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Svalövs kommun 
 

Allmän beskrivning 
Svalövs kommun ligger i den inre delen av västra Skåne. Kommunen sträcker sig från den cirka 
150-200 meter höga Söderåsen i norr, via risbygden till det böljande slättlandet i söder och är 
variationsrik inte minst vad gäller topografin. Av områden som utmärker sig topografiskt kan 
bland annat sprickdalarna i åsen, Rååns och Saxån-Braåns dalgångar, samt backlandskapet vid 
Norrvidinge nämnas. Berggrunden består längst i söder, och i ett område i väster, av 
Kågerödslager. Mot nordost övergår berggrunden till skiffer och sedan till urberg på Söderåsen. 
Det finns många diabasgångar i berget och i nordöstra hörnet av kommunen finns basaltkupper. 
Jordlagren består i söder av lerjordar. I kommunens mellersta del finns skiffer-urbergsmorän 
och i norr av urbergsmorän. I övrigt finns i kommunen två mindre torvmarksområden och ett 
område med sandig jord. Den huvudsakliga markanvändningen är jordbruk med cirka 60% av 
arealen. Därefter kommer skogsbruket som upptar 27% av kommunens yta. Jordbruket är 
koncentrerat till kommunens södra del, där de bördigaste jordarna finns, medan skogsbruket 
bedrivs kring Söderåsen. Kommunen har genom tiderna bestått av såväl slättbygd som ris- och 
skogsbygd. Som brukligt var bestod bebyggelsen (under tiden före skiftena) på slätten i huvudsak 
av väl samlade byar med stora odlingsmarker runt om, medan gårdarna i ris- och skogsområdena 
låg mer eller mindre ensamma. I Svalövs kommun fanns det dock under bysamhällets tid 
bebyggelse som avvek från detta mönster. Således finns det dokumenterat flera ensamgårdar 
belägna på slätten och flergårdsbyar uppe på åsen. Endast 4% av bönderna var vid 1600-talets 
mitt självägande. Adeln däremot ägde 60% av gårdarna och kom att påverka landskapsbilden 
genom skapandet av ett flertal slottsmiljöer. Mycket av områdets kulturlandskap förändrades 
genom skiftesreformerna. Jordmobiliseringen under 1800-talet, som hade till syfte att öka 
åkerarealen för att bemöta den växande befolkningens livsmedelskrav, medförde till exempel att 
en 50 hektar stor sjö öster om Trolleholms slott torrlades. Under 1900-talet har dock den 
sammantagna åkerarealen i kommunen minskat. Det viktigaste naturområdet i kommunen är 
Söderåsens nationalpark som fortsätter in i Klippans kommun. Andra viktiga områden är 
sprickdalen Klövahallar och sydsluttningen av Söderåsen vid Hallabäcken. Övriga biologiskt 
särskilt värdefulla områden ligger främst i kommunens norra del. 

 

Biologiskt särskilt värdefulla områden 
Klass 1 
SVA001 Klövabäckens dalgång 

SVA002 Hallabäckens dalgång 

SVA003 Klåveröd, Kvärkaskogen och Nackarp 

SVA004 Traneröds mosse 
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Klass 2 
SVA005 Finnstorp 

SVA006 Liderna 

SVA007 Svenstorps och Bolshus fälad 

SVA008 Kongaö och Bokholmens våtmark 

SVA009 Ekeshögarna 

SVA010 Jällabjär 

SVA011 Klåveröd 

SVA012 Liaängen 

SVA013 Blinkarps fälad 

SVA014 Knutstorp 

SVA015 Trolleholm 

SVA016 Grindhus 
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SVA001 Klövabäckens dalgång (klass 1) 
 

Foto: Mats Sjöberg/Länsstyrelsen Skåne 

 
Motiv till klassning 
Sprickdal med unika skogliga biotopvärden och höga artvärden som har motiverat Natura 2000-
område och naturreservat. Bedömningen i naturvårdsprogrammet 1997 var också klass 1. 
Klövabäcken är utpekat som nationellt särskilt värdefullt vattendrag. 

Beskrivning 
Området, som ligger öster om Dragesholm och som sträcker sig förbi Gålarp till terrängen 
söder om Magleröd, består till största delen av lövskog, med främst bok, ask och björk. Mindre 
granplanteringar förekommer här och var. I norr finns, liksom i de flesta bergbranterna, 
naturskogsliknande skogsbestånd. I branterna finns ibland inslag av både bergek, avenbok och 
lind. Längs små bäckflöden och i terrängsvackor utgörs trädbestånden främst av al. På några 
platser finns välutbildade alkärr. De skogsdominerade områdena gränsar i områdets södra delar 
till ett omväxlande småskaligt jordbrukslandskap med spridd bebyggelse. Dessa områden är 
också rika på stengärden och odlingsrösen. Åtskilliga solitära träd ger karaktär åt landskapet. 
Klövabäcken, som rinner upp i Traneröds mosse, forsar vid Klövamölla fram i en djup ravin 
med på sina håll lodräta bergväggar. Vattenmiljön är gynnsam för bottenfauna och fisk då bäcken 
skuggas av träd och det finns en stor mängd nerfallna träd och mycket död ved. I vattendraget 
förekommer fiskarna elritsa och bäcknejonöga och dessutom går havsöring upp i Klövabäckens 
nedre delar för att leka, samt i dess tillflöden Längstebäck och Körslättsbäcken. Vid Klövamölla 
finns rester av en mölledamm, som ännu utnyttjas som både vattenmagasin, slåtter- och 
betesmark. Vid Klöva finns också välbevarade naturbetesmarker och flera rester av små 
åkertegar, vilka dock numera utgör kulturbetesmarker. Spåren efter tidigare markutnyttjande i 
form av bland annat stenmurar, husgrunder och en linbasta är påtagliga. Utmed Klövabäcken 
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uppströms Gålarp finns gamla ängsmarker, som ännu eller till ganska nyligen hävdats genom 
slåtter och bete. Vegetationen utgörs av tuvtåtelfuktängar samt högörts- och gräs-
/lågstarrsamhällen. Utmed vissa bäckavsnitt har igenväxningen gått så långt att veritabla videsnår 
uppkommit. I hagmarkerna, som finns runt ån eller i det omgivande odlingslandskapet, 
förekommer både frisk och torr ängs- och hedvegetation. Stagg uppträder rikligt inom några 
partier. I söder, vid Bohagen, finns öppna hagmarker och branta, blockrika ravinslänter i den 
smala dalgången. Fågellivet är rikt och varierat i hela området. Forsärla, gärdsmyg, ormvråk, 
spillkråka, trastar och sångare är några av de arter som uppträder mer eller mindre regelbundet. 
Skåneleden passerar genom området. I floran återfinns arter som bokfjädermossa, dansk 
blåmossa, jordtistel, loppstarr, revig blodrot, skogsveronika och slåttergubbe. Trots de höga 
skogliga värdena har få studier gjorts av insektsfaunan. Både strömstare och forsärla häckar. 
Bottenfaunan i Klövabäcken är rik på arter som indikerar på rent, friskt och strömmande vatten. 
Här påträffas många bäcksländearter (16 stycken) som allmänt betraktas som 
renvattensindikatorer bland annat förekommer de regionalt ovanliga arterna Dinocra cephalotes, 
Nemurella pictetii, Capnia bifrons och Capnia sp. (bäcksländor) samt de rödlistade 
nattsländearterna Crunoecia irrorata och Ecclisopteryx dalecarlica. 

Biotopvärden 
Äldre ädellövskog, unikt mikroklimat, bäckmiljö, rasbranter och klippmiljöer. Varierat 
kulturlandskap med hagmarker, skogsdungar och odlingsmarker. 

Artvärden 
Ett flertal naturvårdsarter varav ett 20-tal rödlistade lavar har påträffats i Svalövsdelen av 
området sedan 1990. Bland annat finns mörk kraterlav (VU), rosa lundlav (VU), röd pysslingslav 
(VU) och savlundslav (EN). Svampfloran är väldokumenterad med ett 30-tal rödlistade arter till 
exempel fläckfingersvamp (VU), praktfingersvamp (VU), silkesspindling (VU), sydlig sotticka 
(NT) och violett fingersvamp (VU). Även mossfloran är artrik i det gynnsamma mikroklimatet 
med bland annat pepparporella (VU), stigrostmossa (EN) och stor bandmossa (NT).  

Ekologiska samband 
Området ingår i värdtrakt för ädellövskog i GI:s planeringsunderlag och har spridningssamband 
med andra äldre ädellövskogområden på Söderåsen, framför allt i sydöst längs norra 
sluttningszonen mot Skäralid och sydväst mot Hallabäckens dalgång. Gräsmarkerna i området 
har spridningssamband med andra gräsmarker längs Klövabäcken. Området ingår i limnisk 
värdetrakt och är spridningslänk via Klövabäcken.  

Förutsättningar för bevarande 
Bevarande av äldre lövskog med förekomst av ihåliga träd och död ved. Ingen negativ påverkan 
på hydrologin. 

