ÖSTRA SKÅNES SANDMARKSOMRÅDEN
Sandmarksområden
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Över Verkeån finns flera övergångar som binder samman de båda lederna.
Det gör det möjligt att vandra kortare rundslingor och komma tillbaka till
samma plats där du började.

Möllegården (naturreservat)
Maglehem (naturreservat)

Blåvingeleden
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Björshus (naturreservat)
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Verkeån, delområde 1 (naturreservat)
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Haväng och Vitemölla strandbackar
(naturreservat)

Maglehems Ora (naturreservat)

I naturreservat och nationalparker gäller ofta särskilda regler som
begränsar allemansrätten. I reservaten inom kartans område får du till
exempel inte tälta annat än på anvisad plats. Du måste hålla din hund
kopplad och på de flesta ställen får du inte plocka blommor. I några av
reservaten är det förbjudet att elda och i övriga får du endast elda på
anvisad plats.
I varje reservat finns informationsskyltar där du kan läsa vilka regler som
gäller. På länsstyrelsens hemsida hittar du också information om regler för
alla naturreservat.

Glimmebodaleden

Avstånd:
Hörröd–Torparebron 12 km
Torparebron–Skepparpsgården/Haväng 7 km
Torparebron–Vantalängan 5 km

Den blåmarkerade Glimmebodaleden är 5 km lång och utgår från kors
virkesgården Glimmebodagården med anor från 1700-talet. Härifrån
väntar 10o meters stigning upp mot toppen av kullarna. Belöningen när
du kommer upp är en strålande utsikt, vid klart väder kan man se ända till
Bornholm. Leden varierar; från öppna och betade vidsträckta backar till
bokskog med porlande bäckar.

Backaleden			
Den gulmarkerade Backaleden är en ”systerled” till Skåneleden. Lederna
går parallellt längs Verkeån, Skåneleden norr om ån och Backaleden söder
om, hela vägen från Alunbruket i Andrarum via Brösarp till Haväng vid
kusten.

Betesdjur

Vandra längs kusten
Skåneleden viker av från kusten vid Haväng, men det är ändå möjligt
att vandra längs havet på grusvägar och stigar norrut mot Friseboda.
Vandringen går längs ”Ålakusten”, den över fyra mil långa kuststräckan
mellan Åhus och Stenshuvud där fiske efter ål pågått sedan urminnes
tider. I Friseboda ligger ålabodarna på rad, de äldsta har stått här sedan
1700-talet.

Läs mer på brosarp.se/backaleden/

Ravlunda (Natura 2000)

Regler i skyddad natur

Blåvingeleden är en 9 km lång vandringsled som går genom det böljande
sandmarkslandskapet i naturreservaten Drakamöllan, Kumlan och Magle
hem. Leden invigdes i maj 2018.

Mer information finns att läsa på skaneleden.se.

Lillehem (naturreservat)

Den svenska naturen är öppen för alla. Allemansrätten ger alla en unik möj
lighet att röra sig fritt i naturen. Vi kan vandra, cykla, paddla, rida och över
natta i tält och vindskydd. Men vi måste också ta ansvar för naturen och
dess växt- och djurliv och visa hänsyn mot markägare och andra besökare.
Inte störa – inte förstöra är allemansrättens huvudregel.

Läs mer på brosarp.se/backaleden/

Skåneleden slingrar över böljande kullar, genom frodiga lövskogar och
längs Verkeåns porlande vatten, från Hörröd i nordväst mot havet och
Vitemölla i sydost. Längs den välmarkerade leden finns chans till många
fina naturupplevelser. Leden passerar också många kulturhistoriskt
intressanta och vackra platser, exempelvis Havängsdösen, en över fem
tusen år gammal grav, och flera vackra gårdar och kvarnar.

Kumlan (naturreservat)

Allemansrätten

Skåneleden/Backaleden

Skåneleden

Drakamöllan (naturreservat)

10
11

Vandringsförslag

I naturreservaten finns ibland betesdjur. Uppträd försiktigt vid kontakten
med djuren och håll dig på visst avstånd. Betesdjuren blir ofta aggressiva
vid kontakt med hundar. Gå därför aldrig i närheten av djuren när du har
hund med dig.

Skyddade sandmarker i östra Skåne
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Upplev sandens rike!

Naturreservat med en värdefull blandning av torra betesmarker, ädellöv
skog, vattendrag och sandstäpp.

