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Välkommen till Österlen
och Simrishamns kommun

Förord

Denna bok, nu något omarbetad, tillkom 
ursprungligen i samband med färdigställandet av ett 
naturvårdsprogram för Simrishamns kommun. Syftet 
med programmet var att i ett dokument sammanställa 
tillgänglig och nyinsamlad information om 
naturvärden i olika områden. Arbetet genomfördes 
mellan åren 2007 0ch 2010 med hjälp av bidrag från 
Länsstyrelsen i Skåne län. 

Förutom denna skrift består naturvårdsprogrammet  
av olika kartskikt och beskrivningar i kommunens 
interna databas, med avgränsningar och 
beskrivningar av bland annat betesmarker, 
nyckelbiotoper (värdefull skogsmark) och historiska 
våtmarker.

Naturvårdsprogrammet antogs av kommunfull-
mäktige den 31 maj 2010. Det ska i första hand 
användas som underlag i kommunens arbete med 
fysisk planering, men förhoppningsvis också 
uppmuntra till friluftsliv och lokalt naturvårdsarbete.

Österlen är vida känt för sina vackra natur- och kulturmiljöer. Där land möter hav, där bördig 
slätt makligt övergår i backlandsap och lummiga skogar, finns fantastiska möjligheter att 
njuta av livet!

Landskapet i vår kommun är för svenska 
förhållande synnerligen unikt och karakteriseras 
av stor mångfald och rika kontraster. Växlande 
topografi, småskalighet, varierade mark- och 
bergrundsförhållanden samt närheten till havet 
och kontinenten har bidragit till uppkomsten av en 
mängd olika natur- och kulturmiljöer och därmed 
en stor biologisk mångfald. Detta är särskilt tydlig 
under våren då rikligt med blommande träd och 
buskar på olika tider pryder landskapet i ljusa färger. 
Backar, dalar, slättland och bergknallar bidrar till 
variationen och den långa kustremsan bjuder på 
kontraster mellan land och hav.

Vegetationsmässigt tillhör Simrishamns kommun 
och resten av Skåne den nemorala zonen, som också 
omfattar stora delar av kontinenten. Ädellövskog 
är den dominerande ursprungliga naturtypen. Att 
kommunen på detta sätt tillhör Europa snarare än 
Skandinavien är en av förklaringarna till den mycket 
höga biologiska mångfalden i vår natur.
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Kornsparv, Gislövshammar (motstående sida)              Fältpiplärka, Ravlunda skjutfält
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Introduktion

Områdets namn
Textavsnitt:

Kort beskrivning av områdets karaktär och särskilda 
naturvärden.

Faktaruta:

Värderingsgrunder
Här redovisas de viktigaste värderingsgrunderna för av-
gränsningen av områden med höga naturvärden.

Naturtyper / Arter
Här redovisas kända och i några fall bedömda naturtyper 
enligt nätverket Natura 2000 med gällande kod. Artre-
dovisningen innehåller utvalda typiska eller sevärda arter, 
både rödlistade och inte rödlistade, dels enligt tidigare 
inventeringar, dels enligt egen dokumentation.
  
Skyddsstatus / Annan klassning
Här redovisas i vilken omfattning det aktuella området är 
skyddat enligt lag eller annan klassning.

Ekonomiska kartan: Kartbladets beteckningNaturtyp: Dominerande naturtyper

Nr
Karta:

Karta med avgränsning av område med värdefulla natur-
miljöer.

Läsguide

Detta redovisas i beskrivningarna av områden med höga naturvärden
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Områdesbeskrivningar
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Gislövs stjärna och Lunkaberg

Ekonomiska kartan: 2E0aNaturtyp: Ädellövskog och naturbetesmarker

1
Mellan Gislöv och Östra Hoby finns ett mycket vackert naturområde med lövdungar och 
betesmarker – en oas i det annars naturfattiga jordbrukslandskapet. Skogen är lättillgänglig 
och ett omtyckt strövområde.

Lungört

Gislövs stjärna består av två större lövskogsdungar som 
skiljs åt av en bäckfåra omgiven av en betesmark. Den 
norra dungen är en ädellövskog med inslag av gammal 
grov ek, alm, bok, avenbok och fågelbär. Skogen innehål-
ler också en del döda träd och träd med håligheter.
Marken är på våren översållad med vitsippor. Söder om 
bäcken ligger ”Lilla stjärnan”, en hassellund med höga 
naturvärden. Trädskiktet består av ek, skogslind och alm, 
grova träd, hålträd och gott om död ved, men lunden 
domineras av stora och gamla hasselbestånd. 

Värderingsgrunder
Nyckelbiotoper, naturbetesmarker, prioriterad naturtyp, 
rödlistade arter och rekreation.

Naturtyper / Arter
Torra hedar (4030), artrika torra-friska låglandsgräsmarker 
av fennoskandisk typ (6270), fuktängar med blåtåtel eller 
starr (6410), rikkärr (7230), klockgroda, mindre hackspett, 
törnskata, stenskvätta, lungört, myskmadra, murgröna, 
lind.
 
Skyddsstatus / Annan klassning
Området omfattas av Riksintresse naturvård, samt delvis 
av Strandskydd

Gislövs stjärna omges av åkrar och betesmarker och har 
därför stor betydelse för den biologiska mångfalden. Flera 
sällsynta fåglar, bland andra mindre hackspett, häckar 
eller uppträder regelbundet i området och under vår och 
höst rastar ibland stora mängder småfåglar.

Kuperade och mycket natursköna betesmarker, med en 
mosaik av hällmarker, torrängar, fuktängar, stengärdsgår-
dar, buskage och enstaka träd, breder ut sig mot nordost 
i anslutning till Gislövs stjärna. Floran är varierad, artrik 
och värdefull. I de fuktiga partierna finns flera rikkärr, 
där det bland annat växer rikligt med orkidéer. En mängd 
småfåglar häckar i de sten- och buskrika markerna, till 
exempel stenskvätta och törnskata. 

Betesmarkerna har under början av 2000-talet berikats 
med några anlagda eller restaurerade grodvatten och 
under senare år har ett flertal nya groddjursarter etablerats 
i området.

Inom området finns rester av flera mindre och ett större 
stenbrott. I det sistnämnda har kontakten mellan urberg 
och pålagrad sandsten blottlagts, vilket är av geologiskt 
intresse.

Skogsdungen runt festplatsen är mycket lättillgänglig och 
en stig leder runt hela området. Betesmarkerna och Lilla 
stjärnan omges av stengärdsgårdar, taggtråd och elstäng-
sel och kan därför vara besvärliga att nå.

Räv
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Gislövs stjärna och Lunkaberg
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Gislövs stjärna och Lunkaberg
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Gislövs stjärna och Lunkaberg
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Mälarhusen och Borrbystrand

Strax norr om Mälarhusens strandbad finns ett större om-
råde med mer eller mindre öppna sanddyner. Dynerna har 
tillkommit under 1700- och 1800-talen, efter att eksko-
gar som tidigare band sanden skövlats. Under 1800-talet 
planterades tall på stora delar av dynlandskapet, men vid 
Mälarhusen lämnades ett område skogfritt. Sanden binds 
nu nödtorftigt av sandgräs och rishedsvegetation. Floran 
är intressant och präglas av det näringsfattiga underlaget. 
Biotopen har stor betydelse för ett antal ovanliga insekts-
arter. Söder om Borrbystrands camping finns ytterligare 

Levermossa

Ekonomiska kartan: 1D8j, 1D9j, 1E8a, 1E9aNaturtyp: Sanddynlandskap

2
Vid Mälarhusens strandbad och Borrbystrand finns några få kvarvarande rester av det tidi-
gare vanliga sanddynlandskapet. I sänkorna mellan sanddynerna finns unika våtmarksom-
råden.

Värderingsgrunder
Rödlistade arter, dynlandskap, naturligt vatten, restaure-
ringsmöjlighet, geologi, rekreation.

Naturtyper / Arter
Vandrande sanddyner (4131), embryonala sanddyner 
(2110) trädklädda sanddyner (2180); sandödla, ängspip-
lärka, vattenrall, sandnejlika, sileshår.
  
Skyddsstatus / Annan klassning
Fastigheten Sandby 66:3, m.fl. är naturreservat. Näs-
tan hela området är Riksintresse friluftsliv (område) och 
kustzon, kustremsan omfattas delvis av Strandskydd. 
Dynlandskapet norr om Mälarhusens strandbad (utpekat 
som blivande naturreservat) och hela strandzonen är 
Riksintresse naturvård.

ett större oexploaterat område med delvis öppet dynland-
skap och längs kustvägen finns en del ängsmarker med 
inslag av värdefull flora. Intill badstranden finns kom-
munens högsta sandyn med krönet på drygt 11 meter över 
havet och väl synlig ända till Norrekås. Närmare landsvä-
gen kan man hitta den rödlistade sandnejlikan.

Sanddynerna mellan Borrbystrand och Mälarhusen täcks 
till stor del av planterad tallskog och mycket mark tas i 
anspråk av sommarhusbebyggelse. Längst i söder finns 
ett större skogs- och dynområde som är helt oexploaterat. 
Området gränsar till Sandhammaren och har avsatts som 
naturreservat. Tallskog, björksumpskog och sanddynbild-
ningar ska här få utvecklas fritt för att berika den biolo-
giska mångfalden. Det rörliga friluftslivet gynnas genom 
att området är lätt att nå och att det ska förbli obebyggt.

Närmast stranden finns en zon med nybildade sanddyner. 
Sänkorna mellan dynerna är ofta blöta och hyser ett spe-
ciellt växt- och djurliv. Söder om Mälarhusens strandbad 
finns ett större område med mycket speciella våtmarker. 
Vegetationen domineras av vide och al. I de torrare kan-
terna finns stora bestånd av sileshår.

Sanddynlandskapet är lättillgängligt om än lite tunggång-
et och det finns gott om stigar. De fina badstränderna gör 
området mycket attraktivt för turism och friluftsliv. 
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Mälarhusen och Borrbystrand
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Mälarhusen och Borrbystrand
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Mälarhusen och Borrbystrand
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Mälarhusen och Borrbystrand
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Mälarhusen och Borrbystrand
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Grönet och Hylkan

Kuststräckan söder om Brantevik är omväxlande, na-
turskön och rik på fornlämningar. Området består till 
stor del av betesmarker som varit i hävd under mycket 
lång tid. Betesmarkerna är överlag rika på buskage med 
blandad artsammansättning och med ett stort inslag av 
mycket gamla individer. Vid Hylkan är inslaget av äldre 
ädellövträd betydande. Betesmarkerna är oftast relativt 
opåverkade och har en ursprunglig och värdefull vegeta-
tion. Fågellivet i området är rikt. De busk- och trädrika 
markerna hyser ett stort antal häckande småfåglar och 
under både höst- och vårflyttning drar området ofta till sig  
många rastande fåglar. Brantevik är en klassisk lokal för 
studier av sträckande sjöfåglar under hösten.

Hagtorn

Värderingsgrunder
Rödlistade arter, prioriterad naturtyp, gamla träd och bus-
kar, naturligt vatten, småbiotoper.

Naturtyper / Arter
Havsstrandängar av Östersjötyp (1630), torra hedar 
(4030), artrika torra-friska låglandsgräsmarker av fenno-
skandisk typ (6270), trädklädda betesmarker av fenno-
skandisk typ (9070), grönfläckig padda, rosenfink, törn-
skata, mindre strandpipare, benved, slån, fläder, hagtorn, 
murgröna, backsippa.
 
Skyddsstatus / Annan klassning
Hela området omfattas av Riksintresse naturvård, Riksin-
tresse kustzon, Riksintresse friluftsliv och Strandskydd.

Ekonomiska kartan: 2E0bNaturtyp: Naturbetesmarker och strandängar

3
Söder om Brantevik finns ett stort område med naturbetesmarker och strandängar. Ett stort 
inslag av buskage, äldre hagmarksträd och ädellövdungar bidrar till naturskönhet och stor 
biologisk mångfald.

I kustlinjen går berggrunden i dagen på många ställen 
och bildar utskjutande hällar med intressanta geologiska 
strukturer. På flera håll är sandstenshällarna släta och 
”badvänliga”. Hällkar och andra småvatten på strandäng-
arna är viktiga för diverse groddjurs fortplantning.
Området är mycket viktigt för det rörliga friluftslivet och 
utnyttjas flitigt av vandrare, motionärer, fågelskådare, 
sportfiskare och andra naturintresserade.

Näktergal
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Grönet och Hylkan
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Grönet och Hylkan
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Grönet och Hylkan
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Impan

Ekonomiska kartan: 2E1a, 2E1b, 2E2a, 2E2bNaturtyp: Naturbetesmark

4
Strax väster om Gröstorp finns ett småskaligt odlingslandskap med stengärdsgårdar, häll-
marker, beteshagar och åkerlappar. Det vackra landskapet domineras av en mäktig förkast-
ningsbrant.