Status 
• Stora delar av området ingår i Natura 2000-område Klövabäcken SE0430104 (2004). 
• Stora delar av området ingår i naturreservatet, Klöva hallar (2012). 
• Hela området är av riksintresse för naturvården, Söderåsen med vattendrag och Jällabjär 

(2000). 
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• Hela området är av riksintresse för friluftslivet, Söderåsen (2014). 

• Hela området är landskapsbildsskyddsområde, Söderåsen (1971). 
• En del av klövahallar är fågelskyddsområde med tillträdesförbud under perioder. 

• Strandskydd i stora delar (upp till 300 meter) och (upp till 100 meter). 

Referenser 
• ArtDatabanken. 2021. Artportalen enligt rödlistan 2020. 
• Dahlberg, CJ. 2011. Vedlevande skalbaggar i Klöva hallars bokskogar. Göteborgs 

universitet. 
• Eklövs Fiske och Fiskevård. 2000. Inventering av fiskfauna, bottenfauna och vattenbiotop 

- Söderåsen 2000.  
• Ingvert, C. 2005. Skånska ädellövskogar. Svensk Mykologisk Tidskrift 26 (2): 49–60. 
• Länsstyrelsen Malmöhus län. 1997. Från Sandhammaren till Kullaberg. Skånska natur- 

och kulturmiljöer. 
• Länsstyrelsen Skåne. 2012. Bildande av naturreservatet Klöva hallar. 
• Länsstyrelsen Skåne. 2012. Fastställelse av skötselplan för naturreservatet Klöva hallar. 
• Länsstyrelsen Skåne. 2018. Bevarandeplan för Natura 2000-området Klövabäcken 

SE0430104. 
• Länsstyrelsen Skåne. 2022. Kartor och underlag för planeringsarbete Grön infrastruktur. 

Information finns på Länsstyrelsen Skånes hemsida.  
• Olsson, K-A. M fl. (red). 2003. Floran i Skåne. Vegetation och utflyktsmål. Lund. 

• Svalövs kommun. 2017. Naturen i Svalövs kommun. Naturvårdsprogram del 1 och 2. 
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SVA002 Hallabäckens dalgång (klass 1) 
 

Foto: Mats Sjöberg/Länsstyrelsen Skåne 

 
Motiv till klassning 
Höga biotop- och artvärden främst kopplat till äldre lövskog och gräsmarker har motiverat 
Natura 2000-område och naturreservat. Den breda bedömningen av naturvärdet var klass 1 även 
i naturvårdsprogrammet för Malmöhus län från 1997. Hallabäcken är utpekat som ett nationellt 
värdefullt vattendrag. 

Beskrivning 
Inom området löper Hallabäckens dalgång längs Söderåsens branta förkastningslinje mot sydväst. 
I dalens botten rinner Hallabäcken relativt lugnt mot Skälderviken. Flera mindre bäckar 
avvattnar sluttningens sida och mynnar i Hallabäcken. Inom dalgången dominerar lövskog med 
bok och avenbok på sluttningarna och med inslag av ask, ek och al närmast Hallabäcken. Bäcken 
är ett förhållandevis rent vattendrag och hyser en värdefull flora och fauna. Vid vattendraget 
finns en hög luftfuktighet som gynnar mossor och lavar. Bottenfaunaprover har visat på en 
mycket hög artdiversitet. Hallabäcken har i arbetet med miljömålet ”Levande sjöar och 
vattendrag” pekats ut av Naturvårdsverket som ett nationellt värdefullt vatten. Området har 
såväl geovetenskapliga som biologiska värden och är dessutom ett omtyckt strövområde. 
Orrödskärret är ett mycket artrikt slåtterkärr som slåttras årligen. Större delen av den 
hävdgynnade floran finns kvar. Här växer bland annat kärrknipprot, slåtterblomma, vildlin, 
smörbollar, svinrot, ängsstarr, loppstarr och darrgräs. Kärret ligger i en brant sluttning i 
Hallabäckens dalgång. Landskapet är kuperat och domineras söderut av öppna marker medan de 
omgivande sluttningarna är bevuxna med bokskog. 
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Biotopvärden 
I området finns många olika biotoper med skogsmiljöer på sluttningarna och gräsmarker med 
lång hävdkontinuitet i dalgången. Främst hedartat fältskikt i övre delen av sluttningarna och mer 
ängsartad i den nedre delen och i dalgången. Riklig förekomst av död ved och gamla träd. 
Rikkärr med fin flora. 

Artvärden 
Totalt har ett 30-tal rödlistade arter påträffats i området sedan 1990. Gräsmarkerna har 
rödlistade kärlväxter som ängstarr (NT), loppstarr (NT), dvärgjohannesört (EN), 
kärrjohannesört (NT), majviva (NT) och skogsveronika (NT), ängssvampar som praktvaxskivling 
(NT) och lutvaxskivling (NT) samt rödlistade fjärilar som violettkantad guldvinge (NT), 
ängsmetallvinge (NT), mindre bastardsvärmare (NT) och bredbrämad bastardsvärmare (NT). I 
skogsmiljöerna finns en rik svampflora med arter som dystersopp (NT), stor tratticka (NT), 
korallkremla (VU), och honungskremla (VU). Här finner man även rödlistade lavar som 
bokvårtlav (NT), bokkantlav (NT), rosa lundlav (VU) och liten ädellav (EN). Skånsk porina 
(CR) som endast är känd från tre lokaler i landet har också rapporterats i området. 
Skogsmiljöerna hyser fågelarter som spillkråka (NT) och mindre hackspett (NT). I Orrödskärret 
finns bland annat kalkkärrsgrynsnäcka (NT) och kalkkällmossa (LC). 

Ekologiska samband 
Området ingår i värdetrakt för ädellövskog i GI:s planeringsunderlag, med spridningssamband 
till ädellövskogarna längs Söderåsen. Området ingår i värdetrakt för sumpskog med 
spridningssamband till sumpskogarna i öst vid Oregården. Området ingår i limnisk värdetrakt 
och är limnisk spridningslänk via Hallabäcken till Vege å.  

Förutsättningar för bevarande 
Fortsatt betes- och slåtterhävd utan gödselpåverkan. Bevara äldre ädellövskog med död ved. 
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. 
• Bager, H & Persson, A. 2009. Skånes rikkärr. Rapport 2009:41, Länsstyrelsen Skåne. 
• Eklövs Fiske och Fiskevård. 2000. Inventering av fiskfauna, bottenfauna och vattenbiotop 

– Söderåsen 2000. 
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• Länsstyrelsen Malmöhus län. 1997. Från Sandhammaren till Kullaberg. Skånska natur- 
och 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. 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.  

• Svalövs kommun. 2017. Naturen i Svalövs kommun. Naturvårdsprogram del 1 och 2. 

 

SVA003 Klåveröd, Kvärkaskogen och Nackarp (klass 1) 
 

Foto: Per Blomberg/Skånska bilder 

 
Motiv till klassning 
Ett av Skånes viktigaste ravin- och skogsområden med mycket höga biotop- och artvärden och 
avsatt som nationalpark och delvis naturreservat samt utpekat som Natura 2000-område. 

Beskrivning 
Kvärkabäckens och Dejebäckens ravindalar, som anknyter till Skäralidsområdet i Klippans 
kommun är djupa sprickdalar som uppvisar en vild och till synes orörd natur. Stenmurar minner 
dock om tidigare mänsklig verksamhet. Ravinerna är på sina håll mycket branta med 
välutvecklade rasbranter med blockanhopningar i nederdelen, så kallade talusbranter. 
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Sluttningarna är till övervägande del bokskogsbevuxna. Längs bäckarna förekommer små alkärr 
eller stråk med al, ask och avenbok samt en del hassel. De båda vattendragen är små, men med 
rent vatten, vilket ger förutsättningar för en värdefull fauna och flora. På höjdplatåerna ovanför 
ravinerna omväxlar bokskogar med mindre granbestånd och i terrängsvackor fuktlövskogar. I 
anslutning till det forna lantbruket vid Kvärk finns fortfarande öppna betesmarker på de gamla 
åkrarna. Mellan Klåveröd och Kvärk finns vackert utbildade bokskogar av hedtyp omväxlande 
med mer moderna granbestånd. Här finns också ett par småsjöar, Klåverödssjön med 
inplanterad regnbåge, och Svartesjö. Här finns också den geologiskt imponerande bildningen 
”Skorstensdalen”, som är uppstående rester av det sönderspruckna berget. Åsens sydöstra 
sluttningar domineras av mäktiga ängsbokskogar med inslag av ek och med en fläckvis rik flora, 
som på våren karaktäriseras av utbredda mattor av vitsippor med inslag av vårlök, svalört, 
lungört, skogsviol och gulplister. Dessa skogar är vackert utbildade vid bland annat Härsnäs. Här 
finns också några anlagda dammar, som under andra världskriget nyttjades som karpdammar. I 
gränsen mot odlingslandskapet nedanför åsen finns flera naturbetesmarker. Nackarpsdalen med 
Odensjön och Ugglerödsdalen är trånga sprickdalar som i likhet med andra dalar på Söderåsen 
har bildats genom tektoniska rörelser i jordskorpan, varvid uppsprickning skett i de 
svaghetszoner som funnits i berget. Erosion av is och vatten samt frostsprängning och annan 
vittring i berget har också påverkat ravinernas utformning. Stora och små block bildar 
talusbranter i dalarnas sidor. De är särskilt påtagliga runt Odensjön. Bokskogar och 
fuktlövskogar med al och ask dominerar skogsvegetationen. Odensjön är helt rund och omgiven 
av höga och mycket branta stränder. Sjön är omkring 20 meter djup. Nackarpsdalen med 
Odensjön har mycket stora kvaliteter som rekreationsområde och är mycket välbesökt. 

