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Bjuvs kommun
Allmän beskrivning

Bjuvs kommun ligger i nordvästra Skåne, på Söderåsens västra sida och omges av Helsingborgs
kommun i väster, Åstorps kommun i norr och Svalövs kommun i sydöst. Vegeåns dalgång, som
skär genom landskapet nedanför Söderåsens sluttningar, skiljer kommunens nordvästliga flacka
jordbrukslandskap från de södra och sydvästra mer småkuperade delarna. Ravinartade dalar i de
lösa jordlagren finns längs flera av biflödena. Kommunens östra delar karaktäriseras av
Söderåsens markerade höjdsträckning och skogslandskap. De lösa jordlagren utgörs i södra delen
av kommunen till övervägande del av lerskifferurbergsmorän, där moränlera är den vanligaste
jordarten. I den västra delen förekommer en mer kalkrik lermorän. På Söderåsen förekommer
lokalt mycket blockig och stenig urbergsmorän. De nordvästra delarna av kommunen domineras
av lerrika jordar, vilka en gång i tiden har legat under havsytan. Stora delar av kommunen är
starkt präglade av det moderna jordbruket, inte minst genom de storgods som ligger här och
som tidigt införde moderna brukningsmetoder på stora arealer. Det mesta av de gamla ängs- och
fäladsmarkerna har odlats upp och större naturliga fodermarker finns egentligen bara längs Vegeå
och i övergången mot åsen, där bland annat Södra Vrams fälad och Åvarps fälad ligger. De
viktigaste naturområdena i kommunen är Hallabäckens dalgång med angränsande naturområden
samt området kring Vrams Gunnarstorps slott.

Biologiskt särskilt värdefulla områden
Klass 1

BJU001 Hallabäckens dalgång
Klass 2

BJU002 Åvarps bokskogar
BJU003 Vrams Gunnarstorp
BJU004 Vegeåns dalgång
BJU005 Västergårda fälad
BJU006 Gedsholmskärret
BJU007 Boserup
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BJU001 Hallabäckens dalgång (klass 1)

Foto: Mats Sjöberg/Länsstyrelsen Skåne

Motiv till klassning

Höga biotop- och artvärden i äldre ädellövskog och på torrängar som har pekats ut som Natura
2000-område och naturreservat. Området bedömdes till klass 1 även i det regionala
naturvårdsprogrammet 1997 med en bredare naturvärdesbedömning. Hallabäcken har i arbetet
med miljömålet ”Levande sjöar och vattendrag” pekats ut av Naturvårdsverket som ett nationellt
värdefullt vatten.
Beskrivning

Hallabäckens dalgång löper längs Söderåsens branta förkastningsbrant mot sydväst. I dalens
botten rinner Hallabäcken relativt lugnt mot Skälderviken. Flera mindre bäckar avvattnar
sluttningens sida och mynnar i Hallabäcken. Dalgången är geovetenskapligt värdefull med
raviner och välutbildade grusterrasser. Ädellövskog med bok och avenbok dominerar på
sluttningarna medan al, ask, ek och hassel förekommer närmast bäcken. Vegetation och flora är
värdefull med arter som bland annat bergjohannesört, aklejruta, skogssvingel och skugglosta.
Vid vattendraget finns en hög luftfuktighet som gynnar mossor och lavar. Svampfloran innehåller
arter som fjällsopp, dystersopp och grå kantarell. I området finns också en rik lavflora med flera
sällsynta arter, däribland skånsk porina som bara har påträffats på tre lokaler i landet. Fågellivet
är rikt och varierat med bl.a. forsärla, strömstare, entita och mindre hackspett. Bäcken är
relativt opåverkad av vattenföroreningar och hyser höga biologiska värden, bland annat
förekommer elritsa, bäcknejonöga och bäcköring. Bottenfaunaprover har visat på en mycket hög
artdiversitet. Dalgången är ett omtyckt strövområde.