Stora delar av området mellan Glad-
sax och Gröstorp består av en mosaik 
av åkerlappar och beteshagar. Hagarna 
utgörs av sandstenshällmarker med mel-
lanliggande hedvegetation. Här växer 
bland annat backsippa, smånunneört, 
grusbräcka och vårkällört. Träd- och 
buskskikt finns framför allt i de västra 
delarna. I dungar av ask och alm finns 
inslag av fågelbär, oxel och ek. Buskagen 
domineras av hagtorn och slån. Variatio-
nen och småskaligheten bidrar till en hög 
biologisk mångfald.

I områdets centrala del finns en ca 15 
meter hög förkastningsbrant, som under 
lång tid påverkats av gruvverksamhet. 
I brantens klippspringor kan man hitta 
svart- och glansbräken och i de gamla 
gruvgångarna har den ovanliga fladder-
musarten barbastell en av sina viktigaste 
skånska övervintringsplatser. Näktergal 

Värderingsgrunder
Naturbetesmark, prioriterad naturtyp, rödlistade arter, 
småskalighet, kulturelement, geologi.

Naturtyper / Arter
Torra hedar (4030), kalkgräsmarker (6210), artrika stagg-
gräsmarker på silikatsubstrat (6230), pionjärvegetation på 
silikatrika bergytor (8230), stenskvätta, törnskata, barbas-
tell, större vattensalamander, vårkällört, glansbräken. 

Skyddsstatus / Annan klassning
En stor del av området är naturreservat och Natura 2000-
område. Den nordvästra delen omfattas av Riksintresse 
kulturmiljö. 

är en karaktärsart i buskrika delar av området. I de öppna 
hagmarkerna finns bland annat stenskvätta och törnskata.
 
Impan är ett lättgängligt och populärt strövområde. Delar 
av branten är dock avstängda på grund av rasrisk.

Backsippa
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Impan 
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Impan 
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Impan 
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Simris strandängar

Ekonomiska kartan: 2E1bNaturtyp: Naturbetesmark, strandäng

5

Kustremsan mellan Simrishamn och Brantevik består 
till största delen av bitvis buskrika betesmarker. Gamla 
strandvallar gör området lätt kuperat och vegetationstyper 
som torrängar, rikkärr, kalkfuktängar och rester av havs-
strandängar avlöser varandra. Omfattande buskbestånd 
finns främst på torrare partier, liksom spridda dungar av 
lövträd. Floran är mycket artrik och flera hotade eller säll-
synta arter förekommer. Fågellivet är rikt, speciellt under 
vår och sommar. I de buskrika markerna häckar bland 
annat rosenfink och törnskata. 

I området finns flera hällristningar och blottade sandstens-
hällar är ofta geologiskt intressanta.

Längs hela kusten löper en cykelväg som är flitigt utnytt-
jad året om. Området är därför till stora delar lättillgäng-
ligt, även om taggtråd och elstängsel på sina ställen gör 
det svårt att passera.

Klöverärt

Värderingsgrunder
Rödlistade arter, prioriterad naturtyp, variation, naturligt 
vatten, bete, restaureringsmöjlighet, geologi, rekreation.

Naturtyper / Arter
Artrika torra-friska låglandsgräsmarker av fennoskan-
disk typ (6270), fuktängar med blåtåtel eller starr (6410), 
rikkärr (7230), rosenfink, törnskata, stenskvätta, större 
vattensalamander, kalkkärrsgrynsnäcka, gulyxne, ängs-
nycklar, majnycklar, kärrknipprot, rödkämpar, klöverärt, 
vårkällört.
  
Skyddsstatus / Annan klassning
En mindre del av området är naturreservat och en del av 
detta är Natura 2000-område. Hela eller stora delar av 
området omfattas av Riksintresse naturvård, Riksintresse 
friluftsliv MB 4 kap, Riksintresse kustzon och Strand-
skydd.

Simris strandängar omger kustvägen mellan Simrishamn och Brantevik. Det vackra land-
skapet, mångformigheten och mycket rik flora gör området attraktivt för allmänheten.

Gulyxne
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Simris strandängar 

Ängsnycklar
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Simris strandängar 

Rosenfink
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Simris strandängar 

Kärrknipprot
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Simris strandängar 
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Simris strandängar 
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Bäckhalladalen och Gladsax hallar

Ekonomiska kartan: 2E2a, 2E2bNaturtyp: Naturbetesmarker och hällmarker

6

Bäckhalladalen med omgivningar består till stor del 
av hällmarkslandskap där bergrunden ofta går i dagen. 
Berget domineras av underkambrisk sandsten, en av de 
äldsta sedimentära bergarterna i Sverige. Rik förekomst 
av böljeslagsmärken, trattsänkor, isräfflor och så kallade 
parabelriss är av stor betydelse för den geovetenskapliga 
forskningen.

Området är kuperat och den varierande markbeskaffenhe-
ten har tillsammans med långvarig betesdrift gett upphov 
till en mängd värdefulla naturtyper. Ett stort inslag av träd 
och buskar är en av orsakerna till områdets stora biologis-
ka mångfald. Vegetationen skiftar mellan fuktiga och täta 
lövdungar, rik brynvegetation, betesmarker med rik- och 
fattigkärr och sparsam pionjärvegetation på berghällar. I 
de buskrika markerna finns en av Europas tätaste hassel-
muspopulationer. Området är också rikt på småvatten och 
därmed viktigt för ett antal sällsynta groddjur. Floran är 
mycket rik, bland annat förekommer flera orkidéarter, och 
de buskrika markerna är hemvist för många småfåglar, 
varav några sällsynta eller hotade. Bäckhalladalen hyste 
för något tiotal år sedan Skånes största häckande bestånd 
av höksångare, men populationen har efterhand nästan 
försvunnit. Fältpiplärka, trädlärka, rosenfink, törnskata 
och stenskvätta häckar mer eller mindre frekvent inom 
området.

Värderingsgrunder
Naturbetesmarker, prioriterade naturtyper, rödlistade arter, 
kulturelement, geologi, utvecklingsmöjlighet och rekrea-
tion.

Naturtyper / Arter
Torra hedar (4030), enbuskmarker eller kalkgräsmarker 
(5130), artrika stagg-gräsmarker på silikatsubstrat (6230), 
fuktängar med blåtåtel eller starr (6410), rikkärr (7230), 
öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr 
och gungflyn (7140), pionjärvegetation på silikatrika berg-
ytor (8230), bokskog av fryletyp (9110), alluviala skogar 
som tidvis är översvämmade (91E0), trädlärka, fältpip-
lärka, höksångare, törnskata, större vattensalamander, 
klockgroda, kalkkärrsgrynsnäcka, göknycklar, majnycklar.
  
Skyddsstatus / Annan klassning
Större delen av området är naturreservat respektive 
Natura 2000. Hela området omfattas av Riksintresse 
naturvård.

Strax norr om Simrishamn finns ett av Skånes finaste utmarksområden. Området är unikt 
och har en stor variation av sällsynta naturtyper och geologiska strukturer.

Göknycklar

Stenskvätta
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Bäckhalladalen och Gladsax hallar

Jungfru Marie nycklar

Bäckhalladalen är från flera håll tillgängligt via angöringsplatser, markvägar och stigar. I den sydöstra delen finns en 
motionsslinga och på andra ställen finns grillplatser. Bäckhalladalen är ett mycket populärt utflyktsmål.
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Bäckhalladalen och Gladsax hallar
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Bäckhalladalen och Gladsax hallar
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Stenshuvud med omnejd

Ekonomiska kartan: 2E4a, 2E3aNaturtyp: Ädellövskog och naturbetesmarker

7
Stenshuvuds utstickare i Hanöbukten är ett av Skånes mest kända landmärken. Vår mest 
välbesökta nationalpark, och även omgivningarna, bjuder på storslagen natur med myllran-
de växt- och djurliv.

För knappt tvåhundra år sedan var Stenshuvud och om-
givande sluttningar ett relativt öppet betesmarkslandskap 
med enstaka grova träd och betestuktade buskage. I mit-
ten av 1800-talet började området växa igen och numera 
dominerar rika lundmiljöer med bok, avenbok, ek, lind, 
lönn, alm, fågelbär och hassel. Kring bergets brantare par-
tier finns blockrika rasbranter med krattskogar av framför 
allt ek. Dessa skogar har lång kontinuitet och många 
skogsanpassade växter och djur har kunnat överleva här, 
också under tider då landskapet i övrigt betats eller odlats. 
Söder om huvudet utbreder sig sandfält med artfattig 
torrängsvegetation, ljung och enstaka enbuskar. Längs 
bäckar och åar finns rikligt med sumpskogar med ofta 
mycket frodig undervegetation. I hela området hittar man 
också många artrika, både torra och fuktiga, ängsmiljöer.

Blåsippa

Värderingsgrunder
Nyckelbiotoper, rödlistade arter, prioriterade naturtyper, 
naturbetesmarker, död ved, hålträd, kulturelement, re-
kreation, ädellövskogar med stora utvecklingsmöjligheter.

Naturtyper / Arter (se nedan)
  
Skyddsstatus / Annan klassning
Stora delar av området är nationalpark, naturreservat och/
eller Natura 2000. Övrig mark omfattas helt eller till stösta 
delen av Riksintresse naturvård och Riksintresse friluftsliv 
MB 4 kap.
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Hålnunneört

Stenshuvud betraktas som ett restberg – en kvarvarande 
kärna av ett större bergsområde, där en motståndskraftig 
porfyr (vulkanitgnejs) stått emot vittring bättre än omgi-
vande bergarter. Området är rikt på fornlämningar, mest 
känd är den förmodade fornborgen från yngre järnåldern, 
ca 500 år e.Kr.

Från Stenshuvuds olika toppar har man hänförande utsik-
ter. Mot norr syns Ravlundafältet, Hanöbuktens milslånga 
sandstränder och i god sikt även Ryssberget och Bleking-
es skärgårdskust. I öster är havshorisonten obruten och i 
söder kan man vid klart väder ana Bornholm utanför Sim-
rishamns utskjutande siluett. Till toppen tar man sig från 
Naturum lättast via en vältrampad stig upp genom frodig 
ädellövskog med stort inslag av gamla, vidkroniga bokar 
och ekar. Vid bergets västra fot finns en brantare uppgång 
som till stor del är försedd med trätrappor.

Naturtyper
Rev (1170), perenn vegetation på steniga stränder (1220), 
vegetationsklädda havsklippor (1230), havsstrandängar 
av Östersjötyp (1630), vandrande sanddyner med sandrör 
(2120), torra sanddyner och sandfält med ljung- och 
kråkbärshedar (2320), gräsmarkssanddyner med borst-
tåtel och rödven (2330), permanenta sanddyner (2130), 
torra hedar (4030), vattendrag med flytbladsvegetation 
eller akvatiska mossor (3260), trädklädda betesmarker 
av fennoskandisk typ (9070), artrika torra-friska låglands-
gräsmarker av fennoskandisk typ (6270), enbuskmarker 
på hedar eller kalkgräsmarker (5130), artrika stagg-gräs-
marker på silikatsubstrat (6270), fuktängar med blåtåtel 
eller starr (6410), högörtängar (6430), öppna svagt välvda 
mossar, fattiga intermediära kärr och gungflyn (7140), pi-
onjärvegetation på silikatrika bergytor (8230), boreonemo-
rala, äldre naturliga ädellövskogar av fennoskandisk typ 
med rik epifytflora (9020), lövsumpskogar av fennoskan-
disk typ (9080), bokskog av fryletyp (9110), bokskog av 
örtrik typ (9130), ek-avenbokskog av buskstjärneblomma-
typ (9160), ek-avenbokskog av måra-typ (9170), lind-lönn-
skogar i sluttningar och raviner (9180), äldre ekskogar 
på sura, sandiga marker (9190), alluviala lövskogar, som 
tidvis är översvämmade (91E0).
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Stranden i norr är flack och stenig, under berget skjuter 
klippor ut i havet och i söder vidtar långa sandstränder.
Nationalparken och sluttningarna kring Lilla Stenshuvud 
och längs Rörums norra å domineras av frodiga ädellöv-
skogar. Den vildvuxna bok- och avenbokskogen innehål-
ler rikligt med gamla, grova träd, hålträd, död ved och 
lågor. Tidig vår är marken översållad med vitsippor, på 
fuktigare ställen med inblandning av gulsippor. Blåsippan 
är vanligast på Kortelshuvuds sydsida. Till vårblommorna 
hör också den ståtliga hålnunneörten. Efter lövsprickning-
en breder mera skuggtåliga växter ut sig under krontaket. 
Gulplister, myskmadra, tandrot och diverse ovanliga 
lundgräs förekommer mer eller mindre rikligt. I fuktigare 
partier växer ramslök och strutbräken i tjocka mattor. En 
annan av Stenshuvuds karaktärsväxter är kaprifolen, som 
under sommarens ljumma kvällar sprider sin väldoft runt 
berget. 

Stenknäcken är skogens karaktärsfågel och dess högfrek-
venta visslingar hörs ofta från trädkronorna. Hålbyggare, 
som nötväcka, större hackspett och olika mesar, är också 
vanliga. Mindre hackspett, som föredrar sumpskog, och 

Törnskata

gröngöling häckar regelbundet i området, medan arter 
som sommargylling och mindre flugsnappare uppträder 
mer sällsynt. I skogsbryn och halvöppna buskmarker 
hittar man bland annat rosenfink, törnskata och göktyta. 
Över hedmarkerna ljuder trädlärkans klara sång och här 
kan man fortfarande också hitta något enstaka par av 
fältpiplärka.