I östra Skåne finns en rad naturreservat där du kan uppleva böljande sandhedar med ett unikt
växt- och djurliv. Här finns också djupa bokskogar och porlande vattendrag. I vissa av reser
vaten finns markerade leder, i andra får du hitta din egen väg.
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Drakamöllan och Kumlan

Drakamöllan och Kumlan ligger sida vid sida och bjuder på ett kulligt
sandlandskap. Här kan du välja mellan markerade leder av olika längd
som passerar flera platser med makalös utsikt över det böljande land
skapet. Vid klart väder ser man ända till Östersjön. I reservaten finns
den ovanliga naturtypen sandstäpp som är hem för flera exklusiva
sandmarksspecialister. Som den sällsynta växten stor sandlilja, en
karaktärsart för den östskånska sandfloran. Reservaten är också en fri
stad för en rad sällsynta arter ur den säregna djurgruppen dyngbaggar,
liksom för många ovanliga fjärilar och svampar.
I mindre delar av reservaten växer bokskog. Tidiga morgnar under
försommaren kan du med lite tur få höra sommargyllingens flöjtande
ur skogens kör av småfågelröster.
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Möllegården

I Möllegårdens naturreservat skyddas ett betespräglat, öppet hedlandskap.
Här finns spridda fläckar av sandstäpp med hotade arter som tofsäxing,
sandtimotej, stor sandlilja och en rad buksvampar.
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Lillehem

Maglehem

Maglehem är ytterligare en hotspot för sandmarksmiljöer inom Draka
möllanområdet. Här har tallskogen som planterades under 1900-talet
avverkats för att återskapa det urgamla kulturlandskapet som förr i tiden
sträckte sig över hela Linderödsåsen. I reservatet ligger Davidskärr, där
majvivor i tusental blommar under försommaren. Längs Julebodaån och
dess biflöden finns chans att se kungsfiskare, forsärla och strömstare.
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Björshus

7

Maglehems Ora

Björshus sandbackar har samma ursprung som de i intilliggande reservat.
Det kulliga landskapet bildades när inlandsisen smälte och efterlämnade
mäktiga lager av isälvssand. Kullarna är hem för en rad sandmarsspecialister.

Naturreservatet Maglehems Ora binder ihop flera stora hedområden med
varandra. Den planterade tallskogen kommer så småningom att avverkas.
Markerna ska restaureras till öppen betesmark så att sandlevande arter få
lättare att sprida sig och därmed bättre möjligheter att överleva på sikt.
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Verkeån, delområde 1

På sin slingriga färd mot kusten bildar Verkeån en mäktig dalgång med
böljande sandbackar. I reservatet ligger bland annat ett av Österlens
populäraste utflyktsmål: Brösarps backar. De södra backarna är välbesökta,
inte minst under april–maj då tusentals gullvivor klär de gröna kullarna i en
gyllene skrud. Från de norra backarna kan man se ända till Bornholm vid
klart väder. Verkeåns livliga vatten är kallt och rent och lockar fåglar som
kungsfiskare, strömstare och forsärla. Under ytan trivs öring, bäcknejonöga
och stensimpa.

Haväng och Vitemölla strandbackar

Vid Haväng breder vita sandstränder ut sig så långt ögat når och hedland
skapet påminner mer om Provence än Skandinavien. Här hittar du många
av sandstäppens typiska arter – tofsäxing, stor sandlilja, sandnejlika och
sandvedel. Under högsommaren lyser strandbackarna i gult och violett av
hedblomster, gul fetknopp, backtimjan och fältvädd. Invid havet tronar Ha
vängsdösen, 5 500 år gammal och en av Sveriges mest kända megalitgravar
(en grav byggd av stora stenblock). I korsvirkeshuset ”Lindgrens länga”
finns en utställning som beskriver Havängsområdet, dess natur och kultur.

10 Ravlunda
Ravlunda skjutfält är ett militärt övningsfält intill Hanöbukten. Du är
välkommen att besöka skjutfältet, men bara under den tid då det inte
används. Spana efter röd varningsflagga och läs skjutvarningarna som sätts
upp, innan du går in i området.
På skjutfältet finns vidsträckta, öppna betesmarker och bokskogar. Tall
skogen som planterades under 1940-talet har successivt avverkats och nu
hålls området öppet av betande hästar och får och de militära aktiviteterna.
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Friseboda

Friseboda välkomnar dig med vidsträckta stränder, branta sanddyner och
trolsk tallskog. Reservatet är ett paradis för dem som älskar sol och sand,
såväl människor som växter och djur! I Friseboda finns ett utemuseum – en
liten utomhusutställning.

Friseboda

Drakamöllan

Timjan
Thymus serpyllum

Fransig stjälkröksvamp
Tulostoma fimbriatum

Sandens invånare
Sandens blomsterprakt
Böljande fält av sandvita eller gula hedblomster, doften av ljuvlig
sandnejlika eller aromatisk timjan. Sandiga marker är ofta blomsterrika.
Den mest exklusiva floran hittar vi på sandstäppen. Sandstäpp bildas
på kalkrik mark som rörts om i generationer av ett småskaligt åkerbruk
i kombination med bete och tramp från tama och vilda djur. I sandstäp
pens glesa växttäcke trivs sällsyntheter som stor sandlilja, sandtimotej,
sandnejlika, tofsäxing och sandvedel.