Naturvärdesöversikt
År: 2022

Sida 3 av 15

Biotopvärden

Främst äldre bokskog med inslag av andra lövträd på sluttningarna samt bäcken och
kringliggande strandskog. Inslag av hällmarker och torrängar i sluttningszonen.
Artvärden

Ett stort antal naturvårdsarter varav ett 40-tal rödlistade arter har noterats från området sedan
1990. Här finns bland annat kärlväxter som revig blodrot, (VU) skogsveronika (NT) och vitt
rundbladsbjörnbär (NT), lavar som skånsk porina (CR), dvärbägarlav (NT), grynig filtlav (NT),
liten ädellav (EN), mjölig lundlav (VU) och rosa lundlav (VU), insekter som t.ex. sexfläckig
blombock (NT), och bland svamparna dystersopp (NT), rödbrun bokvaxskivling (NT), sydlig
sotticka (NT) och skillerticka (VU). I ån finns förekomst av ål (CR).
Ekologiska samband

Ingår i större värdetrakt för ädellövskog, med spridningssamband till andra äldre bokskogar på
Söderåsen. Spridningssamband för gräsmarksarter längs ådalarna. Hallabäcken är limnisk
värdetrakt och spridningslänk i GI:s planeringsunderlag.
Förutsättningar för bevarande

Bevarad skoglig kontinuitet och förekomst av död ved. Friställa grova spärrgreniga träd. Ingen
negativ påverkan på åns vattenkvalitet eller hydrologi.
Status

•
•
•
•

Området ingår i Naturreservat Hallabäckens dalgång (2014).
Stora delar tillhör Natura 2000-område Hallabäckens dalgång SE0430105 (2004).
Hela området är landskapsbildsskyddsområde Hallabäckens dalgång (1971).
Hela området är av riksintresse för naturvården, Söderåsen med vattendrag och Jällabjär
(2000).
• Hela området är av riksintresse för friluftslivet, Söderåsen (2014).
• Strandskydd längs bäcken (upp till 100 meter).

Referenser

• ArtDatabanken. 2021. Artportalen enligt rödlistan 2020.
• Bjuvs kommun. 2016. Naturvårdsprogram för Bjuvs kommun. Antaget av
kommunfullmäktige 2016-01-28.
• Eklövs Fiske och Fiskevård. 2000. Inventering av fiskfauna, bottenfauna och vattenbiotop
– Söderåsen 2000.
• Länsstyrelsen Malmöhus län. 1997. Från Sandhammaren till Kullaberg. Skånska naturoch kulturmiljöer.
• Länsstyrelsen Skåne. 2018. Bevarandeplan för Natura 2000-område Hallabäckens
dalgång SE0430105.
• Länsstyrelsen Skåne. 2018. Utvidgning av och ändrade föreskrifter för naturreservatet
Hallabäckens dalgång. Bilaga 4 Skötselplan.
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• Länsstyrelsen Skåne. 2022. Kartor och underlag för planeringsarbete Grön infrastruktur.
Information finns på Länsstyrelsen Skånes hemsida.
• Olsson, K-A. m.fl. (red). 2003. Floran i Skåne. Vegetation och utflyktsmål. Lunds
botaniska förening.

BJU002 Åvarps bokskog (klass 2)

Foto: Per Blomberg/Skånska bilder

Motiv till klassning

Äldre bokskog med höga biotop- och artvärden. Den östra delen, som ingår i Åvarps
naturreservat, hade klass 1 i det regionala naturvårdsprogrammet 1997 men nuvarande
bedömning av de biologiska värdena i ett regionalt perspektiv är klass 2.
Beskrivning

Sluttningszon på Söderåsen med huvudsakligen rika bokskogar med inslag av ek samt en del
granplanteringar. Vitskråp förekommer sparsamt i sluttningarnas blötare stråk. I övergången
mot platån har partier med naturskogsartad bokskog utvecklats i de brantaste delarna där berget
går i dagen. I området finns främst sällsynta lavar, mossor och svampar. Svampen rosettskinn har
bara två kända förekomstlokaler i landet varav Åvarp utgör den ena. Området hyser även en rik
kärlväxtflora med bl.a. skogsstarr, skärmstarr och skogssvingel.
Biotopvärden

Äldre bokskog med riklig förekomst av död ved. Berghällar med hällmarksvegetation.
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Artvärden

Ett antal naturvårdsarter varav ett 20-tal rödlistade arter har noterats sedan 1990. På rikare
markpartier finns rödlistade kärlväxter som hålnunneört (NT) och skogssvingel (NT). Bland
lavarna återfinns klippzonlav (EN), blek kraterlav, (VU) stiftklotterlav (NT), organgepudrad
klotterlav (NT), savlundlav (EN), bokvårtlav (NT) och bokkantlav (NT). Rödlistade svampar i
området är bl.a skillerticka (VU), korallkremla (VU), rosettskinn (EN) och koralltaggsvamp
(NT). Bukspolsnäcka (VU) har påträffats i området.
Ekologiska samband