Hasselmusen, som är nattaktiv, avslöjar sin närvaro ge-
nom sina bon - runda bollar flätade av mjukt gräs och löv. 
Arten trivs i miljöer med snåriga buskage och högörtsve-
getation och förekommer rikligt i hela området.

Långbensgrodan leker tidigt på våren i alkärr och andra 
småvatten, framför allt i lövskog, och har en stabil popu-
lation både i och utanför nationalparken. 

En mångfald av naturtyper med ibland lång kontinuitet, 
åldersvariation i träd- och buskskikt, gott om naturligt 
vatten och olika geologiska strukturer är några av orsa-
kerna till en stor biologisk mångfald och att ett stort antal 
sällsynta eller hotade arter trivs och överlever i och kring 
Stenshuvud. 

Stenshuvud med omnejd 

Arter
Mindre hackspett, gröngöling, göktyta, sommargylling, 
skogsduva, mindre flugsnappare, stenknäck, trädlärka, 
törnskata, fältpiplärka, hasselmus, hasselsnok, sandödla, 
långbensgroda, månhornsbagge, humlekortvinge, bok-
skogslöpare, grå vårtbitare, grönvit nattviol, stor sandlilja, 
sandnejlika, hålnunneört, smultronfingerört, glansbräken, 
svartoxbär, vårkällört, raggarv, borstsäv, skogssvingel, 
långsvingel, hässlebrodd, lundslok, lundgröe och sträv-
losta. Flera sällsynta fladdermöss och många sällsynta 
eller hotade moss-, lav- och svamparter. 
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Vitemölle strandbackar

Ekonomiska kartan: 2D5jNaturtyp: Naturbetesmarker, sandstäpp

8
Norr om Vitemölla utbreder sig en naturskön kustremsa med ett spännande och artrikt 
inland. Här hittar man flera ovanliga naturtyper, bland annat sandstäpp som i Sverige bara 
finns på ett fåtal ställen.

Strandbackarna mellan Mölleån i söder och Verkeån i 
norr bjuder på storslagna vyer, omväxlande natur och stor 
artrikedom. Mellan bäckarnas frodiga dalgångar domi-
nerar torra ängar och sanddyner. Långvarig betesdrift i 
kombination med extensivt trädesjordbruk och kalkhaltig 
mark har gett upphov till en natur med många ovanliga 
växt- och djurarter. Här finns landets största samman-
hängande område med sandstäpp, med bland annat en 
unik svampflora. Tofsäxing, backtimjan, stor sandlilja, 
sandnejlika, sandvedel, grusbräcka, hedblomster, grusviva 
och gul fetknopp tillhör karaktärsarterna i denna naturtyp. 

Även gräsheds- och sanddynsvegetationen hyser rik flora. 
Tidigt på våren blommar rikligt med fältsippa, medan 
backsippan förekommer mer sparsamt. Senare på säsong-
en ersätts dessa av gulmåra, hedblomster, trift och många 
andra torrmarksväxter.

Den speciella floran, sandblottorna och ett ofta varmt och 
torrt mikroklimat gynnar också förekomsten av ett stort 
antal sällsynta insektsarter. I sanddynerna förekommer 
bland annat det hotade havsmurarbiet. Fältpiplärka och 
trädlärka kan nämnas bland de fåglar som regelbundet 
häckar i området.

Värderingsgrunder
Rödlistade arter, nyckelbiotoper, prioriterade naturty-
per, naturbetesmarker, död ved, hålträd, kulturelement, 
rekreation.

Naturtyper / Arter
Permanenta sanddyner (2130), gräsmarkssanddyner 
(2330), torra hedar (4030), sandstäpp (6120), kalkgräs-
marker (6210), fuktängar med blåtåtel eller starr (6410), 
fältpiplärka, trädlärka, många sällsynta sandmarks- och 
dynglevande insekter, stor sandlilja, sandnejlika, dvärg-
serradella, daggbjörnbär, sandvedel, sandtimotej, tofsäx-
ing, bokvårtlav, samt ett flertal hotade stjälkröksvampar 
och jordstjärnor.
  
Skyddsstatus / Annan klassning
Nästan hela området är Natura 2000-område och en stor 
del är Naturreservat. Hela området omfattas av Riksin-
tresse friluftsliv och Riksintresse kustzon.

Klammersbäck slingrar sig genom områdets centrala delar 
och i den bitvis djupa och branta ravinen finns lummig, 
opåverkad lövskog med många gamla, döda eller fallna 
träd. Här finns lundarter som vitsippa, gulsippa, lungört, 
desmeknopp och tandrot.

Hela området är lättillgängligt med härlig sandstrand och 
promenadvänliga stigar.

Sandnejlika

Solvända
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Stor sandlilja 
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Ravlundafältet

Ekonomiska kartan: 2D5j, 2D6jNaturtyp: Betesmark, sandstäpp och ädellövskog

9
Mellan Verkeån och Julebodaån utbreder sig Ravlunda skjutfält med vidsträckta gräsmar-
ker, högstammiga bokskogar, branta strandbrinkar, kilometerlånga sandstränder och ett 
mycket rikt djur- och växtliv.

Röksvamp

Ravlundafältet blev militärt övningsområde 1943 och har 
så förblivit. Tillgängligheten för allmänheten är därför 
begränsad under en stor del av året. Icke desto mindre är 
Ravlundafältet ett mycket populärt utflyktsmål, speciellt 
för naturintresserade som här bjuds på ett rikt och unikt 
djur- och växtliv. Områdets stora naturvärden är knutna 
dels till de vidsträckta sandiga gräsmarkerna, dels till de 
stora sammanhängande ädellövskogarna. 

Den mycket ovanliga naturtypen sandstäpp förekom-
mer framför allt i de branta strandbrinkarna, där marken 
utsätts för kontinuerlig störning i form av erosion och ras. 
I dessa miljöer hittas rikligt med bland annat tofsäxing, 
sandnejlika, sandtimotej och grådådra. Många av Ravlun-
dafältets sällsynta växter och djur är knutna till de öppna, 
betade gräsmarkerna. Fältpiplärka har här sitt starkaste 
fäste i Skåne, liksom den starkt hotade läppstekeln. 
Storspov häckar regelbundet och den eleganta ängshöken 
jagar ofta över gräs- och ljunghedarna. Strandpadda och 
större vattensalamander förökar sig i sparsamt förekom-
mande småvatten och i mera buskrika marker hittar man 
höksångare och törnskata.

De militära aktiviteterna bidrar till störningar i markytan 
och att kalkrik sandjord blottas eller rörs upp till ytan. I 
denna jordmån trivs ett stort antal blommande växter och 
därmed också många insekter av olika slag. Bland alla

Kriterier
Nyckelbiotoper, rödlistade arter, prioriterade naturtyper, 
hålträd, gamla träd, död ved, naturbetesmarker, kulturele-
ment, rekreation.

Naturtyper / Arter
Sublittorala sandbankar (1110), kustnära vandrande 
sanddyner med sandrör (2120), gräsmarkssanddyner 
med borsttåtel och rödven (2330), torra hedar (4030), 
sandstäpp (6120), artrika torra-friska låglandsgräsmar-
ker (SF; 6270), högörtängar (6430), bokskog av fryletyp 
(9110), bokskog av örtrik typ (9130), alluviala skogar som 
tidvis översvämmas (91E0), bivråk, ängshök, storspov, 
nattskärra, spillkråka, göktyta, sommargylling, trädlärka, 
fältpiplärka, höksångare (troligen utgången som häckfågel 
sedan 2013), större vattensalamander, strandpadda, lång-
bensgroda, sandödla, många sällsynta sandmarks- och 
dynglevande insektsarter, sandnejlika, sandtimotej, dvärg-
serradella, samt ett antal svamp-, moss- och lavarter.
 
Skyddsstatus / Annan klassning
En stor del av området är Natura 2000-område, hela 
området omfattas av Riksintresse naturvård, Riksintresse 
kustzon och Riksintresse friluftsliv.

Ängshök (ung hane)
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Fältpiplärka

hotade och rödlistade arter i denna speciella miljö, är 
diverse röksvampar ett lite udda inslag.

Områdets inre delar täcks av sammanhängande, högstam-
mig ädellövskog, till största delen dominerad av bok. 
Tillgången på gamla och grova träd, högstubbar, hålträd 
och död ved är bitvis stor. I dessa miljöer kan man hitta 
ett stort antal sällsynta och hotade arter, framför allt olika 
insekter, mossor, lavar och svampar. Bland skogens fåglar 
utmärker sig flera hackspettarter, skogsduva och sten-
knäck. Sommargyllingen, vars vackra flöjtande hörs från 
trädkronorna under senvår och försommar, förekommer 
relativt vanligt i trakten och där skogen övergår till dung-
ar, trädridåer och buskage trivs göktyta och trädlärka.

På Ravlundafältet finns flera fornlämningar, av vilka 
Havängsdösen strax norr om Verkeåns mynning är den 
mest kända. Haväng är ett riksbekant och mycket popu-
lärt utflyktsmål. Förutom skön natur och imponerande 
fornlämningar, utgör de kilometerlånga badstränderna en 
stor lockelse.
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Torups ängar och Bolen

Torups ängar är ett lövskogsområde som till stor del 
består av medelålders bokskog. Naturen har formats av en 
mosaik av torra och fuktiga miljöer, med ett stort inslag 
av alsumpskog, grunda vattensamlingar och små bäckar. 
I de fuktiga miljöerna är växtligheten särskilt frodig och 
artrik.

Rikligt med äldre grova träd tyder, liksom namnet, på 
att markanvändningen i gamla tider varit ängsbruk eller 
skogsbete. Stora delar av området domineras av ek-has-

Gullpudra

selvegetation och i vissa delar är inslaget av äldre bokar 
och ekar betydande. En del granplanteringar förekommer 
och ett antal skogsdiken avvattnar området. Avrinningen 
sker till Klammersbäck, som efter restaurering i början av 
2000-talet åter rinner fritt genom skogens östra delar. 

Bolen, områdets norra del, är ett mer välskött, och därmed 
mindre rikt lövskogsområde. En variation av torra och 
fuktiga miljöer, skiftande åldersstruktur i trädskiktet och 
en del äldre träd och högstubbar, bidrar till ett rikt växt- 
och djurliv. Med naturvårdsinriktad skötsel kan skogen i 
framtiden bli en riktig pärla.

Torups ängar och Bolen är ett ganska svårtillgängligt om-
råde, parkeringsmöjligheterna är begränsade och stövlar 

Ekonomiska kartan: 2D5i, 2D5j, 2D4i, 2D4jNaturtyp: Ädellövskog

10
Torups ängar och Bolen ligger strax nordväst om Vitaby och är ett sammanhängande, fro-
digt lövskogsområde med skiftande naturtyper och stor biologisk mångfald.

är under stor del av året ett måste. Detta rika skogsområde 
är dock väl värt ett besök. Mindre hackspett, spillkråka, 
stenknäck och gammelträdens lav- och mossflora är ex-
empel på områdets många naturvärden.

Värderingsgrunder
Rödlistade arter, prioriterad naturtyp, nyckelbiotoper, hål-
träd, död ved, naturligt vatten, utvecklingsmöjligheter.

Naturtyper / Arter
Lövsumpskogar av fennoskandisk typ (SF; 9080), bok-
skog av fryle-typ (9110), bokskog av örtrik typ (9130), 
ek-avenbokskog av buskstjärnblomma-typ (9160), 
lind-lönnskogar i sluttningar och raviner (9180), alluviala 
lövskogar, som tidvis är översvämmade (91E0), kronhjort, 
spillkråka, mindre hackspett, skogsveronika, gullpudra, 
ramslök, grönvit nattviol, stor häxört, gulplister, lundslok, 
skogssvingel och ett antal rödlistade lav- och mossarter.

Skyddsstatus / Annan klassning
En stor del av området är Natura 2000 och hela området 
omfattas av Riksintresse naturvård.
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Gyllebo

Ekonomiska kartan: 2D2j, 2D3jNaturtyp: Ädellövskog och naturbetesmarker

11
Gyllebosjön är Simrishamns kommuns enda riktiga sjö. Den är naturskönt belägen, om-
given av lummig ädellövskog. Söder om sjön utbreder sig vidsträckta betesmarker med 
mycket rik flora.

Gyllebosjön är en naturligt näringsrik sjö med unika 
limnologiska förhållanden. Sjön omges av bok- och 
avenbokskog, rik på gamla grova träd och död ved. I sän-
kor, på fuktiga stränder och på översilningsmarker finns 
lövsumpskogar med frodig undervegetation. Fågellivet är 
rikt i skogarna. Olika hackspettar, skogsduva, nötväcka 
och andra hålbyggare är karaktärsfåglar i området. Från 
trädkronorna hörs stenknäckens skarpa visslingar och 
ibland sommargyllingens fylliga flöjttoner. Ett överflöd av 
lundväxter täcker marken och på äldre och döda trädstam-
mar trivs många ovanliga svampar, lavar och mossor.
Söder om sjön är landskapet präglat av småskaligt jord-
bruk med åkerlappar, stora naturbetesmarker, stengärds-

Värderingsgrunder
Nyckelbiotop, rödlistade arter, prioriterade naturtyper, 
variation, naturligt vatten, rekreation.

