miljöer 

Förutom Skogsstyrelsens inventeringar för att avgränsa nyckelbiotoper har det gjorts 

andra inventeringar i området. År 2006 inventerades området vid Siesjö av länsstyrel-

sen inom Åtgärdsprogrammet (ÅGP) för skyddsvärda träd i kulturlandskapet, en in-

ventering av biologiskt värdefulla träd i Blekinge som ska ge ökad kunskap om länets 

värdefulla trädmiljöer, dess utbredning, hotstatus samt natur- och kulturhistoriska vär-

den. Inventeringen är dock inte komplett för Siesjöområdets del. De inventerade trä-

dens läge finns markerade tillsammans med nyckelbiotoperna på kartan i Bilaga 6.   

Utmed sjöns grunda stränder finns vassbälten, som här intill bryg-

gan i den sydöstra delen.  
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Ett biologiskt värdefullt träd kan vara ett grovt träd (med en diameter över 80 cm), ett 

hamlat träd eller ett hålträd. I begreppet ryms också döda stående eller liggande träd, 

samt träd med en speciell lav- och mossflora. Det kan också vara ett kulturhistoriskt 

intressant träd, till exempel vårdträd, vägmärken och alléer.  

Inom reservatet är endast 

åtta träd inventerade, 

varav det grövsta är en 

spärrgrenig ek med om-

kretsen 470 cm (diameter 

150 cm). Eken växer intill 

den stenmur som utgör 

gräns mellan de bägge 

byarna Sissebäck och  

Ynde, och som går genom 

betesmark i den sydöstra 

delen. De övriga är bokar 

i den södra delen av bok-

skogen, varav den grövsta 

har omkretsen 379 cm och 

diametern 119 cm. Ytter-

ligare fyra bokar har en 

omkrets på över 2 m och 

de övriga två ligger strax under 2 m. Ett av de inventerade träden var ett dött liggande. 

Som befintlig skötsel noterades bete kring eken och ohävdad mark kring bokarna. Det 

fanns då inget åtgärdsbehov. Skillerticka, en rödlistad vedsvamp i hotkategorin sårbar 

(VU), noterades på en av de grova bokarna uppe på backen öster om sjön.  

Olika inventeringar har gjorts i och kring Siesjö, däribland av rikkärr och trollsländor. 

Vid rikkärrsinventeringen visade det sig att fuktängen på södra delen av Siesjö inte var 

rikkärr utan klassades som källkärr. Länsstyrelsen har utfört inventeringar av landmol-

lusker i Blekinge för att förbättra kunskapen om områden med värdefull natur i Natura 

2000-områden, planerade reservat och andra värdefulla områden. Vid Siesjö gjordes 

inventeringen 2004 och 2008. Perforatella incarnata, en av de funna arterna, är en säll-

synt sydlig, krävande art som endast har spridda förekomster utanför Skåne. Den lever 

framför allt i näringsrikare löv- och blandskogar men även i lövängar och skogskärr. 

Carychium minimum, Vitrea crystallina och Vallonia pulchella är "tämligen sällsynta" 

arter. Av större landlevande snäckor fanns på lokaler i bokskogen rikligt med vinbergs-

snäckor samt trädgårdssnäckor och svart skogssnigel. 

Kompletterande inventeringar skulle behöva göras bland annat med inriktning på natur-

värden kopplade till grova träd, såsom lavar, mossor, svampar och trädlevande insekter. 

 
Inventeringar av vattenmiljöer 

I Sissebäck har gjorts undersökningar av vattendragets fiskpopulationer genom elfiske. 

Uppgifterna på Havs- och vattenmyndighetens hemsida, för lokalen vid länsgränsen är 

från 1992, ger dock inte mer än att det fanns storspigg. 

En undersökning av bottenfaunan i Sissebäck gjordes 1994 av Ekologgruppen i 

Landskrona på uppdrag av Vägverket Produktion Syd. Undersökningen omfattade 

Den gamla spärrgreniga eken som är områdets grövsta, växer intill 

den stenmur som utgör bygräns mellan Ynde t.v. och Sissebäck t.h. 
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makroskopisk fauna, alltså insekter, snäckor, musslor, kräftdjur och maskar som är 

knutna till bäckens bottenmiljö och synliga för blotta ögat. 

Den ena lokalen ligger i reservatsgränsen ca 30 meter uppströms gränsen mot E22:an 

(som inte var byggd då). Vattendjupet på lokalen var endast 0,1 - 0,4 meter och bäck-

ens bredd ca 5 meter. Vattenflödet växlade mellan långsamt rinnande och stillastående 

över en mjuk botten med en del organiskt material i form av torv. Lokalen var individ-

rik och provresultatet visade att en dagslända, gul dammslända Cloeon dipterum, som 

är typisk för rätt stillastående vatten dominerade individantalet. En annan vanlig art 

var sötvattensgråsuggan, som är tålig och inte så syrgaskrävande.  

Siesjö ingick i basinven-

teringen med undersök-

ning av undervattens-

vegetationen i Skånska 

sjöar inom Natura 2000-

områden som gjordes 

2006. Av de eftersökta 

arterna för naturligt eu-

trofa sjöar hittades grov-

nate och axslinga som 

växte ner till 1,5 meters 

djup. Endast sex arter 

flytblads- och undervat-

tensväxter påträffades, 

vilket bedöms som 

ganska artfattigt. Vid ti-

den för undersökningen 

täcktes 50 % av vatteny-

tan av täta bestånd av gul 

näckros, något som kan göra att andra arter får svårt att klara sig under näckrosorna. 

Uppgifter finns som talar om att sjöns artrikedom var större förr, med förekomst av 

bland annat kransalger. Sjön har dock fortfarande ett högt bevarandevärde och hyser 

bland annat fisken nissöga och citronfläckad kärrtrollslända. 

I augusti 2009 utförde Länsstyrelsen i Blekinge län en översiktlig vegetationsinvente-

ring av vattenväxter, omfattande både den blekingska och den skånska delen av Siesjö. 

Den visar på en artrik makrofytflora (stora synliga vattenväxter). Förändringar som 

noterades sedan föregående inventering 1999 var att axslinga som tidigare varit vanlig 

i sjön hade minskat kraftigt. Samtidigt hade arter som grovnate och trubbnate ökat. 

Gul näckros var den dominerande vattenväxten, medan vass dominerade i kanterna. En 

art värd att nämna är långnate som här gjordes första fyndet av i sjön på 140 år och nu 

fanns arten spridd i olika delar av sjön. 

 
2.2.6 Djurliv 

Fågellivet 

Arter sedda inom Siesjöområdet som är listade i EU’s fågeldirektiv är spillkråka, som 

även är rödlistad (NT), samt röd glada, trädlärka och törnskata. Många fåglar trivs i 

området i och kring Siesjö, både häckande arter och de som är på tillfälligt besök. Sjön 

ligger skyddad samtidigt som det är nära till havskusten åt ena hållet och Ryssbergets 

Ett lugnflytande område av Sissebäck där det, liksom i sjön, finns 

mycket växtlighet med bland annat näckrosor. 
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skogar åt andra hållet. Drygt 180 arter har observerats vid sjön, varav ca 80 kan räknas 

som häckfåglar. Flera av dessa fågelarter är rödlistade. Exempelvis har mindre hack-

spett (NT) påträffats där som häckfågel. Vissa år häckar rördrom (NT) där. Några 

andra arter av häckfåglar i området är glada, brun kärrhök, lärkfalk, vattenrall, träd-

lärka, kärrsångare, gransångare, stjärtmes, stenknäck och steglits.  

Stora mängder sträckfåglar rastar på och vid sjön. På våren brukar gott om änder rasta 

där, som exempelvis brunand (VU) och vigg. Sommartid kan fiskgjuse och skräntärna 

ses söka föda i det grunda vattnet. På hösten är Siesjö en viktig rastlokal för sjöfågel. 

Fåglarna ligger gärna i sjön så länge den är isfri. Gott om rovfåglar passerar såväl vår 

som höst. Under vintern ses havsörn på väg till och från övernattningsträden på Ryss-

berget. Både stor- och 

salskrake observeras också 

här på vintern. I Sissebäck 

har strömstare observerats 

och kungsfiskare på tillfäl-

ligt besök vintertid. Vid 

sjöns sydända har arter 

som vattenrall, dvärg- och 

enkelbeckasin övervintrat. 

Dessutom har observerats 

rödlistade fågelarter på 

tillfälligt besök vid Siesjö. 

Dit hör faktiskt härfågeln 

som numera anses nation-

ellt utdöd (RE) samt röd-

listade arter som ängshök, 

pungmes, pilgrimsfalk och 

gulhämpling. 

  
Under ytan 

En fiskart som är typisk för naturligt näringsrika sjöar som Siesjö är gäddan. Eftersom 

gäddan är en rovfisk som jagar med hjälp av synen är det viktigt att inte siktdjupet för-

sämras. Klart vatten är även viktigt för att nissögat ska trivas. Nissöga är en fiskart som 

ingår i EU’s habitatdirektiv. Flodnejonöga (LC) har under 2000-talet påträffats i Sisse-

bäcken. Flodnejonögat tillhör den mycket ålderdomliga fiskgruppen rundmunnar.  

 

2.2.7 Särskilt skyddsvärda arter 

Arter inom Siesjöområdet som är skyddsvärda ur ett europeiskt perspektiv är fisken 

nissöga och insekten citronfläckad kärrtrollslända. Natura 2000-skyddet syftar till att 

upprätthålla och/eller återställa gynnsam bevarandestatus för dessa arter. Nissöga och 

större vattensalamander ingår nu även i Åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP). 

Nissögat behöver lämpliga sand- och mjukbottenmiljöer samt att syreförhållandena i 

sjöns bottensediment är tillräckliga. Arten trivs i ganska klart och kyligt vatten med fin 

sand- eller slambotten där den gräver ner sig under dagen. Den är nattaktiv vid bottnen 

och en stationär fisk.  

Citronfläckad kärrtrollslända har ett flertal fyndplatser inom reservatet. Artens habitat 

är stillastående till långsamt rinnande näringsrika vatten, som små sjöar och åar, sär-

Från fågeltornet vid Siesjöns södra ände har man fin utsikt över 

sjön och fågellivet. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Habitat
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sj%C3%B6
http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%85_(vattendrag)
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skilt sådana som uppvisar 

en kombination av områ-

den med öppet vatten och 

en riklig växtlighet i 

strandzonen. Den citron-

fläckade kärrtrollsländan 

är beroende av god vat-

tenkvalitet såväl i sjön 

som i anslutande vatten-

drag samt att sjöns vatten-

nivå och hydrologi bibe-

hålls. Likaså måste sjöns 

vindskyddade strandmil-

jöer med strand- och 

svämskogar samt våtmar-

ker bibehållas. 

Sjön med dess omgiv-

ningar har stor betydelse 

för flertalet hotade arter som är klassade som rödlistade. Exempel på rödlistade arter är 

kärlväxter som stor ögontröst (EN), som omfattas av ÅGP, och luddfingerört (EN). 

Blekinges enda lokal för stor ögontröst finns just vid Siesjö, på den lilla slåtterängen 

som i övrigt är mycket artrik med många arter typiska för ängsmark på kalkrik mark. 

Arten har dock inte setts sedan 2006 och är därför troligen utgången. Uppgifterna från 

Floraväkteriet om dess förekomst visar att populationen under 1980- och 1990-talet 

var omkring 50 plantor om året. År 2000 skedde en kraftig minskning och efter 2006 

har arten inte gått att återfinna. Den är både ljuskrävande och konkurrenssvag. En låg 

grässvål utan tjock förna krävs för att ljuset ska vara tillräckligt och groningsmiljön 

gynnsam. Lätt beskuggning av glest lövverk kan den dock tåla. Arten är även känslig 

för överbetning. Stor ögontröst är en rotparasit som saknar förmåga till vegetativ över-

levnad eller lång spridning av frön.  

 
2.3 Historisk samt nuvarande mark- och vattenanvändning 

2.3.1 Det historiska landskapet 

I Bilaga 7 finns en utförlig markhistorisk beskrivning över det aktuella området öster 

om Siesjö. En beskrivning av områdets markhistoria ger förståelse för de skeden som, 

kopplat till naturgivna förutsättningar, lett fram till nuvarande naturtyper och de natur- 

och kulturhistoriska värden som finns idag. Naturreservatet är beläget på mark öster 

och närmast sydost om Siesjö, som historiskt sett tillhört byn Ynde och gården Sisse-

bäck. Flera fornlämningar runt sjön visar på dess betydelse för människor under lång 

tid och att markerna har utnyttjats av människor redan under förhistorisk tid. Det kan 

vara på sin plats att nämna att Kulturminneslagen bytte namn till Kulturmiljölagen den 

1 januari 2014. Vissa oregistrerade fornlämningar är i och med lagändringen nu forn-

lämningar. Exempelvis räknas stensträngar och rösen från innan år 1850 nu som forn-

lämningar.  

I källmaterialet kan utläsas att bebyggelsen inom det aktuella området varit etablerade 

under senmedeltiden, även om inte ortnamnen avslöjar åldern på vare sig byn Ynde 

eller gården Sissebäck. Markerna inom det aktuella området låg en bit från gårdarna i 

Citronfläckad kärrtrollslända föredrar relativt näringsrika vatten, 

såväl stillastående som långsamt rinnande (Länsstyrelsen 2005). 
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Ynde by, som i sin tur hade sitt läge på gränsen mellan inägor och utmark. Av gamla 

kartor och dokument framgår att marken före skiftena på 1800-talet till stora delar 

ingick i hägnade vångar med mest ängsmark, både fuktig och torr, såväl öppen som 

trädbärande, och lite åkermark. Vissa delar nyttjades som lindor, periodvis uppodlad 

ängsmark, och all mark låg på inägorna. Längst i söder tillhörde marken Sissebäck, där 

gården låg längst i sydost 

på byns ägor och det aktu-

ella området med låglänt 

ängsmark samt lite åker 

låg i den norra delen. Be-

fintligt kartmaterial börjar 

på 1800-talet men det är 

rimligt att anta att marken 

på grund av de natur-

bundna förutsättningarna 

utnyttjats på liknande sätt 

åtminstone även under 

1700-talet. Vid laga skifte 

i början av 1800-talet do-

minerades markerna kring 

sjön av öppna respektive 

trädbärande ängsmarker 

och på högre liggande 

delar fanns även åkrar. 

I början av 1900-talet hade åkerarealen utökats kraftigt, men det fanns fortfarande en 

del ängsmarker kvar kring sjön. Här har inte åkrarna som på många ställen planterats 

igen med skog utan fortsatt vara öppna. År 1956 sänktes Siesjö genom att pasströskeln 

i Sissebäck fördjupades 1,5 m. Så försöken att utvinna ännu mer åkermark fortsatte in i 

mitten av 1900-talet. Längs stora delar av den östra stranden syns idag ett tydligt 

strandhak efter den gamla vattennivån. Enligt uppgift har sjön därefter stigit ca en halv 

meter. Efter 1950-talet har det mesta av åker- och ängsmarken övergått till betesmark. 

Därmed finns det en hävdkontinuitet. Små steniga åkrar var inte längre lönsamma att 

bruka. Skillnaden är tydlig i landskapet mellan gamla mindre åkerstycken och de 

större stenröjda åkrarna runtomkring. Där dagens skogar ligger på sjöns östsida verkar 

det till stora dela ha funnits en trädkontinuitet, dokumenterat åtminstone tillbaka till 

skiftesepoken men sannolikt längre.  

 

2.3.2 Nuvarande mark- och vattenanvändning 

Landskapet kring Siesjö består idag dels av ett betespräglat landskap, dels av 

lövsumpskogar och ädellövskog. Mer än hälften av naturreservatets landdelar utgörs 

av betesmarker och de betande djuren håller landskapet öppet. Betesmarkerna söder 

och öster om sjön består av såväl fuktiga låglänta som torrare marker i höjdläge. En 

tidigare åkeryta används fortfarande som åker eller vall. En liten yta av den tidigare 

fuktängen intill Sissebäck hävdas idag som slåtteräng. Sjösänkningen ledde inte på sikt 

till utökad åkermark. Vass och sumpskogar breder ut sig längs med sjöns låglänta de-

lar. På moränkullarna växer ädellövskog där det bedrivits aktivt skogsbruk, i form av 

olika gallringar och sedan slutavverkning i den norra delen. Sjön är av intresse för det 

lokala fisket och är en viktig fågelsjö. 