Ingår i värdetrakt för ädellövskog i GI:s planeringsunderlag med spridningssamband till andra
äldre ädellövskogar på Söderåsen, framför allt längs den angränsande Hallabäckens dalgång.
Limnisk spridningslänk till Hallabäcken.
Förutsättningar för bevarande

Bevarande av äldre ädellövskog med förekomst av gamla träd och död ved.
Status

• Del av naturreservatet Åvarp (1969) i söder.
• Hela området är av riksintresse för naturvården, Söderåsen med vattendrag och Jällabjär
(2000).
• Hela området är av riksintresse för friluftslivet, Söderåsen (2014).

Referenser

• ArtDatabanken. 2021. Artportalen enligt rödlistan 2020.
• Bjuvs kommun. 2016. Naturvårdsprogram för Bjuvs kommun. Antaget av
kommunfullmäktige 2016-01-28.
• Länsstyrelsen Malmöhus län. 1969. Beslut om bildande av naturreservatet Åvarp.
• Länsstyrelsen Malmöhus län. 1997. Från Sandhammaren till Kullaberg. Skånska naturoch kulturmiljöer.
• Länsstyrelsen Skåne. 2022. Kartor och underlag för planeringsarbete Grön infrastruktur.
Information finns på Länsstyrelsen Skånes hemsida.
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BJU003 Vrams Gunnarstorp (klass 2)

Foto: Mona Persson/Länsstyrelsen Skåne

Motiv till klassning

Höga biotop- och artvärden främst knutna till äldre träd kring godset och på Söderåsens
sluttning. Området bedömdes som klass 1 i det regionala naturvårdsprogrammet 1997 men i
denna ingick kulturhistoriska-, landskapsestetiska- och rekreativa värden. Nuvarande bedömning
av de biologiska värdena når inte riktigt upp till kriterierna för klass 1 men med ökad kunskap
om artvärden är det möjligt att en uppvärdering kan ske.
Beskrivning

Söder och nordväst om godset är landskapet uppodlat och söderifrån leder en dubbelallé längs
landsvägen fram mot slottet. Slottsmiljön på åsens sluttningar domineras annars av
ädellövskogar, framför allt bokskogar. Längst i norr finns rika ängsbokskogar med bland annat
lungört, smånunneört, vitsippor och Sankt Pers nycklar. Ett stycke norr om slottet finns en
mindre ekhage som bibehållit strukturerna och en del växtarter från den tidigare hävden med
slåtter och bete. Hjorthagen är en stenmursomgärdad djurhage med anor från 1500-talet.
Tillsammans med intilliggande slottsmiljö med byggnader, park och alléer, som är
byggnadsminne, bildar Hjorthagen en sammanhållen enhet, som gör området kulturhistoriskt
värdefullt och har höga biologiska värden. Här finns vidkroniga ekar och bokar i form av gamla
grova träd. Floran är relativt trivial på grund av hjortbetet. Väster om Hjorthagen finns ett
område med isälvsavlagringar och många små täkter. Området nyttjas flitigt som
rekreationsområde.
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Biotopvärden

Ett stort antal gamla lövträd, främst ek och bok, med många naturvärdesstrukturer som
håligheter, högstubbar, savflöden och lågor. Ställvis finns rika markförhållanden med frodigt
fältskikt.
Artvärden

Ett stort antal naturvårdsarter varav ett 50-tal rödlistade arter har noterats i området sedan
1990. I området finns främst en rik lav- och svampflora med stiftklotterlav (NT), liten blekspik
(VU), orangepudrad klotterlav (NT), rosa lundlav (VU), liten lundlav (NT), korallticka (NT),
ekticka (NT), tårticka (VU), skillerticka (VU), koralltaggsvamp (NT) och oxtungsvamp (NT).
Insektsinventeringar har påträffat arter som bokblombock (VU) och gråbandad trägnagare (NT).
Nötkörvel (VU) har sin enda förekomst i länet i området men finns även på ett par lokaler i
Blekinge.
Ekologiska samband