Naturtyper / Arter
Naturligt eutrofa sjöar med nate- eller dybladsvegetation 
(3150), torra hedar (4030), enbuskmarker på hedar el-
ler kalkgräsmarker (5130), artrika stagg-gräsmarker på 
silikatsubstrat (6230), artrika torra-friska låglandsgräsmar-
ker av fennoskandisk typ (6270), fuktängar med blåtåtel 
eller starr (6410), högörtängar (6430), öppna svagt välvda 
mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn (7140), 
rikkärr (7230), trädklädda betesmarker av fennoskandisk 
typ (SF; 9070), lövsumpskogar  av fennoskandisk typ 
(SF; 9080), bokskog av fryle-typ (9110), bokskog av örtrik 
typ (9030), ek-avenbokskog av buskstjärneblomma-typ 
(9160), lind-lönnskogar i sluttningar och raviner (9180), 
alluviala lövskogar, som tidvis är översvämmade (91E0), 
hasselmus, gröngöling, spillkråka, mindre hackspett, 
sommargylling, större vattensalamander, långbensgroda, 
brudsporre, skogsknipprot, majnycklar, majviva, tätört, 
slåtterblomma, vildlin, loppstarr och en rik lav- och moss-
flora med flera rödlistade arter.

Skyddsstatus / Annan klassning
Stora delar av området är naturreservat och/eller Natura 
2000 och hela området omfattas av Riksintresse natur-
vård. 

gårdar och småvatten. Här finns ett av Skånes största och 
mest värdefulla rikkärrs- och kalkfuktängsområde. Under 
senvår och försommar är kärret översållat av orkidéer 
och majvivor. Bland orkidéerna dominerar majnycklar, 
men även ängsnycklar, Sankt Pers nycklar, Jungfru Marie 
nycklar, nattviol och brudsporre förekommer i området. 
Smörbollar, solvända, gullviva, slåtterblomma, tätört och 
vildlin är exempel på andra mindre vanliga arter i denna 
fantastiska betesmark. Här hittar man självklart också 
ett stort antal ovanliga och hotade djurarter: större vat-
tensalamander, lövgroda och långbensgroda leker i olika 
vattensamlingar och i de fuktiga ängsmiljöerna finns 
ovanliga spindlar och insekter.

Skogen runt sjön är lättillgänglig med vägar, stigar och 
spänger runt hela sjön. På flera ställen finns rast- och 
grillplatser. Betesmarkerna, som är inhägnade och på 
sina ställen mycket blöta och tuviga, är lite svårare att 
utforska.
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Gyllebo 

Majnycklar
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Gyllebo 
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Gyllebo 
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Åkarp och Mellby käsk

I backarna strax söder om Åkarp, kring gårdarna Baråkra 
och Bökåkra, finns ett större, sammanhängande lövskogs-
område. Skogen består till stor del av delvis olikåldrig, 
medelålders bokskog, men utspridda över hela området 
finns både större och mindre partier av gammal, orörd 
bokskog och lövsumpskog med höga naturvärden. I 
dessa urskogsliknande biotoper finns gott om grova träd, 
hålträd, fallna träd och död ved. Området är också rikt på 
källsprång, bäckar och sumpmarker, där undervegetatio-
nen ofta är rik och frodig. I utkanterna finns några delvis 
trädbevuxna betesmarker med inslag av hassellundar och 
enbuskmarker.

Lång skoglig kontinuitet, stora arealer orörd skog och 
riklig förekomst av död ved i olika nedbrytningsstadier 
har gett upphov till en unik lav- och mossflora. Här finns 
bland annat almlav, bokvårtlav, rosa lundlav, gammel-
granslav och stiftklotterlav. Även fågellivet är rikt och 
framför allt hålbyggare, som till exempel nötväcka, träd-
krypare, mindre hackspett och spillkråka, trivs i området. 

Skogarna är relativt svårtillgängliga. Infartsvägarna är 
privata och det finns ont om lämpliga parkeringsplatser. 
Med naturvårdsinriktad skötsel kan området utvecklas till 
ett av Skånes finaste skogsområden.

Värderingsgrunder
Nyckelbiotoper, prioriterad naturtyp, rödlistade arter, 
naturbetesmarker, död ved, hålträd, naturligt vatten, 
utvecklingsmöjlighet.

Naturtyper / Arter
Torra hedar (4030), kalkgräsmarker (6210), fuktängar 
med blåtåtel eller starr (6410), lövsumpskogar av fenno-
skandisk typ (9080), bokskog av fryletyp (9110), bokskog 
av örtrik typ (9130), alluviala lövsumpskogar som tidvis 
är översvämmade (91E0), hasselmus, spillkråka, mindre 
hackspett, ett stort antal sällsynta eller rödlistade lav- och 
mossarter.
  
Skyddsstatus / Annan klassning
Delar av området är klassade som Biotopskydd. Strand-
skydd gäller längs flera små vattendrag. Området saknar i 
övrigt formellt skydd.

Ekonomiska kartan: 2D3j, 2D4jNaturtyp: Ädellövskog

12
Lite utanför allfartsvägarna, mellan Åkarp och Mellby, gömmer sig ett unikt lövskogsområde. 
Delar av skogen har under lång tid förblivit orörda och kan med lite god vilja jämföras med 
de berömda polska urskogarna.
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Mossor på sten och låga

Åkarp och Mellby käsk
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Åkarp och Mellby käsk
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Åkarp och Mellby käsk
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Tjörnedala och Prästens badkar

Prästens badkar är en välkänd sevärdhet strax söder om 
Viks fiskeläge. Den geologiska formationen består av 
sandsten och kallas trattsänka. Kusten präglas här av ett 
stort område med berg i dagen, där framträngande grund-
vatten och havets vågor bildar rikligt med hällkar och 
andra vattensamlingar. Dessa är viktiga parningsbiotoper 
för bland andra den hotade strandpaddan. 

Förutom en liten sandstrand är kusten stenig och block-
rik med enstaka utskjutande klippor och hällar. Innanför 
stranden vidtar betesmarker och sandhedar. Dessa avgrän-
sas i väster av en till största delen skogbevuxen brant. På 
flera ställen längs branten hittar man grundvattenförsörjda 
kärr med rik flora. 

Tjörnedala lund omnämndes redan av Linné som ”en av 
de skönaste lundar i riket”. Här är slänten rik på gamla 

Ekonomiska kartan: 2E3b, 2E2bNaturtyp: Naturbetesmarker och ädellövskog

13
Kusten mellan Baskemölla och Vik är omväxlande, naturskön och rik på sevärdheter. Fro-
dig ädellövskog, alkärr, sandhedar, källor, blockmarker och hällar utgör grunden för en stor 
biologisk mångfald.

Prästens badkar

Värderingsgrunder
Rödlistade arter, prioriterad naturtyp, död ved, hål-
träd, naturbetesmarker och friluftsliv.

Naturtyper / Arter
Rikkärr (7230), torra hedar (4030), artrika torrafriska 
låglandsgräsmarker av fennoskandisk typ (6270), 
pionjärvegetation (8230), ek-avenbokskog av busk-
stjärneblommatyp (9020), lövsumpskogar av fenno-
skandisk typ (9080), hasselmus, sommargylling, 
rosenfink, törnskata, strandpadda, majnycklar, maj-
viva, tätört,  fågelarv, ett stort antal sällsynta mossor, 
blodsandbi, nätblodbi, violettkantad guldvinge.

Skyddsstatus / Annan klassning
Till stor del omfattas området av Strandskydd, 
Riksintresse naturvård, Riksintresse friluftsliv och 
Riksintresse kustzon.
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Tjörnedala och Prästens badkar

och grova ädellövträd. Under lindar, bokar, 
ekar och hasselbuskage är marken tidigt på 
våren täckt av en frodig lundflora. Sommar-
gylling, mindre hackspett och rosenfink ses 
regelbundet i området. Närmast havet finns ett 
större alkärr, där det mellan rötter, stenblock 
och tuvor bildats mängder med mindre vatten-
samlingar. Också här förökar sig strandpadda 
och andra sällsynta groddjur. Längst i sydost, 
alldeles intill Skåneleden, finns ett mindre 
rikkärr med artrik mossflora. Här växer också 
majnycklar, majviva och tätört.

Området är lättillgängligt och välbesökt. 
Sportfiskare är en vanlig syn längs stränderna. 
Bottnarna är steniga och både havsöring och 
torsk förekommer tidvis rikligt.

Den välbevarade, fyrlängade 1800-talsgården 
Tjörnedala har stort kulturmiljövärde och är en 
viktig samlingsplats, inte minst under påsk-
helgens konstrunda och vid midsommartidens 
traditionella firande. 

Vårlök
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Tjörnedala och Prästens badkar
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Tjörnedala och Prästens badkar
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Tjörnedala och Prästens badkar
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Tjörnedala och Prästens badkar
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Vårhallen, Knäcken och Svingeln

Ekonomiska kartan: 2E2bNaturtyp: Naturbetesmarker och sandhed

14
Kuststräckan mellan Tobisvik och Baskemölla är unik på flera sätt. Den grova sanden, klip-
porna och sandstenshällarna har skapat härliga badplatser och speciell natur. Närheten till 
Simrishamn gör området mycket attraktivt för allehanda fritidsaktiviteter.

I söder domineras naturen av karga och till stor del 
vegetationslösa sandhedar. Här finns en unik evertebrat-
fauna, små kräftdjur som är speciellt anpassade till livet 
i den grova sandfraktionen. Norr om Vårhallen övergår 
landskapet i naturbetesmarker, som delvis befinner sig 
i varierande grad av igenväxning. Här är strandremsan 
stenig med flera större, utskjutande sandstenshällar, på 
sina ställen överlagrade av sand. Mest iögonfallande är 
Vårhallen, en förhållandevis hög formation med uppresta 
sandstenslager och branta klippväggar.

Områdets omväxlande karaktär med betade sandmarker, 
öppna sanddyner, sten- och klippstränder, hällkar, käl-
lor och igenväxningsmarker ger förutsättningar för en 
stor biologisk mångfald. På de sandiga markerna växer 
backsippa och ibland ses även fältpiplärka här. I de mer 
buskrika betesmarkerna hittar man bland annat hassel-
mus, törnskata och rosenfink. Strandpadda leker i hällkar 
och andra vattensamlingar och i fuktigare ängspartier 
växer både majnycklar och göknycklar.

Backsippa

Området är mycket lättillgängligt och både sandstränder 
och klipphällar är populära badplatser. På stranden norr 
om Vårhallen får även hundar bada.

Värderingsgrunder
Rödlistade arter, prioriterad naturtyp, naturbetesmarker, 
naturligt vatten, restaureringsmöjligheter, rekreation.

Naturtyper / Arter
Vegetationsklädda havsklippor (1230), vandrande sand-
dyner med sandrör (2120), gräsmarkssanddyner (2330), 
torra hedar (4030), artrika torra-friska låglandsgräsmarker 
av fennoskandisk typ (6270), fuktängar med blåtåtel eller 
starr (6410), rikkärr (7230), pionjärvegetation (8230), has-
selmus, rosenfink, fältpiplärka, mindre strandpipare, törn-
skata, höksångare, strandpadda, sandnejlika, majnycklar, 
göknycklar, majviva, slåtterblomma, tätört, backsippa.
  
Skyddsstatus / Annan klassning
En stor del är Natura 2000-område, nästan hela området 
omfattas av Riksintresse naturvård, Riksintresse friluftsliv, 
Riksintresse kustzon och Strandskydd.
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Vårhallen, Knäcken och Svingeln
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Vårhallen, Knäcken och Svingeln
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Vårhallen, Knäcken och Svingeln
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Sankt Olof och Måsalycke

Ekonomiska kartan: 2D3i, 2D3jNaturtyp: Ädellövskog och naturbetesmarker

15
Strax sydväst om Sankt Olof finns ett mycket värdefullt lövskogsområde med flera mycket 
gamla bokbestånd och en unik lavflora. Öster om järnvägen finns en vidsträckt betesmark 
och längst i söder ligger Måsalycke mosse, ett större fattigkärr med en intressant fauna.

Landskapet är småkuperat och därför varierat. På höjder-
na växer bokskog  och i de blötare sänkorna dominerar al 
och björk. Stora delar av bokbestånden är mycket gamla 
och rika på hålträd, högstubbar och lågor. Inte mindre än 
14 rödlistade och ett stort antal andra sällsynta lavarter 
har hittats i området. God tillgång på död ved talar för 
att också svampfloran och insektsfaunan är värdefulla. 
Spillkråka och nötväcka är båda hålbyggare som trivs i 
området.

Strax sydväst om Sankt Olof ligger Lindgrens äng, ett 
unikt rikkärr som hyser flera rödlistade arter. En av dessa 
är käppkrokmossan, som i Skåne bara finns på denna 
lokal.

