
Naturvärdesöversikt 
År: 2022  Sida 1 av 37 
 

Örkelljunga kommun 
 

Allmän beskrivning 
Örkelljunga kommun ligger i den norra delen av länet och gränsar till både Hallands och 
Kronobergs län. Den norra delen ligger inom Nordöstskånes barrskogslandskap, medan den 
södra tillhör mellanbygderna med mer odlingsmark och bokskog. Den nordvästra delen 
domineras av Hallandsås östsluttning. Hela kommunen ligger inom urbergsområdet, där 
markerna är relativt magra. På grund av den höga nederbörden och begränsad avrinning finns 
här en hel del myrmarker. Kommunen ligger på vattendelaren mellan fyra olika vattensystem. 
Pinnån avvattnar via Rönne å stora delar av de södra och mellersta delarna av kommunen. I öster 
avvattnas bland annat Värsjön via Helge å till Hanöbukten, medan Stensån avvattnar sjöarna i 
norr mot Laholmsbukten. Den norra delen med Store sjö och Fedingesjön avvattnas till Lagan i 
Småland. Kommunen är rik på sjöar, av vilka Store sjö, Värsjön, Hjälmsjön och Fedingesjön är 
de största. Odlingsbygderna är små och ligger spridda i landskapet. De kvarvarande 
naturbetesmarkerna är få liksom naturskogsresterna med främst bok. Inom kommunen finns 
åtskilliga förekomster av järnslagg, som berättar om en utbredd järnhantering i äldre tider. 
Kyrkorna ligger glest och gårdarna utgörs huvudsakligen av ensamgårdar. Stationssamhällen 
växte fram när järnvägen byggdes och flera blev centralorter i bygden med en rad småindustrier. 
Skog upptar närmre 60% av ytan i kommunen. Granskog dominerar, men här finns även 
bokskogar, blandskogar, klibbalskogar och tallskogar. Örkelljunga hamnar mitt emellan två olika 
skogsregioner; södra lövskogsregionen samt södra barrskogsregionen. En stor del av skogen 
utgörs av produktionsskog men här och var finns ännu skog med höga naturvärden. 

 

Biologiskt särskilt värdefulla områden 
Klass 1 
ORK001 Långalts myr 

ORK002 Stensmyr 

ORK003 Värsjön 
 

Klass 2 
ORK004 Lärkesholmssjön med omgivningar 

ORK005 Pinnån 

ORK006 Åsljungaklippan 

ORK007 Grytåsa 

ORK008 Ingeborrarp 
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ORK009 Trollsjöskogen 

ORK010 Liamossen 

ORK011 Smedhultamossen 

ORK012 Bokskog vid Healtebäcken 

ORK013 Fäjemyr 

ORK014 Attarpamossen 

ORK015 Jällabjär 

ORK016 Spångabygget 

ORK017 Hjälmsjön med bokskog 

ORK018 Stensån 

ORK019 Pinnån syd 

ORK020 Bokskog mellan Ingeborrarp och Åkarp 

ORK021 Pinnån norr 
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ORK001 Långalts myr (klass 1) 
 

 
Foto: Per Blomberg/Skånska bilder 

 
Motiv till klassning 
Höga biotopvärden i den stora myrmarken med liten negativ påverkan av dikning och torvtäkt. 
Den vidare naturvärdesbedömningen i det regionala naturvårdsprogrammet 1996 var också  
klass 1. 

Beskrivning 
En öppen och svagt välvd högmosse med orörd karaktär vid Långalt. Det öppna mosseplanet 
domineras av ris och tuvull men även stora lösbottenhöljor med vitag. Det finns inslag av 
fastmarksholmar med barrskog med höga biologiska värden. Tuvorna på myren består av arter 
som ljung, klockljung, tuvsäv, tuvull, praktvitmossa och rubinvitmossa. Randskogen utgörs av 
tallskog med inslag av glasbjörk. Den ställvis välutvecklade laggen domineras av 
fattigkärrvegetation med olika starrarter, ängsull, myrlilja, kråkklöver och uddvitmossa. I det 
stora fattigkärret på Långalts myr växer arter som ängsull och dystarr. I anslutning till mossen 
ingår även ett par mindre sumpskogsområden samt bokskog. I bokskogspartierna finns det gott 
om värdefulla strukturer som t.ex. äldre och grova ädellövträd, högstubbar, torrakor och lågor. 
Variation i slutenhet och fuktighetsgrad bidrar till mångformigheten inom området. Området 
har en värdefull fågelfauna med bland annat orre och skogsduva. Här förekommer också många 
naturvårdsintressanta arter, som koralltaggsvamp, lunglav, bokvårtlav och bokkantlav. Den 
nordöstra delen av myren är kraftigt dikad. I områdets nordöstra del ingår Sänkemossen som 
utgörs främst av tallbevuxen mosse omgiven av mer eller mindre björkbevuxna laggkärr vilka 
hyser en fattig vegetation med bl.a. dvärgigelknopp. 
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Biotopvärden 
Kommunens mest värdefulla myrkomplex. I anslutning finns naturskogsartad blandskog med en 
riklig mängd död ved i olika former. 

Artvärden 
Ett flertal naturvårdsarter varav ett 20-tal rödlistade arter har noterats sedan 1990. Häckande 
fågelarter är bland annat trana, orre, tjäder, nattskärra, enkelbeckasin, storspov (VU), 
ängspiplärka (NT), buskskvätta (NT), duvhök (NT), gröngöling (NT), spillkråka (NT) och 
mindre hackspett (NT). I skogen påträffas arter som pulverädellav (VU), brandticka (NT), 
kornknutmossa (NT), vedlavklubba (VU), lunglav (NT), bokkantlav (NT), bokvårtlav (NT) 
m.fl.  

Ekologiska och samband 
Stort sammanhängande område med myrmarker och skogsområden med höga biologiska värden 
i ett landskap med många liknande områden som har spridningssamband. Området ingår i 
värdetrakt för våtmarker och sumpskog samt i en preliminär värdetrakt för ädellövskog i GI:s 
planeringsunderlag. Limniska skridningslänkar finns till Stensån och till Store sjö. 

Förutsättningar för bevarande 
Ingen negativ påverkan på hydrologin. Viss röjning av granplantor i bokskog. Bevarande av 
gamla träd och död ved. 

Status 
• Stora delar av området ingår i myrskyddsplanen, Långalts myr och Sänkesmossen (2007). 

Referenser 
• ArtDatabanken. 2021. Artportalen enligt rödlistan 2020. 
• Johansson, J. 2014. Långaltsmyr-området mosse, laggkärr och skog.  
• Johansson, J. 2015. Tjäderskogar och orrmyrar – ett landskapsperspektiv på Nordskånes 

skogsbygd. LONA-projekt 2013–2014. Hässleholms och Örkelljunga kommuner. 
• Länsstyrelsen Kristianstads län. 1996. Från Bjäre till Österlen – Skånska natur- och 

kulturmiljöer. 
• 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.  
• Olsson, C. 2014. Långalts myr - markanvändning och historia. Rapport 2014:6, 

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

• Örkelljunga kommun. 2018. Naturvårdsprogram för Örkelljunga kommun.  
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ORK002 Stensmyr (klass 1) 
 

 
Foto: Per Blomberg/Skånska bilder 

 
Motiv till klassning 
Höga habitatvärden i det stora myrmarksområdet vilket har motiverat Natura 2000-område. 
Den vidare naturvärdesbedömningen i det regionala naturvårdsprogrammet 1996 var också  
klass 1. 