Biotopvärden 
En stor variation på värdefulla ädellövskogsbiotoper med främst bokskog. Ravinmiljöer med 
exponerade rasbranter och klippor. Alsumpskog längs bäckarna i ravinerna. Vattendrag med god 
ekologisk status. Inslag av gräsmarker med lång hävdkontinuitet. 

Artvärden 
Mer än 100 rödlistade arter har påträffats i Svalövs kommuns del av nationalparken sedan 1990. 
Ett tiotal av dessa är kärlväxter, till exempel kösa (NT), skogssvingel (NT), storgröe (NT), 
skogsveronika (NT) och slåttergubbe (VU). 8 rödlistade mossor har observerats bland annat gul 
nålfruktmossa (EN) och pepparporella (VU). Hela 23 rödlistade lavar är kända med arter som 
askvårtlav (EN), savlundlav (EN), liten ädellav (EN), örtlav (EN) och almlav (VU). Ett 30-tal 
rödlistade svampar finns rapporterade, bland annat ådermussling (CR), svartfjällig musseron 
(VU), skillerticka (VU), tårticka (VU) och prakttagging (EN). Insektsfaunan är främst undersökt 
i Skäralidsravinen men även i dessa södra delar har ett 15-tal rödlistade arter noterats. Två 
rödlistade fladdermusarter, barbastell (NT) och fransfladdermus (NT), finns rapporterade i 
området. Totalt har ett 140-tal rödlistade arter noterats i hela området inklusive Klippans 
kommun sedan 1990. 

Ekologiska samband 
Området ingår i värdetrakt för ädellövskog och har spridningssamband med andra äldre 
lövskogsbestånd på Söderåsen, framför allt längs norra sluttningen och över till södra 
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sluttningen. Området ingår i värdetrakt för sumpskog med spridningssamband i norr och väst. 
Flera limniska spridningslänkar till Rönne å finns via Kvärkabäcken, Dejebäcken, Häsbäck och 
Ärlebäcken. De utgör även limniska värdetrakter i GI:s planeringsunderlag.  

Förutsättningar för bevarande 
Nationalparken ger goda förutsättningar för bevarande. Äldre träd och förekomsten av död ved 
bevaras, äldre gräsmarker med lång hävdkontinuitet fortsätter hävdas utan gödselpåverkan och 
vattendragen bevaras utan påverkan på hydrologi eller vattenkvalitet. 

Status 
• Stora delar av området ingår i Söderåsens nationalpark (2001). 
• Stora delar av området ingår i Natura 2000-område Söderåsen SE0420154 (2004). 
• I nordväst ingår naturreservatet Klåveröd (2021). 
• I sydöst ingår Nackarps naturreservat (2004). 
• Hela området är av riksintresse för naturvården, Söderåsen med vattendrag och Jällabjär 

(2000). 
• Hela området är av riksintresse för friluftslivet, Söderåsen (2014). 
• Delar av området tillhör landskapsbildsskyddsområde Söderåsen mellan Skäralid och 

Västra Sönnarslövs kyrka (1970). 
• Delar av området tillhör landskapsbildsskyddsområde Söderåsen (1971). 
• I sydöst ingår en liten del i vattenskyddsområde Röstånga (1972). 

• Strandskydd (upp till 100 meter). 

Referenser 
• ArtDatabanken. 2021. Artportalen enligt rödlistan 2020. 
• Brunet, J & Isacsson, G. 2008. Restoration of beech forest for saproxylic beetles—

effects of habitat fragmentation and substrate density on species diversity and 
distribution. Biodiversity and Conservation 18: 2387–2404. 

• Brunet, J., Isacsson, G., Holmström, E & Schäffer, P. 2008. Högstubbar och 
vedskalbaggar i Söderåsens bokskogar - mönster på landskapsnivå och rekommendationer 
för naturhänsyn i brukad ädellövskog. Arbetsrapport nr 37, Institutionen för sydsvensk 
skogsvetenskap SLU Alnarp. 

• Eklövs Fiske och Fiskevård. 2000. Inventering av fiskfauna, bottenfauna och vattenbiotop 
– Söderåsen 2000. 

• Gerell, R. & Fiskesjö, O. (red). 2010. Fladdermöss i Söderåsens nationalpark 2008. 
Rapport 2010:14, Länsstyrelsen Skåne. 

• Länsstyrelsen Skåne. 2004. Bildande av Nackarps naturreservat. 
• Länsstyrelsen Skåne. 2004. Fastställelse av skötselplan för Nackarps naturreservat. 
• Länsstyrelsen Skåne. 2011. Inventering av barbastell i Skåne 2007-2009. Rapport 

2011:10. 
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• Länsstyrelsen Skåne. 2021. Bevarandeplan för Natura 2000-området Söderåsen 
SE0420154. 

• Länsstyrelsen Skåne. 2021. Beslut om bildande av naturreservatet Klåveröd. Bilaga 5 
skötselplan. 

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

• Malmqvist, A., Weibull, H & Fiskesjö, O. (red). 2007. Inventering av skogliga 
värdekärnor, lavar och mossor i Söderåsens nationalpark.  Naturvårdsverket. 

• Naturvårdsverket. 2001. Skötselplan för Söderåsens nationalpark.  
• Olsson, K-A. m.fl. (red). 2003. Floran i Skåne. Vegetation och utflyktsmål. Lunds 

botaniska förening.  
• Svalövs kommun. 2017. Naturen i Svalövs kommun. Naturvårdsprogram del 1 och 2. 

• Sveriges riksdag. 2001. Regeringens proposition 2000/01:82. Söderåsens nationalpark.  

 

SVA004 Traneröds mosse (klass 1) 
 

Foto: Alex Regnér/Länsstyrelsen Skåne 

 
Motiv till klassning 
Höga biotop- och artvärden i en av landets sydligaste mossar vilket har motiverat Natura 2000-
område och naturreservat. Även i naturvårdsprogrammet 1997 var bedömningen klass 1. 

Beskrivning 
Traneröds mosse är beläget på urbergshorsten Söderåsens platå. Mossen har bildats genom 
igenväxning av en sjö som uppstod i en sänka i berget efter inlandsisens avsmältning. Sjön växte 
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så småningom igen och övergick till ett kärr och slutligen till en mosse. Mossens mäktiga 
torvlager utgörs av vitmossetorv vilken underlagras av kärrtorv och gyttjor. Traneröds mosse är 
en av de få förhållandevis intakta högmossarna i den nemorala zonen. Mossen utgörs av ett 
myrkomplex bestående av platåmosse, laggkärr, topogena kärr och en del sumpskog. Det 
trädlösa mosseplanet är relativt torrt och domineras av stora tuvor medan höljorna är få och 
ganska små. Det välutvecklade och relativt opåverkade laggkärret är huvudsakligen bevuxet med 
björk. Berggrunden i området utgörs av gnejs (ortognejs) medan de lösa avlagringarna utgörs av 
torv och morän. Traneröds mosse är till största delen opåverkad av dikning och torvtäkt. Några 
få måttligt stora diken och små torvgravar vittnar om att mossen utnyttjats för torvtäkt till 
husbehov i gamla tider. I övrigt har mossen tidigare troligen nyttjats för slåtter och bete. Många 
flerstammiga äldre träd med betespräglat utseende på en fastmarksholme i norra delen vittnar 
om detta. Traneröds mosse med omgivningar har i gamla tider utgjorts av ett betydligt mer 
öppet landskap än vad som är fallet idag. Historiskt sett har markerna på Söderåsen utnyttjats till 
bete och ett primitivt röjgödslingsjordbruk. Enligt skånska rekognoseringskartan från 1812-1820 
omges ”Trane måse” av gles lövskog. Samma bild framträder vid granskning av den äldre 
ekonomiska kartan från 1917. Idag domineras området väster om mossen av granplanteringar 
medan det i öst och nordöst finns partier med lövskog och hagmarker. I området söder om 
Traneröds mosse, Grindhus, finns rester av ett ålderdomligt odlingslandskap bevarat, bl.a. finns 
naturbetesmarker vilka idag brukas genom en extensiv beteshävd. På mossen växer bl.a. 
hjortron, klockljung, tuvull och rundsileshår. Traneröds mosse med omgivningar är etablerat 
som exkursionslokal och strövområde. Flera stigar och vandringsleder finns i området. 