Måsalycke mosse omges till stor del av gran- och björk-
sumpskog och ger en känsla av nordligare naturtyper. 
Trana häckar regelbundet och älg ses ofta i området.

De stora betesmarkerna i öster är av varierande slag. 
Stora delar är välhävdade, medan andra är buskrika eller 
igenväxande. Fuktängar, vattenhål och ett skogsbete med 
mycket gamla bokar bidrar till höga naturvärden. Vatten-
rall, mindre hackspett, törnskata och långbensgroda tillhör 
områdets sällsyntheter.

Både skog och betesmarker har direktkontakt med tätor-
ten. Flera skogsvägar bidrar till att göra området relativt 
lättillgängligt och välbesökt.

Värderingsgrunder
Rödlistade arter, prioriterad naturtyp, nyckelbiotoper, 
våtmarker, hålträd, död ved, kontinuitet, källor, utveck-
lingsmöjligheter.

Naturtyper / Arter
Rikkärr (7230), torra hedar (4030), enbuskmarker på 
hedar eller kalkgräsmarker (5130), artrika torra-friska 
låglandsgräsmarker av fennoskandisk typ (6270), fukt-
ängar med blåtåtel eller starr (6410), öppna svagt välvda 
mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn (7140), 
trädklädda betesmarker av fennoskandisk typ (9070), 
bokskog av fryletyp (9110), lövsumpskogar av fennoskan-
disk typ (9080), spillkråka, mindre hackspett, törnskata, 
trana, större vattensalamander, långbensgroda, granspira, 
gullpudra, ett stort antal rödlistade eller sällsynta moss- 
och lavarter.
  
Skyddsstatus / Annan klassning
Delar av området omfattas av Strandskydd, i övrigt är det 
oskyddat.
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Sankt Olof och Måsalycke
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Sankt Olof och Måsalycke
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Karlaby och Gladsax mossar

Mellan Karlaby och Örnaberga präglas det svagt kuperade 
landskapet av det småskaliga jordbruket och ett stort antal 
betesmarker av varierande slag. Ägorna är små och oftast 
omgivna av stengärdsgårdar. Området är till stor del utdi-
kat, men ändå rikt på mindre våtmarker. Flera av dessa är 
rikkärr där orkidéen majnycklar oftast är ett dominerande 
inslag, ibland i sällskap med majviva och ängsnycklar. 
Nyligen hittades också den extremt sällsynta orkidéen 
gulyxne i området. På torrängar i backarna kan man bland 
annat hitta backsippa. 

Ekonomiska kartan: 2E2aNaturtyp: Naturbetesmarker och våtmarker

16
Nordost och norr om Karlaby är jordbrukslandskapet småskaligt och kuperat. Betesmarker, 
åkerlappar, fuktängar, stengärdsgärdar, buskmarker och träddungar ger livsutrymme för en 
stor mängd djur- och växtarter.

Här och var finns dammar och andra småvatten, där både 
lövgroda och större vattensalamander leker under våren. 
Området har även ett rikt fågelliv. Storspov, enkelbecka-
sin, stenskvätta, buskskvätta och törnskata är exempel på 
regelbundet häckande arter. Vår och höst rastar framför 
allt vadare och småfåglar på fuktängar och i buskrika 
betesmarker.

Gladsax mosse var under tidigt 1900-tal en stor samman-
hängande våtmark med mycket rikt fågelliv. Mossen har 
under olika perioder dikats ut, små skiften med naturbe-
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Majnycklar (ovan) och majviva

Karlaby och Gladsax mossar

tesmarker har slagits ihop och marken är sedan många år 
till stor del uppodlad. Några småvatten och öppna diken 
finns fortfarande kvar och här trivs diverse våtmarksfåg-
lar.

Markerna är förhållandevis svårtillgängliga. Få vägar 
leder in i området och det är tätt mellan taggtråds- och 
elstängsel. Under vinterhalvåret står ibland stora arealer 
under vatten. 

Värderingsgrunder
Prioriterad naturtyp, rödlistade arter, varition av småbioto-
per, utvecklingsmöjligheter, kulturvärden.

Naturtyper / Arter
Torra hedar (4030), artrika stagg-gräsmarker på silikat-
substrat (6230), artrika torra-friska låglandsgräsmarker av 
fennoskandisk typ (6270), rikkär (7230), storspov, enkel-
beckasin, törnskata, stenskvätta, större vattensalaman-
der, lövgroda, flera sällsynta snäckor, gulyxne, majnycklar, 
ängsnycklar, majviva.

Skyddsstatus / Annan klassning
Längst i söder omfattas ett mindre område av Strand-
skydd, i övrigt saknas formellt skydd.
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Karlaby och Gladsax mossar
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Karlaby och Gladsax mossar
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Östratorp och Iglamossen

Ekonomiska kartan: 2E2aNaturtyp: Naturbetesmarker och ädellövskog

17
I söder finns småjordbruk och lummiga ädellövlundar, i norr örtrika betesmarker, däremellan 
sumpskog och igenvuxna hagar och enbuskmarker. 

Området kring Östratorp är ett kuperat, småskaligt kultur-
landskap, med ängar, åkerlappar och dungar av ädellöv-
skog med höga naturväden. Norr om gården, kring Oder-
bäcken, är marken fuktig och trädskiktet domineras av 
al och ask. Det finns gott om grova träd, hålträd och död 
ved. Spillkråka, gröngöling, mindre hackspett och skogs-
duva är några av de hålbyggare som häckar i trakten. 

Norrut höjer sig landskapet och övergår i nästan helt 
igenväxta betesmarker. I buskrika bryn förekommer den 
rödlistade hasselmusen.

En del av Iglamossen längst i norr är ett stort rikkärr med 
en mycket rik flora. Delar av kärret utnyttjas som betes-
mark, medan andra delar hotar att växa igen. Vegetationen 
domineras delvis av trubbtåg, men i välhävdade delar 
trivs även majnycklar, majviva, tätört, vildlin, slåtter-
blomma och kärrjohannesört, samt ett antal mer eller min-
dre ovanliga halvgräs och mossor. Enkelbeckasin häckar 
och lärkfalk ses ofta jaga över området.

Hela området är relativt svårtillgängligt, parkeringsmöj-
ligheterna är begränsade och taggtråd och elstängsel kan 
på sina ställen försvåra framkomligheten.

Bildtext

Värderingsgrunder
Rödlistade arter, prioriterad naturtyp, variation, hålträd, 
död ved, utvecklingsmöjligheter.

Naturtyper / Arter
Torra hedar (4030), artrika stagg-gräsmarker på silikat-
substrat (6230), artrika torra-friska låglandsgräsmarker 
av fennoskandisk typ (6270), fuktängar med blåtåtel eller 
starr (6410), svagt välvda mossar, fattiga och interme-
diära kärr och gungflyn (7140), rikkärr (7230), spillkråka, 
gröngöling, mindre hackspett, skogsduva, hasselmus, 
större vattensalamander, strandpadda, lövgroda, kärrjo-
hannesört, majnycklar, ängsnycklar, majviva, tätört.
  
Skyddsstatus / Annan klassning
Strandskyd gäller längs Oderbäcken i söder, i övrigt sak-
nas formellt skydd.

Ovan: Lärkfalk med byte. Nästa sida: Majviva och tätört (ovan 
t.v.), majnycklar (nedan t.h.), alsumpskog med mindre hackspet-
tens bohål (ovan t.h.) och äldre lindar i lövdunge (nedan t.v.)
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Östratorp och Iglamossen
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Östratorp och Iglamossen
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Dälperöd och Rörums käsk

Det stora lövskogsområdet mellan Raskarum och Rörum 
är av skiftande karaktär, till stor del bestående av sedan 
länge igenväxande utmarksbeten. Terrängen är kuperad 
och skiftande markförhållanden bidrar till skogens mång-
fald. Området är påverkat av skogsbruk och granplan-
teringar förekommer här och där. Rikedomen på gamla 
stubbar, grova träd, högstubbar, hålträd och död ved är 
ändå påtaglig, speciellt i de många större eller mindre 
bestånd som under lång tid förblivit opåverkade.

I norr och söder rinner Rörums norra respektive södra å. 
Bitvis är vattendragen opåverkade och vid Stora Äsperöd 
har en kanaliserad sträcka nyligen blivit restaurerad. På 
flera ställen längs åarna, liksom i sänkor lite varstans, 
finns frodiga, örtrika sumpskogar. 

Få vägar och nästan inga hus gör att skogen bitvis är otill-
gänglig och relativt ostörd. Svart stork, som är en skygg 
och svårsedd skogsfågel, har vid ett flertal tillfällen up-
pehållit sig i området. Mindre hackspett, gröngöling och 
spillkråka förekommer, långbensgroda och större vatten-
salamander förökar sig i olika vattensamlingar och unik 
moss- och lavflora hittas i orörda ädellövskogsbestånd, på 

Värderingsgrunder
Rödlistade arter, prioriterad naturtyp, hålträd, död ved, 
mycket gamla stubbar, naturligt vatten, större samman-
hängande område med utvecklingsmöjligheter.

Naturtyper / Arter
Torra hedar (4030), artrika torra-friska låglandsgräsmarker 
av fennoskandisk typ (6270), fuktängar med blåtåtel eller 
starr (6410), trädklädda betesmarker av fennoskandisk 
typ (9070), permanenta sanddyner (2130), lövsumpsko-
gar av fennoskandisk typ (9080), bokskog av fryletyp 
(9110), bokskog av örtrik typ (9130), hasselmus, spill-
kråka, gröngöling, mindre hackspett, svart stork (tillfälligt), 
större vattensalamander, långbensgroda, majnycklar, 
gullpudra, tandrot, ormrot, ramslök, bäckbräsma, mur-
gröna, flera nyckelbiotoper med mycket värdefull lav- och 
mossflora.
  
Skyddsstatus / Annan klassning
Strandskydd längs vattendragen, i övrigt saknas formellt 
skydd.

Ekonomiska kartan: 2D3j, 2E3aNaturtyp: Ädellövskog och betesmarker

18
Skogarna kring Dälperöd är en sammanlänkande del av ett mycket stort lövskogsområde. 
Förutom många värdekärnor i form av nyckelbiotoper och naturbetesmarker, är detta om-
råde unikt enbart genom sin storlek.

grova träd, lågor och gamla stubbar. Trakten är också rik 
på svampar.
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 Gullpudra

Dälperöd och Rörums käsk

Ormbär
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Dälperöd och Rörums käsk
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Dälperöd och Rörums käsk
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Älmhult

Ekonomiska kartan: 2D3jNaturtyp: Ädellövskog och naturbetesmarker

19
Detta stora och varierade område med ädellövskog, sumpskog, våtmarker och betesmarker 
är delvis svårtillgängligt och ostört. 

Vitsippa

Den delvis olikåldriga skogen består till stor del av sedan 
länge igenväxande betesmarker. I torrare partier domi-
nerar vacker bokskog med inslag av ek och avenbok, 
ibland vildvuxen och snårig. I fuktigare partier, rikligt 
förekommande, växer al och ask. Många träd är gamla 
och storkroniga; gamla stubbar, hålträd och lågor bidrar 
till höga naturvärden. I norr och söder finns några mindre 
betesmarker, samt längst i sydost ett rikkärrsområde med 
en värdefull mossflora.

Vattenhålen i sumpskogarna och kärren är viktiga för den 
sällsynta långbensgrodan, som här har ett av sina kärnom-
råden. Mindre hackspett är en annan art som också trivs 
i alsumpskogarna. Området är en del av Österlens vid-
sträckta ädellövskogar och viktigt som spridningskorridor 
för hotade djur och växter. 
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Värderingsgrunder
Rödlistade arter, gamla 
träd, hålträd, död ved, 
naturligt vatten, variation, 
utvecklingsmöjlighet, sprid-
ningskorridor.

Naturtyper / Arter
Torra hedar (4030), fukt-
ängar med blåtåtel eller 
starr (6410), rikkärr (7230), 
trädklädda betesmarker av 
fennoskandisk typ (9070), 
hasselmus, långbensgroda, 
större vattensalamander, 
mindre hackspett, smör-
bollar, kärrfibbla, slåtter-
blomma.
  
Skyddsstatus / Annan 
klassning
Strandskydd längs Rörums 
södra å och biflöden, an-
nars inget formellt skydd.

Älmhult
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Älmhult
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Älmhult
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Snapparp och Munkarynga

Trots påverkan från skogsbruk, finner vi här ett stort 
lövskogsområde med höga naturvärden. Skogen är till 
stor del olikåldrig och här och där vildvuxen. På torr och 
stenig mark dominerar bokskog med sparsam undervege-
tation och visst inslag av avenbok. I fuktigare partier 
växer lövsumpskog med frodigare undervegetation. Vat-
tenspeglar är åtminstone under vinter och vår vanligt före-
kommande. I norr finns ett par större betesmarker med 
mycket träd och buskar.

Den sällsynta och rödlistade långbensgrodan har ett starkt 
fäste i området. Mindre hackspett och hasselmus före-
kommer sparsamt. Moss- och lavfloran är på sina ställen 
både rik och värdefull.