På den torra sluttningen var det under lång tid åkermark, medan 

det i svackan först varit äng och sedan åker. Numera är här öppna 

betesmarker så det finns en långvarig hävdkontinuitet. 
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Vid inventeringar av na-

turvärden, som Skogssty-

relsen påbörjade 1995, 

avgränsades en nyckelbi-

otop med alsumpskog 

längs Siesjös sydöstra 

strand och lövsumpskog 

på källpåverkad mark en 

bit söder om sjön. Vid 

sumpskogsinventering 

noterades ytterligare ett 

område av strandskogen. 

I maj 2011 avgränsade 

Skogsstyrelsen en tredje 

nyckelbiotop som består 

av ädellövnaturskog som 

växer på och utmed mo-

ränkullar i öster. Länssty-

relsen har tagit initiativ 

till reservatsbildning av 

hela natura 2000-objektet 

och området ska ges ett 

formellt skydd i form av 

naturreservat. 

 
Siesjös våtmarksled 

Delar av området utnytt-

jas aktivt av Naturskolan 

i Ynde för naturpedago-

gisk verksamhet med 

kommunens skolbarn. 

Verksamheten bedrivs 

såväl i skogs- och betes-

marker som i närheten av 

sjön.  

Inom ramen för det lokala 

naturvårdsprojektet ”Sie-

sjös våtmarksled” har, med statligt bidrag (LONA) i samarbete mellan Naturskolan 

och Sölvesborgs kommun, gjorts en rad åtgärder för att öka tillgängligheten till och 

inom området. En mindre traktorväg in till reservatet och en stig ner till sjön har till-

gänglighetsanpassats. En spång har anlagts i sjöns strandnära del och två nya fågel-

torn, ett större i två plan där nedre plan är lättillgängligt samt ett mindre, har upprättas 

vid spångens bägge ändar. Utmed spången finns ett par rastplatser med bänkar och på 

ett ställe en grillplats. Samtliga anläggningar är tillgänglighetsanpassade. Siesjös våt-

marksled invigdes den 9 maj 2013. 

Den nya våtmarksleden med fågeltorn och spång kommer att användas frekvent av Na-

turskolan. Likaså använder de en brygga och båtar i sjön.  

Rampen upp till fågeltornets första våning gör detta lättillgängligt, 

liksom den tillgänglighetsanpassade spången som hör till våt-

marksleden. 

Betesdjur håller markerna öppna. Här går nötkreatur på fuktängar 

intill diket. På den torra sluttningen är naturtypen silikatgräsmarer. 
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3 Planerad markanvändning och skötsel 

3.1 Generella riktlinjer 

Vid skötselåtgärder ska värdefulla element för faunan och floran sparas såsom grova 

träd, senvuxna träd, hålträd, boträd, blommande och bärande buskar, stående döda och 

döende träd, vindfällen och lågor. Gran ska inte förekomma i någon del av naturreser-

vatet, utan röjs kontinuerligt bort. Främmande trädslag ska inte förekomma på längre 

sikt. Med reservatsbildningen upphör allt produktionsinriktat skogsbruk. Alla sköt-

selåtgärder inom naturreservatet, exempelvis avverkning och uttransport av virke, ska 

utföras vid sådan tid och på sådant sätt att skador på mark, vatten, vedinsekters fort-

plantning samt växt- och djurliv i övrigt minimeras. Kulturlämningar får inte skadas 

enligt föreskrifterna i Kulturmiljölagen (1988:950). 

Olika åtgärder ska göra att området blir ett attraktivt turistmål där besökare bereds 

möjligheter till såväl rekreation som rika naturupplevelser och kan ges kunskap om 

djur, natur och kulturhistoria. Stigar och vandringsleder ska vara framkomliga. Utmed 

gångstigar ska trädskiktet regelbundet ses över och döda eller döende träd tas åt sidan 

om de kan utgöra fara för allmänheten. Träd som fallit eller hotar falla ned över befint-

liga stigar, stängsel, anläggningar, ledningsgator, kulturhistoriska lämningar samt 

åker-, betes- eller slåttermarker får fällas, kapas, flyttas och lämnas kvar på lämplig 

plats i reservatsområdet. Kan fara undanröjas genom att träden beskärs, ska de inte 

avverkas. Om möjligt görs högstubbar av träden. Röjning av befintliga vägar och led-

ningsgator får ske i alla skötselområden som berörs. Om avverkning av träd som är 

värdefulla för faunan och floran blir aktuell i anslutning till ledningsgator bör trädet i 

första hand toppkapas. Röjningsrester tas bort och läggs i första hand på lämpliga plat-

ser i skogsmarker. 

Kulturlämningar får inte skadas enligt föreskrifterna i Kulturmiljölagen (1988:950). 

Kulturhistoriska lämningar såsom fornlämningar i form av stensättning och kulturhi-

storiska lämningar med ruin, fossil åkermark och odlingsrösen ska bevaras och åskåd-

liggöras. Detta sker praktiskt genom att de hålls fria från uppväxande sly och buskar, 

speciellt vedartade växter 

som kan skada lämning-

arna. Även stenmurar ska 

bevaras och vissa, särskilt 

stenmurar längs öppna 

marker, ska åskådliggö-

ras. Stenar som fallit ner 

från sten-gärden läggs 

tillbaka. Ny sten får inte 

läggas på.  

Årlig betesdrift förekom-

mer i reservatets naturbe-

tesmarker och i vissa 

skogsområden.  

I kantzonen mot åker, 

slåtter- och betesmark får 

sly och yngre träd huggas 
Blommande buskar är värdefulla som födokällor och sparas längs 

kantzoner och bryn. 
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bort för att inte beskuggningen ska bli för stor. Gamla, grova träd och lågor ska sparas. 

De träd som tidigare vuxit öppnare bör frihuggas. En del buskar, i första hand blom-

mande, sparas för att skapa/ bibehålla brynmiljöer till gagn för olika insektsarter. Gall-

ring av träd- och buskskikt utmed bäckar och diken sker försiktigt, då dessa tjänar som 

spridningskorridorer i landskapet. 

Huvudinriktningen är att alla avverkade träd och buskar lämnas kvar på lämpliga plat-

ser inom naturreservatet, till exempel i skogsmarkerna eller hopsamlat i högar i solex-

ponerade lägen. Avlägsnande av avverkningsmaterial från naturreservatet får endast 

ske i undantagsfall, om avverkningsresterna utgör ett hot mot områdets naturvärden. 

Avverkningsrester av löv som ska avlägsnas från området får inte ligga utan övertäck-

ning ute i markerna under vedinsekternas viktigaste flygtid i april-juli. Eventuella löv-

vedshögar som ska flisas får inte lagras i reservatet under sommaren. 

Grenar och toppar (så kallat grot) av bok och ek och även klen ek och hassel, kan läm-

nas kvar i högar på solexponerade platser, företrädesvis i sydvända bryn. Åtgärden 

gynnar flera ovanliga skalbaggar som länen i sydöstra Sverige har ett stort ansvar för 

att bevara.  

Skulle sjukdomar/angrepp bli ett problem inom naturreservatet ska dessa hanteras och 

bekämpas på lämpligt sätt utifrån rådande kunskapsläge och erfarenheter. Vid be-

kämpning av sjukdom eller andra typer av angrepp ska största möjliga hänsyn tas till 

områdets bevarandevärden och försiktighetsprincipen råda. 

Vattenflödet i vattendrag och diken ska generellt ha en naturlig fluktuation, liksom 

vattennivån i sumpskogar, fuktängar och kärr. Rensning av diken som avvattnar åker-,   

betes- eller slåttermarker får ske, liksom diken på skogsmark där områden utanför re-

servatet påverkas negativt av utebliven rensning. Samråd ska ske med Länsstyrelsen.  
 

Restaurerings- och nyskapande åtgärder 

I den norra delen av ädellövskogen (skötselområde 2d) som slutavverkats krävs restau-

reringsåtgärder för att bevara kvarvarande naturvärden och eventuellt kunna påskynda 

områdets utveckling mot olikåldrig ädellövskog. 

 

Hot och negativ påverkan 

Konkreta hot mot naturvärden i naturreservatet, som kan påverkas inom ramen för 

naturreservatets föreskrifter och skötsel eller Natura 2000, beskrivs under berörda 

skötselområden. 

Potentiella hot, som inte är aktuella i dagsläget, är: 

 bortplockande av död ved i skogsmarker, till exempel av allmänheten för att 

elda med i områdets eldstäder, 

 bristande träd- och buskföryngring i träd- och buskmarker, 

 utebliven hävd i betesmarker, 

 för lågt betestryck, 

 för kraftigt/intensivt bete, 

 fordonskörning exempelvis vid jakt, som skadar områdets markförhållanden, 

 igenväxning av sjömiljöer, till exempel utbredning av vass. 
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3.2 Indelning i skötselområden 

Naturreservatet har delats in i 5 skötselområden som i sin tur delas in i delområden 

med liknande skötsel. Avgränsningen av skötselområdena framgår av kartan i Bilaga 

9. Flera spridda trädbestånd eller ytor kan tillhöra samma skötselområde.  

 

Skötselområde 1. Skog som lämnas i huvudsak orörd                         

Skötselområde 2. Skog med begränsad skötsel i träd- och buskskikt 

Skötselområde 3. Naturbetesmarker  

Skötselområde 4. Slåtteräng 

Skötselområde 5. Vatten, limniska delar 

 

3.3 Mål och åtgärder för skötselområden 

3.3.1 Skötselområde 1: Skog som lämnas i huvudsak orörd  

Areal: ca 3,5 ha, varav  

ca 2 ha svämlövskog (91E0) 

ca 0,6 ha triviallövskog (908 KNAS) 

ca 0,9 ha lövsumpskog (909 KNAS), varav  

0,3 ha – utvecklingsmark mot 9080 
 

Beskrivning 

Skötselområdet består av lövsumpskogar och andra naturligt uppkomna blandlövsko-

gar på låglänta marker utmed sjön. Skogar som växer på gammal sjöbotten har till-

kommit genom naturlig succession utmed de sanka stränderna under de senaste 50-60 

åren, sedan sjön sänktes i slutet av 1950-talet. Dessa sumpskogar översvämmas natur-

ligt. 

Nedanför strandhaket vid sjöns nordöstra strand finns ett stråk med blandad lövskog 

på blöt mark. Skogen är inte Natura 2000-habitat utan klassad som triviallövskog med 

ädellövinslag (908 KNAS), 

med mer än 70 % löv varav 

mellan 20-50 % utgörs av 

ädellöv. Murgröna växer 

såväl på träden som mark-

täckande.  

En liten yta med lövsump-

skog är belägen intill bok-

skogen på östra sidan av 

reservatet, där det är som 

smalast. Sumpskogen växer 

i sänkan intill där de båda 

bäckarna/dikena som 

kommer norr- och österi-

från rinner ihop och ut i 

Siesjö.  
Ett dike passerar genom svämlövskogen vid sjöns östra strand. 
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En bård med svämlövskog, främst bestående av klibbal med inslag av glasbjörk och 

Salixarter, växer utmed sjöns sydöstra strand. Strandskogen ingår i en av reservatets 

tre nyckelbiotoper.  

På låglänt mark i reservatets södra del finns en liten yta med lövsumpskog (KNAS 

909), som är utvecklingsmark mot lövsumpskog (9080). Den ligger intill blandlövsko-

gen och gränsar till naturbetesmarker i söder. Detta är inom en av nyckelbiotoperna 

med lövsumpskog på källpåverkad mark med dominans av klibbal och videarter, samt 

inslag av någon bok, avenbok, glasbjörk och senvuxen ek och med murgröna kläng-

ande på en del träd. Den näringsrika och fuktiga marken påverkas av högt grundvatten 

och årlig översvämning. Sumpskogen är en förstagenerationsskog på tidigare ängs-

mark på Sjöängar. Det finns även träd med ett bukettformigt växtsätt. Sumpskogen 

uppvisar naturskogskvalitéer med gott om död ved i olika former och en del hålträd. 

Skötselområdets naturtyper är i gynnsamt tillstånd. 

Skogen som kännetecknas 

av en hög och jämn luft-

fuktighet hyser en rik 

kryptogamflora av olika 

mossor och lavar och har 

riklig förekomst av ved-

svampar. Laven glansfläck 

är en signalart som växer 

på äldre klibbalar. Den 

indikerar lövträdsbestånd 

med lång trädkontinuitet i 

miljöer med konstant hög 

luftfuktighet. I Siesjö-

området har den hittats på 

många träd, såväl bokar 

som alar.  
 

Bevarandemål  

Det övergripande målet är att bevara och vidareutveckla områdets naturskogsartade 

lövsumpskogar med höga naturvärden och därtill hörande naturligt förekommande 

biologisk mångfald.  

Inom skötselområdet finns minst 2 ha svämlövskog (91E0). Skogarna är flerskiktade 

och utgörs av lövträd och buskar med en varierad åldersstruktur samt med ett stort 

inslag av gamla, grova individer. Skötselområdets skogar uppvisar spår efter naturliga 

störningar, med god tillgång på död ved av olika dimensioner, såväl stående som lig-

gande, i olika nedbrytningsstadier på mestadels fuktig mark. Lövsumpskogarna karak-

täriseras även av alsocklar och ostörd hydrologi. Främmande trädslag och gran före-

kommer inte. För naturtypen typiska arter förekommer i livskraftiga populationer. 

Sumpskogarna hyser lämpliga livsmiljöer för prioriterade arter som citronfläckad kärr-

trollslända, med tillgång till såväl stillastående som långsamt rinnande näringsrikt vat-

ten. Skogarna hyser lämpliga strukturer och livsmiljöer för rödlistade och andra 

skyddsvärda arter som, kal knipprot, bokvårtlav, scharlakansvårskål och mindre hack-

spett samt för typiska arter som glansfläck och mindre hackspett.  

Blandad lövsumpskog i den södra nyckelbiotopen, en förstagene-

rationsskog på tidigare ängsmark på Sjöängar. 
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Hot 

Det finns inga konkreta hot mot skötselområdets naturvärden för närvarande.  

 
Skötselåtgärder/ bevarandeåtgärder 

 Skogen lämnas huvudsakligen orörd och utvecklas med intern beståndsdyna-

mik.  

 Död ved av lövträd samt tall och en lämnas orörd där den står eller faller.  

 Främmande trädslag och gran tas bort. 

 
Behov av inventeringar 

Inventeringar behöver göras av områdets insektsfauna, samt av svampar, lavar och 

mossor för att få en aktuell bild av områdets skyddsvärda arter. 

 
 

3.3.2 Skötselområde 2: Skog med begränsad skötsel i träd- och buskskikt 

Areal: ca 20 ha, varav  

delområde 2a: ca 9 ha näringsrik bokskog (9130) 

delområde 2b: ca 2,7 ha ädellövskog (907 KNAS) 

  – utvecklingsmark mot 9160 

delområde 2c: ca 0,6 ha tallskog (9000) 

delområde 2d: ca 7,6 ha nä-

ringsrik bokskog (9130) 

 
Beskrivning 

Skötselområdets skogsområ-

den är belägna på de block-

rika moränkullarna öster om 

Siesjö och utgörs främst av 

ädellövskog, som historiskt 

varit trädbevuxen ängsmark 

och har en flerhundraårig 

trädkontinuitet.  

 
Delområde 2a: Bokskog 

På höjden rakt öster om sjön 

finns naturtypen näringsrik 

bokskog. Detta är en av re-

servatets tre nyckelbiotoper. 