Biotopvärden 
En av landets sydligaste opåverkade mossar av sydvästlig typ. Gräsmarker med lång 
hävdkontinuitet och varierade markförhållanden. 

Artvärden 
Ett 30-tal rödlistade arter har noterats i området varav flertalet är fågelarter på tillfälligt besök. 
Bland övriga arter kan nämnas fyra fjärilar, brokigt ängsfly (NT), violettkantad guldvinge (NT), 
mindre blåvinge (NT) och kvadratmott (NT). 

Ekologiska samband 
Unik mosse som ligger isolerat på Söderåsen. Området ingår i värdetrakt för sumpskog med 
spridningssamband till bland annat sumpskogarna vid Söderåsens nationalpark och vid 
Oregården i GI:s planeringsunderlag. Området ingår också i värdetrakt för ädellövskog med 
närliggande ädellövskogar i sydöst vid Söderåsens nationalpark.   

Förutsättningar för bevarande 
Återkommande röjningar för att hindra igenväxningen. Ingen negativ påverkan på hydrologi 
eller vattenkvalitet. Fortsatt betesdrift av hagmarker utan gödselpåverkan. 

Status 
• Området ingår i Natura 2000-område Traneröds mosse SE0430106 (2004). 
• Området ingår i naturreservatet Traneröds mosse, Grindhus och Lilla Klåveröd (2006). 
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• Hela området är av riksintresse för naturvården, Söderåsen med vattendrag och Jällabjär 
(2000). 

• Hela området är av riksintresse för friluftslivet, Söderåsen (2014). 
• Området ingår i landskapsbildsskyddsområdet Söderåsen (1971).  
• Området ingår i myrskyddsplanen, Traneröds mosse (2007). 
• Området ingår i Klåveröds strövområde. 

• Strandskydd (upp till 100 meter).  

Referenser 
• Arnström, T. 1989. Traneröds mosse. Beskrivning av natur-och kulturförhållanden samt 

plan för skötsel och underhåll. Länsstyrelsen i Malmöhus län. 
• ArtDatabanken. 2021. Artportalen enligt rödlistan 2020. 
• Länsstyrelsen Malmöhus län. 1997. Från Sandhammaren till Kullaberg. Skånska natur- 

och kulturmiljöer. 
• Länsstyrelsen Skåne. 2006. Bildande av naturreservatet Traneröds mosse, Grindhus och 

Lilla Klåveröd. 
• Länsstyrelsen Skåne. 2006. Fastställelse av skötselplan för naturreservatet Traneröds 

mosse, Grindhus och Lilla Klåveröd. 
• Länsstyrelsen Skåne. 2016. Bevarandeplan för Natura 2000-område Traneröds mosse 

SE0430106. 
• Länsstyrelsen Skåne. 2022. Kartor och underlag för planeringsarbete Grön infrastruktur. 

Information finns på Länsstyrelsen Skånes hemsida.  
• Naturvårdsverket. 2007. Myrskyddsplan för Sverige. Objekt i Skåne län. Rapport 5670.  

• Svalövs kommun. 2017. Naturen i Svalövs kommun. Naturvårdsprogram del 1 och 2. 
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SVA005 Finnstorp (klass 2) 
 

Foto: Per Blomberg/Skånska bilder 

 
Motiv till klassning 
Framför allt höga biotop- och artvärden knutna till äldre träd. Förekomst av våtmarker och 
sumpskog. Sumpskogen i sydöst bedömdes till klass 1 i naturvårdsprogrammet 1997 medan den 
norra delen hade klass 2 och mellanliggande delar inte var med. 

Beskrivning 
På Söderåsens sydsluttning ligger ett skogsområde i en dalgång kring en äldre dammanläggning. 
Skogen domineras av äldre ädellövskog med förekomst av död ved, ihåligheter och flerstammiga 
träd. Här finns även alsumpskog med vitmossekärr, framför allt i ett större område i sydöst. En 
stor del av området ägs och förvaltas av Stiftelsen Skånska Landskap. 

Biotopvärden 
Skogsområde med äldre bestånd av bok- och alsumpskog. 

Artvärden 
Ett flertal naturvårdsarter varav 15 rödlistade arter, har noterats sedan 1990, bland annat 
borsttåg (NT), dystersopp (NT), gropticka (NT), mindre hackspett (NT), entita (NT), 
grönsångare (NT) och svartvit flugsnappare (NT). 

Ekologiska samband 
Området ingår i en stor värdetrakt för ädellövskog med spridningssamband längs Söderåsen i 
GI:s planeringsunderlag. Området ingår i värdetrakt för sumpskog med närmaste sumpskogar i 
norr vid Liderna och Oregården. Dammarna och vattendragen är limniska värdetrakter och 
spridningslänkar till Vege å, via bland annat Orrebäcken.  
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Förutsättningar för bevarande 
Området ägs av stiftelsen Skånska Landskap och har goda förutsättningar för bevarande. Äldre 
träd och förekomst av död ved bevaras. Hydrologin i alkärren bevaras. 

Status 
• Hela området är av riksintresse för naturvården, Söderåsen med vattendrag och Jällabjär 

(2000). 
• Stora delar är av riksintresse för friluftslivet, Söderåsen (2014). 
• Området ingår i strövområdet Finnstorp. 

• Strandskydd runt dammarna (upp till 100 meter). 

Referenser 
• ArtDatabanken. 2021. Artportalen enligt rödlistan 2020. 
• Länsstyrelsen Malmöhus län. 1997. Från Sandhammaren till Kullaberg. Skånska natur- 

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

Information finns på Länsstyrelsen Skånes hemsida. 
• Svalövs kommun. 2017. Naturen i Svalövs kommun. Naturvårdsprogram del 1 och 2. 

• Stiftelsen Skånska Landskap. 2022. Finnstorp. Skånska landskaps hemsida.  

 

SVA006 Liderna (klass 2) 
 

Foto: Per Blomberg/Skånska bilder 
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Motiv till klassning 
Ädellövskog med höga biotop- och artvärden. Områdets omfattande areal bidrar till klassningen. 
I naturvårdsprogrammet 1997 var den bredare bedömningen av naturvärdena klass 2. 

Beskrivning 
I huvudsak bok- och askskogar i den delvis kuperade och terrasserade sydvästsluttningen norr om 
Hallabäcken och öster om Orebäcken. Ask och al dominerar längs Hallabäcken. Bok dominerar i 
sluttningen, men även ek, avenbok och björk förekommer. Högstubbar och lågor av bok finns i 
de centrala delarna. I väster finns ett mindre område med naturskog. Flera småbäckar 
genomkorsar sluttningen och ger upphov till en ängsartad markvegetation, som också 
kännetecknar sluttningens nedre del. Övriga delar av området är övervägande av hedkaraktär. I 
området har ett stort antal svampar noterats, bl.a. den ovanliga arten svartnande kantarell. På de 
gamla träden finns lavar som bokvårtlav och bokkantlav. Bland fåglarna förekommer bl.a. 
mindre hackspett och skogsduva. 

Biotopvärden 
Större ädellövskog med inslag av död ved i form av högstubbar, lågor och ihåliga träd. 

Artvärden 
24 rödlistade arter har rapporterats i området sedan 1990. 13 av arterna utgörs av fåglar, 
däribland duvhök (NT), mindre hackspett (NT), spillkråka (NT), entita (NT) och svartvit 
flugsnappare (NT). Lundäxing (EN) och skånebjörnbär (NT) är rapporterade från området. Två 
rödlistade lavar har noterats: bokvårtlav (NT) och bokkantlav (NT). 5 rödlistade svampar har 
rapporterats, bl.a. kärröksvamp (VU), svartnande kantarell (NT) och sydlig sotticka (NT). 
Springkornsfältmätare (NT) är den enda rödlistade insekten från området. 

Ekologiska samband 
Området ingår i värdetrakt för ädellövskog och har viktiga samband med andra äldre 
ädellövskogsbestånd på Söderåsen, framför allt längs Hallabäcken och Söderåsens södra 
sluttning. I nordväst finns gräsmarker som utgör värdekärnor i GI:s planeringsunderlag och de 
har spridningssamband med andra gräsmarker i landskapet. Området ingår i värdetrakt för 
sumpskog med spridningssamband till sumpskogar i öst vid Söderåsens nationalpark och i väst 
vid Hallabäckens dalgång. Vattendragen i området är limniska värdetrakter och spridningslänkar 
till Vege å via Orebäcken och Hallabäcken.  

Förutsättningar för bevarande 
Bevara äldre skog med ihåliga träd och död ved. 