Gullpudra

Värderingsgrunder
Rödlistade arter, nyckelbiotoper, prioriterad naturtyp, 
naturbetesmarker, hålträd, död ved, gamla stubbar, natur-
ligt vatten, utvecklingsmöjligheter.

Naturtyper / Arter
Torra hedar (4030), enbuskmarker på hedar och kalkgräs-
marker (5130), fuktängar med blåtåtel eller starr (6410), 
öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr 
och gungflyn (7140), trädklädda betesmarker av fenno-
skandisk typ (6070), bokskog av fryletyp (9110), lövsump-
skog, mindre hackspett, hasselmus, långbensgroda, 
månviol, kärrfibbla, bäckbräsma.
  
Skyddsstatus / Annan klassning
Strandskydd längs ett par småbäckar, annars inget for-
mellt skydd.

Ekonomiska kartan: 2D3jNaturtyp: Ädellövskog

20
Här utbreder sig ett stort och värdefullt lövskogsområde, kuperat, rikt på vatten och till stor 
del rätt svårtillgängligt och ostört.

Funktionen som spridningskorridor är viktig och förutom 
befintliga värdekärnor, har området goda möjligheter att 
utveckla höga naturvärden. 

Skogarna är till största delen obebyggda och relativt 
svårtillgängliga. I söder kan man via några skogsbilvägar 
lättast vandra in i området.
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Gulsippa

Snapparp och Munkarynga
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Snapparp och Munkarynga
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Snapparp och Munkarynga
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Grönhult

Landskapet präglas centralt av ett par större betesmar-
ker, i väster av ett lapptäcke av åkrar som avgränsas av 
stengärdsgårdar och lövridåer, i nordost vidtar igenväx-
ningsmarker som bitvis är av sumpskogskaraktär. Ett dike 
genomkorsar området, delvis i form av naturlig bäckfåra.

De stora naturvärdena återfinns i naturbetesmarkerna, 
som delvis är rika på träd och buskar. I norr finns ett 
område med torrare enbuskmarker. I söder är marken 
fuktigare och här hittar man en större kalkfuktäng med rik 
flora. Bland ovanligare eller hotade arter kan majnycklar, 
nattviol, vildlin, tätört och gulvial nämnas. I flera av om-
rådets vattenhål finns långbensgroda och på några ställen i 
buskmarkerna har man hittat hasselmus.

Värderingsgrunder
Rödlistade arter, prioriterad naturtyp, naturbetesmarker, 
småbiotoper.

Naturtyper / Arter
Torra hedar (4030), enbuskmarker på hedar eller kalk-
gräsmarker (5130), artrika stagg-gräsmarker på silikat-
substrat (6230), artrika torra-friska låglandsgräsmarker 
av fennoskandisk typ (6270), fuktängar med blåtåtel eller 
starr (6410), sumpskog, hasselmus, långbensgroda, 
majnycklar, nattviol.
  
Skyddsstatus / Annan klassning
En del av området omfattas av Strandskydd, annars inget 
formellt skydd.

Ekonomiska kartan: 3D3jNaturtyp: Naturbetesmarker

21
Landskapet har formats av det småskaliga jordbruket. Vackra betesmarker, åkerlappar, 
busk- och trädridåer, stengärdsgårdar, våtmarker och sumpskogar skapar stor biologisk 
mångfald.
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Majnycklar

Grönhult

Den gamla järnvägsbanken leder genom området, men i övrigt ligger det 
lite avsides och är inte särskilt lättillgängligt.
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Grönhult
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Grönhult
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Ekonomiska kartan: 2E3aNaturtyp: Ädellövskog och naturbetesmarker

Forsemölla och Rörums backar

Det storslagna, böljande landskapet har formats av isti-
dens älvar och sjöar. Numera slingrar sig Rörums södra 
å genom området och har vid Forsemölla skurit sig ner 
i berggrunden och bildat ett, med skånska mått mätt, 
imponerande vattenfall. Längre nedströms delar sig ån 
och översvämmar tidvis den flacka dalgången. Här växer 
gammal alsumpskog med utvecklade socklar och en fro-
dig undervegetation med bland annat ramslök och strut-
bräken. Närmast vägen mellan Gyllebo och Rörum ligger 
vattenkvarnen Sträntemölla med anor från 1300-talet. I 
bäckravinen häckar både forsärla och strömstare.

Landskapet kring Rörums södra å är mycket kuperat och 
består mestadels av betesmarker med spridda träddungar 
och buskage. Rikligt med blommande träd och buskar 
bidrar under våren till hänförande vackra utsikter. På mar-
ken hittar man en mängd örter, bland vilka stor sandlilja, 
gullviva och backsippa hör till de mer iögonfallande.

Området är till stora delar lättillgängligt, parkering finns 
vid landsvägen och stigar leder in mot bäckravinen och 
backlandskapet. Under snöiga vinterdagar förvandlas 
trakten till vintersportparadis. Värderingsgrunder

Rödlistade arter, nyckelbiotop, prioriterad naturtyp, natur-
betesmarker, naturligt vatten, hålträd, död ved, kultur-
värde och rekreation.

Naturtyper / Arter
Vattendrag med flytbladsvegetation eller akvatiska mos-
sor (3260), permanenta sanddyner (2130), torra hedar 
(4030), enbuskmarker på hedar eller kalkgräsmarker 
(5130), artrika torra-friska låglandsgräsmarker av fen-
noskandisk typ (6270), fuktängar med blåtåtel eller starr 
(6410), högörtängar (6430), bokskog av fryletyp (9110), 
bokskog av örtrik typ (9130), ek-avenbokskog av busk-
stjärnblommatyp (9160), ek-avenbokskog av måratyp 
(9170), Lind-lönnskogar i sluttningar och raviner (9180), 
äldre ekskogar på sura, sandiga marker (9190), alluviala 
skogar som tidvis är översvämmade (91E0), hasselmus, 
gröngöling, stenknäck, forsärla, strömstare, bäcknejon-
öga, öring, ål, månhornsbagge, stor sandlilja, gullviva, 
bokvårtlav, almlav.
  
Skyddsstatus / Annan klassning
En del av området är Naturreservat och/eller Natura 
2000-område, en större del omfattas av Riksintresse 
naturvård, Strandskydd gäller längs Rörums södra å och 
ett mindre vattendrag i sydost.

22
Runt Rörums södra å utbreder sig ett hänförande vackert landskap med höga backar och 
djupa dalar, forsande vatten, lummiga ädellövskogar och blommande ängar - ett populärt 
strövområde året om.

Forsärla
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Forsemölla och Rörums backar

Gullviva
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Forsemölla och Rörums backar
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Forsemölla och Rörums backar
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Ekonomiska kartan: 2E1aNaturtyp: Naturbetesmarker och våtmarker

Backamossen och Tommarps sjö

Helt nära vägen mellan Simrishamn och Hammenhög, 
men nästan osynligt, finns ett litet område med åsryggar, 
dalgångar och mindre våtmarker. Området är delvis nega-
tivt påverkat av gödsling och viltvårdsplanteringar, men 
ett par ytor är opåverkade och har en rik och värdefull 
flora. Maskrosor dominerar dock på gödslad mark och får 
under blomningen backarna att lysa i gult. 

Från Tommarps sjö leder ett dike till Tommarpsån och 
dess dalgång. Sjön är i princip torrlagd och har växt igen 
med sälgarter, ask, al och björk. Runt sumpskogen finns 
marker med högörtsvegetation dominerad av hundloka 
och nässlor. Liknande naturtyp har uppstått på några 
obetade gräsmarker. Här trivs bland andra kärrsångare, 
gräshoppsångare och törnsångare. Även andra våtmar-
ker har påverkats av utdikning, grävning eller dämning. 
Vegetationsrika dammar och sumpmarker bidrar dock till 
ett mycket rikt fågelliv. Brun kärrhök häckar och vat-
tenrall förekommer regelbundet. Majnycklar och gulyxne 
har tidigare funnits i något av kärren och tvåblad hittades 
nyligen i Tommarps sjö.

Områdets låglänta delar utgjorde i äldre tider större sam-
manhängande våtmarker och här finns fortfarande stora 
möjligheter till restaurering.

Gökärt och mandelblomma

Värderingsgrunder
Rödlistade arter, prioriterad naturtyp, naturbetesmarker, 
våtmarker, sumpskog, spridningskorridor, utvecklingsmöj-
lighet.

Naturtyper / Arter
Torra hedar (4030), artrika torra-friska låglandsgräsmar-
ker av fennoskandisk typ (6270), fuktängar med blåtåtel 
eller starr (6410), rikkärr (7230), vattenrall, smådopping, 
kärrsångare, klockgroda, backsippa, majviva, tvåblad, 
majnycklar (möjligen försvunnen), blåtåg.
  
Skyddsstatus / Annan klassning
Området omfattas till stor del av Strandskydd, annars 
inget formellt skydd.

23
Mitt i det intensivt brukade åkerlandskapet döljer sig ett vackert naturområde med åsryggar, 
dalsänkor och våtmarker; en oas med framför allt rikt fågelliv.

Väster om Gisslingebroar slingrar sig Tommarpsån ge-
nom en markerad ravin och kantas av naturbetesmarker 
med rik flora. I slänten vid Elinsdal finns ett rikkärr där 
man bland annat hittar blåtåg, ett sällsynt och rödlistat 
halvgräs. I ån finns gott om strömmande partier med 
utmärkta lekbottnar för havsöring. 

Brist på parkeringsmöjligheter och stängsling begränsar 
tillgängligheten något, annars är det bitvis promenadvän-
ligt i denna lilla oas.
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Backamossen och Tommarps sjö
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Backamossen och Tommarps sjö
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Backamossen och Tommarps sjö
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Ekonomiska kartan: 2E1aNaturtyp: Naturbetesmarker

Vilhelmsberg

I en betesmark längst i väster, på en stor slipad sand-
stenshäll, finner man bland många andra hällristningar 
den berömda figuren ”Dansaren”. Områdets cenrala del 
domineras också av större hällmarker med en hög förkast-
ningsbrant i norr. Även här kan man hitta hällristningar. 

Vegetationen präglas av det oftast tunna jordlagret, med 
arter som jordtistel, puktörne och darrgräs. Betesmarkerna 
är bitvis rika på buskage och stenrösen. Törnskata och 
stenskvätta är fåglar som trivs i denna miljö.

Resterna av ett mindre stenbrott är vattenfyllt under stor 
del av året. Pölen är lekplats för den rödlistade större vat-
tensalamandern.

Värderingsgrunder
Prioriterad naturtyp, rödlistade arter, naturbetesmark, 
spridningskorridor, kulturmiljövärden.

Naturtyper / Arter
Torra hedar (4030), artrika torra-friska låglandsgräsmarker 
av fennoskandisk typ (6270), fuktängar med blåtåtel eller 
starr (6410), pionjärvegetation (8230), större vattensala-
mander, stenskvätta, sandsvingel.
  
Skyddsstatus / Annan klassning
Området omfattas av Riksintresse kulturmiljö, annars 
inget formellt skydd.

24
Området runt Vilhelmsberg är mest känt för sina hällristningar, men de vidsträckta hällmar-
kerna hyser också en rik och värdefull flora.
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Vilhelmsberg
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Vilhelmsberg
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Vilhelmsberg
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Ekonomiska kartan: 2E0aNaturtyp: Naturbetesmarker och ädellövskog

Glimminge hallar och Västanbäck

I sydost ansluter en vidsträckt betesmark till Lunkabergs-
området, i norr är det nära till Backamossen och i sydväst 
är det inte långt till Glivarpa mosse. Området har stor 
betydelse som spridningskorridor, ett förhållande som kan 
förbättras ytterligare genom restaurering av framför allt 
våtmarker. 

Glimminge hallar och Västanbäck omger en isolerad 
urbergshorst. På stora arealer är jordtäcket tunt och på 
många ställen går berget i dagen. Betesmarken i sydost 
är småkuperad med många mer eller mindre permanenta 
vattenspeglar. Norr om Glimminge gård finns flera större 
våtmarker med bitvis mycket rik flora. I sydväst övergår 
naturbetesmarker i en flack dalgång med småägor som 
delvis ligger i träda. En större anlagd våtmark är här av 

Värderingsgrunder
Rödlistade arter, prioriterad naturtyp, naturbetesmar-
ker, naturligt vatten, spridningskorridor, kulturvärde, 
utvecklingsmöjlighet.

Naturtyper / Arter
Torra hedar (4030), kalkgräsmarker (6210), artrika 
torra-friska låglandsgräsmarker av fennoskandisk 
typ (6270), fuktängar med blåtåtel eller starr (6410), 
rikkärr (7230), pionjärvegetation (8230), gråhäger, 
gråhakedopping, storspov, enkelbeckasin, lövgroda, 
klockgroda, större vattensalamander, ängsnycklar, 
majviva, backsippa, vårkällört, kärrjohannesört.
  
Skyddsstatus / Annan klassning
Området har inget formellt skydd, men omfattas till 
stor del av Riksintresse naturvård respektive Värde-
fulla kulturmiljöer.