Skogen var tidigare träd-

bevuxen äng på Byabjers 

backe. I öster avgränsar en stenmur. I väster gränsar området till alsumpskogen. Träd-

skiktet är olikåldrigt med en del senvuxna träd och ganska gott om död ved i form av 

hålträd, högstubbar, lågor och grenar i olika dimensioner och nedbrytningsstadier. Mur-

gröna klättrar högt upp i en del träd. Skogen har gallrats. Förutom bok förekommer 

någon ek, al och lönn i trädskiktet. I buskskiktet finns hagtorn, glest med hassel, plantor 

av bok, tysklönn, olvon och brakved. Fältskiktet är bitvis glest, medan andra delar inne-

håller en örtrik flora.  

Bokar intill alsumpskogen nära sjön i delområde 2a. 
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Här finns bokvårtlav, en bra signalart för artrika bokskogar med lång kontinuitet, som 

visar på skogsbestånd med höga naturvärden. Svampar som är signalarter på skydds-

värda ädellövskogar med höga naturvärden, i miljöer med rik lundflora, rikligt med död 

ved och lång trädkontinuitet och som förekommer vid Siesjö, är igelkottröksvamp, 

bläcksopp och gulfotshätta. Arterna är kalkgynnade och de två förstnämnda indikerar 

varmt lokalklimat i fuktiga lövskogar. Den rödlistade svampen cinnoberspindling finns 

här.  

Delområdet fortsätter norrut utmed den norra moränkullens västra sida, mellan skogs-

vägen/stigen och sjön. Historiskt tillhörde den delen en trädbevuxen äng kallad Hultet.  

I den nedre delen är inte gallrat eller avverkat, som fallet är med bokskogen på resten 

av kullen. Bokskogen växer ända fram till strandkanten som här utmed moränkullen är 

brant och stenig. Delområdet sträcker sig även utmed kullens östra kant, mellan skogs-

vägen och den angränsande åkermarken. Den delen ingår i nyckelbiotopen. Där samt 

utmed den norra stenmuren växer en rad med ca 200-åriga högstammiga bokar, vilka 

är mycket värdefulla i ett område med få gamla bokar kvar. Naturtypen är i gynnsamt 

tillstånd. 

 
Delområde 2b: Betad 
ädellövskog 

På moränbacken i reserva-

tets sydöstra del finns en 

ädellövdominerad bland-

lövskog, som är utveck-

lingsmark mot näringsrik 

ekskog (9160). Trädskik-

tet domineras av såväl bok 

och avenbok som ek. Det 

finns inslag av bland an-

nat björk, lönn och skogs-

lind. Avenbok växer i 

buketter särskilt i den 

södra delen. Inslaget av 

död ved är mindre än i 

boskogen.  

I fältskikt växer kärlväxter 

som visar på näringsrika 

förhållanden, såsom 

skogsbingel, myskmadra 

och stinksyska. De rödlis-

tade arterna silversmygare 

och gråbandad trädgna-

gare har fyndlokaler här. 

Skogsområdet betas till-

sammans med intillig-

gande gräsmarker. Natur-

typen är inte i gynnsamt 

tillstånd, på grund av att 

skogen är så pass ung.  
  

Tallskog växer på gammal åkermark i reservatets sydöstra del, 

i delområde 2c. 

Ung ädellövskog med avenboksbuketter i delområde 2b. 
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Delområde 2c: Betad tallskog 

En mindre yta i reservatets sydöstra del består av 60–70-årig tallskog (bild på s. 28), 

planterad där det tidigare var åker på Möllebacken, och vid 1900-talets början äng. 

Skogsområdet betas extensivt.  
 
Delområde 2d: Restaureringsmark, bokskog  

På den nordligast belägna moränhöjden öster om Siesjö har den tidigare ädellövskogen 

av naturtypen näringsrik bokskog till största delen slutavverkats 2009 och endast ett 

fåtal grova bokar återstår. Historiskt var detta en trädbevuxen äng kallad Hultet. Alla 

kvarvarande gamla bokar är mycket värdefulla. Nedanför backen i väster växer bättre 

bokbestånd. Restaureringsmarken avgränsas av skogsvägen i väster och söder samt 

längs hela den östra sidan. I nordväst och norr avgränsar en stenmur.  

Förutom bok växer det någon ek, al och lönn i trädskiktet. I buskskiktet finns hagtorn 

och plantor av bok, tysklönn, olvon och brakved. Gott om bokuppslag förekommer i 

stora delar av området, på grund av att ytan tidigare gallrats och ljusluckor då uppstått. 

Det finns mycket tysklönn, som egentligen räknas till främmande trädslag vilka inte 

ska förekomma på längre sikt. Bland annat växer stora bestånd av yngre uppslag i ös-

ter, medan det längre åt väster finns bestånd som är något äldre. Inne bland tysk-

lönnarna växer en del små bokplantor. Tysklönn kan vara bra ammträd för lavar. Det 

finns en grupp med höga granar i sydost. 

Det glesa fältskiktet utgörs av örter som myskmadra, lundslok, tandrot, dvärghäxört 

och lundbräsma. I den västra delen finns en intakt lundflora. Västlig hakmossa finns 

kvar trots avverkningen. 

Inom delområdet är natur-

typen inte i gynnsamt till-

stånd på grund av den av-

verkning som gjorts. 

Det krävs restaureringsåt-

gärder inom delområdet för 

att bevara kvarvarande na-

turvärden och eventuellt 

kunna påskynda områdets 

framtida utveckling mot en 

olikåldrig ädellövskog. 

Ytorna med bokuppslag 

ska gallras successivt med 

början inom 5 år. Större 

tysklönn sparas medan små 

plantor gallras bort. Gall-

ringen görs försiktigt. Vik-

tigt är att spara och värna 

om de få bokar som kommer upp inne bland tysklönnarna. En möjlig restaureringsåt-

gärd är att plantera hästkastanj som ersättningsträd. På deras stammar blir det snabbt 

substrat som är bra för lavar. Sedan blir de inte så gamla och ersätts naturligt av andra 

trädslag på väg upp, såsom bok och ek. Ingen föryngring får ske av gran. Det får inte 

samlas för mycket ris på marken, utan det mesta av riset ska forslas bort. 

 

Det finns gott om bokuppslag på den avverkade bokskogsbacken i 

delområde 2d, som ska restaureras. 
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Bevarandemål  

Det övergripande målet är att bevara och vidareutveckla områdets ädellövskogar med 

höga naturvärden, samt tallskog, med därtill hörande naturligt förekommande biolo-

gisk mångfald.  

Inom skötselområdet finns minst 16 ha näringsrik bokskog (9130). Bokskogarna hyser 

lämpliga strukturer och livsmiljöer för rödlistade och andra hotade arter som skiller-

ticka, cinnoberspindling, rävspindling, bokvårtlav, bokarv, desmeknopp och mindre 

hackspett samt för typiska arter som tandrot och myskmadra. Inom skötselområdet 

finns minst 2,5 ha som är utvecklingsmark mot näringsrik ekskog. Ekskogarna hyser 

lämpliga strukturer och livsmiljöer för rödlistade och andra hotade arter som gråban-

dad trädgnagare och silversmygare. Ädellövsskogarna är flerskiktade och utgörs av 

lövträd och buskar med en varierad åldersstruktur samt med ett stort inslag av gamla, 

grova individer. Yngre ekar kan utvecklas till spärrgreniga träd. Det finns en variation 

mellan snabbväxande och senvuxna träd. Det finns brynzoner och trädridåer mot intil-

liggande öppna betesmarker. Skötselområdets skogar uppvisar spår efter naturliga 

störningar, med god tillgång på död ved, såväl stående som liggande, av olika dimens-

ioner. Främmande trädslag och gran förekommer inte.   

I delområde 2d ska befintliga naturvärden bevaras och utvecklas. Områdets utveckling 

mot olikåldrig ädellövskog ska påskyndas. Bokuppslag ska växa lagom glest. Ingen 

föryngring får ske av gran. Det får inte samlas för mycket ris på marken. 

 

Hot 

Ett konkret hot mot naturvärden inom delområde 2d är ifall inte restaureringsåtgärder-

na åstadkommer att utvecklingen mot olikåldrig ädellövskog påskyndas. 

 
Skötselåtgärder/ bevarandeåtgärder 

 Utglesning och röjning i träd- och buskskikt för att uppnå bevarandemålen. 

 Vidkroniga träd och trängda grova träd friställs genom försiktig gallring.  

 Andelen död ved i form av hålträd, högstubbar, lågor och grenar i olika 

dimensioner och nedbrytningsstadier bevaras och ökas. 

 Främmande trädslag och gran tas bort. 

 
För delområde 2b och 2c dessutom: 

 Bete är tillåtet med idisslande djur, i första hand nötkreatur.  
 
För delområde 2b dessutom: 

 Försiktig gallring i avenboksbuketter. 
 
För delområde 2c dessutom: 

 Föryngringsstängsling runt tallplantor.  

 
Restaureringsåtgärder  

Restaureringsmark inom delområde 2d: 

 Ytor med bokuppslag ska gallras successivt med början inom 5 år.  
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 Större tysklönn sparas som ammträd och bokplantor växer upp i skydd av 

dessa. Små plantor tysklönn gallras bort. Gallringen görs försiktigt.  

 Bokplantor bland tysklönnarna sparas och värnas.  

 Ev. planteras hästkastanj som ersättningsträd under en övergångsperiod.  

 Det mesta av riset forslas bort.  

 
Behov av inventeringar 

Inventeringar behöver göras av skötselområdets insektsfauna, samt av svampar, lavar 

och mossor för att få en aktuell bild av områdets skyddsvärda arter. 

 

 
3.3.3 Skötselområde 3: Naturbetesmarker 

Areal: ca 30 ha, varav  

delområde 3a: ca 17 ha varav 

  ca 6,8 ha silikatgräsmarker (6270) 

  ca 3,8 ha obestämd torr - frisk naturlig gräsmark  

   – utvecklingsmark mot 6270 

  ca 0,7 ha övrig öppen ickenatura-naturtyp  

   – utvecklingsmark mot 6270 

  ca 5,7 ha öppen kultiverad betesmark  

   – utvecklingsmark mot 6270 

delområde 3b: ca 11 ha varav 

  ca 7,3 ha fuktängar (6410/6411) 

  ca 0,9 ha källor och källkärr (7160) 

  ca 1,9 ha fuktäng  

   – utvecklingsmark mot 6410   

  ca 1 ha triviallövskog (906 KNAS) 

   – utvecklingsmark mot trädklädd betesmark (9070) 

delområde 3c: ca 1,7 ha åker  

delområde 3d: ca 0,5 ha övrig öppen ickenatura-naturtyp  

 
Beskrivning 

Skötselområdet, som täcker större delen av reservatet söder om sjön samt den östra 

delen, utgörs av betesmarker i såväl torrare höjdläge som på mer låglänta och fuktiga 

marker. Området har en lång kontinuitet som hävdad mark, först som åker och äng och 

på senare år som betesmark.  
 
Delområde 3a:  

Delområdet består av mestadels öppna välbetade hagmarker i torrt höjdläge och en del 

trädbevuxna ytor som är mindre betade. Hela området på den östra moränkullen samt 

norr och söder om denna utgör en stor yta naturbetesmark. Uppe på kullen och på dess 

nord- och ostsluttning är det storblockig och blockrik mark av naturtypen silikatgräs-

mark. På den östra delen växer en del ek och bok samt busksnår. Artrika brynmiljöer 

innehåller bland annat blommande buskar som slån och hagtorn. Detta område på 

Byabjers backe har historiskt varit trädbevuxen äng. På backen finns en fornlämning 

som utgörs av en stensättning daterad till järnåldern. Nedanför sluttningen i öster finns 

ruinen av en linbasta. Det fanns åkerlindor i öster på vad som kallades Kastjorden un-

der tidigt 1800-tal.  
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På södersluttningen av Byabjers backe har marken historiskt varit åker, benämnd 

Thorsänket, och även ängsmark. Där består betesmarken idag av torräng som är ut-

vecklingsmark mot silikat-

gräsmark. På den nord-

västra delen, högst upp på 

kullen och gränsande till 

bokskogen, finns en del 

högstubbar och stubbar 

med stubbskott av bland 

annat av avenbok kvar 

efter att skogen avverkats.  

På nästa moränkulle i re-

servatets sydöstra del 

finns en yta som delvis 

utgörs av naturtypen sili-

katgräsmarker. Den är 

belägen i en svag nord-

sluttning, inramad av 

stenmurar. Där växer en 

del enebuskar och blom-

mande buskar. Detta är 

gammal åkermark som kallades Salåkrar. Gräsmarken fortsätter söderut och sträcker 

sig in i en glänta i ekskogen, där marken kallad Rödehålan nyttjades som linda på 

1800-talet. Den sammanhängande ytan fortsätter runtom öster om ekskogen, till tidi-

gare åkermark på Möllebacken. Dessa betesmarker utgörs av utvecklingsmark mot 

silikatgräsmark.    I de torra sandiga gräsmarkerna, som här i sydsluttningen, bildas 

ibland sandblottor som kan vara lämpliga livsmiljöer för exempelvis sandbin.  

I reservatets sydöstligaste del ligger lite torrare gräsmarker som tillhör öppen kultive-

rad betesmark och är utvecklingsmark mot silikatgräsmark. Marken sträcker sig utmed 

en del av södra gränsen längs E22:an samt norrut mot ekskogen och källkärret, på tidi-

gare åker- och ängsmark. Här genom löper den gamla stenmur som utgör bygräns mel-

lan Ynde och Sissebäck. Längs muren växer buskar och träd, varav en del är gamla 

och grova som den riktigt grova spärrgrenig ek med en diameter på 150 cm som ingår 

i Skyddsvärda träd. En kraftledning genomkorsar området.  

Av dessa öppna betesmarker är så mycket som 10 ha utvecklingsmark mot naturtypen 

silikatgräsmarker. 

 
Delområde 3b:  

Söder om sjön finns större sammanhängande områden med blötare naturbetesmarker, 

med bland annat olika typer av örtrika fuktängar på marker som är låglänta eller har 

högt markvatten. Dessa har en månghundraårig tradition som slåtteräng och ligger 

inom marken som i början av 1800-talet benämndes Sjöängar, samt på gammal sjöbot-

ten. På senare tid har markerna istället hävdats och hållits öppna genom bete.  

En yta som består till stor del av naturtypen fuktängar sträcker sig på svagt sluttande 

mark längs sänkan med bäcken/diket som rinner från öster ut i Siesjö vid dess södra 

ände, ända till reservatets gräns i väster längs Sissebäck. I öster på sluttningen med 

källflöden ner mot diket växer en högörtäng med artrik flora. Längs diket växer en rad 

med buskar. Diken med träd- och buskridåer tjänar som spridningskorridorer i ett 

Vy norrut mot Byabjers backe, över naturbetesmarker med både 

torra silikatgräsmarker och fuktstråk med fuktängar utmed diket, 

inom delområdena 3a och 3b.  
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fragmenterat landskap och är därför viktiga för den biologiska mångfalden. Söder om 

sjön är också en högörtäng, här på gammal sjöbotten. Närmast sjöns sydspets finns en 

yta med fuktäng som pe-

riodvis översvämmas. 

Den räknas som utveckl-

ingsmark mot fuktängar. 

Där växer mycket vide-

snår och vass utanför. 

Området får ingå i betes-

marken och betas i den 

utsträckning det går bero-

ende på vad vattennivån 

tillåter.  

Söder om fuktängen lig-

ger i en svag sluttning, 

mellan sumpskogen och 

ädellövskogen, ett om-

råde klassat som källor 

och källkärr. Det utgörs 

av en mineralrik källa 

med tillhörande svagt 

sluttande källkärr. Bland lövsly, buskar och något enstaka träd finns, mest i den östra 

delen, insprängt öppna partier med en artrik flora likt fuktängens. Den södra delen av 

ytan med källkärret ingår i en nyckelbiotop tillsammans med sumpskogen intill.  