Status 
• I nordväst ingår delar av naturreservatet Hallabäckens dalgång (2014). 
• I nordväst ingår Natura 2000-område Smedjebacken SE0430177 (2007). 
• Hela området är av riksintresse för naturvården, Söderåsen med vattendrag och Jällabjär 

(2000). 
• Hela området är av riksintresse för friluftslivet, Söderåsen (2014). 
• Området tillhör landskapsbildsskyddsområde Söderåsen (1971). 



Naturvärdesöversikt 
År: 2022  Sida 17 av 35 
 

• Strandskydd (upp till 100 meter). 

Referenser 
• ArtDatabanken. 2021. Artportalen enligt rödlistan 2020. 
• Eklövs Fiske och Fiskevård. 2000. Inventering av fiskfauna, bottenfauna och vattenbiotop 

– Söderåsen 2000. 
• Länsstyrelsen Malmöhus län. 1997. Från Sandhammaren till Kullaberg. Skånska natur- 

och kulturmiljöer. 
• Länsstyrelsen Skåne. 2016. Bevarandeplan för Natura 2000-område Smedjebacken 

SE0430177. 
• Länsstyrelsen Skåne. 2018. Utvidgning av och ändrade föreskrifter för naturreservatet 

Hallabäckens dalgång. Bilaga 4 Skötselplan.  
• Länsstyrelsen Skåne. 2022. Kartor och underlag för planeringsarbete Grön infrastruktur. 

Information finns på Länsstyrelsen Skånes hemsida. 
• Olsson, K-A. M fl. (red). 2003. Floran i Skåne. Vegetation och utflyktsmål. Lund. 

• Svalövs kommun. 2017. Naturen i Svalövs kommun. Naturvårdsprogram del 1 och 2. 

 

SVA007 Svenstorps och Bolshus fälad (klass 2) 
 

Foto: Per Blomberg/Skånska bilder 

 
Motiv till klassning 
Höga biotop- och artvärden i de busk- och trädrika betesmarkerna vilket har motiverat bildande 
av naturreservat. Även i naturvårdsprogrammet 1997 var bedömningen klass 2. 
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Beskrivning 
Norr om Svalöv finns ett landskap med mjukt rundade kullar och mellanliggande sänkor. 
Området har en markerad höjdsträckning med främst betesmarker som utmärker sig i det 
skånska slättlandskapet. Strax väster om Svenstorp går berggrunden, som här är underkambrisk 
sandsten, i dagen. I berggrundsblottningen finns vackra böljeslagsmärken, vilka ännu visar 
vattenrörelserna i det grunda hav där sanden avsattes för knappt 600 miljoner år sedan. Området 
är omväxlande med fäladsmarker, fuktängar och mindre skogspartier spridda över området. Den 
varierade miljön utgör grunden för en rik och mångfaldig flora. Närmre 300 arter har 
rapporterats från området, däribland desmeknopp, jordtistel och granspira. Under senare år har 
dock stora delar av området vuxit igen och en del av den gamla fäladsmarken i närområdet har 
planterats med gran vilket har medfört en försämring av floran och gjort att arter som 
klockgentiana och kärrnäva troligen har försvunnit. Inom området finns en ekdunge, Övre 
Bolsingaskogen, som är en ädellövskog av naturskogskaraktär med arter som ask, alm, asp, apel, 
fågelbär, björk och lind. Området har betydelse som närströvområde för boende inom Svalövs 
tätort, samtidigt som det är en av de sista resterna naturmark i gränsen mot fullåkersbygden. 

Artvärden 
I området har påträffats ett 50-tal rödlistade arter sedan 1990 varav flertalet är fågelarter. Bland 
kärlväxterna finns klockgentiana (VU), granspira (NT), jordtistel (NT) och blågrönt mannagräs 
(VU). Fjärilar i området är humlerotfjäril (NT), silversmygare (NT), violettkantad guldvinge 
(NT), almsnabbvinge (NT) och sexfläckig bastardsvärmare (NT). I fågelfaunan återfinns arter 
som mindre hackspett (NT), spillkråka (NT), stare (VU), gulsparv (NT) och buskskvätta (NT). 

Ekologiska samband 
Området ligger i sydligaste spetsen av den stora värdetrakten för ädellövskog som bland annat 
Söderåsen också ingår i. Landskapsekologiska samband finns till andra gräsmarker i omgivningen 
i GI:s planeringsunderlag. Vattendragen utgör limniska spridningslänkar till Braån. 

Förutsättningar för bevarande 
Fortsatt betesdrift utan gödselpåverkan. Röjning av igenväxningsvegetation och friställning av 
värdefulla solitära träd. 

Status 
• Området omfattar det kommunala naturreservatet Svenstorp-Bolshus fälad (2001). 

Referenser 
• ArtDatabanken. 2021. Artportalen enligt rödlistan 2020. 
• Länsstyrelsen Malmöhus län. 1997. Från Sandhammaren till Kullaberg. Skånska natur- 

och kulturmiljöer. 
• Länsstyrelsen Skåne. 2001. Föreskrifter om bildande av naturreservatet Svenstorps - 

Bolshus 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. Lund. 
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• Svalövs kommun. 2017. Naturen i Svalövs kommun. Naturvårdsprogram del 1 och 2. 

 

SVA008 Kongaö och Bokholmens våtmark (klass 2) 
 

Foto: Alex Regnér/Länsstyrelsen Skåne 

 

Motiv till klassning 
Höga biotop- och artvärden i betesmarken samt i den fågelrika våtmarken. Området bedömdes 
även i naturvårdsprogrammet från 1997 som klass 2. 

Beskrivning 
Vid Kongaö finns hävdade naturbetesmarker med vegetationstyper som tuvtåtelfuktäng, gräs-
lågstarräng, rödvenhed och stagghed. Betesmarken är tydligt stenbunden och i princip helt 
öppen. Floran är representativ för välhävdade naturbetesmarker och här finns bl.a. slåttergubbe, 
granspira och gulmåra. Kongaö är främst känt för förekomsten av klockgentiana som är sällsynt i 
Skåne. Bokholmens våtmark är en anlagd våtmark som med sina 114 hektar är länets största. I 
början av 1900-talet bröts torv på Bokholmens mosse och en viss torrläggning gjordes genom 
dikning. Sedan dess har området brukats som åker och bete. Efter att våtmarken anlades fick 
området snabbt ett rikt fågelliv med bl.a. många rastande änder och häckande arter som 
svarthalsad dopping, smådopping, storspov, småfläckig sumphöna, sångsvan, skrattmås och 
svarthakad buskskvätta. Utter förekommer också i området. Bokholmens våtmark omges i norr 
av ädellövskog och i söder av betesmarker. 

Biotopvärden 
Naturbetesmarker med lång hävdkontinuitet och höga floravärden samt stor våtmark med rikt 
fågelliv. 
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Artvärden 
I området har 70 rödlistade arter noterats sedan 1990, varav merparten utgörs av fåglar. 9 
rödlistade kärlväxter har rapporterats, bl.a. klockgentiana (EN), stor bockrot (EN), slåttergubbe 
(VU), borsttåg (NT) och loppstarr (NT). Bland de häckande rödlistade fåglarna kan svarthalsad 
dopping (EN), smådopping (NT), storspov (EN), tofsvipa (VU), årta (EN), svart rödstjärt (NT) 
och buskskvätta (NT) nämnas. Utter (NT) har observerats i området. 

Ekologiska samband 
Gräsmarkerna i området har spridningssamband till närliggande gamla fäladsrester och 
betesmarker i det omkringliggande landskapet. Stora delar av området ingår i en limnisk 
värdetrakt i GI:s planeringsunder med spridningslänkar till Rönne å via Kvärkabäcken och 
Skärån.  

Förutsättningar för bevarande 
Fortsatt beteshävd utan gödsling. Ingen negativ påverkan på hydrologin. 

Status 
• Hela området är av riksintresse för naturvården, Söderåsen med vattendrag och Jällabjär 

(2000). 
• Delar är av riksintresse för friluftslivet, Söderåsen (2014). 

• Delar av området i öst tillhör landskapsbildsskyddsområdet Söderåsen (1971).  

Referenser 
• ArtDatabanken. 2021. Artportalen enligt rödlistan 2020. 
• Länsstyrelsen Malmöhus län. 1997. Från Sandhammaren till Kullaberg. Skånska natur- 

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

Information finns på Länsstyrelsen Skånes hemsida. 
• Olsson, K-A. M fl. (red). 2003. Floran i Skåne. Vegetation och utflyktsmål. Lund. 

• Svalövs kommun. 2017. Naturen i Svalövs kommun. Naturvårdsprogram del 1 och 2. 

 



Naturvärdesöversikt 
År: 2022  Sida 21 av 35 
 

SVA009 Ekeshögarna (klass 2) 
 

Foto: Per Blomberg/Skånska bilder 

 
Motiv till klassning 
Området är utpekat som Natura 2000-område för en av få förekomster av sandnejlika i västra 
Skåne. Områdets begränsade areal gör att bedömningen blir klass 2. Området var inte med i 
naturvårdsprogrammet 1997 men har uppmärksammats i de kommunala 
naturvårdsprogrammen. 