Hotspots för vilda bin
Soliga sommardagar ljuder surret av bin och humlor från blommande
sandmarker. Här finns lurviga sandbin, byxklädda byxbin, färggranna
tapetserarbin och getinglika gökbin. Många av dem bygger bo i porös
jord, gärna solvarm, lättgrävd sandjord. I närheten av bohålan måste

Vitemölla strandbackar

Vitemölla strandbackar

det finnas mat, det vill säga pollen- och nektarrika blommor, buskar och
träd, för att bin och humlor ska trivas.

Torktåliga svampar
På torra sandhedar lever också en grupp av svampar som är experter på
att överleva i den tuffa miljön – buksvamparna.
Hit hör jordstjärnor, stjälkröksvampar och diskrök
svampar. Under den torraste och varmaste tiden
på året ligger de lågt, men under sensommarens
och höstens regnväder skjuter buksvamparna upp
ur jorden. De mest exklusiva buksvamparna växer
på sandhedar med inslag av sandstäpp.

Bivarg, myrlejon och många fler

Fåglar och kräldjur förser sig av sandmarkernas alla småkryp och
fröer. En av karaktärsarterna på de skånska sandmarkerna är
fältpiplärkan, en art som minskat drastiskt i antal sedan 1980-talet.
Till de sandmarkslevande fåglarna hör också sällsyntheter som
trädlärka och nattskärra.
Den ovanliga sandödlan känns igen på sina typiska ”ögonfläckar”
och på att hanen under parningen har gröna sidor. Sandödlan lever
på lätta sandjordar där den gräver ner sina ägg i marken efter par
ningen. Strandpadda är en annan av sandmarkernas karaktärsarter.
Den är beroende av att det finns grunda vattensamlingar omgivna
av porösa jordar som den gräver ner sig i.

Sandmarkernas historia
Förr i tiden var det liv och rörelse på sandmarkerna året om. Här gick
djur och betade och hit kom bönderna för att hämta ved och virke,
grästorv, sand och tång. För att förbättra betet brändes marken
med jämna mellanrum. Ibland plöjde man upp tillfälliga åkrar som
kunde odlas ett par år. Sandmarkerna har använts till mycket och i
1700-1800-talets sandmarker fanns därför gott om
öppen sand och ett rikt växt- och djurliv.

”Sandmarkerna har
använts till mycket och
i 1700- och 1800-talets
sandmarker fanns därför
gott om öppen sandoch
ett rikt växt- och djurliv.”

Gemensamt för många av sandhedarnas
karaktäristiska insekter är att de gräver gångar
i marken, där de lägger sina ägg. Hit hör sand
jägarna som rusar fram över marken på långa,
kvicka ben och med hastiga flygningar i jakt på
myror och andra småkryp. Med tålamod och lite tur kan du också få syn
på bivarg, en rovlevande stekel som ser ut som ett bi, och myrlejon, den
skräckinjagande larven till den lilla fina myrlejonsländan. Sandmarkerna
i östra Skåne är också landets mest värdefulla miljöer för hotade dyng
baggar, en grupp skalbaggar som lever i och av djurspillning.

Sandnejlika
Dianthus arenarius

En hotad miljö

Idag är det ont om öppna, torra och blomrika
sandmarker. Det beror på att betesdjuren blivit
färre och att fiske, tångtäkt och andra aktiviteter
som tidigare pågick längs kusterna har upphört.
På 1800-talet planterades tallskog och gräs på
sandmarker nära havet för att förhindra sandflykt.
Många forna öppna sandhedar har också ersatts
av åkrar och bebyggelse.
När sandmarkerna inte används som förr växer
de igen med högväxta gräs, örter, sly och buskar. Igenväxningen
har påskyndats av att marken dessutom fått ett oönskat tillskott
av kväve från luften. I det igenväxande landskapet råder brist på
öppen sand och blommande växter. Mångfalden av sandlevande
djur och växter har därför minskat kraftigt på många platser och
många sandmarksspecialister lever idag på utrotningens brant.