Söder om slåtterängen, intill Sissebäck längst i sydväst, finns ett område med bland-

lövskog. Det är en blandskog på till största delen fuktig mark som till 70 % består av 

triviallöv. Denna förstagenerationsskog har vuxit igen på tidigare ängsmark. Området 

ska ingå i betesmarken och är utvecklingsmark mot trädklädd betesmark. Utmed Sis-

sebäck ska en trädridå sparas eftersom beskuggade bottnar är positivt för fiskfaunan. 

Det ska vara en successiv övergång till den intilliggande lövsumpskogen. Den gamla 

naturliga bäckfåran går att urskilja där den slingrar sig i en böj bredvid den nuvarande 

uträtade Sissebäck. Den grunda bäckfåran är tidvis vattenfylld. Kraftledningen går 

över norra delen av området. 

Sydost om lövskogen, belägen längst i söder gränsande till väg E22, finns en gräsmark 

som utgörs av fuktängar Det är en örtrik fuktäng där de höga naturvärdena är kopplade 

till en lång hävdkontinuitet, med en tidigare historia som slåtteräng och därefter åker 

under 1900-talet. Numera hålls markerna öppna genom att de betas av nötkreatur. Ar-

tesiskt grundvatten, med tryckhöjd över markytan, översilar marken. Kraftledningen 

går över norra delen av fuktängen. Här har avverkade ungträd och buskar från den 

senaste röjningen i ledningsgatan blivit liggande, till skada för fuktängsvegetationen. 

Skötselområdets naturtyper är i gynnsamt tillstånd. 

 
Delområde 3c:  

En inhägnad yta med åker sydost om sjön används som vall eller betesmark. Marken 

har historiskt varit äng på 1800-talet och sedan åker under tidigt 1900-tal. 
Delområde 3d:  

Sydost om den norra bokskogsbacken finns ytterligare en liten yta klassad som övrig 

öppen ickenatura-naturtyp, med bland annat högörter och snår av björnbär och vide. 

Ängsnyckel och höskallra blommar i högörtängen, på gammal 

sjöbotten söder om sjön i delområde 3b. 
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Ytan ligger inklämd mellan skogen och bäcken/diket som rinner norrifrån och här går 

ihop med diket österifrån, för att rinna ut i Siesjö.  

Bevarandemål 

Det övergripande målet är att bevara och vidareutveckla skötselområdets öppna hag-

marker med höga floravärden och med lång hävdkontinuitet, först som åker och äng 

och sedan betesmark.  

Inom skötselområdet finns minst 7 ha silikatgräsmarker (6270), minst 7 ha fuktängar 

(6410/6411) och ca 1 ha källor och källkärr (7160). Gräsmarkerna är tydligt präglade 

av bete och har en artrik kärlväxtflora som karaktäriseras av hävdgynnade arter. Det 

finns torra sandiga gräsmarker med sandblottor. Det finns ingen karaktär av igenväx-

ning med buskar och sly. Det finns brynzoner med blommande och bärande träd och 

buskar. Inom trädbevuxna betesmarker förekommer gamla grova träd och efterträdare 

till dessa. Yngre ekar ska kunna utvecklas till spärrgreniga träd. Främmande trädslag 

och gran förekommer inte. Död och döende ved ska finnas i olika dimensioner och 

nedbrytningsstadier.  

I delområde 3b ska det finnas en del buskar och träd som spridningskorridor utmed 

bäcken/diket från öster. Utmed Sissebäck ska det finnas en träd- och buskridå, ef-

tersom beskuggade bottnar är positivt för fiskfaunan. I källkärret ska finnas öppna de-

lar där igenväxning motverkas för bevarande av artsammansättningen i fält- och bot-

tenskiktet. Inom delområde 3c kan marken brukas som antingen vall eller betesmark. 

Spången till våtmarksleden hålls avskild från betande djur. Delområde 3d betas om 

möjligt. 

I naturbetesmarkerna finns lämpliga livsmiljöer och substrat för rödlistade arter som 

kustdaggkåpa, majnycklar, backsippa och luddfingerört, samt för områdets insekts- 

och fjärilsfauna. Det finns även goda förutsättningar att bevara och vidareutveckla 

lämpliga livsmiljöer för typiska arter knutna till skötselområdets naturtyper.  

Hot 

Det finns inga konkreta hot mot skötselområdets naturvärden för närvarande. 

Skötselåtgärder 

 Markerna hävdas genom naturvårdsinriktad betesdrift, med för respektive nat-

urtyp lämpligt betestryck och gärna i sambete eller växelbete med olika djur-

slag.

 Betestrycket kan styras med hjälp av fållindelning och intensifieras eller mins-

kas efter behov.

 Det förekommer ingen tillskottsutfodring av betesdjur och sker inget vinter-

bete.

 Utglesning och röjning i träd- och buskskikt för att uppnå bevarandemålen.

 Röjning av lövsly och igenväxningsvegetation.

 I de trädklädda betesmarkerna sker återkommande utglesning och röjning

med målet att upprätthålla kontinuiteten av grova spärrgreniga naturvårds-

träd, samt för att förstärka brynzoner och blommande träd och buskar till

gagn för flera olika insektsarter.

 Kvarvarande ris efter röjning forslas bort från fuktäng och kärr.
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 Andelen död ved i form av hålträd, högstubbar, lågor och grenar i olika 

dimensioner och nedbrytningsstadier bevaras och ökas. 

 Eventuella främmande trädslag och gran tas bort. Endast barrföryngring av en 

och tall. 

 Eventuell betesputsning av fuktängsvegetationen. 

För delområde 3b 

 Betesdjuren ges tillgång till angränsande vall samtidigt som de betar fuktäng 

och kärr.  

 Försiktig utglesning av buskage utmed bäcken/diket.  

 Utmed Sissebäck sparas en träd- och buskridå. 

 Buskröjning i öppna delar av källkärret. Kvarvarande ris efter röjning forslas 

bort. 

 Någon videbuske sparas för snäckornas skull.  

 Vid slåtter: Fagning och slåtter samt efterbete. 

För delområde 3c 

 Odling av vall eller annan lämplig gröda tillåts. 

 Vid bete: gärna i sambete eller växelbete med olika djuslag. 

 Stängsling så att inte betesdjur går på spången till våtmarksleden. 

 
Behov av inventeringar 

Inventeringar behöver göras av områdets insektsfauna, samt av svampar, lavar och 

mossor för att få en aktuell bild av områdets skyddsvärda arter. 

 

3.3.4 Skötselområde 4: Slåtteräng 

Areal: 0,5 ha fuktängar (6411)  

 
Beskrivning 

Intill Sissebäck finns en liten yta av naturtypen fuktängar. Ängen är den enda ytan inom 

reservatet som fortfarande hävdas genom slåtter. På den lilla artrika slåtterängen växer 

många arter som trivs på fuktiga kalkrika gräsmarker och den är Blekinges enda lokal 

för stor ögontröst, en rödlistad art (EN) som omfattas av ÅGP. Arten är dock troligen 

utgången sedan 2006. Bästa skötselåtgärd för bevarande av stor ögontröst om den skulle 

återkomma, men även för flera andra hävdberoende arter, är slåtter, och sen slåtter är 

gynnsam för att öka antalet individer av arten. Upphörd hävd med igenväxning av 

högörter och buskar som följd är ett hot mot de hävdberoende arterna i kalkfuktängens 

vegetation. Skötselområdets naturtyper är i gynnsamt tillstånd. 

 
Bevarandemål  

Det övergripande målet är att bevara och vidareutveckla skötselområdets öppna gräs-

marker med höga floravärden och med lång hävdkontinuitet som ängsmark.  

Inom skötselområdet finns minst 0,5 ha fuktängar. Gräsmarkerna har en artrik kärl-

växtflora som karaktäriseras av slåttergynnade arter. Det finns ingen karaktär av igen-

växning med buskar och sly. 
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Det finns brynzoner med blommande och bärande träd och buskar. Utmed Sissebäck 

finns det en träd- och 

buskridå, eftersom bes-

kuggade bottnar är positivt 

för fiskfaunan. Marken 

hävdas i första hand ge-

nom slåtter och efterbete.  

I slåtterängen finns lämp-

liga livsmiljöer och sub-

strat för områdets insekts- 

och fjärilsfauna. Det finns 

även goda förutsättningar 

att bevara och vidareut-

veckla lämpliga livsmil-

jöer för typiska arter 

knutna till skötselområdets 

naturtyp, som höskallra 

och vildlin. 

Hot 

Det finns inga konkreta hot mot skötselområdets naturvärden för närvarande. 

Skötselåtgärder 

 Årlig fagning och slåtter samt efterbete.

 Tillskottsutfodring av betesdjur och vinterbete undviks.

 Utglesning och röjning i träd- och buskskikt för att uppnå bevarandemålen.

 Utmed Sissebäck sparas en träd- och buskridå.

 Igenväxningsvegetation hålls efter.

 Kvarvarande ris forslas bort.

Iståndsättningsåtgärder 

 Slåtterängen utökas öster och söder enligt kartan i Bilaga 9 ”Skötselområden”.
 Nytt stängsel sätts upp.

Restaureringsåtgärder 

 Utglesning i trädskiktet.

 Röjning i buskskiktet.

Behov av inventeringar 

Inventeringar behöver göras av områdets flora för att få en aktuell bild av ängens 

skyddsvärda arter. 

Den lilla ytan med artrik slåtteräng är en viktig rest av de tidigare 

utbredda fuktiga ängsmarkerna. 
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3.4.5 Skötselområde 5: Limnisk miljö 

Areal: ca 11 naturligt näringsrik sjö (3150) 

 
Beskrivning 

Siesjö är en naturligt eutrof sjö som är grund, med ett maxdjup på endast 1,5 meter. En 

tredjedel av sjöns yta ligger i Blekinge och dess totala areal är ca 33 ha. Utmed större 

delen av sjöns norra, västra och södra stränder finns ett vassbälte som är väl utbrett 

särskilt vid den grunda sydspetsen med sanka stränder. Sammanlagt fyra bäckar, varav 

en i Skåne och en längs 

norra länsgränsen, har till-

rinning i sjön medan det 

enda utloppet är via Sisse-

bäck i länsgränsen söderut 

mot Valjeviken. Siesjö är 

alkalin, vilket innebär att 

den har hög buffrande för-

måga mot försurande äm-

nen. Den naturligt närings-

rika sjön karaktäriseras av 

utbredda vassbälten, en stor 

mängd flytbladsväxter och 

även undervattensväxter. 

Naturtypen är inte i gynn-

samt tillstånd på grund av 

den utbredda igenväxning-

en av bland annat vass. 

 
Bevarandemål  

Det övergripande målet är att bevara och vidareutveckla skötselområdets vatteneko-

system i en naturligt näringsrik sjö med höga värden, inklusive dess till- och frånflö-

den. Inom skötselområdet finns ca 11 ha naturligt näringsrik sjö (3150). Det finns 

lämpliga livsmiljöer och substrat för skyddsvärda arter som flodnejonöga. Det finns 

även goda förutsättningar att bevara och vidareutveckla lämpliga livsmiljöer för ty-

piska arter knutna till skötselområdets naturtyper såsom axslinga, grovnate och trubb-

nate samt gädda. Dessa ska förekomma i livskraftiga bestånd och populationer. De 

särskilt utpekade Natura 2000-arterna nissöga och citronfläckad kärrtrollslända ska 

finnas i livskraftig populationer. Det ska för nissögat finnas tillgång till lämpliga sand- 

och mjukbottenmiljöer samt tillräckliga syreförhållandena i sjöns bottensediment. Det 

ska för citronfläckad kärrtrollslända finnas tillgång till såväl stillastående som lång-

samt rinnande näringsrikt vatten.  

Siesjös vattenekosystem ska vara i balans. Sjön ska behålla sin naturligt eutrofa 

status och får inte förändras mot ytterligare ökad näringsstatus. Siktdjupet i sjön 

får inte försämras och syresättning av sjöns vatten och sediment får inte minska. 

Vassbälten får inte öka i utbredning på bekostnad av under- och påvattensvegetat-

ion. Vattenkvaliten ska vara god, utan tillförsel av näringsämnen.   

I de med vass igenvuxna sydöstra delarna av sjön bör finnas öppna siktstråk från 

våtmarksledens spång ut mot öppet vatten.  

En istäckt sjö, med vassbälte intill den sydöstra stranden. 
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Hot 

Det finns inga konkreta hot mot skötselområdets naturvärden för närvarande. 

 
Skötselåtgärder 

 Långsiktig existens av naturtypen ska säkerställs genom bibehållen hög 

grundvattennivå med god vattenkvalitet utan tillförsel av näringsämnen.  

 Provfiske/inventering av fiskbeståndet. 

 Provtagning och vattenanalys, uppföljning av vattenkvalitén.  

 Kontroller och åtgärder för att upprätthålla lämplig vattennivå och oförändrad 

näringsstatus. 

 Kontroller och åtgärder så att inget närsaltsläckage sker från jordbruksmark el-

ler avlopp. 

 Bevarande av sand- och mjukbottnar. 

 Återkommande röjningar av siktstråk i vassen. 

 
Behov av inventeringar 

Inventeringar behöver göras av områdets lägre djurliv och uppföljning av floran, för 

att få en aktuell bild av sjöns skyddsvärda arter. 

 
3.4 Friluftsliv och turism 

Beskrivning 

Naturreservatet med dess flora och fauna i en mångfald av naturmiljöer med såväl träd-

klädda som öppna betesmarker och variationsrika skogar, med våtmarker och närheten 

till sjön ger allmänheten möjlighet att njuta av landskapet samt ta del av och få förstå-

else för områdets natur- och kulturhistoria. Naturreservatets läge i anslutning till be-

byggelsen i Ynde, med naturskolan, gymnasiesärskolan och Yndegårdens vandrarhem 

och kursgård, och relativt nära tätorten Sölvesborg samt med genomfartsleden E22:an 

intill, ger det ett stort värde som tätortsnära naturområde. Särskilt de höglänta skogbe-

vuxna delarna, tillsammans med delar av de torrare hagmarkerna är lämpliga som 

strövområde. Fuktiga hagmarker tillsammans med låglänta våtmarksområden närmast 

sjön är mer svårtillgängliga. På grund av fågellivet är området en omtyckt exkursions-

lokal. En ny tillgänglighetsanpassad våtmarksled med fågeltorn har anlagt vid sjöns 

södra ände.  

Planerade anläggningar för friluftslivet har markerats på kartan i 10 ”Anordningar för 

friluftslivet”. 
 
Tillgänglighet 

Från E22:an svänger man av vid avfart nr. 46 norrut, där det efter 250 meter finns par-

keringsplats. Därifrån är det ca 600 meters gångväg till reservatets östra gräns. Reser-

vatet är tillgängligt för allmänheten främst via ett par mindre skogsvägar och stigar 

som österifrån leder in i området, från Ynde byväg och cykelstigen på den gamla ban-

vallen. Skogsvägar och stigar leder även runt genom skog och hagmark. Tillgången i 

området begränsas av att de fuktiga markerna närmast sjön är svårtillgängliga.  
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Inom ramen för det lokala 

naturvårdsprojektet ”Siesjös 

våtmarksled” har, med stat-

ligt bidrag (LONA) i sam-

arbete mellan Naturskolan 

och Sölvesborgs kommun, 

gjorts en rad åtgärder för att 

öka tillgängligheten till och 

inom området. Dessa an-

läggningar är tillgängliga 

för allmänheten. Åtgärderna 

ökar tillgängligheten och 

möjligheten att uppleva om-

rådets naturvärden. I framti-

den kan det bli möjligt att 

anlägga en vandringsled 

som binder samman de båda 

naturreservaten Siesjö östra 

med det blivande naturre-

servatet Siesjö västra och även leder runt sjön. 

 

3.4.1 Anordningar för friluftslivet 
Information och anläggningar 

Intill naturskolan, gymnasiesärskolan och vandrarhemmet öster om reservatet finns 

parkeringsplatser som kan utnyttjas av besökare till naturreservatet. Det finns även 

lämplig plats att parkera bussar på. I bilaga 10 visas anordningar för friluftslivet med 

bland annat leder, fågeltorn, 

informationstavlor och par-

keringsplats markerade. 