25
Vidsträckta, nästan trädlösa naturbetesmarker, mycket bergknallar, gott om småvatten och 
en större lövskogsdunge utgör grunden för områdets höga natur- och kulturvärden.
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Glimminge hallar och Västanbäck

Anlagd våtmark vid Västanbäck

stor betydelse för områdets naturvärden. I 
slänten upp mot Bjäret finns en mindre ädel-
lövskog med många gamla och grova träd. 
Här häckar gråhäger, glada och ormvråk.

Glimminge mosse är en viktig lokal för löv-
grodans fortplantning. Flera hundra hannar 
har hörts spela under senvårens kvällar och 
omgivningens träddungar har stor betydelse 
för deras överlevnad.

Området är känt för sitt rika fågelliv. Vat-
tenrall och småfläckig sumphöna hörs ibland 
från vegetationsrika våtmarker; brunglada, vit 
stork, vitvingad tärna, rödspov och mosnäppa 
är exempel på andra ovanliga fåglar som setts 
i området.

Tillgängligheten begränsas något av taggtråd 
och elstängsel, men markerna är åtminstone 
överblickbara från ett antal mindre vägar.
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Glimminge hallar och Västanbäck
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Röd glada

Glimminge hallar och Västanbäck
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Tångdala och Svinaberga

Mitt i dalgången finns ett större område med gammal 
skog. Blöta partier domineras av alsumpskog med en del 
vattenspeglar och sockelbildning. På dalsidorna växer 
ädellövskog med grov ek, lind och hassel, högstubbar och 
lågor. I söder, längs Rörums norra å, finns också en del 
översvämningsområden med gammal, grov alsumpskog.

En stor del av lövskogarna består av äldre och ibland 
trädklädda betesmarker, som i olika grad har växt igen. 
Här finns det gott om grova, vidkroniga träd och död ved. 
Marker som fortfarande betas är delvis steniga, fuktiga 
och buskrika. Mycket av betesmarkerna har påverkats 
negativt av gödsling och på några ställen finns anlagda 
dammar. Sammantaget erbjuder området en god livsmiljö 
för hotade arter som hasselmus, större vattensalamander 

och mindre hackspett.

Området avvattnas via grävda diken åt två håll. Dessa 
skulle kunna återställas och återge dalen ett naturligt vat-
tenflöde. I slänterna finns emellertid gott om källflöden 
som tillför kalkrikt vatten och gynnar en mycket rik flora.

Dalgången har kontakt med både Stenshuvudområdet 
och de stora lövskogsområdena i väster. Funktionen som 
spridningskorridor för sällsynta och hotade arter är därför 
stor.

Det finns få möjligheter att parkera och terrängen är på 
sina ställen ganska svårbemästrad. Å andra sidan är det 
desto lättare vid närliggande Stenshuvud.

Ekonomiska kartan: 2E3a, 2E4aNaturtyp: Ädellövskog och naturbetesmarker

26
Den vackra dalgången mellan Rörum och Kivik har mycket höga naturvärden och stor bio-
logisk mångfald. Här finns gammal ädellövskog, alkärr och buskrika betesmarker.
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Kabbeleka

Värderingsgrunder
Rödlistade arter, prioriterad naturtyp, nyckelbiotop, grova 
träd, död ved, naturbetesmarker, naturligt vatten, utveck-
lings- och restaureringsmöjligheter.

Naturtyper / Arter
Alluviala lövskogar som tidvis är översvämmade (91E0), 
hasselmus, mindre hackspett, större vattensalamander, 
långbensgroda, bålgeting, lind, kärrfibbla, flera sällsynta 
lavarter.
  
Skyddsstatus / Annan klassning
En del av området omfattas av Strandskydd och Riksin-
tressen (friluftsliv och kustzon), formellt skydd saknas i 
övrigt.

Tångdala och Svinaberga
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Tångdala och Svinaberga
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Tångdala och Svinaberga
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Mellby kalvhage och Djupadal

Detta är ett relativt stort, tätortsnära naturområde med en 
viss karaktär av vildmark. I ravinerna rinner delvis natur-
liga småbäckar, lövsumpskogar och kärr fyller sänkorna 
och på slänterna växer bok- och avenbokskog med inslag 
av ek. För övrigt består omgivningarna av både hävdade 
och mer eller mindre igenväxande betesmarker med gott 
om stengärdsgårdar och gamla träd.

Området har en rik och spännande flora. I bokskogen 
breder vitsippsmattorna ut sig tidigt om våren, gulsippan 
är vanlig och på äldre träd växer många sällsynta eller 
rödlistade lavar och mossor. Betesmarkernas växttäcke är 
varierat och artrikt. Sankte Pers nycklar förekommer på 
något ställe i stor mängd och här och var växer nattviol, 
backsippa och gullviva.

Gulhämpling och mindre hackspett utgör ovanligare in-
slag i den för övrigt myllrande fågelfaunan och trana har 
åtminstone tidigare uppträtt under häckningstid.

Naturen nås lätt från Kivik via ett flertal stigar och småvä-
gar, men delar av området är svårtillgängliga eller i det 
närmaste ogenomträngliga. 

Gulsippa

Värderingsgrunder
Rödlistade arter, nyckelbiotop, prioriterad naturtyp, gamla 
träd, hålträd, död ved, naturbetesmarker, lövsumpskog, 
rekreation.

Naturtyper / Arter
Permanenta sanddyner (2130), torra hedar (4030), artrika 
torra-friska låglandsgräsmarker av fennoskandisk typ 
(6270), hasselmus, långbensgroda, större vattensala-
mander, daggbjörnbär, dvärgjohannesört, backsippa, flera 
rödlistade lavarter.
  
Skyddsstatus / Annan klassning
I norr finns ett område som omfattas av Strandskydd. I 
övrigt saknar området formellt skydd.

Ekonomiska kartan: 2D4j, 2E4aNaturtyp: Ädellövskog och naturbetesmarker

27
Den markerade dalgången strax väster om Kivik är ett populärt strövområde med höga na-
turvärden. Bäckstråk, ädellöv- och sumpskogar, igenväxande betesmarker med gamla träd 
och buskar bildar ett varierat och vackert landskap.

Lavar på gammal avenbok
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Mellby kalvhage och Djupadal
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Mellby kalvhage och Djupadal
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Mellby kalvhage och Djupadal
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Vallbyåsen och Lunnasjöbäckens dalgång

Detta långsmala stycke natur är starkt påverkat av män-
niskors verksamheter. Området bestod i gamla tider till 
stor del av våtmarker. Idag är dessa utdikade, men på 
sina ställen är marken fortfarande blöt och stora area-
ler översvämmas vid höga flöden. Ett större dike, bitvis 
kulverterat, rinner genom betesmarkerna, vars floravärden 
skadats av gödsling. Naturvärdet består i förekomsten av 
en del häckande fågelarter, som gulärla, ängspiplärka och 
enkelbeckasin, samt framför allt att det finns goda förut-
sättningar för restaurering av våtmarker. I söder finns ett 
litet kärr där det växer majnycklar (bild nedan) och i norr 
en damm där större vattensalamander förekommer.

Vallbyåsen är en rullstensås som i söder fortsätter som 
Borrby backar och Hörupsåsen. Den är inte sammanhäng-
ande, utan består av ett antal kortare åsryggar av varie-
rande höjd. Åssystemet är en viktig grundvattenreservoar. 
Delar av åsen betas eller har betats, men floravärdena är 
begränsade på grund av gödsling. 

Området domineras av Glimmingehus och har höga kul-
tur- och landskapsvärden. Taggtråd, diken och sank mark 
gör betesmarkerna bitvis ganska svårtillgängliga. Stora 
delar kan dock överblickas från intilliggande vägar.

Värderingsgrunder
Rödlistade arter, våtmarker, restaureringsmöjligheter.

Naturtyper / Arter
Betesmarker och våtmarker utan klassning, gulärla, större 
vattensalamander, majnycklar.
  
Skyddsstatus / Annan klassning
Nästan hela området omfattas av Riksintresse naturvård 
och Riksintresse kulturmiljö, formellt skydd saknas.

Ekonomiska kartan: 2D0j, 2E0aNaturtyp: Betes- och våtmarker

28
Den flacka dalgången är en del av de tidigare vidsträckta våtmarker som en gång i tiden 
omgav Glimmingehus. Åsen bidrar till kommunens vattenförsörjning och en vacker land-
skapsbild.
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Vallbyåsen och Lunnasjöbäckens dalgång
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Ekonomiska kartan: 2D,2jNaturtyp: Naturbetesmarker

Komstad

Värderingsgrunder
Rödlistade arter, prioriterad naturtyp, variation (småbioto-
per), utvecklings- och restaureringsmöjligheter.

Naturtyper / Arter
Torra hedar (4030), enbuskmarker på hedar eller kalk-
gräsmarker (5130), artrika stagg-gräsmarker på silikat-
substrat (6230), artrika torra-friska låglandsgräsmarker 
av fennoskandisk typ (6270), fuktängar med blåtåtel eller 
starr (6410), törnskata, långbensgroda, större vattensala-
mander, majnycklar, majviva, granspira och svinrot.
  
Skyddsstatus / Annan klassning
Området saknar formellt skydd.

29
Det flacka landskapet öster om Komstad präglas av småskaligt jordbruk. Små åkerlappar 
med omgivande stengärdsgårdar och blockrika betesmarker skapar ett naturskönt område 
med många värdefulla inslag.

Runt Hivlegården finns ett flertal större och mindre 
betesmarker, till stor del blockrika och opåverkade av 
kvävegödning. Vissa partier är igenväxande med täta bus-
kage och gott om olika träd. Området är omväxlande och 
rikt på stengärdsgårdar och odlingsrösen. I opåverkade 
delar växer ett stort antal mer eller mindre sällsynta örter 
och gräs. Några småvatten är viktiga lekplatser för både 
långbensgroda och vattensalamander, liksom för lövgro-
dan, som här har ett av sina kärnområden. I öster finns en 
vacker igenväxande hasseldunge. 

Söder om vägen mot Vemmerlöv finns ett annat område 
med stora, sammanhängande betesmarker, träddungar och 
ett fåtal småvatten. Markerna genomkorsas av ett större, 
kulverterat dike, men marken är ändå bitvis blöt med tuv-
bildning som följd. Området har ett rikt djur- och fågelliv, 
framför allt när det gäller sällsynta groddjur.
   
Små betesfållor och åkerlappar med avgränsande sten-

gärdsgårdar och taggtråd gör att naturen här är relativt 
svårtillgänglig. Det är också svårt att parkera i området.
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Komstad

Majnycklar (överst), hagtorn (ovan) och svinrot (t.h.)
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Komstad
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Komstad
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Ekonomiska kartan: 2D0j, 1D9j, 2E0aNaturtyp: Betesmarker och våtmarker

Toremosse, Glivarpa mosse och Ängahagen

Alla tre områdena är påverkade av 
torv- eller kalkbrytning, utdikning och 
kvävegödning. Rester av ängsvegetation 
finns lite varstans, framför allt i Glivarpa 
mosse, som delvis består av ett mycket 
fint rikkärr. Här hittar man bland annat 
majnycklar, ängsnycklar och majviva, 
samt ett imponerande bestånd av kärr-
knipprot.

Obetade områden är kraftigt igenväxta 
med buskar, vass och kaveldun. I kombi-
nation med de många öppna vattenytorna 
har det skapats mycket attraktiva miljöer 
för framför allt fåglar och groddjur.  Bland 
regelbundna häckfåglar kan nämnas brun 
kärrhök, gråhakedopping, vattenrall, 
sävsångare och buskskvätta. Under flytt-
ningstider har sällsyntheter som aftonfalk, 
pungmes, vassångare och dubbelbeckasin 
setts i området.

Hela området genomkorsas av stora diken, 
de flesta kulverterade, och vattenspegeln 
i Glivarpa mosse regleras via ett överfall. 
Restaurering av våtmarkerna skulle på sikt 
berika områdets naturvärden.

Värderingsgrunder
Rödlistade arter, prioriterad naturtyp, våtmarker, betes-
marker, spridningskorridor, restaureringsmöjligheter.

Naturtyper / Arter
Fuktängar med blåtåtel eller starr (6410), rikkärr (7230), 
gråhakedopping, sävsångare, vattenrall, buskskvätta, 
klockgroda, större vattensalamander, majnycklar, ängs-
nycklar, kärrknipprot, krissla, granspira, majviva.
  
Skyddsstatus / Annan klassning
Stora delar av Toremosse omfattas av Strandskydd, i 
övrigt saknar områdena formellt skydd.

30
Runt Östra Hoby finner man dessa tre mindre våtmarksområden - viktiga oaser i det för 
övrigt hårt exploaterade jordbrukslandskapet.

Gråhakedopping
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Toremosse, Glivarpa mosse och Ängahagen

Brunört            Kärrknipprot
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Toremosse, Glivarpa mosse och Ängahagen
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Toremosse, Glivarpa mosse och Ängahagen
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Marknadsfältet

Den öppna sandheden mellan Kivik och Vitemölla har till 
stora delar glest vegetationstäcke och tunt eller obefintligt 
humuslager. Sanden är delvis kalkhaltig, vilket har gett 
upphov till den mycket ovanliga naturtypen sandstäpp. 
Sandvedel, stor sandlilja, sandnejlika, tofsäxing, sand-
svingel och sandtimotej är typiska inslag i sandstäppsflo-
ran. Förr i tiden betades området och flygbilder från 40-
talet visar glesare vegetation och mera öppna sandytor än 
idag. Dagens ”hävd” består i det slitage som marknads-
dagarna ger upphov till. Under den branta slänten i öster 
är marken bitvis fuktigare och vegetationen frodigare. 
Närmast stranden finns ett område med låga sanddyner.