Området ingår i värdetrakt för ädellövskog och har samband med andra äldre bestånd med
ädellövskog på Söderåsen, framför allt längs sluttningszonerna på södra och norra sidan av
Söderåsen. Gräsmarkerna är relativt isolerade i landskapet och har främst spridningssamband
inom området. I området finns flera limniska spridningslänkar som även är värdetrakter i GI:s
planeringsunderlag.
Förutsättningar för bevarande

Bevara äldre ädellövskog med ihåliga träd och död ved. Fortsatt beteshävd utan gödselpåverkan.
Bibehållen solinstrålning till fristående träd, vid behov frihuggning av värdefulla träd.
Status

• Del av området ingår i naturvårdsområdet Hjorthagen, Wrams, Gunnarstorp (1995).
• Hela området är av riksintresse för naturvården, Söderåsen med vattendrag och Jällabjär
(2000).
• Hela området är av riksintresse för friluftslivet, Söderåsen (2014).
• Det finns två skogliga biotopskyddsområden, 2005:874 & 2005:875.
• Mindre del av området är landskapsbildsskyddsområde Söderåsens sluttning (1973).

Referenser

• ArtDatabanken. 2021. Artportalen enligt rödlistan 2020.
• Andersson, H. 2007. Inventering av vedlevande insekter i sex områden i västra Skåne
2006 - Bjärsgård, Farstorp, Hallagården i Rössjöholm, Hjorthagen i Vrams Gunnarstorp,
Knutstorp, Spjutseröd. Calluna 2007.
• Arup, U. 2013. Lavfloran i 10 områden i västra Skåne. På uppdrag av
Naturskyddsföreningen i Skåne.
• Bjuvs kommun. 2016. Naturvårdsprogram för Bjuvs kommun. Antaget av
kommunfullmäktige 2016-01-28.
• Länsstyrelsen Malmöhus län. 1995. Bildande av naturvårdsområdet Hjorthagen, Wrams,
Gunnarstorp, Bjuvs kommun.
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• Länsstyrelsen Malmöhus län. 1997. Från Sandhammaren till Kullaberg. Skånska naturoch kulturmiljöer.
• Länsstyrelsen Skåne. 2022. Kartor och underlag för planeringsarbete Grön infrastruktur.
Information finns på Länsstyrelsen Skånes hemsida.
• Olsson, K-A. m.fl. (red). 2003. Floran i Skåne. Vegetation och utflyktsmål. Lunds
botaniska förening.

BJU004 Vegeåns dalgång (klass 2)

Foto: Sanna Persson/Länsstyrelsen Skåne

Motiv till klassning

Mosaikartat landskap med höga biotop- och artvärden främst knutna till äldre betesmarker och
förekomst av äldre träd. I det regionala naturvårdsprogrammet från 1997 var ett större område
bedömt som klass 1 utifrån en bred bedömning av landskapsbilds-, kulturhistoriska, rekreativa
och biologiska värden. Nuvarande bedömning är att de biologiska värdena motsvarar klass 2.
Beskrivning

Längs Vegeåns lopp finns ett delvis ålderdomligt odlingslandskap med såväl gödslade kulturbeten
som hävdade naturbetesmarker och lövskogsdungar. Fågellivet är mycket rikt. Fåglar som bland
annat olika sångare, mesar, trastar och flugsnappare är vanliga medan göktyta, gröngöling, större
och mindre hackspett förekommer mer sporadiskt men regelbundet. För friluftslivet är hela
området mycket värdefullt, särskilt naturbetesmarkerna vid Åvarp och Båv. Åvarps fälad är en
representativ ogödslad fäladsmark med enbuskar, slån, nyponrosor och spridda trädsolitärer i
den till övervägande del hedartade markvegetationen. Den hävdberoende floran innehåller arter
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som kruståtel, fårsvingel, stagg, kattfot, revig blodrot, stenmåra och jordtistel. I fuktsvackor
dominerar ofta tuvtåtel. De betade lövskogsdungarna utgörs av fuktlövskogar med bland annat
björk, alm, al, ask, rönn och hägg. Några dungar är dominerade av bok och avenbok. Sydväst om
Lovisetorp är vegetationen lundartad med många exklusiva arter som till exempel ramslök,
myskmadra, vårärt och strävlosta. Söder om Båv finns rester av det gamla odlingslandskapets
naturtyper, som genom sin artsammansättning vittnar om mycket lång kontinuitet. Vid Båvs
hage är marken mycket välhävdad med arter som backtimjan och jungfrulin. Av särskilt stort
värde är svampfloran. Mer än tjugo arter vaxskivlingar har påträffats tillsammans med andra
ängssvampar som fingersvampar och sammetsmusseroner. I sluttningarna ner mot Vege å och
närmast Hallabäcken finns rester av gamla ängar med slåtterarter som smörboll, svinrot och
rödklint. I de fuktiga områdena närmast Hallabäcken dominerar en högörtsvegetation med rik
vårflora av svalört, vitsippor och kabbleka på våren och mer ensartade älgörtängar under
sommaren.
Biotopvärden