Beskrivning 
Stor öppen och platt mosse i kommunens östligaste del på gränsen till Hässleholms kommun. 
Större delen av mossen ligger i Hässleholms kommun (se HAS002). Vid kommungränsen finns 
en myrgöl med omkringliggande kärrdråg med blommande myrlilja och ängsull. Laggkärren är 
till största del björkbevuxna. Diken finns främst i myrens västra del där det bedrivits torvtäkt. 
Området har en rik fjärilsfauna med arter som bl.a. starrgräsfjäril och hedblåvinge. Myren har 
även en intressant fågel- och trollsländefauna knutna till de ostörda myrmiljöerna respektive 
brunvattensjöar och gungflyn. 

Biotopvärden 
Större relativt opåverkad myrmark med en mångformiga skogspartier i kanterna och på holmar. 

Artvärden 
Ett flertal naturvårdsarter varav 9 rödlistade arter har påträffats i Örkelljunga-delen sedan 1990. 
Bland dessa kan nämnas buskskvätta (NT), nötkråka (NT), sävsparv (NT) och ängspiplärka (NT).  

Ekologiska samband 
Området ligger i ett landskap med många myrmarker och ingår i värdetrakt för våtmarker och 
sumpskog i GI:s planeringsunderlag. Vattendragen är limniska värdetrakter med 
spridningslänkar till Hörlingeån via Glysbäcken och Rökeån. 
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Förutsättningar för bevarande 
Inga negativa ingrepp i hydrologin. Bevarande av gamla träd och död ved. 

Status 
• Stora delar av området ingår i Natura 2000-område Stensmyr SE0420289 (2004). 
• Hela området är av riksintresse för naturvården, Stensmyr-Vejshultamyr (2000). 

• Området ingår i myrskyddsplanen, Stensmyr och Vejshulta myr (2007). 

Referenser 
• ArtDatabanken. 2021. Artportalen enligt rödlistan 2020. 
• Johansson, J. 2015. Tjäderskogar och orrmyrar – ett landskapsperspektiv på Nordskånes 

skogsbygd. LONA-projekt 2013–2014. Hässleholms och Örkelljunga kommuner. 
• Länsstyrelsen Kristianstads län. 1996. Från Bjäre till Österlen – Skånska natur- och 

kulturmiljöer. 
• Länsstyrelsen Skåne. 2018. Bevarandeplan för Natura 2000-området Stensmyr 

SE0420289. 
• 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.  

• Örkelljunga kommun. 2018. Naturvårdsprogram för Örkelljunga kommun.  

 

ORK003 Värsjön (klass 1) 
 

 
Foto: Per Blomberg/Skånska bilder 
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Motiv till klassning 
Värdefull sjö med höga biotop- och artvärden vilket har motiverat Natura 2000-område. Den 
bredare naturvärdesbedömningen i det regionala naturvårdsprogrammet 1996 var klass 2 men 
med ökad kunskap om områdets biologiska värden har en uppvärdering skett. Värsjön har i 
arbetet med miljömålet ”Levande sjöar och vattendrag” pekats ut av Naturvårdsverket som ett 
nationellt särskilt värdefullt vatten. 

Beskrivning 
En källsjö med klart, näringsfattigt vatten och låga fosforhalter. Värsjön är grund och stenrik och 
har ett tiotal öar. Stränderna är mångformiga med många uddar, skyddade vikar, vassar och 
sävruggar samt ofta blockrika med växter som notblomster och pors. Vid sjöns utlopp finns ett 
sandområde, där den sällsynta blågröna ”makroalgen” sjöhjortron (Nostoc zetterstedti) 
förekommer. Bland fisken dominerar abborre, gädda och mört men även sutare, gers, lake, gös 
och ål finns. Värsjön var, under åtminstone 1990-talet och fram till i februari år 2000, Skånes 
absolut främsta flodkräftfiskevatten. 2001 slog kräftpesten till och slog ut beståndet. Försök till 
återinplantering av flodkräfta har gjorts men 2016 drabbades sjön åter av kräftpest och hela 
flodkräftsbeståndet dog åter ut. Värsjön är en av Skånes finaste häckningslokaler för storlom och 
en rik lokal för rastande sjöfåglar och häckande fiskgjuse. Omgivningen är mycket rik på 
sumpskogar med högt naturvärde. En badplats har iordningställts i norra delen av sjön. 

Biotopvärden 
Näringsfattig sjö med god ekologisk status och rikt fågelliv. Artrika strandskogar. 

Artvärden 
Ett stort antal naturvårdsarter har påträffats varav ett 60-tal rödlistade arter sedan 1990. Bland 
dessa kan nämnas sjöhjortron (NT), flodkräfta (CR), flotagräs (VU), brunag (NT) och bryngökbi 
(NT) samt ett stort antal fågelarter. 

Ekologiska samband 
Sjön ingår i en limnisk värdetrakt med spridningslänkar till flera sjöar i landskapet via bland 
annat Osbäcken och Värsjöån. Området ingår även i värdetrakt för våtmarker och sumpskog i 
GI:s planeringsunderlag.  

Förutsättningar för bevarande 
Ingen negativ påverkan på vattenkvalitet och hydrologi. Bevarande av gamla träd och död ved. 

Status 
• Sjön ingår i Natura 2000-området Värsjön SE0420300 (2004).  
• Sjön är av riksintresse för naturvården, Värsjön (2000). 

• Strandskydd runt sjön (upp till 300 meter). 

Referenser 
• ArtDatabanken. 2021. Artportalen enligt rödlistan 2020. 
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• Länsstyrelsen Kristianstads län. 1996. Från Bjäre till Österlen – Skånska natur- och 
kulturmiljöer. 

• Länsstyrelsen Skåne. 2018. Bevarandeplan för Natura 2000-området Värsjön 
SE0420300.  

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

• Sandsten, H. 2009. Vattenväxter i skånska sjöar - En sammanställning och bedömning av 
flytblads- och undervattensväxter. Rapport 2009:52, Länsstyrelsen Skåne.  

• VISS. 2022. Värsjön. VattenInformationsSystem Sverige hemsida. 

• Örkelljunga kommun. 2018. Naturvårdsprogram för Örkelljunga kommun.  

 

ORK004 Lärkesholmssjön med omgivningar (klass 2) 
 

 
Foto: Per Blomberg/Skånska bilder 

 
Motiv till klassning 
Höga biotop- och artvärden i sjön och dess strandskogar vilket har motiverat Natura 2000-
område. Den bredare naturvärdesbedömningen i det regionala naturvårdsprogrammet från 1996 
var också klass 2. 

Beskrivning 
Lärkesholmssjön är en måttligt näringsrik sjö med ett svagt brunfärgat vatten. Sjön är 
skogsomgärdad med långgrunda grusiga stränder med smärre vikar där vass och sjösäv växer. I 
sydöst finns ett varierat kulturlandskap med hagmarker och skogspartier med höga naturvärden. 
Sjön är relativt bra för trollsländor knutna till näringsfattiga klarvattensjöar. Vid 
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Lärkesholmssjön förekommer de ovanliga arterna myrtåg och dysäv. Här finns även den akut 
hotade tågväxtarten strimtåg som är knuten till konstant fuktiga miljöer, företrädesvis på 
blottad, näringsfattig mark, där denna konkurrenssvaga art trivs bäst. Strimtåg förekommer 
endast på en handfull lokaler i landet, varav två i Skåne. I Lillsjön finns två bestånd av flotagräs, 
en i Skåne mycket sällsynt igelknoppsart. Fågellivet i och kring sjöarna är förhållandevis rikt. 
Grågås, storlom, knipa, häger, drill- och skogssnäppa, gröngöling med flera häckar i eller i 
anknytning till området. Storlommen ses ofta och även om den endast tidvis häckar så utgör sjön 
en viktig födoplats för fågeln. Vintertid uppträder kungsörn i sjöns närhet. I området finns också 
mindre vanliga arter som kungsfiskare, forsärla, strömstare och fiskgjuse. I Lärkesholmssjön 
förekommer fiskarter som gädda, abborre, mört och braxen samt den i länet ovanliga siklöjan. 
Lärkesholmssjön har de senaste decennierna påverkats negativt av övergödning och brunifiering. 
En tydlig minskning har skett av notblomster och andra arter som kräver klart, näringsfattigt 
vatten. Samtidigt har den slembildande algen gubbslem ökat och är numera dominerande i 
växtplanktonsamhället. 