Anläggandet av ”Siesjös 

våtmarksled” har ökat till-

gängligheten till och inom 

området. En mindre traktor-

väg in till reservatet och en 

stig ner till sjön har tillgäng-

lighetsanpassats. En ca 300 

meter lång spång har anlagts 

i sjöns strandnära del och två 

nya fågeltorn, ett större med 

två plan där nedre plan är 

lättillgängligt och ett mindre, 

har upprättas vid spångens 

bägge ändar. Utmed spången 

finns ett par rastplatser med 

bänkar och på ett ställe en grillplats. Samtliga anläggningar tillgänglighetsanpassas. 

Ett mindre fågeltorn finns vid den norra änden av våtmarksle-

dens spång. 

Utsikt från fågeltornet norrut över Siesjö, med spången som leder 

besökare genom vassen och vidare längs strandkanten. 
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Vandringsleder kommer att markeras från parkeringen till reservatet och runt i detta. 

Det blir ca 2,3 km vandringsled inom reservatet. Sammanlagt ca 700 meter planeras 

vara tillgänglighetsanpassad, varav 350 meter inom reservatet och resterande sträcka 

mellan cykelvägen och reservatet. Dessutom blir det två mindre kulturhistoriska 

slingor, en på ca 1 km på Byabjers backe och en på ca 170 meter som leder till slåtter-

ängen.  

I ett senare skede kan eventuellt en utsiktsplattform uppföras vid sjöns nordöstra strand. 

Därifrån finns möjlighet att skåda ut över sjöns norra delar.  

En större informationstavla med huvudsaklig information samt gällande föreskrifter för 

naturreservatet placeras vid parkeringsplatsen. Informationsskyltar placeras även på de 

båda ställen där markerade stigar leder in i reservatet. Informationen bör finnas på 

svenska, engelska och tyska. Inga renhållnings- eller sanitära anordningar för allmän-

heten finns inom reservatet och inga planer på att anlägga sådana. 

 
Övergripande mål  

Målet för friluftslivet inom naturreservatet Siesjö östra är att göra delar av området 

lätta att besöka. Besökare ska dels få möjlighet att lära sig mer om områdets naturvär-

den kopplat till dess kulturhistoriska utveckling och nuvarande markanvändning, dels 

kunna erbjudas möjlighet till rekreation genom att vistas i ett naturskönt landskap. 

Friluftslivet får inte medföra förstörelse eller slitage på naturreservatets natur- och 

kulturmiljövärden. Samtliga anordningar för friluftslivet utformas på ett diskret sätt. 

 
Bevarandemål 

Områdets natur ska kunna upplevas utan att reservatets naturskogsvärden påverkas 

negativt. Målet för friluftslivet inom naturreservatet Siesjö östra är att göra området 

välbesökt och tillgängligt. Besökare ska dels få möjlighet att lära sig mer om områdets 

naturvärden kopplat till dess geovetenskapliga och kulturhistoriska utveckling, dels 

kunna erbjudas möjlighet till rekreation genom att vistas i ett naturskönt landskap. 

Parkeringsmöjligheter finns intill Naturskolan, Gymnasiesärskolan och vandrarhem-

met öster om reservatet. Minst tre väl underhållna informationstavlor med beskrivning 

av reservatet ska finnas. Det ska finnas minst 2,3 km väl underhållna markerade stigar 

och vandringsleder inom reservatet, varav ca 700 meter är tillgänglighetsanpassade. 

Det ska finnas våtmarksled med spång och fågeltorn vid sjöns sydöstra strand, samt en 

utsiktsplattform vid sjöns nordöstra strand. Det ska finnas rastplatser med eldstäder. 

Anordningar för friluftslivet ska utformas på ett sätt som minskar risken för förstörelse 

eller oönskat slitage på de natur- och kulturmiljövärden som finns i reservatet. 
 
Iståndsättningsåtgärder 

 Informationsskyltar med beskrivning av reservatet sätts upp vid parkeringsplats 

samt vid de stigar som leder in i reservatet från öster.  

 Mindre informationsskyltar sätts upp vid olika värdefulla/intressanta natur- och 

kulturobjekt. 

 Information om naturreservatet i form av beslut med föreskrifter samt aktuell 

skötselplan tillgängliggörs på Länsstyrelsens hemsida. 

 Vandringsleder markeras i fält. 

 Kulturhistorisk stig markeras i fält. 
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 Spänger anordnas där det behövs vid blöta partier. Genom- och övergångar 

sätts upp där det behövs. Genomgång är att föredra framför övergång. 

 
Underhållsåtgärder 

 Regelbunden översyn av parkeringsplats, informationsskyltar, stigmarkeringar, 

spänger, fågeltorn och andra anordningar. 

 
Ansvarig 

 Reservatsinformation – Reservatsförvaltaren 

 Markerade vandringsleder och stigar (markeringar, genomgångar, spänger)        

– Reservatsförvaltaren 

 Underhåll av Siesjös våtmarksled inklusive fågeltorn och grillplatser                  

– Sölvesborgs kommun 

 

4 Utmärkning av reservatsgräns  

Utmärkning av reservatets gräns ska utföras av naturvårdsförvaltaren enligt svensk 

standard SIS 031522 och enligt Naturvårdsverkets anvisningar.  

 

5 Bränder och brandbekämpning 

Brand anses i huvudsak vara negativt för de befintliga värdena i reservatet. 

Bränder inom naturreservatet ska släckas enligt gällande lagar. Släckningsarbete sker 

med försiktighet, om möjligt i samråd med reservatsförvaltaren så att naturvärdena till 

exempel känslig flora, gamla grova träd, käll- och översilningsmarker inte skadas. 

Vatten för släckningsarbete bör inte tas från Siesjö eller Sissebäck om vattennivån är 

sådan att det riskerar att torka ut eller att skador sker på annat sätt. 

 
Tydliggörande av ansvarsfördelning vid uppkomst av spontan brand inom naturreservatet 

En okontrollerad brand inom reservatet utgör ett hot mot värden i och utanför reserva-

tets gränser. Om en okontrollerad brand uppstår är släckningen av branden Räddnings-

tjänstens ansvar. Släckningsarbetet bör ske med försiktighet. För att undvika skador på 

naturvärdena och, om möjligt, ta tillvara brandens positiva effekter, bör reservatsför-

valtaren på Länsstyrelsen kontaktas i så tidigt skede som möjligt för samråd. Exem-

pelvis kan skador på naturvärden uppstå genom hårdspolning vid rötter och på stam-

mar på äldre träd och döda träd. Körskador är ett annat exempel på skador som kan 

uppstå och som så långt möjligt bör undvikas. 

När branden anses vara släckt eller utan uppenbar risk att sprida sig överlämnas ansva-

ret för eftersläckning och bevakning till markägaren. Eftersläckning bör så långt möj-

ligt ske så att naturvärden gynnas och inte skadas (se nedan) och markägaren bör sam-

råda med reservatsförvaltaren. Efter överenskommelse kan förvaltaren även fungera 

som ombud för markägaren. 

Om skyddet av områdets naturvärden medför ett efterbevaknings- och eftersläcknings-

arbete med kostnader som överstiger vad som kan förväntas av markägaren, tar förval-

taren över det ekonomiska ansvaret för branden.  
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Eftersläckning 

Eftersläckning bör utföras så att naturvärden gynnas och inte skadas. I första läget 

koncentreras lämpligen eftersläckningen till skyddszoner i brännans ytterkanter. 

Skyddszonernas bredd bedöms från fall till fall beroende på risken för spridning till 

omgivningen. Vid en uppenbar risk bör skyddszonens bredd vara minst en trädlängd. 

Inom skyddszonen släcks alla glödbränder. Brinnande/glödande mindre träd och gre-

nar kastas om möjligt in innanför skyddszonen. Glödbränder släcks lämpligen genom 

inblandning av mineraljord och/eller vattenbegjutning. När brännans skyddszoner har 

säkrats tas ställning till om och när hela brännan ska släckas. För flera av de brandbe-

roende/-gynnade arterna är glödbränder mycket viktiga. Glödbränder kan i vissa fall 

pågå under mycket lång tid och ge upphov till rökutveckling. Så länge skyddszonerna 

är säkra utgör de dock ingen risk för spridning och om möjligt kan det vara lämpligt 

att låta glödbränder få brinna ut av sig själva eller åtminstone inte släckas omedelbart. 

Åtgärd efter brand 

Framtida skötselåtgärder utreds för varje enskilt område som påverkats av branden. 

Vid behov ändras skötselplanen genom beslut av Länsstyrelsen. 

6 Jakt /Jakt och fiske 

Rätten till jakt och fiske inom reservatet regleras inte i reservatsföreskrifterna. 

Jaktutövandet får inte ske i strid med reservatsbestämmelser eller skötselplan.  

Jakträttsinnehavare bör under jakt informera allmänheten genom anslag uppsatta vid 

de vägar och vandringsleder som leder in i jaktområdet samt vid parkeringsplatsen. 

7 Tillsyn, dokumentation och uppföljning 

7.1 Tillsyn över föreskrifter 

Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn av föreskrifter. 

7.2 Uppföljning av bevarandemål 

Uppföljning kommer att ske enligt en särskilt fastställd uppföljningsplan. 

7.3 Dokumentation av skötselåtgärder 

Ansvarig förvaltare dokumenterar utförda skötselåtgärder. 

8 Kostnader och finansiering 

Naturvårdsförvaltaren/Länsstyrelsen i Blekinge bekostar åtgärder enligt skötselplanen 

(förutom vad som anges nedan). 

Tabell 2. Åtgärder finansierade av andra än Länsstyrelsen Blekinge. 

Åtgärd Finansiering 

Översyn och underhåll av betesmarksstängsel Brukaren 

Skötsel av Siesjös våtmarksled Sölvesborgs kommun 
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9 Sammanfattning och prioritering av planerade skötselåtgärder 
Tabell 3. Planerade skötselåtgärder.  

Skötselåtgärd Var Vem Prioritet* När 

Utglesning i träd- och 

buskskikt  

Skötselområde 2, 3 och 4 Naturvårdsför-

valtare 

1 Vid behov 

Frihuggning av grova träd  Skötselområde 2  Naturvårdsför-

valtare 

2 Påbörjas inom 5 år / 

översyn vart 5:e år 

Röjning av gran och 

främmande trädslag 

Skötselområde 1, 2 Naturvårdsför-

valtare 

2 Ca vart 5:e år 

Restaurering av utveckl-

ingsmark 

Skötselområde 2d Naturvårdsför-

valtare 

1 Enligt restaurerings-

plan 

Betesdrift Skötselområde 3 samt 

2b+c  

Naturvårdsförval-

tare/djurhållare 

1 Årligen 

Ev. åkerbruk Delområde 3c Naturvårdsför-

valtare/brukare 

2  

Röjning av igenväxnings-

vegetation 

Skötselområde 3, 4 Naturvårdsför-

valtare 

2 Successivt 

Fagning, slåtter, efterbete Delområde 4, ev. inom 

delomr. 3 

Naturvårdsför-

valtare/brukare 

1 Årligen 

Underhåll av brynmiljöer 

och buskage 

Skötselområde 3, 4   Vart 5:e är 

Stängseluppsättning och  

-underhåll 

Skötselområde 2b, 3, 4 Naturvårdsför-

valtare 

1 Vid behov 

Nystängsling och utökning 

av slåtteräng 

Skötselområde 4 Naturvårdsför-

valtare 

1 Snarast 

Röjning av siktgator i vass Skötselområde 5 Förvaltaren/ 

kommunen 

2 Vid behov 

Informationstavlor Se kartbilaga 10. Anord-

ningar för friluftslivet 

Naturvårdsför-

valtare 

1 Tillfälliga skyltar 

inom 3 månader efter 

reservatsbeslut, sna-

rast möjligt därefter 

Objektinformationsskyltar  

 

Vid intressanta natur- 

och kulturobjekt 

Naturvårdsför-

valtare 

2 När möjligt 

Webinformation  Länsstyrelsens hemsida Naturvårdsför-

valtare 

1 Inom en månad från 

reservatsbeslutet 

Markerad vandringsled 

och stig 

Se kartbilaga 10 Naturvårdsför-

valtare 

1 Inom 1 år  

/årlig översyn 

Skötsel och underhåll av 

våtmarksledens anordningar 

Se kartbilaga 10 Kommunen 1 Årligen 

Skötsel och underhåll av 

övriga anordningar för fri-

luftslivet 

Se kartbilaga 10 Naturvårdsför-

valtare 

 Årlig översyn 

Uppföra utsiktsplattform Se kartbilaga 10 Naturvårdsförval-

tare/kommunen 

3 Inom 10 år 

Röjning av igenväxnings-

vegetation vid forn- och 

kulturlämningar 

Se Bilaga 7 ”Markhisto-

rik beskrivning” med 

kartbilaga 3 

Naturvårdsför-

valtare 

2 Vid behov 

Uppföljning av  

skötselåtgärder 

Enligt nationella program 

för uppföljning 

Länsstyrelsen  1 Efter utförda 

åtgärder 

Uppföljning av  

bevarandemål 

Enligt nationella program 

för uppföljning 

Länsstyrelsen 1  Enligt nationella    

 riktlinjer 

*Prioritet 1 till 3, varav 1 är högst  
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Det historiska landskapet 

Denna markhistoriska beskrivning har tagits fram i samband med utarbetandet av 

beslut och skötselplan inför bildandet av naturreservatet Siesjö östra. Naturreservatet 

som omfattar ca 64 ha, varav 53 ha är land och ca 11 ha vatten, sträcker sig utmed 

Siesjös östra och södra sida. Området gränsar till Skåne län och länsgränsen går un-

gefär mitt i sjön. En beskrivning av områdets markhistoria ger förståelse för de ske-

den som, kopplat till naturgivna förutsättningar, lett fram till nuvarande naturtyper 

och de natur- och kulturhistoriska värden som finns idag.  

Berg, jord och vatten 

Berggrunden i området utgörs i grunden av en sträckning av urberget, en utlöpare 

från Ryssberget bestående av finkornig gnejs. I lägre partier överlagras urberget av 

kritberggrund. Den dominerande kalkrika grunden ger goda förutsättningar för en 

artrik flora och fauna. På sluttningar och kullar täcks berget av morän som avsatts 

under den senaste istiden. Jordarter i lägre delar är sand, svämsediment av lera – 

finmo, samt kärr och torvmark som avlagrats under olika efterglaciala perioder. Här 

har ett varierat landskap formats, präglat av närheten till den grunda och naturligt 

näringsrika sjön. Topografin varierar från de låglänta markerna intill sjön till den 

högsta punkten ca 38 meter över havet på en moränkulle i öster.  

Sjöns yta ligger ca 11 meter över havsytan. Fyra bäckar rinner till sjön, varav en från 

nordväst på Skånesidan och en från nordost som länsgränsen följer. På Blekingesidan 

har en bäck sitt inlopp mitt i sjön och en rinner österifrån till sjöns sydöstra del. Sjön 

har sitt utlopp i söder i det största vattendraget Sissebäck, som mynnar i Valjeviken 

och länsgränsen följer även detta vattendrag till stor del. 

Trädslagens etablering 

Trädslagen har invandrat till vårt land vid olika tidpunkter efter den senaste istiden. 

Först etablerade sig pionjären björk, tätt följd av tall för 10 000 år sedan. Under den 

så kallade ”värmetiden” 9000 – 3000 år före nutid spred sig träden söderifrån. Has-

sel, alm och ek följdes av lind och ask. Eken tillhör alltså de ädellövträd som etable-

rade sig tidigt. Boken som invandrade så sent som för 3 000 – 4 000 år sedan spred 

sig bland annat till gamla betesmarker och hade sin största utbredning för 1000 år 

sedan.  

Människornas ankomst 

Människor kom så småningom invandrande när isen hade dragit sig tillbaka. De 

levde som fiskare, jägare och samlare och påverkade landskapet i liten omfattning. 

Under yngre stenåldern (4100 – 1700 f.Kr.) togs de första stegen mot ett nytt lev-

nadssätt då man genom införandet av röjgödslingsbruk och boskapsskötsel började 

forma naturen efter egna önskemål. 