Mosaikartat landskap med många olika biotoper, träd- och buskrika naturbetesmarker,
ädellövskog, alkärr, bäckmiljöer med mera. Långa kontinuitet på både gräsmarker och
trädmiljöer.
Artvärden

Ett stort antal naturvårdsarter varav ett 60-tal rödlistade arter har påträffats sedan 1990. Här
finns bland annat revig blodrot (VU), jordtistel (NT), lila vaxskivling (NT), praktvaxskivling
(NT), stinklerskivling (NT), pricknopping (NT), boknopping (DD), boktigerfluga (NT), mindre
hackspett (NT), gröngöling (NT), sexfläckig bastardsvärmare (NT), bredbrämad
bastardsvärmare (NT) och violettkantad guldvinge (NT).
Ekologiska samband

Spridningssamband med andra artrika gräsmarker i trakten längs Vege å och Hallabäcken. Ingår i
värdetrakt för ädellövskog med närliggande ädellövskog längs Hallabäckens dalgång. Vege å
slingrar sig genom området och sammansluts med Hallabäcken i norr. Båda vattendragen utgör
limniska värdetrakter och spridningslänkar i GI:s planeringsunderlag.
Förutsättningar för bevarande

Fortsatt beteshävd utan gödselpåverkan.
Status

•
•
•
•
•

I norr ingår Natura 2000-område Hallabäckens dalgång SE0430105 (2004).
I norr ingår Naturreservat Åvarps fälad (1984).
I norr ingår en bit av Naturreservat Hallabäckens dalgång
Delar är landskapsbildsskyddsområde Hallabäckens dalgång (1971).
Hela området är av riksintresse för naturvården, Söderåsen med vattendrag och Jällabjär
(2000).
• Hela området är av riksintresse för friluftslivet, Söderåsen (2014).
• Strandskydd längs Vege å och Hallabäcken (upp till 100 meter).
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• ArtDatabanken. 2021. Artportalen enligt rödlistan 2020.
• Bjuvs kommun. 2016. Naturvårdsprogram för Bjuvs kommun. Antaget av
kommunfullmäktige 2016-01-28.
• Eklövs Fiske och Fiskevård. 2000. Inventering av fiskfauna, bottenfauna och vattenbiotop
– Söderåsen 2000.
• Länsstyrelsen Malmöhus län. 1984. Beslut om bildande av Naturreservat Åvarps fälad.
• Länsstyrelsen Malmöhus län. 1997. Från Sandhammaren till Kullaberg. Skånska naturoch kulturmiljöer.
• Länsstyrelsen Skåne. 2018. Bevarandeplan för Natura 2000-område Hallabäckens
dalgång SE0430105.
• Länsstyrelsen Skåne. 2018. Utvidgning av och ändrade föreskrifter för naturreservatet
Hallabäckens dalgång. Bilaga 4 Skötselplan.
• Länsstyrelsen Skåne. 2021. Fastställelse av skötselplan för naturreservatet Åvarps fälad.
• Länsstyrelsen Skåne. 2022. Kartor och underlag för planeringsarbete Grön infrastruktur.
Information finns på Länsstyrelsen Skånes hemsida.
• Olsson, K-A. m.fl. (red). 2003. Floran i Skåne. Vegetation och utflyktsmål. Lunds
botaniska förening.