Biotopvärden 
Måttligt näringsrik sjö med god ekologisk status. Varierade strandskogar med värdefulla 
strukturer och substrat. Naturbetesmarker med värdefull hävdgynnad vegetation. 

Artvärden 
Många naturvårdsarter varav totalt en 45 rödlistade arter har noterats sedan 1990. Bland annat 
sävsparv (NT), strimtåg (VU), flotagräs (VU), åsljungabjörnbär (VU), cinnoberspindling (NT), 
oxtungsvamp (NT), korallticka (NT), koralltaggsvamp (NT) samt ett flertal fågelarter. 

Ekologiska samband 
Sjön ingår i en limnisk värdetrakt i GI:s planeringsunderlag med spridningslänkar till flera 
värdefulla sjöar i landskapet. Delar av området ingår även i värdetrakt för sumpskog samt i en 
preliminär värdetrakt för ädellövskog. Gräsmarkerna har spridningssamband med andra 
gräsmarker i landskapet.  

Förutsättningar för bevarande 
Ingen negativ påverkan på vattenkvalitet och hydrologi. Övergödning och brunifiering behöver 
minska. Bevarande av gamla träd och död ved. Fortsatt hävd av de öppna gräsmarkerna. 

Status 
• Lärkesholmssjön ingår i Natura 2000-området Lärkesholmssjön SE0420294 (2004). 

• Strandskydd längs strandlinjen (upp till 300 meter). 

Referenser 
• ArtDatabanken. 2021. Artportalen enligt rödlistan 2020. 
• Ekologgruppen. 2012. Lärkesholmssjön. Redovisning från Sjödatabasen 2012-10-09. 

Länsstyrelsen Skåne. 
• Länsstyrelsen Kristianstads län. 1996. Från Bjäre till Österlen – Skånska natur- och 

kulturmiljöer. 
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• Länsstyrelsen Skåne. 2018. Bevarandeplan för Natura 2000-området Lärkesholmssjön 
SE0420294.  

• 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.  
• Sandsten, H. 2003. Vattenväxter i skånska sjöar - En jämförelse mellan 1970-talet och 

2002. Skåne i utveckling 2003:31, Länsstyrelsen Skåne. 
• Sandsten, H. 2009. Vattenväxter i skånska sjöar - En sammanställning och bedömning av 

flytblads- och undervattensväxter. Rapport 2009:52, Länsstyrelsen Skåne.  
• VISS. 2022. Lärkesholmssjön. VattenInformationsSystem Sverige hemsida. 

• Örkelljunga kommun. 2018. Naturvårdsprogram för Örkelljunga kommun. 

 

ORK005 Pinnån (klass 2) 
 

 
Foto: Per Blomberg/Skånska bilder 

 
Motiv till klassning 
Höga biotop- och artvärden kopplade till ängs- och hagmarker samt Pinnåns limniska miljöer. 
Den bredare naturvärdesbedömningen i det regionala naturvårdsprogrammet från 1996 var 
också klass 2. Pinnån är utpekad som nationellt värdefullt vatten. 

Beskrivning 
Lövskog och betesmarker längs Pinnån mellan centrala Örkelljunga och Hjälmsjön. Ån bildar så 
kallade kvillar där vattnet tar olika vägar och bildar öar mellan åarmarna. Inom större delen av 
området har Pinnån kvar sitt naturligt meandrande lopp. Ån rinner fram i flera fåror mellan ett 
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antal större öar med frodig vegetation. Mellan alsocklarna växer safsa och på öarna finner man 
bl.a. storrams, kransrams, ormbär och flädervänderot. Kring ån finns en flerskiktad och artrik 
blandlövskog med inslag av äldre träd och död ved och flera storvuxna bokar. Området är 
tätortsnära med strövstigar och informationsskyltar. 

Biotopvärden 
Naturbetesmark och ängsmark med lång hävdkontinuitet och vattendrag med god ekologisk 
status. 

Artvärden 
Ett flertal naturvårdsarter varav totalt 30 rödlistade arter har noterats sedan 1990. Bland dessa 
kan nämnas kungsfiskare (VU), mindre hackspett (NT), stare (VU), åsljungabjörnbär (VU), 
bokkantlav (NT), granspira (NT), svinrot (NT), småvänderot (VU), krusfrö (NT) och 
violmussling (NT). 

Ekologiska samband 
Området är ett viktigt spridningsstråk längs Pinnån och ingår i en limnisk värdetrakt med 
spridningslänkar till Rönne å och i en preliminär värdetrakt för ädellövskog i GI:s 
planeringsunderlag.  

Förutsättningar för bevarande 
Ingen negativ påverkan på vattenkvalitet och hydrologi. Fortsatt betes- och slåtterhävd. 
Bevarande av gamla träd och död ved. 

Status 
• Strandskydd upp till 100 meter längs ån. 
• Pinnån är utpekad som nationellt värdefullt vatten med avseende på naturvärden inom 

miljökvalitetsmålet levande sjöar och vattendrag. 

Referenser 
• ArtDatabanken. 2021. Artportalen enligt rödlistan 2020. 
• Eklöv, A. 2005. Fiskevårdsplan för Pinnån 2005. Hjälmsjön och Pinnåns 

Fiskevårdsområdesförening.  
• Ekologgruppen. 2015. Rönne å – Sammanfattning av vattenkontrollen 2015.  
• Länsstyrelsen Kristianstads län. 1996. Från Bjäre till Österlen – 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. 
• VISS. 2022. Pinnån. VattenInformationsSystem Sverige hemsida. 

• Örkelljunga kommun. 2018. Naturvårdsprogram för Örkelljunga kommun. 
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ORK006 Åsljungaklippan (klass 2) 
 

 
Foto: Per Blomberg/Skånska bilder 

 
Motiv till klassning 
Höga biotop- och artvärden kopplat till äldre bokskog. Den bredare naturvärdesbedömningen i 
det regionala naturvårdsprogrammet 1996 var klass 3 men med ökad kunskap om områdets 
biologiska värden har en uppvärdering skett bland annat utifrån det kommunala 
naturvårdsprogrammet. 

Beskrivning 
Stort sammanhängande bokskogsområde väster om Åsljunga tätort. Stora delar av skogen är 
skogligt skött men närmast Åsljungaklippan finns en del död ved och äldre träd. I branten mellan 
Trollsjön och Åsljungaklippan finns en rik ormbunksflora med bl.a. bergbräken, kambräken, 
lundbräken och nordbräken. Från utsiktspunkten på 161,9 meter över havet erbjuds en vid 
utsikt och området är iordningställt med strövstigar.  

Biotopvärden 
Större bokskogsområde med inslag av hällmarker och förekomst av död ved. 

Artvärden 
Ett flertal naturvårdsarter varav 20 rödlistade arter har noterats sedan 1990, bland annat 
bokkantlav (NT), bokvårtlav (NT), orangepudrad klotterlav (NT), rosa lundlav (VU), 
vedlavklubba (VU), borsttåg (NT) och åsljungabjörnbär (VU). 

Ekologiska samband 
Området ligger i ett landskap med många värdefulla bokskogsbestånd inom spridningsavstånd 
och ingår i en preliminär värdetrakt för ädellövskog i GI:s planeringsunderlag. 
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Förutsättningar för bevarande 
Naturvårdsanpassat skogsbruk. Bevarande av gamla träd och död ved. 

Status 
Ingen. 

Referenser 
• ArtDatabanken. 2021. Artportalen enligt rödlistan 2020. 