Beskrivning 
Området består av en öppen betesmark i backig och böljande terräng. Marken är sandig vilket 
skapar förutsättningar för en speciell flora med bland annat den sällsynta sandnejlikan, som 
huvudsakligen förekommer i sydöstra Skåne. I den östra delen av området finns ett bestånd med 
tall och enstaka granar. I nordöstra hörnet finns tre fornhögar som hävdas med slåtter. Här finns 
också en rest av ett jordhägn som troligen är ett gammalt vångagärde. 

Biotopvärden 
Sandig betesmark med torrängsflora. 

Artvärden 
Förutom sandnejlika (VU) finns här backtimjan (NT), etternässla (NT), vanlig backsippa (VU) 
och åkerkulla (NT). 

Ekologiska samband 
Isolerat naturområde utan spridningssamband till liknande habitat. Andra värdefulla gräsmarker 
finns dock nära i söder vid Allarps mosse i Kävlinge kommun.  



Naturvärdesöversikt 
År: 2022  Sida 22 av 35 
 
Förutsättningar för bevarande 
Fortsatt beteshävd utan gödselpåverkan. 

Status 
• Området ingår i Natura 2000-område Ekeshögarna SE0430164 (2004). 
• Hela området är av riksintresse för naturvården, Västra Karaby – Dagstorps backar – 

Dagstorps mosse (2000). 

Referenser 
• ArtDatabanken. 2021. Artportalen enligt rödlistan 2020. 
• Länsstyrelsen Skåne. 2016. Bevarandeplan för Natura 2000-området Ekeshögarna 

SE0430164. 
• Länsstyrelsen Skåne. 2022. Kartor och underlag för planeringsarbete Grön infrastruktur. 

Information finns på Länsstyrelsen Skånes hemsida. 
• Olsson, K-A. 2011. Sandnejlika i Skåne. Botaniska notiser 144:1. 

• Svalövs kommun. 2017. Naturen i Svalövs kommun. Naturvårdsprogram del 1 och 2. 

 

SVA010 Jällabjär (klass 2) 
 

Foto: Carina Zätterström/Länsstyrelsen Skåne 

 
Motiv till klassning 
Höga biotop- och artvärden i hagmarker och ädellövskog som har motiverat Natura 2000-
område och naturreservat. Den breda naturvårdsbedömningen i naturvårdsprogrammet 1997 
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var klass 1 men nuvarande bedömning av de biologiska värdena i ett regionalt perspektiv är klass 
2. Topografi, landskapsbild och geologi bidrog till den höga klassningen tidigare. 

Beskrivning 
Området utgörs till största delen av Jällabjärs naturreservat. De öppna markerna omkring berget 
utgör en rest av gammal kulturbygd. Den konformade höjdryggen är en vulkanrest, som reser 
sig omkring 50 meter över sina omgivningar. Formationen är en så kallad ”basaltkupp” och på 
toppen syns basaltens förklyftning. Genom sin höga halt av växtnäringsämnen skapar basalten 
förutsättningar för en yppig vegetation. Jällabjär brukades för drygt hundra år sedan som 
betesmark men är numera huvudsakligen skogklätt med bland annat bokskog på de högre torrare 
partierna samt alskog på de lägre och fuktigare markerna. Nedanför sluttningarna finns 
fortfarande välhävdade betesmarker. 

Biotopvärden 
Äldre ädellövskog med främst bok och ek samt inslag av al på fuktigare partier. Gräsmarker med 
lång hävdkontinuitet. 

Artvärden 
Ett 40-tal rödlistade arter är kända från området sedan 1990. Bland kärlväxterna återfinns 
borsttåg (NT), ängsstarr (NT), revig blodrot (VU), backtimjan (NT), granspira (NT) och 
slåttergubbe (VU). Lavfloran är artrik med bland annat rosa lundlav (VU), bokkantlav (NT), 
bokvårtlav (NT) och stiftklotterlav (NT). Många skivlingar har påträffats i betesmarken, till 
exempel mjölrödskivling (NT), trådvaxskivling (VU), praktvaxskivling (NT) och lutvaxskivling 
(NT). Några fjärilar som har rapporterats är violettkantad guldvinge (NT), almsnabbvinge (NT) 
och sexfläckig bastardsvärmare (NT). 

Ekologiska samband 
Området ingår i värdetrakt för ädellövskog med närhet till Söderåsens nationalpark med äldre 
ädellövskog och Rönneådalgången med både äldre ädellövskog och gräsmarker med lång 
hävdkontinuitet. Vattendragen är limniska värdetrakter i GI:s planeringsunderlag och 
spridningslänkar till Rönne å via bland annat Humlebäcken och Lilla Bäljaneå. 

Förutsättningar för bevarande 
Fortsatt beteshävd utan gödselpåverkan. Bevara äldre lövskog med död ved. 

Status 
• Området ingår i Natura 2000-område Gällabjär SE0430098 (2004). 
• Området ingår i naturreservatet Jällabjär (2021). 

• Hela området är av riksintresse för naturvården, Söderåsen med vattendrag och Jällabjär 
(2000). 

Referenser 
• ArtDatabanken. 2021. Artportalen enligt rödlistan 2020. 
• Länsstyrelsen Skåne. 2005. Bevarandeplan för Natura 2000-område Gällabjär 

SE0430098. 
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• Länsstyrelsen Skåne. 2021. Bildande av naturreservatet Jällabjär. Bilaga 2 skötselplan. 

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

• Svalövs kommun. 2017. Naturen i Svalövs kommun. Naturvårdsprogram del 1 och 2. 

 

SVA011 Klåveröd (klass 2) 
 

Foto: Per Blomberg/Skånska bilder 

 
Motiv till klassning 
Höga biotop- och artvärden knutna till äldre ädellövskog. Speciellt lokalklimat i sprickdalar.  

Beskrivning 
Den nordvästra delen av Klåveröds strövområde har en varierad topografi med flera sprickdalar 
där berget går i dagen. Området domineras av bokskog omväxlande med granplanteringar. 
Längst ner i sprickdalarna finner man kärr med bl.a. björk, viden och al. I området ligger 
Höjehall som är beläget cirka 210 meter över havet och bjuder på en imponerande utsikt. Flera 
vandringsleder löper genom området som ingår i Stiftelsen Skånska landskaps strövområde. 

Biotopvärden 
Äldre bokskog i kuperad terräng med speciella mikroklimat. 

Artvärden 
Totalt har ett tjugotal rödlistade arter noterats i området sedan 1990. I området förekommer 
bland annat fåglar som entita (NT), spillkråka (NT) och grönsångare (NT), lavar som bokvårtlav 
(NT) och stiftklotterlav (NT), svampar som dystersopp (NT) och växter som borsttåg (NT). 
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Ekologiska samband 
Området ingår i värdetrakt för ädellövskog i GI:s planeringsunderlag med spridningssamband 
både till Klöva hallar i norr och Söderåsens nationalpark i sydöst. Områdets gräsmarker har 
spridningssamband till andra gräsmarker längs Klövabäcken. Stora delar av området ingår i 
limnisk värdetrakt och Klövabäcken är spridningslänk till Rönne å.  

Förutsättningar för bevarande 
Bevara äldre ädellövskog med förekomst av död ved. 

Status 
• Hela området är av riksintresse för naturvården, Söderåsen med vattendrag och Jällabjär 

(2000). 
• Hela området är av riksintresse för friluftslivet, Söderåsen (2014). 

• Hela området tillhör landskapsbildsskyddsområde, Söderåsen (1971). 
• Strandskydd längs bäcken (upp till 100 meter). 

• Stora delar ingår i Klåveröds strövområde. 

Referenser 
• ArtDatabanken. 2021. Artportalen enligt rödlistan 2020. 
• Eklövs Fiske och Fiskevård. 2000. Inventering av fiskfauna, bottenfauna och vattenbiotop 

- Söderåsen 2000.  
• Holmström, E. 2006. Bokhögstubbar i Klåveröds strövområde - utbredning, egenskaper 

och betydelse för rödlistade vedlevande skalbaggar. Institutionen för sydsvensk 
skogsvetenskap, SLU Alnarp. 

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

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

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

• Svalövs kommun. 2017. Naturen i Svalövs kommun. Naturvårdsprogram del 1 och 2. 
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SVA012 Liaängen (klass 2) 
 

Foto: Länsstyrelsen Skåne 

 
Motiv till klassning 
Höga biotop- och artvärden i gräsmarken med lång hävdkontinuitet har motiverat naturreservat 
och Natura 2000-område. Rikkärret fick klass 1 i rapporten Skånes rikkärr 2009. I 
naturvårdsprogrammet 1997 var den breda naturvårdsbedömningen klass 1. Områdets 
begränsade areal bidrar till en lägre bedömning i den nuvarande klassningen. 