Hedblomster
Helichrysum arenarium

Väpplingblåvinge
Polyommatus dorylas

Praktbyxbi
Dasypoda hirtipes

Skötsel av sandmarker
Dvärgjordstjärna
Geastrum schmidelii

Stort blodbi
Sphecodes albilabris

Månhornsbagge
Copris lunaris

Fältpiplärka
Anthus campestris
Foto: P. Olofsson

All verksamhet som håller markerna öppna och som leder till att
sandblottor skapas och att marken rörs om är positiv. Det kan ske
genom bete, småskaligt jordbruk och bortröjning av igenväxnings
vegetation. Militära aktiviteter, ridning, cykling med mera har också
en positiv effekt på mångfalden i sandiga marker.
Ibland kan bar sand behöva plöjas eller grävas fram med hjälp av
grävmaskin. Bränning användes förr i tiden på hedarna för att för
bättra betet och är nu en skötselmetod som används för att föryngra
växttäcket och minska mängden organiskt material.
Under åren 2012-2018 har flera av landets mest värdefulla
sandmarker restaurerats i EU-projektet Sand Life. I projektet har
miljöerna gjorts mer tillgängliga för såväl djur och växter som för
oss människor.

Du kan hjälpa till!
Vi kan alla hjälpa till att bevara sandens mångfald. Bin och fjärilar
gillar blommande växter, speciellt arter som är rika på pollen och
nektar. Plantera sådana i din trädgård, men undvik vresros – den
sprider sig snabbt ut i naturen där den bildar mörka, täta bestånd
som tränger undan inhemska arter. Du kan också anlägga en bibädd
där bin och andra insekter kan bygga bo. Lägg upp en hög med sand
eller gräv ut ett par kubikmeter jord och ersätt med sand – sen är
bibädden klar!
Har du mark på sandiga jordar finns mycket du kan göra för att
skapa blottad sand och hålla markerna öppna och blommande.
Här är några exempel:
•Hindra dina marker från att växa igen med hjälp av betesdjur.

• Elda av fjolårsgräs och gammal ljung så att nya, späda örter får en
chans att gro.
• Rotera bete och slåtter under säsongen så att det alltid finns hagar
och ängar som blommar.
• Slå blomrika marker som inte odlas eller betas (vägrenar, åker
holmar och andra kantzoner) sent på säsongen när blomningen är
över.
• Har du en husbehovstäkt, se till att den hålls öppen. Ta ut lite sand
då och då så att det alltid finns blottad sand.
• Se till att sandiga, gamla markvägar används så att blottor med bar
sand skapas.
rna öppna.

ar håller marke

Militära övning

Drakamöllan
Stor sandlilja
Anthericum liliago

Stjälkröksvamp
Tulostoma brumale

Upptäck
sandens rike!

Igenväxning och att sanden inte rörs om är de största hoten mot sandmarkernas
mångfald av växter och djur. Olika slags störning som gör att sanden hålls öppen är därför
nödvändigt för att sandmarkernas invånare ska trivas.
Störning kan ske på olika sätt

Strandpadda
Epidalea calamita

Grön sandjägare
Cicindela campestris

Sandmarkens fåglar, grodor och kräldjur

Våra sydsvenska sandmarker tillhör norra Europas mest artrika naturmiljöer. Det gäller inte minst
sandstäppen – Sveriges ovanligaste naturtyp. Till mångfalden hör en färgsprakande växtlighet
med karaktärsväxter som sandnejlika, timjan och hedblomster. Nektar, pollen och frön från
blommorna är uppskattad mat bland vildbin, fjärilar och andra insekter. På sandmarker med
betande djur lever säregna skalbaggar i kreaturens dynga. Sandmarkernas alla småkryp blir i sin
tur föda åt sandödla och fältpiplärka.

Att leva i sand kan vara en tuff utmaning. Sand kan bli väldigt varm, är
näringsfattig och dålig på att hålla vatten. Hårda vindar kan dessutom
sätta sanden i rörelse. Trots det finns det ett myller av växter och djur
på sandiga marker. För många sandmarksspecialister är det livsviktigt
med bar, solvarm sand. Om växttäcket sluter sig och markerna växer
igen får många sandlevande växter, bin och svampar svårt att överleva.

Sandstarar
Carex arenaria

Brösarps backar

Livet i sanden

Att leva i sand

Haväng

Betade marker = mångfaldsmarker!
Bränning tidigt på säsongen föryngrar växttäcket.

En havsstrand med solbakad sand.
En vindpinad sanddyn eller en gles tallskog
med solvarma gläntor. Ett böljande
hedlandskap som betats i tusentals år.
Och så sandstäppen – landets ovanligaste
naturtyp. Sandmarkerna uppträder i många
skepnader men ett har de gemensamt.
De är hem för en fascinerande mångfald av
växter och djur som bara väntar på att bli
upptäckta! Den här foldern visar vägen ut till
några av landets finaste sandmarksmiljöer,
spännande utflyktsmål som alla ligger i östra
delen av Skåne.

Produktion: A. Elf/Naturcentrum AB 2018. Foton där inget annat anges: Naturcentrum AB.
Framsidesfoto: Vitemölla strandbackar.