• Länsstyrelsen Kristianstads län. 1996. Från Bjäre till Österlen – 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. 

• Örkelljunga kommun. 2018. Naturvårdsprogram för Örkelljunga kommun. 

 

ORK007 Grytåsa (klass 2) 
 

 
Foto: Per Blomberg/Skånska bilder 

 
Motiv till klassning 
Höga biotop- och artvärden som har motiverat klass 1 i kommunens naturvårdsprogram. Ett av 
få skogsbeten som finns kvar i Skåne. Den bredare naturvärdesbedömningen i det regionala 
naturvårdsprogrammet 1996 var också klass 2. 
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Beskrivning 
Ett större skogsbete och hagmarksområde som kallas Möllers skog efter tidigare ägare. Syskonen 
Möller hade både hästar och nötkreatur som betade i skogen och ved och timmer togs endast ut 
genom plockhuggning för husbehov. Området är talldominerat med inslag av bok, asp, björk, 
gran, rönn och sälg. Trädskiktet är glest och många träd är solbelysta, men riktigt gamla träd 
saknas. Flera låga åsar ringlar sig genom området och bidrar till dess omväxlande karaktär. 
Området har flera arter hackspettar och här finns en intressant svamp- och mossflora knuten till 
betad skog. Till floran hör bl.a. klockpyrola och kambräken. Grytåsa ingår i Stiftelsen Skånska 
Landskaps strövområde. 

Biotopvärden 
Ett av få kvarvarande skogsbeten i Skåne med äldre blandskog. 

Artvärden 
Ett flertal naturvårdsarter varav totalt 11 rödlistade arter har noterats sedan 1990. Bland annat 
dystersopp (NT), gropticka (NT) och spillkråka (NT).  

Ekologiska samband 
Unikt skogsbete med anpassad flora och fauna. Gräsmarkerna har spridningssamband med andra 
gräsmarker i landskapet. Flinkabäcken är limnisk spridningslänk till Pinnån som gränsar till 
området i väster. Pinnån ingår i limnisk värdetrakt i GI:s planeringsunderlag.  

Förutsättningar för bevarande 
Området ägs av Stiftelsen Skånska Landskap med goda förutsättningar för bevarande. Fortsatt 
beteshävd. Bevarande av gamla träd och död ved. 

Status 
• Området ingår i Grytåsa strövområde. 

• Strandskydd längs vattendragen (upp till 100 meter). 

Referenser 
• ArtDatabanken. 2021. Artportalen enligt rödlistan 2020. 
• Länsstyrelsen Kristianstads län. 1996. Från Bjäre till Österlen – 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. 

• Örkelljunga kommun. 2018. Naturvårdsprogram för Örkelljunga kommun. 

• Skånska landskap. 2022. Grytåsa. Information på Stiftelsen Skånska landskaps hemsida.  
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ORK008 Ingeborrarp (klass 2) 
 

 
Foto: Per Blomberg/Skånska bilder 

 
Motiv till klassning 
Varierat kulturlandskap med naturbetesmarker klassade som klass 1 och 2 i det kommunala 
naturvårdsprogrammet för sina höga biotop- och artvärden. Den bredare 
naturvärdesbedömningen i det regionala naturvårdsprogrammet 1996 var klass 3 men med ökad 
kunskap om områdets biologiska värden har en uppvärdering skett. 

Beskrivning 
Kring byn Ingeborrarp har ett ålderdomligt kulturlandskap bevarats med hagmarker, 
skogsdungar, stenmurar och gamla gårdar. Området ligger på ett diabasstråk som ger en rikare 
flora än angränsande områden. I skärningarnas vittringsmaterial är floran särskilt rik med flera 
för arten ovanliga arter. Här finns bl.a. stora bestånd av blåsippa, skogsbingel och blodnäva. Den 
betade marken är ogödslad och delvis stenbunden och tuvig. Betesmarkerna är ganska torra och 
hyser arter som ljung, backtimjan, jordtistel, ängshavre och jungfrulin. Inom vissa delar av 
området har floran påverkats negativt av sentida anläggningsarbeten. Den centrala delen drivs 
som hembygdsmuseum med strövstigar och restaurang. 

Biotopvärden 
Mångformiga gräsmarker utan gödselpåverkan och lång hävdkontinuitet.  

Artvärden 
Ett flertal naturvårdsarter har påträffats i området sedan 1990, bland annat 27 rödlistade arter 
som slåttergubbe (VU), jordtistel (NT), krusfrö (NT), räfflad nagelskivling (NT), oxtungssvamp 
(NT), dystersopp (NT) och ängsmetallvinge (NT) förutom en rad fågelarter. 
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Ekologiska samband 
Områdets naturbetesmarker har spridningssamband till andra gräsmarker i landskapet. Pinnån 
ingår i limnisk värdetrakt och är spridningslänk till Rönne å i GI:s planeringsunderlag.  

Förutsättningar för bevarande 
Fortsatt beteshävd utan gödselpåverkan. Bevara mosaiklandskapet. I skogsdungarna ska 
vidkroniga äldre träd samt multnande ved, gärna i solexponerat läge, sparas och gynnas. 

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

• I området ligger Ingeborrarps friluftsmuseum. 

Referenser 
• ArtDatabanken. 2021. Artportalen enligt rödlistan 2020. 
• Eklöv, A. 2005. Fiskevårdsplan för Pinnån 2005. Hjälmsjön och Pinnåns 

Fiskevårdsområdesförening.  
• Länsstyrelsen Kristianstads län. 1996. Från Bjäre till Österlen – 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. 
• VISS. 2022. Pinnån. VattenInformationsSystem Sverige hemsida. 
• Örkelljunga kommun. 2018. Naturvårdsprogram för Örkelljunga kommun. 

 

ORK009 Trollsjöskogen (klass 2) 
 

 
Foto: Per Blomberg/Skånska bilder 
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Motiv till klassning 
Äldre bokskog med höga biotop- och artvärden som har motiverat biotopskyddsområde. Klass 1 
i kommunens naturvårdsprogram. Området var inte med i det regionala naturvårdsprogrammet 
1996 och den begränsade arealen medför att den regionala bedömningen av de biologiska 
värdena blir klass 2. 

Beskrivning 
Högvuxen gammal bokskog i norrsluttning med delvis blockrik mark. Riklig förekomst av gamla 
träd och högstubbar samt övrig död ved. En lång rad naturvårdsintressanta arter. Angränsande 
barrskog i söder har avverkats och exponerar området med risk för uttorkning och negativ 
påverkan av luftföroreningar. Området har en rik lav- och mossflora med bl.a. lunglav, 
havstulpanlav, bokvårtlav, bokfjädermossa och guldlockmossa. 

Habitatvärden 
Äldre bokskog med värdefulla strukturer och substrat. 

Artvärden 
En lång rad naturvårdsarter har noterats sedan 1990, varav flera rödlistade arter som bokkantlav 
(NT), bokvårtlav (NT), liten lundlav (NT), lunglav (NT), orangepudrad klotterlav (NT), 
violettgrå porlav (NT), atlantärgmossa (NT), bokfjädermossa (NT) och korralltaggsvamp (NT). 

Ekologiska samband 
Området ingår i en preliminär värdetrakt för ädellövskog i GI:s planeringsunderlag och andra 
äldre bokbestånd finns inom spridningsavstånd. Trollsjön gränsar i norr och är limnisk 
spridningslänk till Pinnån.  

Förutsättningar för bevarande 
Goda genom biotopskyddsområdet. Bevarande av gamla träd och död ved. 

Status 
• I området finns två skogliga biotopskyddsområden, 1998:258 och 1998:257. 

• Strandskydd längs Trollsjön (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. 
• Länsstyrelsen Skåne. 2022. Kartor och underlag för planeringsarbete Grön infrastruktur. 

Information finns på Länsstyrelsen Skånes hemsida. 