Under bronsåldern (1700 – 500 f.Kr.) gav röjning, uppodling och betesgång succes-

sivt landskapet en allt mer öppen karaktär. Handelskontakterna var omfattande och 

förbindelseleder på land förlades till högre liggande, torrare terrängavsnitt. Där åter-

finns även den äldre bronsålderns monumentala gravanläggningar i form av högar 

och rösen.  
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Fornlämningar 

Flera fornlämningar runt sjön visar på dess betydelse för människor under lång tid. 

Det finns hällristningar, stensättningar, högar, boplatser, fornåkrar, bytomter och 

ruiner. I höjdläge på en moränrygg i reservatets östra del finns en fornlämning som 

vittnar om människans närvaro under förhistorisk tid. Den utgörs av en grav från 

äldre järnåldern (500 f.Kr. – 550 e.Kr.), i form av en kvadratisk stensättning 4 x 4 

meter och endast 0,15 meter hög med fyllning av främst rundade stenar (2 – 4 dm i 

diameter).  

Äng är åkers moder 

När klimatet blev sämre, vid övergången till järnåldern (som varade 500 f.Kr. –  

1050 e.Kr.), började man stalla in djuren och behovet av vinterfoder ökade. Stall-

gödseln gav då förutsättningar för mer permanenta åkrar. ”Äng är åkers moder” blev 

härmed ett begrepp som förklarar odlingssystemet där ängen var basen. Efter hand 

delades byns mark in i inägomark och utmark. Vid övergången till medeltid på 1000-

talet (medeltiden räknas år 1050 – 1536 e Kr) låstes en stor del av bebyggelsen i sina 

historiska lägen där den blev kvar fram till 1800-talets skiftesreformer. Åkrar och 

ängar var fördelade i vångar med tegar på den inhägnade inägomarken närmast byn. 

Inom reservatet finns även fossil åkermark. 

Utmarken som ägdes gemensamt av byn bestod av skog, myrar, ljunghedar och lik-

nande och fungerade som allmän betesmark åt hela byns kreatur. Den för skattlägg-

ning värdefulla ollonskogen av ek och bok utgjorde grunden för hur många svin (så 

kallade ollonsvin) som kunde födas upp. Samtidigt var skogen av väsentlig betydelse 

för virkesproduktion, ved och material till allehanda skogsprodukter som var viktiga 

för försörjningen. Utmarken användes även för uppodling av tillfälliga åkrar, så kal-

lade lyckodlingar eller lyckemark. I det historiska landskapet skiljde man noga på 

olika markslag.  

Under 1000 – 1200-talen infördes ett tekniskt komplex med nya redskap och arbets-

metoder, som skapade förutsättningar för nyodling i skogarna. I det tekniska kom-

plexet ingick faktorer såsom ökad användning av järn med exempelvis järnskodd 

spade, omfattande nyodling med diken och förbättrad jordbearbetning med nya od-

lingssystem. 

 

Ortnamn i historien 

Listers och Villands härader 

Det aktuella området har tillhört de två byarna Ynde och Sissebäck i Sölvesborgs 

socken, tillhörande både Listers och Villands härader. Att det är två härader förklaras 

av att Sölvesborg utgör två församlingar; Stadsförsamlingen och Landsförsamlingen. 

Före 1888 delades Landsförsamlingen i en Blekingedel i Listers härad och en Skåne-

del i Villands härad, fast med gemensam kyrkobokföring.  

Härader var administrativa, juridiska och kyrkliga enheter som framträdde under 

äldre medeltid och hade betydelse så långt fram som på 1970-talet. Lister som hade 

ett strategiskt läge på en ö och sedermera halvö var sedan förhistorisk tid en separat 

bygd, ett ursprungligt och självständigt småland, beläget mellan Skåne och Blekinge.  

Namnet Lister, i första skriftliga källan nämnt som Lystær i Kung Valdemars jorde-

bok från 1230-talet (med bland annat uppgifter om vilka som ägde jord i dåtidens 
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danska välde), bars av den ö som numera benämns Listerlandet och förknippas med 

den höjdrygg i sydost där Listershuvud är högsta punkten. Namnet kan som ett topo-

grafibetecknande substantiv vara besläktat med list i betydelsen ’kant’. Lister nämns 

som ett eget område i kung Valdemars jordebok och ingick troligtvis inte i härads-

systemet förrän efter medeltidens slut. Listerlandet räknades som ett självständigt 

förvaltningsområde, ett eget landskap, under medeltiden och in på 1500-talet. Områ-

det ingick i Sölvesborgs slottslän från mitten av 1300-talet, med administrativt cent-

rum i den medeltida danska riksborgen Sölvesborgs slott.  

Även i sin tur Villands härad har liksom andra härader i norra Skåne varit separata 

bygder, ursprungliga småland, redan långt före häradsindelningen. På 1100-talet 

skrevs namnat Wetlandi. Förleden är med säkerhet besläktad med ’vatten, väta, våt’ 

och syftar antingen på Ivösjön eller på att häradet är rikt på sjöar och till stor del om-

ges av vatten. Efterleden kan visa på ett område med gammal politisk självständig-

het.   

Socknarna 

Många stenkyrkor byggdes med början runt skiftet 1100 – 1200-tal och under 1200-

talet och i deras spår uppstod socknarna. Fram till 1632 hörde Ynde till Mjällby 

kyrka. Där har den nuvarande kyrkan från ca 1790 ersatt 1100-talskyrkan av sten, 

som i sin tur ersatt en tidigare träkyrka från missionstiden. Därefter har Ynde tillhört 

Sölvesborgs kyrka, som byggnadshistoriskt dateras till just slutet av 1100-talet. En  

socken utgjordes av dem som sökte sig till samma kyrka. Flertalet socknar har fått 

sitt namn efter kyrkbyn. Sockenbegreppet har levt kvar såväl i dagligt tal som admi-

nistrativt, även sedan de ersatts av församlingar och upptagits i större kommuner. 

Sölvesborgs socken har sitt läge på sydvästra delen av Listerlandet, gränsande till 

Hanöbukten i söder och Skåne län i väster.  

Sijssiöö och Sidhissbäck 

Även ortnamn och naturnamn, som exempelvis namn på sjöar, kan ge ledtrådar vid 

tolkning av det historiska landskapet. Det ursprungliga namnet på sjön Siesjö anses 

vara Sithsio, i äldsta skriftliga källan stavat Sijssiöö 1687 (Buhrmans handlingar i 

Krigsarkivet). Förleden syftar antingen på sid ’låglänt, sank’ med tanke på terräng-

förhållandena med de sumpiga strandmarkerna som fanns även före sjösänkningen, 

eller på sissa som förled i vattendragsnamnet Sissebäck med ursprungligt namn Sissa 

och betydelsen ’den kissande’, det vill säga ’rinnande, strilande’. Alltså blir betydel-

sen av namnet Siesjö antingen ’sjön med de sanka stränderna’ eller ’den kissande 

sjön’.  

Naturnamnet Sidhissbäck nämns redan 1358 i Svenskt Diplomatarium (SD) 7:2 sid. 

16 avskrift 1497. Bebyggelsen Sissebäck intill bäcken på gränsen mellan Villands 

och Lister härad har fått namn efter bäcken. År 1570 nämns Ciissebecks mølle i 

Lunds stifts landebok (Lb) 2:476 (Sölvesborgs socken). Sissebäcks gård ägdes under 

senmedeltiden av ärkebiskopen i Lund. Efter reformationen drogs gården in till kro-

nan för att senare övergå i privat ägo. Under 1700-talet uppfördes vid Sissebäcken 

två större tullmjölkvarnar som var i drift långt in på 1800-talet. Under 1900-talets 

början drevs pensionat på Sissebäcks gård. 

 



 

 

6 (19)    
 

 

  

 

 

Ingö blir Ynde 

Den äldsta skriftliga noteringen för Ynde som Ingö och Jngö lär finnas i det så kal-

lade Mjällbydokumentet, där en herr Lauritz (troligtvis kanik i Mjällby) år 1414 gör 

en avskrift av ett äldre dokument där det framgår att en gård i Ynde testamenterats 

till kyrkan (refererat av Curt Wallin i Blekingeboken 1939). Ynde har ett annat äldre 

skriftliga belägg som Ynge 1449, citerat ur Lunds ärkestifts urkundsbok (LÄU) 5:229 

(nr 279), avskrift 1689. År 1532 skrevs namnet Ynnge i Fredrik I Danske Registratur 

(FrIDReg) sid. 307 och år 1570 var stavningen Ynde (Lb 2:750). Namnet kan komma 

från ett äldre sjönamn på Yng-. Det kan även komma av det danska yndig med bety-

delsen ’vacker, skön’, men någon säker förklaring är svår att få. Det framgår inte av 

källmaterialet ifall bebyggelsen i Ynde etablerats redan vid en äldre- eller högmedel-

tida kolonisation under 1100- 1200-talens odlingsexpansion eller under en senmedel-

tida våg av nyetablering i skogsbygd, eller om den rent av är ännu äldre. Fornläm-

ningen på backen, järnåldersgraven, visar på att området varit bebott långt tidigare 

men någon kontinuitet i bosättningen kan inte bevisas.  

Trolle-Ljungby gods 

Under lång tid har Ljungby gods (sedan 1830 Trolle-Ljungby) i Trolle Ljungby 

socken, bland annat med tillhörande Arups herrgård i Ivetofta socken, dominerat inte 

bara stora delar av dessa och flera andra skånska socknar utan även delar av Söl-

vesborgs och Mjellby socknar i Blekinge län. Redan år 1590 hade kung Christian III 

förlänat gårdar, bland annat i Ynde, till Ljungby. I dansk Decimantjordbok 1651 

anges i Ynde sex namngivna bönder under kronan och tre som ”Adelens Thienare”. 

När fideikommissrätten år 1830 överfördes till Ljungby från Trollebergs och S:t Pe-

ders Closters säterier, under excellensen greve Hans Gabriel Trolle Wachtmeister, 

bytte godset namn till Trolle-Ljungby. Att Ynde by varit och fortfarande är fidei-

kommissägd, med hårda arrendevillkor för bönderna, präglar bygden. 

 

Historiskt kartmaterial 

Studier av historiska kartor ger, tillsammans med skriftligt källmaterial, värdefulla 

uppgifter om bland annat växtlighet och markanvändning. Det historiska kartmateri-

alet tillåter nedslag i vissa tidsskikt men vad som hänt däremellan är ibland svårt att 

veta. Numera finns de inskannade historiska kartorna med tillhörande handlingar 

tillgängliga att studera digitalt på Lantmäteriets hemsida. På kartorna i Bilaga 1   

”Historisk markanvändning tidigt 1800-tal” och Bilaga 2 ”Historisk markanvändning 

tidigt 1900-tal”, där markanvändningen inom reservatet finns tolkad, är de digitali-

serade områdena till största del från ett projektarbete gjort av Viktoria Tim, Länssty-

relsen i Blekinge 2005. Eftersom det arbetet omfattade Siesjö med omnejd på såväl 

Blekinge- som Skånesidan finns hela området med på kartorna, vilket bidrar till en 

helhetsbild av området. Även mindre delar utanför reservatet finns med.  

1800-talets skifteskartor 

Det varierar från by till by vilket kartmaterial som finns att tillgå. För de bägge byar-

na Ynde och Sissebäck finns inga geometriska avmätningar från 1700-talet. Den 

äldsta kartan som använts för det aktuella området öster om Siesjö är en Lantmäteri-

karta från tidigt 1800-tal över storskifte i Ynde. Under 1800-talet genomfördes olika 

jordskiften för att samla ägorna till varje hemman och begränsa antalet tegar i byar-

na. Vid skiftena inleddes en omfattande uppodling som pågick under hela 1800-talet 
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och ett bra tag in på 1900-talet. Storskiftet var den första moderna formen av skifte, 

som försökte begränsa antalet tegar per brukare. Det påbörjades 1749 men förord-

ningen kom först 1757. Enligt stadgan fick varje bonde äga som mest fyra tegar i 

samma ängs- och åkergärde.  

Storskiftet i Ynde by 

I Ynde by inleddes storskifte på inägorna år 1806 och de uppmätta ägorna redovisa-

des på en karta, där det står ”Carta öfver Ynde Bys In Ägor uti Christianstads och 

blekinge Hövdinge Dömen Willands och Listers Härader samt Sölvesborgs Socken 

Upprättad år 1806…” Här nämns alltså båda häraderna. Byns gemensamma utmark 

ingick inte i skiftningen. Kartan med tillhörande handlingar finns i två versioner; 

originalkartan, även kallad konceptkarta, är den utförligaste med mycket anteckning-

ar och information samt ingående beskrivning, medan kopian är en renritad och mer 

lättydd variant med något kortare beskrivning. 

Markerna öster och närmast sydost om Siesjö hörde till Ynde. Det aktuella reservats-

området låg en bit från själva gårdarna, som hade sitt läge på gränsen mellan inägor 

och utmark längs en linje i nordvästlig till sydostlig riktning nedanför Ryssberget. 

Ynde var en medelstor by med nio hemman, jordebokshemman med fastighets- eller 

gårdsnummer. Gårdarnas storlek anges i mantal (mtl), såsom ½ mtl för nr. 8 och ¼ 

mtl för nr. 10. Mantal, som anges i bråktal, var ursprungligen ett mått på skattekraf-

ten hos jord, den jordareal på vilken en bonde med familj och tjänstefolk kunde för-

sörja sig. Senare blev det ett mått på hemmanets andel i byn. Av handlingarna till 

kartan framgår att Ynde by var med 1 1/6 mtl beläget i Willands härad och 1 5/12  

mtl i Lister härad. 

I handlingarna kan utläsas vilken jordenatur (vilket ägoförhållande) varje hemman 

hade. Byn var uppdelad i Skånskt frälse, Blekingst frälse och Kronet. Vid skiftets 

genomförande tilldelades varje gård, som tidigare haft nummer, nu en bokstav. På 

lantmäteriets storskifteskarta är gårdarnas huskroppar utritade och markerade från  

A-K (ej J). Här framgår det att två var dubbelgårdar och övriga enkelgårdar. Såväl 

gårdarna A-D under Skånskt frälse och E-F under Blekingst frälse räknades som  

utsocknes frälsehemman eftersom de löd under ett adelsgods i en annan socken,     

det vill säga Ljungby säteri.  

De bägge gårdarna I (nr. 8) och K (nr. 10), belägna som en dubbelgård, tillhörde 

Kronet och var kronoskatte rusthållhemman. Kronohemman ägdes av kronan och 

lejdes ut till bönder (åbor) eller var boställen för officerare, fogdar och andra statliga 

tjänstemän. Skattehemman ägdes och brukades av en självägande bonde som beta-

lade jordeboksskatt (ränta) till kronan (staten). Kronoskatte i sin tur betecknar ett 

tidigare kronohemman som köpts till skatte. Rusthållshemman innebar att gården 

indelats till kavalleriet och hade skatteskyldighet till beriden militärtjänst. Endast 

krono- och skattehemman kunde vara rusthåll, och rusthållare var en hedrande titel.  

Det framgår inte tydligt av kartan vilket som var bygatan eller gatumarken, som till-

hörde byns allmänning. Det kan bero på att gårdarnas läge gränsade till byns gemen-

samma utmark som sträckte sig upp på Ryssbergets skogklädda sluttningar. Där var 

skogsmarken som tillhörde Ynde by belägen. Genom byn i nord-sydlig riktning 

ledde Häradsvägen, med avstickare till gårdarna i sydost.  

Inför storskiftet klassades varje gårds mark som ”Tomter och kålhagar”, ”Åker i 

gamla ägor”, ”Kastjorden” samt ”Äng i gamla ägor”. Delar av byns mark som redo-
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visades för sig själv var A: ”Allmänningen” såsom del av Bokskogsbackarna 

Byabjer, Hultet m.fl, B: ”Mellby kyrkojord” och C: ”Ivetofta kyrkoäng”. Både åker 

och äng hade tidigare varit tegskiftade i smala remsor. Äldre hägnader verkar ha 

markerats med tunn prickad linje på kartan.  