Beskrivning 
Liaängen är resterna av förr vidsträckta ängsmarker som bredde ut sig i Vegeåns dalgång. Ängen 
och de intilliggande betesmarkerna utgörs av sidvallsäng, öppen hagmark samt blandlövhage och 
ligger på sluttningarna ner mot Vege å i det uppodlade landskapet nordväst om Kågeröd. En del 
av området utgörs av ett extremrikkärr. Rikkärret är kupolformat vilket innebär att det går upp i 
kanterna och är högre mitt på kärrytan för att sedan slutta nedåt igen, som en kupol. Rikkärret 
är soligent och artrikt med en riklig förekomst av majviva. Andra vanliga arter i rikkärret är 
tätört, ängsvädd, kärrspärrmossa och späd skorpionmossa. Natura 2000-arterna 
kalkkärrsgrynsnäcka och smalgrynsnäcka finns i kärret. Liaängen är ett ganska speciellt kärr för 
Skåne på grund av sin kupolform och artrikedom. Andra växter som finns i området är bl.a. 
klasefibbla, svinrot, slåtterblomma, kärrknipprot, ängsskära, smörbollar och ängsmyskgräs. 
Vegetationen i rikkärrets ytterkant är näringspåverkad. Ett mindre område brukas sedan början 
1990-talet åter som slåttermark med efterbete. 

Biotopvärden 
Naturbetesmark på tidigare ängsmark med ett artrikt extremrikkärr. 
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Artvärden 
Totalt finns ett 20-tal rödlistade arter i området noterade sedan 1990, bland annat 
kalkkärrsgrynsnäckan (NT) som är en karaktärsart för kalkkärren. Bland de rödlistade 
kärlväxterna finns hartmansstarr (VU), majviva (NT), klasefibbla (NT) och ängsstarr (NT). 
Insekter som har rapporterats är violettkantad guldvinge (NT), sexfläckig bastardsvärmare (NT), 
mindre bastardsvärmare (NT) och bredbrämad bastardsvärmare (NT). I kärret finns också 
kalkkällmossa (LC) och flikbålmossa (VU).  

Ekologiska samband 
Relativt isolerad hävdad gräsmark med rikkärr. Området ligger i utkanten av värdetrakt för 
ädellövskog enligt GI:s planeringsunderlag. Vege å är limnisk värdetrakt och spridningslänk. 

Förutsättningar för bevarande 
Fortsatt hävd utan gödselpåverkan och ingen negativ påverkan på hydrologin. Fortsatt slåtter 
med efterbete i rikkärret. 

Status 
• Hela området ingår i Natura 2000-område Liaängen SE0430144 (2004). 
• Hela området ingår i naturreservatet Lia-Ängen, Bålby (1992).  
• Hela området är av riksintresse för naturvården, Söderåsen med vattendrag och Jällabjär 

(2000). 

• Strandskydd längs ån (upp till 100 meter). 

Referenser 
• ArtDatabanken. 2021. Artportalen enligt rödlistan 2020. 
• Bager, H & Persson, A. 2009. Skånes rikkärr. Rapport 2009:41, Länsstyrelsen Skåne. 
• Länsstyrelsen Malmöhus län. 1997. Från Sandhammaren till Kullaberg. Skånska natur- 

och kulturmiljöer. 
• Länsstyrelsen Malmöhus län. 1998. Bildande av naturreservatet Lia-Ängen, Bålby.  
• Länsstyrelsen Malmöhus län. 1998. Fastställelse av skötselplan för naturreservatet Lia-

Ängen, Bålby. 
• Länsstyrelsen Skåne. 2018. Bevarandeplan för Natura 2000-området Liaängen 

SE0430144 
• 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.  
• Svalövs kommun. 2017. Naturen i Svalövs kommun. Naturvårdsprogram del 1 och 2. 

• VISS. 2022. Vege å. VattenInformationsSystem Sverige hemsida. 
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SVA013 Blinkarps fälad (klass 2) 
  

Foto: Per Blomberg/Skånska bilder 

 
Motiv till klassning 
Höga biotop- och artvärden kopplat till gräsmark med lång hävdkontinuitet. Området bedömdes 
ha klass 1 i naturvårdsprogrammet 1997 men nuvarande bedömning utifrån de biologiska 
värdena är klass 2. Området är stort och inte särskilt gödselpåverat vilket gör att framtida 
bedömning kan bli högre. 

Beskrivning 
En öppen välhävdad fäladsmark vilken ligger i en stenig sluttning i kanten av Söderåsen. 
Artrikedomen är stor med riklig förekomst av arter som knägräs, slåttergubbe och darrgräs. 
Borsttåg, knagglestarr och loppstarr finns också tillsammans med Sankt Pers nycklar och 
ängsnycklar. Svampfloran är osedvanligt rik och varierad och med många arter vaxskivlingar, 
bland annat praktvaxskivling och tunnvaxskivling. Förekomst av vaxskivlingar indikerar marker 
med mycket lång beteskontinuitet utan tillförsel av gödselmedel. 

Biotopvärden 
Naturbetesmark med lång hävdkontinuitet. Främst hedvegetation med ljunghed, rödvenhed och 
stagghed med inslag av rödvenäng och gräs-lågstarräng. 

Artvärden 
Totalt har ett 30-tal rödlistade arter har noterats i området sedan 1990. Ett mycket stort antal 
svampar (cirka 25 st) har påträffats i området. Flera rödlistade vaxskivlingar har noterats, 
däribland tennvaxskivling (EN), grålila vaxskivling (VU), strålvaxskivling (VU), 
scharlakansvaxskivling (NT), praktvaxskivling (NT) och fager vaxskivling (NT). Andra 
rödlistade svampar som har noterats är t.ex. knubbig hårjordtunga (VU) och violett fingersvamp 
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(VU). Bland de rödlistade kärlväxterna i området kan ängsnattviol (NT), borsttåg (NT), 
blågrönt mannagräs (VU), backtimjan (NT), granspira (NT), slåttergubbe (VU), klofibbla (NT), 
svinrot (NT) och småvänderot (VU) nämnas.  

Ekologiska samband 
Områdets gräsmarker har spridningssamband med andra gräsmarker på Söderåsen i GI:s 
planeringsunderlag. 

Förutsättningar för bevarande 
Fortsatt beteshävd utan gödslingspåverkan. 

Status 
• Hela området är av riksintresse för naturvården, Söderåsen med vattendrag och Jällabjär 

(2000). 

Referenser 
• ArtDatabanken. 2021. Artportalen enligt rödlistan 2020. 
• Länsstyrelsen Malmöhus län. 1997. Från Sandhammaren till Kullaberg. Skånska natur- 

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

Information finns på Länsstyrelsen Skånes hemsida.  
• Olsson, K-A. M fl. (red). 2003. Floran i Skåne. Vegetation och utflyktsmål. Lund. 
• Svalövs kommun. 2017. Naturen i Svalövs kommun. Naturvårdsprogram del 1 och 2. 

• Svensson, J. 2016. Blinkarp vid Söderåsen. Puggehatten 29 (3). 
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SVA014 Knutstorp (klass 2) 
 

Foto: Per Blomberg/Skånska bilder 

 
Motiv till klassning 
Höga biotopvärden med äldre ekar och potential för höga artvärden. I naturvårdsprogrammet 
1997 var den breda naturvårdsbedömningen klass 3 men det byggde främst på ängs- och 
hagmarksinventeringen och fältskiktets värden medan dagens bedömning främst bygger på de 
gamla ekarna och deras förutsättningar för en rik insektsfauna samt lav- och svampflora. 

Beskrivning 
En liten, väl betad, ekhage norr om Knutstorps slott. Hagmarken domineras av gamla vidkroniga 
ekar, men enstaka askar förekommer också. De äldsta ekarna i området tros ha grott i mitten på 
1500-talet. Spridda hagtornsbuskar och rosor karaktäriserar den ganska glesa betesmarken. 
Vegetationen är gräsdominerad med inslag av både rödvenhed och rödvenäng vid sidan av 
fuktäng av tuvtåtelkaraktär. I den östra delen finns ett minnesmärke över Tycho Brahe. Det finns 
en intressant insektsfauna med arter knutna till de gamla träden i Knutstorp. Här har bland annat 
ängern Trinodes hirtus, skeppsvarvsfluga, rödaxlad lundknäppare och större sågsvartbagge 
noterats vid inventeringar. De gamla ekstammarna hyser också en intressant lavflora och 
sällsynta svampar som ekticka och tårticka. 

Biotopvärden 
Ekhage med flera gamla ihåliga ekar med mulm. 

Artvärden 
Ett 30-tal rödlistade arter har påträffats sedan 1990 där flertalet är fågelarter med få 
observationer av varje art. Bland annat finns falsk allékrimmerlav (VU), tät korallorangelav 
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(VU), tårticka (VU), ekticka (NT) och insekterna Trinodes hirtus (NT), skeppsvarvsfluga (NT) 
och större sågsvartbagge (NT) i området. 