• Örkelljunga kommun. 2018. Naturvårdsprogram för Örkelljunga kommun. 
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ORK010 Liamossen (klass 2) 
  

Foto: Per Blomberg/Skånska bilder 

 
Motiv till klassning 
Ett större myrområde med höga biotopvärden. Klass 2 i det regionala naturvårdprogrammet 
1996 och kommunens naturvårdsprogram 2018. 

Beskrivning 
Stor myr med ett öppet mosseplan strax söder om Store sjö. Tallbevuxna holmar med inslag av 
torrakor sträcker sig ut som uddar i mossen. Tallsumpskog förekommer i breda laggkärr. Ute på 
mossen är förekomsten riklig av blommande risvegetation som klockljung och myrmarksfjärilar. 
Värdefull fågelfauna med bl.a. buskskvätta, nattskärra och orre. Myren är relativt opåverkad av 
diken. 

Biotopvärden 
Större myrområde med stor variation på myrmarksbiotoper. 

Artvärden 
Två rödlistade arter har noterats sedan 1990: spillkråka (NT) och buskskvätta (NT). Andra 
naturvårdsintressanta arter som förekommer i området är t.ex. orre, tjäder och nattskärra. 

Ekologiska samband 
Området ligger i ett landskap med flera större myrmarker och ingår i värdetrakt för våtmarker i 
GI:s planeringsunderlag. Limniska spridningslänkar finns till Store sjö via bland annat Smedjeån.  

Förutsättningar för bevarande 
Ingen negativ påverkan på hydrologin. 



Naturvärdesöversikt 
År: 2022  Sida 19 av 37 
 
Status 
Ingen. 

Referenser 
• ArtDatabanken. 2021. Artportalen enligt rödlistan 2020. 
• Johansson, J. 2015. Tjäderskogar och orrmyrar – ett landskapsperspektiv på Nordskånes 

skogsbygd. LONA-projekt 2013–2014. Hässleholms och Örkelljunga kommuner. 
• Länsstyrelsen Kristianstads län. 1996. Från Bjäre till Österlen – Skånska natur- och 

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

Information finns på Länsstyrelsen Skånes hemsida. 
• Örkelljunga kommun. 2018. Naturvårdsprogram för Örkelljunga kommun. 

 

ORK011 Smedhultamossen (klass 2) 
 

 
Sveriges nationalblomma – liten blåklocka. Foto: Josefin Persson/Länsstyrelsen Skåne 

 

Motiv till klassning 
Större myrområde som är relativt opåverkat och har höga biotopvärden som har motiverat  
klass 2 i det kommunala naturvårdsprogrammet. 

Beskrivning 
En stor öppen och välvd högmosse på gränsen till Halland. Ute på mossen finns inslag av flera 
tallbevuxna fastmarksholmar. Vegetationen är mosaikartad mellan torrare tuvor och fuktiga till 
blöta höljor. Kantzonen innehåller tallskog med en del död ved. Området är påverkat av flera 
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diken och en mindre väg i södra delen. Fågelfaunan är värdefull med flera störningskänsliga 
arter, bl.a. orre, trana och nattskärra. 

Biotopvärden 
Större myrområde med representativa biotoper. 

Artvärden 
Bland häckande fågelarter finns trana, orre, nattskärra och ängspiplärka. I området påträffas även 
kungsfågel, buskskvätta (NT) och spillkråka (NT). 

Ekologiska samband 
Relativt opåverkad mosse med spridningssamband till andra större myrmarker i närområdet. 
Området ingår i värdetrakt för våtmarker och sumpskog i GI:s planeringsunderlag. 

Förutsättningar för bevarande 
Skogen på holmarna bör lämnas för fri utveckling och ingen negativ hydrologisk påverkan i 
myrmarkerna.  

Status 
Ingen. 

Referenser 
• ArtDatabanken. 2021. Artportalen enligt rödlistan 2020. 
• Johansson, J. 2015. Tjäderskogar och orrmyrar – ett landskapsperspektiv på Nordskånes 

skogsbygd. LONA-projekt 2013–2014. Hässleholms och Örkelljunga kommuner. 
• Länsstyrelsen Skåne. 2022. Kartor och underlag för planeringsarbete Grön infrastruktur. 

Information finns på Länsstyrelsen Skånes hemsida. 

• Örkelljunga kommun. 2018. Naturvårdsprogram för Örkelljunga kommun. 
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ORK012 Bokskog vid Healtebäcken (klass 2) 
 

 
Foto: Per Blomberg/Skånska bilder 

 
Motiv till klassning 
Höga biotop- och artvärden kopplade till den gamla bokskogen. Området var inte med i det 
regionala naturvårdsprogrammet 1996 men hade klass 1 i det kommunala 
naturvårdsprogrammet från 2018. 

Beskrivning 
Naturskogsartad gammal bokskog som ligger på en höjdsträckning med isälvsmaterial. Skogen är 
olikåldrig och flerskiktad med hög luftfuktighet som gynnar en rik moss- och lavflora. Särskilt 
nordsluttningen har en rik förekomst av död ved. Kulturspår finns i form av hålväg och en 
gammal motocrossbana. Fältskiktet består av blåbärsris och kruståtel. I området finns ett stort 
antal värdefulla strukturer som indikerar en rik insektsfauna, såsom högstubbar, lågor, gamla 
grova bokar, senvuxna träd och hålträd. Skogsduva häckar i hålträd i området.  

Biotopvärden 
Äldre bokskog med viktiga naturvårdselement som hålträd, senvuxna träd, rötskadade stammar, 
grova träd, lågor och högstubbar. 

Artvärden 
Ett flertal naturvårdsarter har noterats sedan 1990, varav sju rödlistade lavar och mossor, bland 
annat pulverädellav (VU), savlundlav (EN), ädelkronlav (VU), atlantärgmossa (NT) och 
bokfjädermossa (NT). 

Ekologiska samband 
Området ligger i ett landskap med flera äldre bokskogsbestånd. Healtebäcken är limnisk 
spridningslänk mellan sjöarna Köphultasjö och Fedingesjö.  
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Förutsättningar för bevarande 
Inget skogsbruk. Bevarande av gamla träd och död ved. 

Status 
• I området finns ett skogligt biotopskyddsområde, 2002:307. 

• Strandskydd längs Healtebäcken (upp till 100 meter). 

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

Information finns på Länsstyrelsen Skånes hemsida. 

• Örkelljunga kommun. 2018. Naturvårdsprogram för Örkelljunga kommun. 

 

ORK013 Fäjemyr (klass 2) 
 

 
Foto: Per Blomberg/Skånska bilder 

 
Motiv till klassning 
Större opåverkat myrområde med höga biotop- och artvärden. Den bredare 
naturvärdesbedömningen i det regionala naturvårdsprogrammet 1996 var också klass 2. Samma 
bedömning görs i det kommunala naturvårdsprogrammet från 2018. 

Beskrivning 
Större myrmarker med öppna mosseplan på gränsen mellan Örkelljunga och Hässleholms 
kommuner. I de norra delarna finns stora dråg med myrlilja, gungflyn och kärr blandat med 
partier av ljungtuvor. Nära kommungränsen finns väl utvecklade kärrdråg med en artrik 
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kärlväxtflora med arter som missne, vattenklöver, dystarr och vitag. I anslutning till rik flora 
finns också en rik fjärilsfauna. Enstaka fastmarksöar med tall har naturskogskaraktär medan 
omgivande skogsmark är påverkat av ett rationellt skogsbruk. Myren har ett värdefullt fågelliv 
med bland annat orre och nattskärra. Det finns ett antal diken och skogsbilvägar i den västra 
delen av området. 

Biotopvärden 
Större myrområde med varierade våtmarksbiotoper och värdefulla skogspartier på holmar och i 
strandskogen. 