Inför reservatsbildningen är det av särskilt intresse att titta närmare på hur den mark 

som ligger inom reserva-

tet användes i början av 

1800-talet, före skift-

ningen. Marknamnen 

framgår av kartan. 

Åkermarken var belägen 

närmast gårdarna, som 

låg öster om reservatet, 

samt sträckte sig mot 

söder och sydväst.          

I reservatets sydöstra del 

fanns åkrar i torrare 

höjdläge på Mölleback-

en och i en svag slutt-

ning benämnd Salåkrar. 

I sluttningen norr om 

svackan med bäcken 

kallades åkern för Thor-

sänket. 

Stora delar var ängsmark belägen närmast sjön, såväl på låglänta områden som på 

höjderna. Förr fanns olika typer av ängsmark, såväl öppna som trädrika. Ängsmar-

kerna kunde dels vara fuktängar i form av exempelvis madäng, våtmarksäng, 

strandäng eller sidvallsäng som låg på en sluttning. Dels kunde de vara friska – torra 

så kallade hårdvallsängar, ofta på moränmark. Ängsmarken på det låglänta området 

söder om sjön hade namnet Sjöängar, vilket säger att de var våtmarksängar. Där fort-

satte ängarna in på grannbyn Sissebäcks marker. Bygränsen markerades med en 

stenmur (se den inledande bilden). Längre norrut intill sjön, i sänkan mellan morän-

kullarna, hette ängen Södre mossen. Den låglänta ängen kallad Mossen fortsatte norr-

rut öster om Hultet (utanför reservatet) och genom den löpte ett grävt dike som rann 

ut i sjön.  

Vid sjökanten alldeles norr om reservatet låg en mindre äng kallad Askäng. Löväng 

var en typ av trädrik äng som också användes för lövtäkt. Träden var på lång sikt till 

stor nytta för ängens bördighet på samma gång som trädens löv också var viktiga 

som djurfoder. Lövbärande träd i ängen hamlades, det vill säga kvistarna skars av 

och sparades till vinterfoder. Detta skedde med några års mellanrum vid tiden mellan 

slåttern och skörden på åkrarna. De hamlade träden blev då inte heller för stora så de 

skuggade grässvålen, samtidigt som röjgödslingseffekten bidrog till ängens produkti-

vitet. Just ask tillhörde ett av de vanligaste hamlingsträden. Träden var näringsbank i 

ängen. Det sker hela tiden näringsuttag från ängen och i hårvallsängen kan det bli ett 

problem om inte näring ges tillbaka. 

Ängsmarken på högre belägna torrare marker är i Ynde markerad som trädbevuxen 

äng, på kartan med trädsymboler. Moränkullen med trädbevuxen äng intill sjön, del-

vis utstickande som en udde i reservatets norra del, kallades för Hultet, ett namn som 

Stenmur i nuvarande torra delar av betesmarken, där marken som 

kallades Salåkrar låg.  
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betyder ’dungen’. Trädbevuxen äng fanns också på den andra moränkullen söder 

därom som kallades Byabjers backe (stavningen varierar mellan e och ä), vilket 

måste betyda ’Bybergsbacken’. Där finns områdets högsta punkt. Troligtvis har vissa 

träd hamlats i den trädbevuxna ängen. Eftersom dessa marker i handlingarna be-

nämns ”Bokskogsbackarna” var förmodligen bok det dominerande trädslaget där. 

Bokskogar användes till ollonsvinsbete. Tidigare skattlades en by efter hur många 

ollonvin den kunde föda och då räknades både bok och ek. Ynde hade stora skogar 

uppåt Ryssberget som användes till bete och för virkesuttag samt till allehanda 

skogsprodukter. 

Det finns mark inom reservatet som i början av 1800-talet användes som lindor. 

Denna mark på inägorna 

användes för det mesta 

som äng, men under 

några års tid bröts den 

upp, gödslades och od-

lades. Det gav tillbaka 

en äng med hög avkast-

ning. På höjdsträck-

ningen öster om 

Byabjers backe, på den 

blockrika moränkullen 

med fornlämningen, är 

ett sådant område som 

kallades Kastjorden. 

Vid storskiftesindel-

ningen räknades detta 

ihop med åkermarken.   

I sydost fanns en annan 

linda benämnd Rödehå-

lan.  

Inför storskiftet delades marken in i olika fall (jämförbart med vångar), i första till 

femte fallet, och efter beräkningen fick varje gård skiften med del i åker och äng 

inom de olika fallen. Exempelvis står det för hemman K; Äng: 2:a Fallet/ d/ Sjö-

ängen. Marknamn och bokstav för skiftet återfinns på kartan. Yndes storskifteskarta 

visar både markförhållandena före skiftet och hur de nya gränserna skulle dras enligt 

de raka linjer lantmätaren ritat på kartan. Dessa drogs ofta rakt över tidigare mark-

slag. Kronohemmanens tomter och kålhagar skulle behålla sin storlek men få raka 

linjer. För frälsehemmanens del skulle tomten stakas ut i samma storlek som nr. 2 

hade och med raka linjer. När ägorna fördelats enligt karta och skrift och delnings-

linjer blivit utstakade på marken samt markerade, då avslutades förrättningen den 27 

september 1806. Längs gränser och hägnader uppfördes oftast stenmurar i stenrika 

trakter som denna.  

Texten i handlingarna återupptas emellertid i juni 1823, sedan kartan med handlingar 

kommit till rätta efter lantmätaren Johan Pilos död. Åkerjorden med Kastejorden var 

då fördelad i tre skiften och ängsmarken i fyra skiften med vasskörden vid Siesjö 

inberäknad. Så fastställdes förrättningen slutligen den 19 november 1823.  

 

Marken som kallades Rödehålan och användes som linda, är idag 

betesmark omgärdad av ädellövskog.   
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Enskifte och laga skifte 

Enskifte och laga skifte medförde att många gårdar flyttades ut till de nya ägorna och 

byarna splittrades upp. Enskiftet var en jordreform som ägde rum 1803 – 1827 och 

innebar att varje gård skulle ha sin mark samlad i en enda jordlott. Laga skifte som 

infördes 1827 var en fortsättning och modifiering av enskiftet med en mer genom-

tänkt arrondering, rumslig fördelning av gårdens ägor. Varje gård tilläts ha tre 

ägoskiften, varav två i åker och äng samt ett i skogsmark. Nu användes begreppen 

inrösnings- och avrösningsjord. Till inrösningsjord räknades mark lämpad för åker 

och äng, även de delar av utmarken som bedömdes lämpliga för nyodling.  

Förändringen som sedan skett av byn Ynde talar för att ytterligare ett skifte har ägt 

rum där. Enligt muntliga berättelser och ”någon handling i byakistan” skedde om-

välvningen 1851. Då flyttades fyra av de tio gårdarna ut ur de båda byklungorna 

(muntligt R. Persson 2012). I Lantmäteriets arkiv finns dock ingen enskiftes- eller 

laga skifteskarta registrerad. Det troliga är att förrättningen räknats som ett internt 

enskifte på inägomarken och att handlingarna förvarats i godsarkivet. 

Laga skifte i Sissebäck 

Laga skifte genomfördes i byn Sissebäck 1838. Sissebäck gränsade i väster till den 

bäck med samma namn som även utgjorde länsgräns, i söder till Valje by med en väg 

som gräns och i öster till Sölvitsborg Stads ägor med bland annat Kämpahuset och 

Grönadal. I norr gränsade Sissebäck till Ynde by. Hemmanet Sissebäck med nr. 18 

var på 3/8 mtl. Det hade två ägare med 3/16 mtl var, där Wachtmeister på Trolle-

Ljungby gods var den ena ägaren och en handelsman N. Holm i Sölvesborg var den 

andra. Sissebäck var att räkna som en egen liten by som bestod av endast ett hem-

man. Gården låg längst i sydväst på ägorna med lite åkermark närmast i söder och en 

bit norr om, medan det mesta av åkrarna var belägna längre österut i en dalgång. Det 

mesta av ängsmarken fanns i norr och nordväst. Utmarken med betesmarker låg på 

moränkullarna i den sydöstra delen. Holm hade begärt laga skifte å alla ägorna sedan 

han köpt halva fastigheten på 3/16 mtl. 

Även på denna skifteskarta redovisas markslag såväl före skiftet som med den nya 

indelningen av ägorna. Som framgår av kartan i Bilaga 1 utgjordes de marker som 

ingår i reservatet av den norra delen av bymarken med äng samt lite åker i öster. 

Varje markbit är numrerad och beskriven i handlingarna, före skiftet indelad i 

”Åker”, ”Äng” och ”Afrösningsjord” samt ”Betesmark”. Marken graderades, ju 

högre siffra desto högre avkastning. Längst i nordväst var ängen ”mossbunden”, i 

övrigt benämnd som ”jemnländ äng”. Det mesta lär ha varit våtmarksäng. På ängs-

marken fanns ett väl utvecklat dikessystem med avrinning till bäcken. Åkern hörde 

till Kampåkrarne med så kallad klappermylla eller sandmylla på sandbotten.  

Vid laga skiftet drogs raka gränser tvärs över tidigare markslag, vilket här resulterade 

i var sin sammanhållen lott för hemmanen A och B. Marken delades i princip i en 

västlig del för A, nu med nr. 1
2
 och Holm som ägare, och en östlig del för B med nr. 

1
3 

tillhörande Trolle-Ljungby. Lotten B fick dock tomtmarken förlagd för sig i ett 

särskilt skifte alldeles öster om gamla gårdsläget. Marken delades in i ”Inrös-

ningsjord” med åker och äng samt ”Afrösningsjord”. Exempelvis står det B; Åker: 

28c/ Kampåkern/ djup klappermylla/ (gradering 1), 28h/ sandmylla/ (grad. 2 ¾), A; 

2/ Mossen/ Torfgraf; (grad. 48) och B; Äng: 6/ Wången/ Jemnländ äng/ (grad. 1½). 
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Wången var belägen norr om Kämpåkern medan Mossen låg väster därom, jämte 

gränsen mot Ynde. Det är möjligt att det bedrivits torvtäkt på Mossen. 

Vid skiften kunde ske såväl hopslagningar som delningar av gårdarna. När en gård de-

lades i flera brukningsdelar, vid exempelvis arvskifte, behölls det sammanlagda manta-

let. Sissebäck hade redan två ägare. De som fick kvarboenderätt vid laga skifte kunde bo 

kvar på gården på dess gamla läge i byn medan de som belades med utflyttningsskyl-

dighet fick, med bybornas hjälp, flytta byggnaderna till det nya gårdsläget. Nu bestod 

Sissebäck som sagt av ett hemman med två ägare och där fick båda kvarboenderätt, 

alltså innebar det inte flyttning eller nyuppförande av några hus. Skiftet fastställdes 

samma år, 1883. 

Skånska rekognoseringskartan 

En annan typ av karta som kan användas för tolkning av det historiska landskapet är 

Skånska rekognoseringskartan (1810-20), uppmätt för militärstrategiska ändamål. 

Den visar tydligt topografi med höjder, sänkor och vattendrag, markslag samt bebyg-

gelse och vägar. Kartan sträcker sig en bit in i Blekinge vilket innebär att Yndes 

marker finns med, men däremot inte Sissebäcks. Byn Ynde syns belägen på väst-

sluttningen nedanför det skogbevuxna Ryssberget, med tio synliga gårdsmarkeringar 

varav två dubbelgårdar samt ett tiotal mindre gatehus.  

Precis som i tidigare pre-

senterat kartmaterial lig-

ger gårdarna samlade i 

stort sett uppradade på 

gränsen mot utmarken. En 

större väg ledde genom 

bymarken i nord-sydlig 

riktning, medan en mindre 

väg vek av åt öster och 

inom till sex av gårdarna. 

Öppen åkermark fanns 

närmast gårdarna och mot 

sydväst, utan någon här 

synlig indelning i vångar 

eller gärden. Trädbevuxna 

områden, markerade med 

ringar som lövträdssym-

boler, fanns på de tydligt 

markerade kullarna. Där 

vid sjöns nordöstra strand 

gick skogen ända ner till 

vattnet. Annars framgår 

det att kärr- och sankmar-

ker, använda som sidlänt 

ängsmark, var belägna på 

låglänta delar intill sjön 

och i svackor där sling-

rande vattendrag syns 

Utdrag ur Skånska rekognoseringskartan från 1810-20. Mellan 

Siesjö och byn Ynde syns trädbevuxna kullar och våtmarker.  
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rinna genom. I övrigt var det skog på byns mark uppåt Ryssberget till. Sjön hade 

större utbredning än idag, mest märkbart utmed sydöstra stranden. Varken någon 

bebyggelse eller några vägar finns markerade inom reservatetsområdet.  

Generalstabskartan 

Generalstabens karta från 1880 kan ge kompletterande information om topografiska 

förhållanden med höjder, sankmarker och vattendrag, likaså om skogen med olika 

symboler såsom cirklar för löv och stjärnor för barr. Även vägar, gårdar och torp 

finns med. Kartan tillkom för militära ändamål. På grund av att kartan är i skala 

1:100 000 blir inte uppgifterna särskilt noggranna. Därför säger inte kartan mycket 

om markanvändning för Siesjöområdet, den visar endast öppna marker på hela det 

aktuella området. Bebyggelsen hade utökats med fler hus men var fortfarande lokali-

serad längs vägen, som följde den östliga sträckan genom byn Ynde. Vid gårdsläget i 

Sissebäck låg en herrgård och tre gårdar intill en större väg. Ingen större förändring 

hade alltså skett på de 60 – 70 åren med bebyggelse och vägar. 

Vad som däremot ser ut att vara nytt i landskapsbilden är järnvägen. På kartan finns 

järnvägar inritade både söder och öster om sjön. Mellan Sölvesborg och Kristianstad 

hade en smalspårig järnväg öppnats 1874. Den östra sträckan förbi Ynde med järn-

vägen Sölvesborg – Olofström och vidare norrut till stambanan öppnades för trafik 

1901. Den fanns alltså inte när Generalstabskartan gjordes utan ritades in i efterhand. 

 

1900-talets kartmaterial  

På kartan i Bilaga 2 finns markanvändningen inom reservatet under tidigt 1900-tal 

tolkad. 

Häradskartan 

Den gamla ekonomiska kartan från 1915 – 19, kallad Häradskartan, är en utmärkt 

källa för historisk markanvändning eftersom den visar landskapet i en tid när od-

lingsexpansionen nått sitt maximum i utnyttjandet av odlingsbara marker, samtidigt 

som det småskaliga jordbrukslandskapet ännu existerade med många äldre strukturer 

välbevarade.  

Från storskiftet hundra år tidigare hade som synes skett stora förändringar i Ynde. 

Bebyggelsen låg kvar utmed vägen som hade samma sträckning som tidigare, söderi-

från över åkrarna och vidare norrut längs Ryssbergets fot. Gårdslägen hade däremot 

flyttats och fler hus tillkommit. Här framgår att sedan järnvägen byggdes går vägen 

genom byn längs den östliga slingan. I Sissebäck visar kartan att det låg två gårdar 

intill varandra med mangårdsbyggnaden på respektive bytomt, med Sissebäcks gård 

som den största i väster, och ekonomibyggnader intill en gemensam gårdsplan. Det 

fanns en kvarn i bäcken och ytterligare två boningshus öster om gårdarna. I beskriv-

ningen till kartan finns uppgifter om bland annat ägo- och brukningsförhållanden. 

Där framgår att all mark tillhörande såväl Ynde som Sissebäck löd under Trolle-

Ljungby, förutom Mjällby kyrkojord (nr. 2 på kartan) och en utjord i Ynde.  

I Ynde fanns nio jordeboksnummer och av de sju som hörde till Trolle-Ljungby hade 

en gård på ½ mtl jordenaturen skatte, medan övriga var frälse med tillsammans 9/8 

mtl. Under ”brukningsförhållanden” står nio arrendatorer och ett arrendetorp med.  