Ekologiska samband 
Området ingår i värdetrakt för ädellövskog och ek/ädellövträd i öppna landskap, med 
spridningssamband till ädellövträdmiljöer på Söderåsen. Områdets gräsmarker har 
spridningssamband med gräsmarker på Söderåsen och söderut mot Svenstorp-Bolshus fälad. 
Vege å är limnisk värdetrakt och spridningslänk i GI:s planeringsunderlag.  

Förutsättningar för bevarande 
Fortsatt hävd och bevarande av de äldre träden med föryngring på sikt. 

Status 
• Stora delar av området är av riksintresse för naturvården, Söderåsen med vattendrag och 

Jällabjär (2000). 
• Två skogliga biotopskyddsområden finns i området, SK 27-2021 och SK 93-2020.  

• Strandskydd i norr längs Vege å (upp till 100 meter). 

Referenser 
• 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 

• ArtDatabanken. 2021. Artportalen enligt rödlistan 2020. 
• Arup, U. 2013. Lavfloran i 10 områden i västra Skåne. På uppdrag av 

Naturskyddsföreningen i Skåne. 
• Eklövs Fiske och Fiskevård. 2000. Inventering av fiskfauna, bottenfauna och vattenbiotop 

– Söderåsen 2000. 
• Länsstyrelsen Malmöhus län. 1997. Från Sandhammaren till Kullaberg. Skånska natur- 

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

Information finns på Länsstyrelsen Skånes hemsida.  
• Svalövs kommun. 2017. Naturen i Svalövs kommun. Naturvårdsprogram del 1 och 2. 

• VISS. 2022. Vege å. VattenInformationsSystem Sverige hemsida. 
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SVA015 Trolleholm (klass 2) 
 

Foto: Per Blomberg/Skånska bilder 

 
Motiv till klassning 
Höga biotop- och artvärden främst knutna till äldre träd. Området bedömdes ha klass 1 i den 
breda naturvårdsbedömningen i naturvårdsprogrammet 1997 men den begränsade arealen och 
förändrad gränsdragning har medfört klass 2 i nuvarande bedömning av de biologiska värdena. 

Beskrivning 
I kommunens södra del, i anslutning till Trolleholms slott, ligger detta område med 
huvudsakligen ädellövskog. Här har bäcken skurit sig djupt ner i skifferberggrunden och gett 
upphov till ravinsluttningar med blottade lerskifferlager. Bokskog täcker större delen av 
ravinsidorna, men längs bäcken växer även al och ask. Väster om ravinen finns i områdets 
nordöstra del ett översilningskärr med uppträngande kalkrikt grundvatten. Ravinområdet berör 
även Eslövs kommun (Farstorpsområdet, se Eslövs kommun nr 12). I öster finns en stor, 
blockig, öppen hagmark med framför allt björk och ek. Ett större viltvatten har anlagts i 
hagmarken, som för övrigt nyttjas som vilthägn för dovhjort. Området innehåller 
stenmursrester, drivningsfålla, jakttorn och smådiken. Tuvtåteläng dominerar vegetationen. 
Hagmarken är den sista resten av den förr vidsträckta fäladsmark som utbredde sig söder och 
sydost om Trolleholm, men som nu är uppodlad eller skogsplanterad. 

Biotopvärden 
Ädellövskog med förekomst av gamla ihåliga träd, död ved och inslag av många trädarter. 
Gräsmarker med lång hävdkontinuitet. 
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Artvärden 
Ett stort antal naturvårdsarter varav 15 rödlistade arter har noterats sedan 1990, bland annat 
lungrot (VU), organgepudrad klotterlav (NT), stiftklotterlav (NT), liten blekspik (VU), 
bokvårtlav (NT), almlav (VU), askvårtlav (EN), oxtungsvamp (NT), tårticka (VU), korallticka 
(NT), sydlig sotticka (NT), hartsticka (EN), prydnadsbock (NT), mindre hackspett (NT) och 
spillkråka (NT).  

Ekologiska samband 
Området ingår i värdetrakt för ek/ädellövträd i öppna landskap och den äldre ädellövskogen i 
söder samverkar med alléer och slottspark med många äldre ädellövträd norrut kring 
Trolleholms slott. Vallabäcken ingår i limnisk värdetrakt och är spridningslänk till Saxån i GI:s 
planeringsunderlag. 

Förutsättningar för bevarande 
Bevarande av äldre träd och död ved. 

Status 
• Strandskydd längs bäcken/ån (upp till 100 meter). 

Referenser 
• ArtDatabanken. 2021. Artportalen enligt rödlistan 2020. 
• Brunet, J. 2021. Trolleholms skogar under 300 år – skogsbrukets utveckling på ett 

skånskt gods. Arbetsrapport nr 55, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap SLU 
Alnarp.  

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

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

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

• Svalövs kommun. 2017. Naturen i Svalövs kommun. Naturvårdsprogram del 1 och 2. 
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SVA016 Grindhus (klass 2) 
 

Foto: Carina Zätterström/Länsstyrelsen Skåne 

 
Motiv till klassning 
Höga biotop- och artvärden knutna till betesmark med lång hävdkontinuitet. 
Naturvårdsbedömningen i naturvårdsprogrammet 1997 var klass 1 i samverkan med Traneröds 
mosse. Här har en bedömning gjorts utifrån de biologiska värdena i betesmarken och dess 
storlek. 

Beskrivning 
Grindhus ligger i anslutning till ett litet stråk öppen mark strax söder om Traneröds mosse. 
Området är svagt kuperat och sluttar något åt sydväst. Omgivande landskap är till stora delar 
skogsplanterat. Hagmarken är glest till tätt trädbevuxen med gran, al, björk, bok och ek, men 
även lärk förekommer. Här finns också välbevarade rester av Söderåsens forna vidsträckta 
fäladsmarker, vilka delvis utgjordes av ljunghedar. Vegetationen och floran på fäladsmarken är 
karakteristisk och representativ med arter som bland annat slåttergubbe, kattfot, granspira, 
ljung, lingon och blåbär.  

Biotopvärden 
Naturbetesmarker med flera olika vegetationstyper och lång hävdkontinuitet. 

Artvärden 
Totalt 47 rödlistade arter noterats sedan 1990 varav åtta kärlväxter, fem svampar, sju insekter 
och resten fågelarter. Rödlistade arter finns främst i anslutning till kulturmarkerna i söder med 
bl.a. grålila vaxskivling (VU), scharlakansvaxskivling (NT), granspira (NT), loppstarr (NT), 
borsttåg (NT), slåttergubbe (VU), sommarfibbla (NT), mindre blåvinge (NT), ängsmetallvinge 
(NT) och violettkantad guldvinge (NT).  
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Ekologiska samband 
Gräsmarkerna i området är relativt isolerade men har bl.a. spridningssamband till Traneröds 
mosse och Lilla Klåveröd.  Området ingår i värdetrakt för ädellövskog i GI:s planeringsunderlag 
och har spridningssamband med andra ädellövskogar på Söderåsen. Vattendraget utgör limnisk 
värdetrakt och spridningslänk till Rönne å via Skärån. 

Förutsättningar för bevarande 
Fortsatt beteshävd utan gödselpåverkan. Goda förutsättningar för bevarande på grund av 
naturreservatet. 

Status 
• Området ingår i Natura 2000-område Traneröds mosse SE0430106 (2004). 
• Området ingår i naturreservatet Traneröds mosse, Grindhus och Lilla Klåveröd (2006). 

• Hela området är av riksintresse för naturvården, Söderåsen med vattendrag och Jällabjär 
(2000). 

• Hela området är av riksintresse för friluftslivet, Söderåsen (2014). 
• Hela området ingår i landskapsbildsskyddsområdet Söderåsen (1971).  
• Området ingår i Klåveröds strövområde. 

• Strandskydd (upp till 100 meter). 

Referenser 
• ArtDatabanken. 2021. Artportalen enligt rödlistan 2020. 
• Länsstyrelsen Malmöhus län. 1997. Från Sandhammaren till Kullaberg. Skånska natur- 

och kulturmiljöer. 
• Länsstyrelsen Skåne. 2006. Bildande av naturreservatet Traneröds mosse, Grindhus och 

Lilla Klåveröd. 
• Länsstyrelsen Skåne. 2006. Fastställelse av skötselplan för naturreservatet Traneröds 

mosse, Grindhus och Lilla Klåveröd. 
• Länsstyrelsen Skåne. 2016. Bevarandeplan för Natura 2000-område Traneröds mosse 

SE0430106. 
• Länsstyrelsen Skåne. 2022. Kartor och underlag för planeringsarbete Grön infrastruktur. 

Information finns på Länsstyrelsen Skånes hemsida.  
• Olsson, K-A. M fl. (red). 2003. Floran i Skåne. Vegetation och utflyktsmål. Lund. 

• Svalövs kommun. 2017. Naturen i Svalövs kommun. Naturvårdsprogram del 1 och 2. 
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