Artvärden 
Ett fåtal naturvårdsarter har noterats sedan 1990, varav två rödlistade arter, kricka (VU) och 
tornseglare (EN). 

Ekologiska samband 
Området ligger i ett landskap med flera större myrmarker och ingår i värdetrakt för våtmarker 
och sumpskog i GI:s planeringsunderlag. 

Förutsättningar för bevarande 
Ingen ytterligare negativ påverkan på hydrologin. Bevarande av gamla träd och död ved. 
Tallholmarna undantas från rationellt skogsbruk. 

Status 
• Strandskydd (upp till 100 meter). 

Referenser 
• ArtDatabanken. 2021. Artportalen enligt rödlistan 2020. 
• Johansson, J. 2015. Tjäderskogar och orrmyrar – ett landskapsperspektiv på Nordskånes 

skogsbygd. LONA-projekt 2013–2014. Hässleholms och Örkelljunga kommuner. 
• Länsstyrelsen Kristianstads län. 1996. Från Bjäre till Österlen – Skånska natur- och 

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

Information finns på Länsstyrelsen Skånes hemsida. 

• Örkelljunga kommun. 2018. Naturvårdsprogram för Örkelljunga kommun. 
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ORK014 Attarpamossen (klass 2) 
 

 
Foto: Per Blomberg/Skånska bilder 

 
Motiv till klassning 
Större opåverkad myrmark med höga biotop- och artvärden. Den bredare 
naturvärdesbedömningen i det regionala naturvårdsprogrammet 1996 var klass 3 men med ökad 
kunskap om områdets biologiska värden har en uppvärdering skett med stöd av det kommunala 
naturvårdsprogrammet. 

Beskrivning 
Området utgörs av en högmosse öster om Attarp. På mossen finns spridda tallar och björkar. 
Tuvorna domineras av ljung, klockljung och tuvull. I höljorna växer vitag. I den smala laggzonen 
finns en mer högvuxen talldominerad blandskog där klena torrträd förekommer. Mossen är 
påverkad av diken i kantzonerna medan det öppna mosseplanet är opåverkat. Mossen är 
värdefull för fågellivet. 

Habitatvärden 
Större myrområde med en variation av våtmarksbiotoper och angränsande skogspartier. 

Artvärden 
Ett fåtal naturvårdsarter, bland annat häckar orre och buskskvätta (NT). 

Ekologiska samband 
Attarpamossen ligger i ett landskap med många myrar och mossar. Området ingår i värdetrakt 
för våtmarker samt i en preliminär värdetrakt för ädellövskog i GI:s planeringsunderlag. 
Limniska spridningslänkar finns till Stensån.  
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Förutsättningar för bevarande 
Ingen negativ påverkan på hydrologin. 

Status 
Ingen. 

Referenser 
• ArtDatabanken. 2021. Artportalen enligt rödlistan 2020. 

• Johansson, J. 2015. Tjäderskogar och orrmyrar – ett landskapsperspektiv på Nordskånes 
skogsbygd. LONA-projekt 2013–2014. Hässleholms och Örkelljunga kommuner. 

• Länsstyrelsen Kristianstads län. 1996. Från Bjäre till Österlen – Skånska natur- och 
kulturmiljöer. 

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

• Örkelljunga kommun. 2018. Naturvårdsprogram för Örkelljunga kommun. 

 

ORK015 Jällabjär (klass 2) 
 

 
Foto: Per Blomberg/Skånska bilder 

 
Motiv till klassning 
Äldre bokskog med höga biotop- och artvärden som har uppmärksammats som ett klass 1-objekt 
i det kommunala naturvårdsprogrammet. Området var inte med i det regionala 
naturvårdsprogrammet 1996 men ökad kunskap om områdets biologiska värden har medfört att 
området idag bedöms som klass 2 ur ett regionalt perspektiv. 
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Beskrivning 
Området består av bokdominerad ädellövskog i sluttningar och branter intill E4:an sydost om 
Åsljunga. Här finns det rikligt med gamla bokar, senvuxna och rötskadade träd, högstubbar och 
lågor i olika nedbrytningsstadier. Skogen är olikåldrig, flerskiktad och luckig med inslag av stora 
stenblock. Lav- och mossfloran är värdefull och här finns goda förutsättningar för insekter och 
svampar. Förekomsten av jättesvampmal indikerar att fler sällsynta insekter förekommer i 
området. 

Biotopvärden 
Äldre bokskog med viktiga strukturer och substrat. 

Artvärden 
Ett flertal naturvårdsarter har noterats sedan 1990, bland annat de rödlistade arterna bokkantlav 
(NT), bokvårtlav (NT), lunglav (NT), orangepudrad klotterlav (NT), stiftklotterlav (NT), 
vedklubba (VU) och jättesvampmal (NT). 

Ekologiska samband 
Området ligger i ett landskap med flera äldre bokbestånd och ingår i en preliminär värdetrakt 
för ädellövskog. Området ingår även i värdetrakt för sumpskog i GI:s planeringsunderlag.  

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

Status 
Ingen. 

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

Information finns på Länsstyrelsen Skånes hemsida. 

• Örkelljunga kommun. 2018. Naturvårdsprogram för Örkelljunga kommun. 
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ORK016 Spångabygget (klass 2) 
 

 
Foto: Per Blomberg/Skånska bilder 

 
Motiv till klassning 
Unik ängsmark och kommunens enda rikkärr med höga biotop- och artvärden som har motiverat 
klass 1 i kommunens naturvårdsprogram. Området var inte med i det regionala 
naturvårdsprogrammet 1996 men ökad kunskap om områdets biologiska värden har medfört att 
området idag bedöms som klass 2 ur ett regionalt perspektiv. 

Beskrivning 
Området, som ligger på Hallandsåsens sydsluttning, består av en sidvallsäng omgiven av 
alsumpskog med rörligt ytligt grundvatten. Ängen är ett fint medelrikkärr. Eftersom rikkärr är 
mycket ovanliga i urbergsbygder är ängen vid Spångabygget ovärderlig som både natur- och 
kulturområde och vittnar om vårt gemensamma kulturarv. Medelrikkärret har inslag av både 
fattigkärr- och rikkärrsvegetation, vilket gör det varierat och artrikt. Ängen brukades förr för 
vildhöstnad eller starrslåtter fram till mitten av 1900-talet och därefter nyttjades den som 
betesmark under några årtionden. Sedan 1990-talet sköts ängen återigen genom årlig slåtter tack 
vare Örkelljungabygdens Natur. Artrikedomen är stor med cirka 200 arter, varav många är 
hävdgynnade. Här finns bl.a. loppstarr, granspira och ängsull. I blötare partier växer bl.a. 
granbräken, vattenklöver, myrlilja och kärrsälting. Sannolikt är Spångabygget även en värdefull 
insektslokal. Kringliggande alsumpskog är örtrik och har en stor förekomst av död ved. 

Biotopvärden 
Unik ängsmark med rikkärrspartier och höga biologiska och kulturella värden som har skapats 
genom långvarig slåtter. 
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Artvärden 
Ett flertal naturvårdsarter har noterats sedan 1990, bland annat de rödlistade arterna mindre 
hackspett (NT), gröngöling (NT), kungsfågel (VU), granspira (NT), loppstarr (NT) och 
ängsstarr (NT). 

Ekologiska samband 
Den unika slåtterängen ligger isolerat i landskapet. Området ingår i en preliminär värdetrakt för 
ädellövskog i GI:s planeringsunderlag. Limniska spridningslänkar finns via Pinnån till Rönne å.   

Förutsättningar för bevarande 
Fortsatt slåtterhävd och ingen negativ påverkan på hydrologin. Kärret skulle må bra av att tall, al 
och brakved tas ned så att ängsytan blir större och inte skuggas för mycket av träd och buskar. 
Högvuxna och konkurrentskraftiga arter som t.ex. älggräs, hampflockel, luddtåtel och blåtåtel 
bör hållas under uppsikt så att de inte ökar i omfattning. 