15 bebyggda brukningsdelar och jordbrukslägenheter samt nio bostadslägenheter 

utan jordbruk säger listan i handlingarna.  
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Sissebäck i sin tur bestod av ett jordeboksnummer på 3/8 mtl som löd under Trolle-

Ljungby där 1a står på en arrendator och 1b på ägaren. En jordbrukslägenhet och tre 

bostadslägenheter fanns det enligt listan.  

På Häradskartan är mar-

ken gränsmarkerad enligt 

följande, för Ynde: Hul-

tet med del av Byabjers 

backe är avgränsad och 

märkt med a (ägaren 

Greve Trolle Wachtmeis-

ter). Resten av marken är 

indelad i skiften i öst-

västlig riktning från byn 

och ner mot sjön, en in-

delning som för tankarna 

till ett enskifte eller laga 

skifte eftersom det finns 

en gård belägen på varje 

skifte. Söderifrån är skif-

tena med mark inom re-

servatet märkta h, g, f, d. 

För Sissebäcks del är 

åkern avgränsad och 

märkt a, medan betes-

marker/skog är märkta b. 

Av detta kan utläsas att 

ägaren Trolle-Ljungby 

mest brukade skogen 

själva och arrenderade ut 

åkermarken.  

Det mesta av den tidigare 

låglänta ängsmarken var 

uppodlad i början av 

1900-talet. Ängsmark 

återstod då endast söder 

om sjön, intill Sisse-

bäcken och en smal remsa längs sjöns sydöstra strand, en liten yta på nordsidan av 

Byabjers backe samt på Möllebacken i sydost. Intill sjön och bäcken var det fukt-

ängar, i övrigt torrängar. Åkrarnas form kommer av de naturbundna förutsättningar-

na. Åkern är gulmarkerade på kartan och ängen grön. Bäcken som rinner från öster 

har rätats ut medan diket på Mossen öster om Hultet rörlagts. På höjderna var skogs-

områden markerat med runda cirklar för lövskog. 

Magra och steniga marker som inte längre lönade sig för åkerodling eller passade till 

äng kunde som här duga till skogsodling. Träden hade funnits lite överallt i mång-

brukslandskapet. Vid skogsseparationen som infördes under 1800-talet kom marker-

na att delas upp med skogsodling för sig. Steniga magra moränmarker har använts 

som betesmark. På Häradskartan finns inte betesmarker utsatta utan de döljer sig i 

Utdrag ur Häradskartan 1916 visar ett småskaligt jordbruksland-

skap med åkrar, ängar och skog intill sjön, samt hus, vägar och 

järnväg.  

© Länsstyrelsen i Blekinge och © Lantmäteriet Geodatasamverkan 
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det som var skog. Fyra mindre vägar ledde österifrån in i reservatsområdet. En kraft-

ledning är markerad i sydostlig – nordvästlig riktning över Sissebäcks marker i söder. 

Enligt kartmaterialet fanns inga hus inom reservatet.  

Fler kulturhistoriska lämningar 

Den linbasta som legat öster om Byabjers backe lär ha varit i bruk in i början av 

1900-talet. Även om den fanns kvar är den inte markerad på kartan 1915. I byns 

norra del har även legat en malttorka (muntligt R. Persson 2011). En skola byggdes i 

Ynde 1871 och den 

upphörde 1937. Fram till 

1950 tog man upp is ur 

sjön, för att använda 

under resten av året. 

”Isvägen” kallades 

vägen som gick söder 

om Byabjers backe och 

ner till sjön (muntligt R. 

Persson 2012). 

År 1956 sänktes Siesjö 

genom att pasströskeln i 

Sissebäck fördjupades 

1,5 m. Förutom att 

spränga i utloppet stop-

pades tillflöden för att 

sänka sjöns nivå. Försö-

ken att utvinna ännu mer 

åkermark fortsatte alltså 

in i mitten av 1900-talet. 

Enligt uppgift har sjön 

därefter stigit ca en halv 

meter. Längs stora delar 

av den östra stranden 

syns idag ett tydligt 

strandhak efter den 

gamla vattennivån. Sis-

sebäcken har rätats på en 

del av sträckan och den 

gamla åfåran finns kvar 

som en tidvis vattenfylld 

fördjupning. Länsgrän-

sen och även reservats-

gränsen följer här den 

gamla åfåran.  

 

 

 

Strandhaket syns tydligt vid den sydöstra stranden och visar den 

gamla strandlinjen före sjösänkningen. 

Länsgränsen följer fortfarande den gamla åfåran, där isen ligger, 

som finns kvar sedan Sissebäcken rätats ut.  
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1970-talets ekonomiska karta 

Via 1970-talets ekonomiska karta kan man följa landskapets förändring. Själva byn 

Ynde fanns kvar med gårdar och hus längs vägen nedanför berget. Vägsystemet 

kring byn var sig likt, järnvägen fanns kvar och det fanns till och med ett stationshus 

beläget intill där järnvägen korsade vägen. Boningshuset till Sissebäcks gård fanns 

kvar, samt ett par uthuslängor, en kvarn och två mindre boställen. På den tidigare 

tomten till lotten B låg nu en dansbana. Åkermarkens areal hade minskat och det 

mesta hade övergått till betesmark. Inom det för naturreservatet aktuella området 

fanns åkermark kvar på en del av de tidigare Sjöängarna söder om sjön, på Rödehå-

lan och längst i sydost på Kämpåkern. Skog växte på moränkullarna där marken tidi-

gare klassats som trädbevuxen äng och lövskog. I Ynde utgjordes fortfarande hela 

reservatsområdet av en enda fastighet, Ynde 11:1 tillhörande Trolle-Ljungby. I Sis-

sebäck var det två fastigheter, 1:2 och 1:3, båda tillhörande Trolle-Ljungby och där 

gränsen överensstämde med laga skifteskartan. Sissebäck hade rätats ut, men läns-

gränsen följde ändå den gamla bäckfåran, såväl öster som väster om den uträtade 

bäckfåran. Tre småvägar ledde in till reservatsområdet österifrån. Kraftledningen i 

söder fanns kvar och ytterligare en var dragen strax söder om sjön. 

Ortofoton från 1940 och 2011 

Ortofotot från 1940-talet är också en utmärkt källa för markhistorisk tolkning. 1940-

talets ortofoto över det aktuella området visas på kartan i Bilaga 3. Där visas även 

fornlämningarnas läge. Inom reservatet finns en stensättning som är en järnålders-

grav samt ruinen efter linbastan dokumenterade. Öster om reservatet finns två forn-

lämningsytor som visar på det historiska läget för Ynde bytomter, excerperade efter 

rektifierad karta över 

byns inägor upprättad 

vid storskiftet 1806. 

Inom den ena ytan fanns 

då tre gårdar varav en av 

alltjämt bebyggd, medan 

det inom den andra ytan 

låg fyra gårdstomter, av 

vilka tre ännu är be-

byggda.  

Ortofotot visar ett öppet 

odlingslandskap öster 

och söder om Siesjö. 

Markanvändningen ser 

ut att stämma bra över-

ens med Häradskartan 

ett par årtionden tidigare. 

På flygfotot blir det tyd-

ligt hur trädlöst land-

skapet var. Skog fanns 

på ett par ställen, på de båda höjderna öster om sjön där den norra (Hultet) var helt 

skogbevuxen medan den mittersta höjdens (Byabjers backe) västra del var skogklädd 

och resten glesare trädbevuxen. På backen i sydost fanns mindre träddungar. Rader 

Nutida betesmarker vid Byabjers backe, sedd från öster. Forn-

lämningen med stensättningen finns på backen, på den del som 

benämndes Kastjorden på 1800-talet. I buskaget nedanför back-

en t.h. ligger ruinerna av linbastan. 
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med träd och buskar växte utmed bäckar och gränser, till exempel längs bygränsen 

mellan Ynde och Sissebäck. Den trädraden slutade vid en dunge i väster. I övrigt var 

landskapet öppet och hävdat, med åkerlappar och ängs- eller betesmark.  

Vid en jämförelse med ortofotot från 2011, på kartan i Bilaga 4, är den största för-

ändringen att åkermarken så gott som försvunnit, förutom en mindre yta sydost om 

sjön. De ännu öppna markerna utgörs av betesmark. Kullarna öster om sjön är skog-

bevuxna, med lövträd. Dungar med träd och buskar har brett ut sig i söder. Sjöns yta 

har minskat synligt. Likheter ses ändå i var skog respektive öppen mark finns. Euro-

paväg 22 skär idag rakt genom landskapet och reservatets södra gräns följer motor-

vägen.  

I de skogbevuxna delarna finns likheter mellan 1940 och 2011, som den täta boksko-

gen på västra delen 

av Byabjers backe. 

På den norra kullen 

(Hultet) är skogen 

däremot betydligt 

glesare sedan den 

avverkades i januari 

2009. I och med 

avverkningen bröts 

en månghundraårig 

kontinuitet med 

ädellövskog, främst 

bok, som varat minst 

från 1700- och 1800-

talets trädbärande 

äng och senare tätare 

ädellövskog. Ett 

område mitt på 

Byabjers backe har 

också avverkats. En 

uppdaterad fastig-

hetskarta visar att 

det på den skogbe-

vuxna kullen öster 

om dansbanan i Sis-

sebäck nu finns en 

nöjesanläggning. 

Järnvägen som 

byggts 1901 med 

sträckning norrut 

förbi Ynde lades ner 

helt 1984 och spåren 

revs upp 1988. Järn-

vägsbanken utnyttjas 

numera som gång- 

och cykelbana. 

  

Foto av oljemålning (Gustav Cassel 1950, ägare R. Persson) som visar 

öppna betesmarker och skog intill södra delen av Siesjö.  

Jämför med fotot nedan från 2011 (I. Erlandsson). 
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Konst som källa 

Kring 1950-60-talen skedde en hel del stenröjning och borttagande av stenmurar för 

att få större åkerytor och för att komma fram med traktor. En tavla målad 1950 

(ägare Rune Persson), se bild s. 16, visar landskapet vid Siesjö sett från kullen sydost 

om sjön med vy mot nordväst. I förgrunden syns åkrar och betesmarker, inhägnade 

med staket och öppna ända ner till vattnet. Sjöns vattenspegel syns tydligt. 

Alldeles sydost om sjön syns högvuxen skog. Väster om sjön skymtar ett mestadels 

öppet landskap med gårdar och skogsdunge, i bakgrunden en blånande bergsrygg.  

En tavla är även den ett viktigt tidsdokument som också vara en källa vid tolkning av 

det historiska landskapet. Den största skillnaden mot idag är att sjön knappt syns för 

buskar och sly vid stranden och att vassoråden breder ut sig i den södra delen av sjön, 

samt att det är mer skogbevuxet på andra sidan. 

2000-talets landskap 

Landskapet kring Siesjö består idag dels av ett betespräglat landskap, dels av 

lövsumpskogar och ädellövskog. Mer än hälften av naturreservatets landdelar utgörs 

av betesmarker och de betande djuren håller landskapet öppet. Söder och öster om 

sjön finns betesmarker på 

såväl fuktiga låglänta som 

torrare marker i höjdläge. En 

tidigare åkeryta används 

fortfarande som åker eller 

vall. En liten yta av den tidi-

gare fuktängen intill Sisse-

bäcken hävdas idag som 

slåtteräng.  

Sjösänkningen ledde inte på 

sikt till utökad åkermark. 

Vass och sumpskogar breder 

ut sig längs med sjöns låg-

länta delar. På moränkullar-

na växer ädellövskog domi-

nerad av bok eller ek och det 

finns en mindre tallplante-

ring. I ädellövskogen har det 

bedrivits aktivt skogsbruk, i 

form av olika gallringar och 

sedan slutavverkning i den 

norra delen.  

Siesjö är en viktig fågelsjö 

för såväl häckfåglar som 

sträckfåglar och de som 

stannar över vintern. Fåglar-

na trivs i miljöerna i och 

kring den grunda och natur-

ligt näringsrika sjön.  
Fastighetskartan med gränsmarkeringar 2014. 



 

 

18 (19)    
 

 

  

 

 

För själva reservatsområdet har ägostrukturen varit intakt, det vill säga marken har 

fortsatt tillhöra Trolle-Ljungby gods med fastighetsbeteckning Sissebäck 1:2 och 1:3 

samt i Ynde med nuvarande beteckning 11:1. Jordbruksmarken med åker, och inom 

reservatet mest betesmark, arrenderas ut. Ynde 5:1, med en liten del inom reservatet, 

har en annan ägare.  

Siesjö, Sissebäck och Ynde – trakt med gamla anor 

Sammanfattningsvis kan sägas att markerna runt sjön Siesjö utnyttjats av människor 

under lång tid. Fornlämningar vittnar om människans närvaro redan under förhisto-

risk tid. I källmaterialet kan utläsas att bebyggelsen intill Siesjö varit etablerade un-

der senmedeltiden, även om inte ortnamnen avslöjar åldern på vare sig byn Ynde 

eller gården Sissebäck. Markerna inom reservatet, öster och söder om Siesjö, låg en 

bit från själva byn och gårdarna. Den ingick till stora delar i hägnade vångar med 

mest ängsmark, varav en del trädbevuxen, och lite åkermark. Vissa delar nyttjades 

som lindor, periodvis uppodlad ängsmark, och all mark låg på inägorna. Befintligt 

kartmaterial börjar på 1800-talet men det är rimligt att anta att marken på grund av de 

naturbundna förutsättningarna utnyttjats på liknande sätt åtminstone även under 

1700-talet. Vid skiftenas genomförande i början av 1800-talet dominerades markerna 

kring sjön av öppna respektive trädbärande ängsmarker och på högre liggande delar 

fanns även åkrar.  

I början av 1900-talet 

hade åkerarealen utökats 

kraftigt, men det fanns 

fortfarande en del ängs-

marker kvar kring sjön. 

Här har inte åkrarna som 

på många ställen plante-

rats igen med skog utan 

fortsatt vara öppna. Från 

1950-talet och framåt 

har det mesta av åker- 

och ängsmarken övergått 

till betesmark. Små ste-

niga åkrar var inte längre 

lönsamma att bruka. 

Skillnaden är tydlig i 

landskapet mellan gamla 

mindre åkerstycken och 

de större stenröjda åk-

rarna runtomkring. Där 

dagens skogar ligger på sjöns östsida verkar det till stora dela ha funnits en trädkon-

tinuitet åtminstone tillbaka till skiftesepoken men troligen längre. 
 

  

Idag håller betesdjur markerna öppna på det som tidigare var äng 

(här på östra delen av Sjöängar kring bäcken/diket) och åker 

(Thorsänket på sluttningen). Den bokskogsbevuxna höjden på 

Byabjer backe som varit trädbevuxen äng har lång trädkontinuitet. 
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Naturreservatet Siesjö östra i Sölvesborgs kommun bildas 

i syfte att bevara områdets biologiska mångfald både i 

limnisk miljö och på land, med hagmarker och fuktängar, 

ädellövskog och sumpskog intill en naturligt näringsrik 

mindre insjö, inklusive denna. Reservatet sammanfaller 

med Natura 2000-området Siesjö. 

Målet med naturreservatets skötsel är att bevara biologisk 

mångfald i såväl akvatiska miljöer som på land, med 

olika naturtyper och värdefulla livsmiljöer inklusive ka-

raktäristiska växt- och djursamhällen, rödlistade och 

andra ovanliga arter. Viktigt är också att områdets biolo-

gisk-ekologiska och kulturhistoriska värden bevaras och 

utvecklas samt att allmänhetens möjlighet till rörligt fri-

luftsliv tillgodoses.  

En del i Länsstyrelsens verksamhet är att skydda värde-

full natur genom att bilda naturreservat och upprätta 

skötselplaner. Skötselplanen innehåller syftet med reser-

vatet, en beskrivning av naturförhållanden och mark-

historia samt planerad markanvändning, mål och sköt-

selåtgärder för området. Den innehåller även information 

om friluftsliv och turism, samt om hur en framtida upp-

följning av området är tänkt att ske. 
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