BJU005 Västergårda fälad (klass 2)

Foto: Per Blomberg/Skånska bilder
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Motiv till klassning

Höga biotopvärden kopplade till naturbetesmark med lång hävdkontinuitet och hög klassning i
det regionala naturvårdsprogrammet (1997) och i det kommunala naturvårdsprogrammet
(2016). Ur ett regionalt perspektiv är nuvarande bedömning att de biologiska värdena motsvarar
klass 2, framför allt beroende på storlek och kvalitet.
Beskrivning

Västergårda kalvhage, som är beteckningen på äldre lantmäterikartor, utgörs av en låglänt hage
runt en naturlig bäck i ett flackt, mer eller mindre totalt uppodlat landskap. Det är en relativt
välbevarad rest av det gamla odlingslandskapet och hävdkontinuiteten är lång. Flera goda
hävdindikatorer finns, bland annat jordtistel, knägräs, darrgräs, gökblomster, svinrot och
ängsskära. Bitvis är de tre förstnämnda rikligt förekommande. I alskogen finns också kärrnäva.
De olika generationerna stenmurar gör det också möjligt att följa en enskild yta genom tiderna.
Den gamla hagen har slagits med lie under 1990-talet och in på 2000-talet. Idag hävdas hage
genom bete.
Biotopvärden

Större trädrik betesmark med lång hävdkontinuitet och förekomst av död ved.
Artvärden

Fem rödlistade arter är kända från området sedan 1990, bland annat kärrnäva (EN), ängsskära
(NT), jordtistel (NT) och svinrot (NT).
Ekologiska samband

Områdets gräsmarker ligger relativt isolerat i odlingslandskapet, men artrika gräsmarker finns ca
1,5 km i norr vid Gedsholmskärret och ca 3 km sydväst längs Råån. I området sammankopplas
två vattendrag, varav den ena är spridningslänk från Gedsholmskärret. Vattendraget fortsätter
med namnet ”Tjutebäcken” och är limnisk värdetrakt och spridningslänk i GI:s
planeringsunderlag.
Förutsättningar för bevarande

Fortsatt beteshävd utan gödslingspåverkan.
Status

Ingen

Referenser

• ArtDatabanken. 2021. Artportalen enligt rödlistan 2020.
• Bjuvs kommun. 2016. Naturvårdsprogram för Bjuvs kommun. Antaget av
kommunfullmäktige 2016-01-28.
• Länsstyrelsen Skåne. 2022. Kartor och underlag för planeringsarbete Grön infrastruktur.
Information finns på Länsstyrelsen Skånes hemsida.
• Naturskyddsföreningen Skåne. 2022. Västergårda fälad. Naturskyddsföreningen Skånes
hemsida.
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BJU006 Gedsholmskärret (klass 2)

Foto: Per Blomberg/Skånska bilder

Motiv till klassning

Höga biotop- och artvärden som i det kommunala naturvårdsprogrammet resulterade i klass 1.
Området saknas i det regionala naturvårdsprogrammet från 1997 och den samlade bedömning av
de biologiska värdena ur ett regionalt perspektiv är klass 2.
Beskrivning

Området utgörs av en fuktig betesmark som är omgiven av åkerlandskap. Området består av en
mosaik av kalkfuktängspartier och extremrikkärr samt trivialare partier med dominans av bland
annat luddtåtel och blåtåtel. Ett dike går rakt igenom kärret och man kan se spår efter gamla
diken som ansluter till detta. Troligen har kärret varit mycket större förr än vad det är idag.
Inom våtmarksområdet finns flera dammar. Här finns en rik förekomst av majviva, tätört,
orkidéer och olika starrarter, däribland loppstarr. Det finns även goda förutsättningar för en rik
insektsfauna, men endast ett fåtal trollsländor är rapporterade från området. Rikkärret har klass
2 i rapporten Skånes rikkärr (2009).
Biotopvärden

Naturliga gräsmarker med lång hävdkontinuitet.
Artvärden

Ett 10-tal rödlistade arter är noterade sedan 1990, bland annat loppstarr (NT), majviva (NT),
jordtistel (NT), stallört (NT), kösa (NT), blågrönt mannagräs (VU), småvänderot (VU) och
krusfrö (NT).
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Övriga naturvårdsarter är bland annat brudborste, smörbollar, rödklint, vildlin, kärrsälting,
slåtterblomma, ängsnycklar, Sankt Pers nycklar, darrgräs, knägräs, hirsstarr, slankstarr,
kärrspärrmossa, guldspärrmossa, kalkkammossa och späd skorpionmossa.
Ekologiska samband

Området ligger relativt isolerat i odlingslandskapet med få naturliga gräsmarker inom
spridningsavstånd. Limnisk spridningslänk till Tjutebäcken.
Förutsättningar för bevarande

Fortsatt beteshävd och återkommande röjningar av buskar och sly. Ingen negativ påverkan på
hydrologin.
Status

• Naturvårdsavtal.