Status 
Ingen. 

Referenser 
• ArtDatabanken. 2021. Artportalen enligt rödlistan 2020. 
• Bager, H & Persson, A. 2009. Skånes rikkärr. Rapport 2009:41. Länsstyrelsen Skåne. 
• 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. 

• Örkelljunga kommun. 2018. Naturvårdsprogram för Örkelljunga kommun. 
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ORK017 Hjälmsjön med bokskog (klass 2) 
 

 
Foto: Per Blomberg/Skånska bilder 

 
Motiv till klassning 
Höga biotop- och artvärden i sjön och den omgivande bokskogen som har motiverat 
biotopskydd. Den bredare naturvärdesbedömningen i det regionala naturvårdsprogrammet 1996 
var också klass 2. 

Beskrivning 
Hjälmsjön har en god ekologisk status och en artrik fiskfauna med bland annat abborre, gös, 
gädda, braxen, mört och sarv. På östra sidan av Hjälmsjön ligger en äldre bokskog i kuperad 
terräng. I norra delen finns inslag av död ved och skogen är här flerskiktad och naturskogsartad. 
Partier längs bäckar har en rikare flora med bland annat skogsbingel. I området finns flera 
naturvårdsintressanta lavar, mossor och svampar. 

Biotopvärden 
Sjö med god ekologisk status och artrik fiskfauna. Äldre bokskog med viktiga strukturer och 
substrat. 

Artvärden 
Ett 70-tal rödlistade arter har noterats i området sedan 1990, bland annat bokkantlav (NT), 
bokvårtlav (NT), lunglav (NT), finporing (VU) och koralltaggsvamp (NT). Ett 50-tal av de 
rödlistade arterna utgörs av fåglar, varav många är rastande i området. Bland fåglarna kan 
bläsand (VU), stjärtand (VU), kungsfiskare (VU), mindre hackspett (NT) och entita (NT) 
nämnas. Utter (NT) har också noterats i sjön. 
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Ekologiska samband 
Området ingår i en preliminär värdetrakt för ädellövskog i GI:s planeringsunderlag och har flera 
äldre bokbestånd inom spridningsavstånd. Pinnån har in- och utlopp i sjön.  

Förutsättningar för bevarande 
Goda genom biotopskyddsområdet. Ingen negativ påverkan på sjön. Bevarande av gamla träd 
och död ved. 

Status 
• I sydöst ingår ett skogligt biotopskyddsområde, SK 424-2017. 

• Strandskydd runt sjön (upp till 100 meter). 

Referenser 
• ArtDatabanken. 2021. Artportalen enligt rödlistan 2020. 
• Eklöv, A. 2006. Fiskevårdsplan för Pinnåns övre delar 2006. Hjälmsjön & Pinnåns 

Fiskevårdsområdesförening. 
• Länsstyrelsen Kristianstads län. 1996. Från Bjäre till Österlen – Skånska natur- och 

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

Information finns på Länsstyrelsen Skånes hemsida. 
• Normark, I. 2014. Bottenfaunaundersökning i Hjälmsjön - Inventering och 

statusklassificering. Lunds universitet. 
• Skogsstyrelsen. 2018. Biotopskyddsområde på fastigheten Örkelljunga Östra Ringarp 

12:94. Ärendenr: SK 424-2017. 
• VISS. 2022. Hjälmsjön. VattenInformationsSystem Sverige hemsida. 

• Örkelljunga kommun. 2018. Naturvårdsprogram för Örkelljunga kommun. 
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ORK018 Stensån (klass 2) 
 

 
Foto: Per Blomberg/Skånska bilder 

 
Motiv till klassning 
Vattendrag med höga biotop- och artvärden kopplade till ån och strandmiljön intill. Ån var inte 
med i det regionala naturvårdsprogrammet 1996 men ny kunskap om de biologiska värdena har 
medfört en uppvärdering. 

Beskrivning 
Stensån är en relativt näringsfattig å som rinner i kommunens norra del västerut från Skånes 
Fagerhult mot Halland och vidare till havet. Efter Vemmentorpasjön har ån sina högsta värden 
med strömmande partier med sten och grus som bottenmaterial. I den övre delen dominerar 
skogsmark och vattnet blir färgat av humusämnen som upphör nedströms där det finns mer 
jordbruksmark. Ån är ganska liten, ofta bara någon meter bred. Vid elfiske har bland annat 
öring, elritsa, ål och lax påträffats. På 1980-talet noterades även flodkräfta. Havsnejonöga finns i 
den halländska delen. Stensån är unik på grund av att det inte har släppts ut någon förädlad fisk. 
Fiskstammarna här är ursprungliga. Under en inventering 2007 noterades små utglesade bestånd 
av flodpärlmussla, allmän dammussla och stor dammussla i Stensån. Eventuellt kan det 
fortfarande finnas tjockskalig målarmussla i de nedre delarna av Stensån på Skånesidan. Stensån 
kalkas för att motverka försurning. År 2021 har ett omfattande restaureringsprojekt av ån 
påbörjats med start vid Vemmentorpasjön. Stensån har i arbetet med miljömålet ”Levande sjöar 
och vattendrag” pekats ut av Naturvårdsverket som ett nationellt särskilt värdefullt vatten. 

Habitatvärden 
Mindre vattendrag med viktiga limniska biotoper som strömmande partier med grus och sten 
samt strandmiljöer. 
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Artvärden 
Artrik fisk- och insektsfauna. Ål (CR) har noterats i ån. 

Ekologiska samband 
Vattendraget utgör ett viktigt spridningsstråk i landskapet och är en limnisk värdetrakt i GI:s 
planeringsunderlag. Delar av området ingår i värdetrakt för våtmarker och i preliminär 
värdetrakt för ädellövskog. 

Förutsättningar för bevarande 
Ingen negativ påverkan på vattenkvalitet och hydrologi. Bevara träd kring vattendraget. 

Status 
• Stensån är utpekat som nationellt särskilt värdefullt vatten med avseende på naturvärden 

inom miljökvalitetsmålet levande sjöar och vattendrag. 
• Västra delen av området är av riksintresse för friluftslivet, Hallandsås (2017). 
• Västra delen av området ingår i riksintressen med geografiska bestämmelser, Kullaberg 

och Hallandsåsen med angränsande kustområden (1987). 

• Strandskydd längs ån (upp till 100 meter). 

Referenser 
• ArtDatabanken. 2021. Artportalen enligt rödlistan 2020. 
• Ingvarsson, P. 2011. Inventering med åtgärdsförslag för stormusslor i Stensån 2007. 

Länsstyrelsen i Hallands län Meddelande 2011:8. 
• Ingvarsson, P. 2018. Inventering av Stensån och Lilla Stensån med biflöden ovan E24 

Stackarp. Stensåns Vattenråd. 
• Länsstyrelsen Skåne. 2022. Kartor och underlag för planeringsarbete Grön infrastruktur. 

Information finns på Länsstyrelsen Skånes hemsida 
• Länsstyrelsen Skåne. 2022. Nationellt värdefulla och särskilt värdefulla vatten. 

Information finns på Länsstyrelsen Skånes hemsida. 
• VISS. 2022. Stensån. VattenInformationsSystem Sverige hemsida. 

• Örkelljunga kommun. 2018. Naturvårdsprogram för Örkelljunga kommun. 
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ORK019 Pinnån syd (klass 2) 
 

 
Foto: Per Blomberg/Skånska bilder 

 
Motiv till klassning 
Vattendrag med måttlig ekologisk status som är klassat som klass 1 i kommunens 
naturvårdsprogram. Ån var inte med i det regionala naturvårdsprogrammet 1996 men ny 
kunskap om de biologiska värdena har medfört en uppvärdering. Pinnån är utpekad som 
nationellt värdefullt vatten. 

Beskrivning 
Vattendraget har sina källor i norra delen av kommunen och ingår i Rönneåns avrinningsområde. 
Ån rinner genom flera sjöar bland annat Åsljungasjön, Hjälmsjön, Lärkesholmssjön och 
Flinkasjön. Den norra delen omges av skogsmark medan det i söder blir mer odlingsmark. 
Örkelljunga reningsverk leder ut vatten i ån. Åns vattenfärg och näringsinnehåll varierar, även 
under olika delar av säsongen. Bland fiskar finns stationär öring, bäcknejonöga och elritsa. 
Bottenfaunan är artrik vilket indikerar goda förhållanden. Åns värden är högst nedströms 
Hjälmsjön. Pinnån har i arbetet med miljömålet ”Levande sjöar och vattendrag” pekats ut av 
Naturvårdsverket som ett nationellt värdefullt vatten. 

Biotopvärden 
Varierade limniska biotoper med god ekologisk status samt strandmiljöer. 

Artvärden 
Artrik fisk- och bottenfauna. Bland de rödlistade arterna som har noterats i området sedan 1990 
finns ål (CR) och utter (NT). 
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Ekologiska samband 
Pinnån utgör ett viktigt spridningsstråk i landskapet och ingår i limnisk värdetrakt med 
spridningslänk till Rönne å. Delar av området ingår i värdetrakt för våtmarker och i preliminär 
värdetrakt för ädellövskog i GI:s planeringsunderlag. 

Förutsättningar för bevarande 
Ingen negativ påverkan på vattenkvalitet och hydrologi. Bevarande av träd kring vattendraget. 

Status 
• Pinnån är utpekad som nationellt värdefullt vatten med avseende på naturvärden inom 

miljökvalitetsmålet levande sjöar och vattendrag. 
• Delar av området vid Eket ingår i Ekets samhälles vattenskyddsområde (1970) samt i 

Sånnestorps vattenskyddsområde (1984). 
• I norr ingår området i Örkelljunga samhälles vattenskyddsområde (1970). 

• Strandskydd längs ån (upp till 100 meter). 

Referenser 
• ArtDatabanken. 2021. Artportalen enligt rödlistan 2020. 
• Eklöv, A. 2005. Fiskevårdsplan för Pinnån 2005. Hjälmsjön och Pinnåns 

Fiskevårdsområdesförening.  
• Ekologgruppen. 2015. Rönne å – Sammanfattning av vattenkontrollen 2015.  
• Länsstyrelsen Skåne. 2022. Kartor och underlag för planeringsarbete Grön infrastruktur. 

Information finns på Länsstyrelsen Skånes hemsida 
• Länsstyrelsen Skåne. 2022. Nationellt värdefulla och särskilt värdefulla vatten. 

Information finns på Länsstyrelsen Skånes hemsida. 
• VISS. 2022. Pinnån. VattenInformationsSystem Sverige hemsida. 

• Örkelljunga kommun. 2018. Naturvårdsprogram för Örkelljunga kommun. 
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ORK020 Bokskog mellan Ingeborrarp och Åkarp (klass 2) 
 

 
Foto: Per Blomberg/Skånska bilder 

 
Motiv till klassning 
Äldre bokskog med viktiga strukturer och substrat som har klassats högt i det kommunala 
naturvårdsprogrammet. Området var inte med i det regionala naturvårdsprogrammet 1996 men 
ny kunskap om de biologiska värdena har medfört en uppvärdering. För att få ett tillräckligt 
stort område har två områden i det kommunala naturvårdsprogrammet slagits samman även om 
värdena mellan dessa är begränsade. 

Beskrivning 
Norr om Ingeborrarp finns två områden med gammal bokskog med höga biologiska värden. Här 
finns ett mycket stort antal högstubbar och rikligt med lågor och död ved samt gamla bokar och 
senvuxna träd som hyser en värdefull kryptogamflora. Området omges av barrskog. I söder är 
barrskogen avverkad vilket kan påverka området negativt genom vindexponering och 
uttorkning. 

Biotopvärden 
Äldre bokskogspartier med många värdefulla strukturer. 

Artvärden 
Ett fåtal naturvårdsarter är noterade sedan 1990, bland annat de rödlistade arterna bokkantlav 
(NT), bokvårtlav (NT), orangepudrad klotterlav (NT) och spillkråka (NT). 

Ekologiska samband 
Stora delar av området utgörs av värdekärnor för ädellövskog i GI:s planeringsunderlag och 
erbjuder spridningsmöjligheter för bokskogsarter till andra områden i närheten. Vattendragen 
som gränsar i norr är limniska spridningslänkar till Pinnån. 
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Förutsättningar för bevarande 
Bevara de äldre bokbestånden och den döda veden. Vid behov röjning av inväxande gran. 

Status 
Ingen. 

Referenser 
• ArtDatabanken. 2021. Artportalen enligt rödlistan 2020. 

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

• Örkelljunga kommun. 2018. Naturvårdsprogram för Örkelljunga kommun. 

 

ORK021 Pinnån norr (klass 2) 
 

 
Foto: Per Blomberg/Skånska bilder 

 
Motiv till klassning 
Vattendrag och kringliggande våtmarker med höga biotopvärden. Den bredare 
naturvårdsbedömningen i det regionala naturvårdsprogrammet 1996 var klass 3 men ny kunskap 
har medfört en uppvärdering av de biologiska värdena. Pinnån är utpekad som nationellt 
värdefullt vatten. 

Beskrivning 
Uppströms Hjälmsjön finns ett parti av Pinnån med omfattande kvillar, där ån tar flera olika 
parallella strömfåror, och omges av alsumpskog och våtmarker. Området är ställvis rikt på död 
ved som ofta finns i fuktig miljö. Den täta skogen ger ett fuktigt mikroklimat som gynnar mossor 
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och lavar. Högre upp längs ån finns öppna våtmarker med starr- och högörtängar, videbuskage 
och vasspartier. Forsärla har noterats i ån. 

Biotopvärden 
En rad naturvårdselement som död ved i vattendrag, äldre lövträd, alsocklar, översilning och 
högstubbar i alsumpskogen.  

Artvärden 
Tre rödlistade arter har noterats i området sedan 1990: ål (CR), ängsstarr (NT) och ask (EN). 

Ekologiska samband 
Viktiga ekologiska samband längs Pinnådalen och rik biologisk produktion i våtmarkerna. 
Området ingår i en preliminär värdetrakt för ädellövskog i GI:s planeringsunderlag. Pinnån är 
limnisk spridningslänk till Rönne å. 

Förutsättningar för bevarande 
Inga ingrepp som påverkar hydrologin eller skogsmarken. Bevarande av skuggande träd längs 
med vattendraget. Bevarande av gamla träd och död ved. 

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

• I söder finns ett skogligt biotopskyddsområde, 1998:198. 
• Pinnån är utpekad som nationellt värdefullt vatten med avseende på naturvärden inom 

miljökvalitetsmålet levande sjöar och vattendrag. 

Referenser 
• ArtDatabanken. 2021. Artportalen enligt rödlistan 2020. 
• Eklöv, A. 2006. Fiskevårdsplan för Pinnåns övre delar 2006. Hjälmsjön och Pinnåns 

Fiskevårdsområdesförening.  
• Ekologgruppen. 2015. Rönne å – Sammanfattning av vattenkontrollen 2015.  
• Länsstyrelsen Kristianstads län. 1996. Från Bjäre till Österlen – Skånska natur- och 

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

Information finns på Länsstyrelsen Skånes hemsida 
• VISS. 2022. Pinnån. VattenInformationsSystem Sverige hemsida. 

• Örkelljunga kommun. 2018. Naturvårdsprogram för Örkelljunga kommun. 
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