Referenser

• ArtDatabanken. 2021. Artportalen enligt rödlistan 2020.
• Bager, H & Persson, A. 2009. Skånes rikkärr. Rapport 2009:41, Länsstyrelsen Skåne.
• Bjuvs kommun. 2016. Naturvårdsprogram för Bjuvs kommun. Antaget av
kommunfullmäktige 2016-01-28.
• Länsstyrelsen Skåne. 2022. Kartor och underlag för planeringsarbete Grön infrastruktur.
Information finns på Länsstyrelsen Skånes hemsida.

BJU007 Boserup (klass 2)

Foto: Per Blomberg/Skånska bilder
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Motiv till klassning

Höga biotop- och artvärden motiverade hög klassning i tidigare regionalt naturvårdsprogram
från 1997. Äldre ädellövskog med förekomst av död ved och viktiga substrat. I det regionala
naturvårdsprogrammet var bedömningen klass 3 för ett större område medan nuvarande
bedömning är att den centrala delen med äldre skog har biologiska värden motsvarande klass 2.
Beskrivning

Miljön kring Boserups gods, som ursprungligen härstammar från 1300-talet, kännetecknas av en
storskalig ägostruktur och allékantade vägar. Karaktären av herrgårdslandskap förstärks
ytterligare av bokskogsbestånden och Mölledammen. Den senare användes förr för att driva
godsets kvarn, den så kallade Kalmarmöllan. Boserupsbäckens dalgång utgör med sitt varierade
skogsbestånd med ask, avenbok, bok, björk, ek och gran tillsammans med bäcken och
Mölledammen ett tilltalande inslag i jordbrukslandskapet. Bokskogarna är mestadels hedartade,
men utmed bäcken finns partier med rikare kärr- och lundvegetation. Området, som har ett
välordnat stigsystem, är välbesökt och av stort värde för friluftslivet. Kring Mölledammen växer
många mycket gamla bokar och ekar och här finns idag en hel del död ved i området.
Sydlundarv, storrams, stor häxört, skärmstarr, ormbär, skogsknipprot, guldlockmossa,
trubbfjädermossa, fjällsopp och enfärgad barksvartbagge är intressanta arter som har påträffats i
området. Till fågelfaunan hör bl.a. kungsfiskare och spillkråka.
Biotopvärden

Äldre ädellövskog med bäckravin med en hel del död ved och grova träd.
Artvärden

I området finns en rad naturvårdsarter och flera rödlistade arter noterade sedan 1990, bland
annat matt pricklav (NT), stiftklotterlav (NT), orangepudrad klotterlav (NT), bokvårtlav (NT),
kungsfiskare (VU), mindre hackspett (NT) och spillkråka (NT).
Ekologiska samband

Relativt isolerat ädellövskogsområde med spridningsmöjligheter mot Söderåsen i öster. Ingår i
värdetrakt för ädellövträd i öppna landskap i GI:s planeringsunderlag. Mölledammen är limnisk
spridningslänk till Vege å via Boserupsbäcken och längre nedströms Tibbarpsbäcken.
Förutsättningar för bevarande

Bevara äldre träd, döda träd och lågor. Ingen negativ påverkan på hydrologin.
Status

• Strandskydd (upp till 100 meter).

Referenser

• ArtDatabanken. 2021. Artportalen enligt rödlistan 2020.
• Arup, U. 2013. Lavfloran i 10 områden i västra Skåne. På uppdrag av
Naturskyddsföreningen i Skåne.
• Bjuvs kommun. 2016. Naturvårdsprogram för Bjuvs kommun. Antaget av
kommunfullmäktige 2016-01-28.
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• Länsstyrelsen Malmöhus län. 1997. Från Sandhammaren till Kullaberg. Skånska naturoch kulturmiljöer.
• Länsstyrelsen Skåne. 2022. Kartor och underlag för planeringsarbete Grön infrastruktur.
Information finns på Länsstyrelsen Skånes hemsida.
• VISS. 2022. Boserupsbäcken (Tibbarpsbäcken). VattenInformationsSystem Sverige
hemsida.