Marknadsplatsen är åtminstone vissa år häckplats för 
den rödlistade fältpiplärkan. Flera sällsynta eller hotade 
insektsarter har också påträffats i området.

Fältet är ett lättillgängligt (utom under marknadsdagarna!) 
och mycket populärt strövområde.

Sandnejlika

Ekonomiska kartan: 2D5j, 2D4j, 2E5a, 2E4aNaturtyp: Sandstäpp

31
Kiviks marknad är förvisso ett vida känt fenomen och otaliga är de fötter som sedan tidigt 
1800-tal travat runt bland knallar och karuseller. Få har väl då anat att naturvärdena på 
denna stökiga plats faktiskt är unika.

Fältpiplärka
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Värderingsgrunder
Rödlistade arter, prioriterad naturtyp, 
restaureringsmöjlighet, rekreation.

Naturtyper / Arter
Grässandmarker med blåtåtel och 
rödven (2330), torra hedar (4030), 
sandstäpp (6120), kalkgräsmarker 
(6210), artrika torra-friska låglands-
gräsmarker av fennoskandisk typ 
(6270), fältpiplärka, palpgeting, 
bredbrämad bastard-svärmare, oval 
frölöpare, sandvedel, sandnejlika, 
sandtimotej och sandsvingel.
  
Skyddsstatus / Annan klass-
ning
Stora delar av området omfattas av 
Natura 2000, Riksintresse kustzon 
och/eller Strandskydd, i övrigt sak-
nas formellt skydd.

Marknadsfältet
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Marknadsfältet
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Marknadsfältet
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Ekonomiska kartan: 2E1bNaturtyp: Naturbetesmark, sandhed och lövskog

Åbackarna och Skansen

Skansens betesmarker är en rest av de mycket gamla 
utmarker som tidigare omgav Simrishamn. Jordtäcket 
är tunt eller obefintligt och större delen av området har 
aldrig varit odlat. Den långvariga betesdriften har gett 
upphov till en varierad och rik flora. Vid senaste inven-
teringen hittades 288 olika kärrväxter, bland andra den 
sällsynta orkidéen göknycklar. Under senvår och försom-
mar ljuder lövgrodornas spel från ett flertal småvatten, där 
även större vattensalamander förökar sig. En stor del av 
området består av hällmarker. Flera hällristningar har hit-
tats på de släta sandstenshällarna och spåren från inlands-
isen är geologiskt intressanta. Vid Tjyvastenen, ett stort 
fyrkantigt stenblock av oklart ursprung, firas av tradition 
Valborgsmäss med en stor brasa.

Norr om Simrishamn ligger Tobisvik. Marken består av 
grovkornig sand av samma slag som i det i norr angräns-
nade Natura 2000-området, där det bland annat hittats ett 
litet kräftdjur av unikt slag. Området är till stor del ex-
ploaterat, men på resterna av sandheden består den spar-
samma vegetationen bland annat av backsippa. Stranden 
sluttar brant mot vattnet och vattnet blir djupt bara några 
meter ut. Området utnyttjas flitigt för diverse friluftsakti-
viteter och på sommaren blir det under soliga dagar trångt 
på stranden. 

De branta backarna och en del av höjden är bevuxna med 
blandlövskog och buskage. Skogen är till övervägande del 
planterad och inte särskilt gammal. Enstaka mycket gamla 

Göknycklar

Värderingsgrunder
Rödlistade arter, prioriterad naturtyp, utvecklingsmöjlighe-
ter, rekreation.

Naturtyper / Arter
Torra hedar (4030), pionjärvegetation (8230), artrika torra-
friska låglandsgräsmarker av fennoskandisk typ (6270), 
större vattensalamander, lövgroda, göknycklar, sandnej-
lika.
  
Skyddsstatus / Annan klassning
Skansen är Kommunalt naturreservat, Tobisvik och områ-
dena kring Tommarpsån omfattas till stor del av Strand-
skydd och/eller Riksintresse kustzon, i övrigt saknar 
området formellt skydd.

32
I Simrishamn är det verkligen nära till naturen! Runt höjden i norr slingrar sig Tommarpsån, 
omgiven av åkrar, buskmarker, skog och Tobisviks stränder. I söder, mellan hamnens indu-
strier och Simrislunds villaområde, finns en vacker betesmark med höga naturvärden.
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Åbackarna och Skansen

Lövgroda

bokar och askar förekommer dock och spår av lundvege-
tation kan också hittas här och där, bland annat bestånd 
av gulsippa och sloknunneört. I väster meandrar sig 
Tommarpsån genom ett vackert jordbrukslandskap. Stora 
delar av området kan med fördel återställas till naturmark, 
vilket skulle främja friluftsliv och biologisk mångfald. 
Ån är negativt påverkad av övergödning, men saknar inte 
naturvärden. Varje höst vandrar tusentals havsöringar upp 
mot lämpliga grusbottnar för att leka och på våren flockas 
sportfiskare för att få dem på kroken. Kungsfiskare 
uppträder regelbundet och har på senare år även häckat i 
någon av de fåtaliga åbrinkarna.

Runt åbackarna promenerar man lätt på ett flertal stigar 
och Skansen nås via stängselövergångar på ett par ställen.
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Åbackarna och Skansen
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Åbackarna och Skansen
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Åbackarna och Skansen
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Åbackarna och Skansen
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Gedings mosse och De dödas lott

Dessa vidsträckta skogs- och myrmarker är i det närmaste 
obebyggda och bitvis svårtillgängliga. Trots det intensiva 
skogsbruket är detta det närmaste vi kommer ”vildmark” i 
den här kommunen. Området ansluter till liknande marker 
i Tomelilla kommun och naturvärdena består framför 
allt i den stora ytan och ostördheten. Kombinationen av 
våtmarker, täta granskogar och hyggen gör markerna att-
raktiva för storvilt som älg, kronhjort och vildsvin. Flera 
par trana häckar i området, vattenrall har då och då hörts 
spela från mossarna och inte sällan ses kungsörn och 
duvhök. Här har man också möjlighet att stöta på typiska 
barrskogsmesar som talltita och svartmes. Under senvår 
och försommar ljuder nattskärrans surrande läte från hyg-
gen och kraftledningsgator. 

Några av de kvarvarande lövskogsbestånden har mycket 
höga naturvärden och är viktiga som spridningskorrido-
rer för många sällsynta djur- och växtarter. Rikedom på 
grova träd, hålträd, död ved och lågor kännetecknar flera 
områden.

De två stora mossarna i söder är mer eller mindre påver-
kade av utdikning och torvbrytning, men på sina ställen 
återfinns ändå en del intressanta växter.  En restaurering 
av vattenflödena skulle sannolikt berika den biologiska 
mångfalden, liksom naturvårdsanpassat skogsbruk och ett 
utökat antal hålträd skulle gynna diverse hålbyggare.

Värderingsgrunder
Rödlistade arter, nyckelbiotop, hålträd, död ved, våtmar-
ker, sumpskogar och restaureringsmöjligheter.

Naturtyper / Arter
Torra hedar (4030), fuktängar med blåtåtel eller starr 
(6410), öppna svagt välvda mossar, fattiga och interme-
diära kärr och gungflyn (7140), trädklädda betesmarker 
av fennoskandisk typ (9070), trana, nattskärra, spillkråka, 
nötkråka, samt ett stort antal svampar, mossor och lavar.
  
Skyddsstatus / Annan klassning
Längs några diken gäller Strandskydd, i övrigt saknas 
formellt skydd.

Ekonomiska kartan: 2D4iNaturtyp: Barrskog och våtmarker

33
De stora barrskogarna i nordväst är i huvudsak planterade och har begränsade naturvär-
den. Här hittar vi emellertid kommunens största våtmarker och även en hel del sumpskogar 
och rester av äldre ädellövskogar.

Området genomkorsas av privata körvägar och är på så 
sätt lättillgängligt, även om parkeringsmöjligheterna är 
mycket begränsade

Svartmes Trana
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Gedings mosse och De dödas lott
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Gedings mosse och De dödas lott
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Motstående sida: Kungsörn

Gedings mosse och De dödas lott
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Borrby backar

Backlandskapet vid Borrby är en del av ett större ås-
system, där även Hörupsåsen och Vallbyåsen ingår. 
Åsryggarna används sedan länge som betesmarker 
och i sänkorna ligger fina våtmarker. Betesmarkerna 
är bitvis opåverkade av kvävegödning. Här bjuds 
på en varierad och artrik flora med bestånd av bland 
annat mandelblomma, brudbröd, gökärt, brunört och 
gullviva.

Skogsdungarna består av blandlövskog med ask, 
bok, ek, körsbär, rönn och en hel del inplanterad 
sykomorlönn. En viss åldersvariation och inslag av 
äldre grova träd och buskar, gör att området med rätt 
skötsel kan bli mycket värdefullt.

Flera både anlagda och naturliga våtmarker finns i 
området, vilket bidrar till att det finns gott om grod-
djur och fladdermöss. Bland annat har den rödlistade 
större vattensalamandern setts i någon av dammarna.

Den intensiva fågelsången under våren domineras 
av koltrast, taltrast och näktergal, men även mindre 
vanliga fåglar som steglits, nötväcka, gräshoppsång-
are och kärrsångare förekommer mer eller mindre 
regelbundet.

Sisselas källa uppstod enligt sägnen där S:ta Sissela 
föll död ner, genomborrad av Borres svärd. Området 
är till stor del mycket lättillgängligt och välbesökt.

Värderingsgrunder
Rödlistad art, betesmarker, gamla träd och 
buskar, våtmarker, rekreation, utvecklings-
möjligheter.

Naturtyper / Arter
Kattuggla, steglits, gärdsmyg, nötväcka, 
större vattensalamander, gullviva.
  
Skyddsstatus / Annan klassning
En stor del av marken ägs av Lunds stift och 
har utsetts till kyrkreservat, i övrigt saknas 
formellt skydd.

Ekonomiska kartan: 1D9jNaturtyp: Ädellövskog, betesmarker och våtmarker

34
I direkt anslutning till Borrby, mellan byn och det högexploaterade odlingslandskapet, ligger 
detta varierade naturområde med vissa skyddsvärden och stor potential för utveckling. En 
oas för byborna!

Nötväcka
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Brunört och bastardsvärmare

Borrby backar
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Borrby backar
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Borrby backar
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Kylsgården

Dammen vid Kylsgården blev färdig i början av år 2004 
och det som tidigare varit en dalgång med trivial betes-
mark, förvandlades till en mindre sjö med omgivande 
våtmarker. Vattenspeglar är en bristvara i kommunens 
södra delar, och dammen har dragit till sig en mängd 
fåglar, bland andra smådopping, rörhöna och vattenrall.  
Runt dammen finns rester av hagmarksvegetation i form 
av äldre träd och buskar. Närheten till vatten gynnar också  
många småfåglar, eftersom vatten per automatik genererar 
ett rikt insektsliv.

Nedströms dämmet finns en markerad bäckravin bevuxen 
med ädellövskog med en hygglig förekomst av gamla, 
grova träd och mycket död ved. Skogsdungen är mycket 

Värderingsgrunder
Gamla träd och buskar, död ved, spridningskorridor.

Naturtyper / Arter
Ädellövskog, våtmark, vattenrall, smådopping.
  
Skyddsstatus / Annan klassning
Till större delen omfattas området av Strandskydd och/
eller Riksintresse kustzon.

Ekonomiska kartan: 1E9aNaturtyp: Ädellövskog och våtmark

35
Alldeles intill Kylsgården flyter två stora, kulverterade diken samman i en markerad bäckra-
vin. Här finns en anlagd våtmark och en isolerad ädellövskog, som båda har stor betydelse 
för den biologiska mångfalden.

viktig som spridningskorridor för diverse sällsynta insek-
ter. Området omges av åker- och tomtmark och får därför 
betraktas som något svårtillgängligt.
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Smådopping

Kylsgården
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Verkeåns dalgång och Brösarps backar

Verkeån är ett av Skånes finaste vattendrag. Ån kantas av 
alridåer och sumpskogar och vattnet är rent, svalt och sy-
rerikt. Sötvattensfaunan är rik och unik, med bland annat 
stensimpa och en livskraftig stam av havsöring. Kungsfis-
kare och forsärla häckar på några ställen och strömstare 
ses regelbundet under vinterhalvåret. Trädridåer och 
lövdungar längs ån är ofta gamla och relativt opåverkade, 
med mycket hålträd och död ved. Här trivs spillkråka 
och mindre hackspett. I det varierade landskapet med 
lövdungar och beteshagar förekommer även den ovanliga 
och vackra sommargyllingen.

Förutsättningen för dagens storslagna landskap är den 
långvariga erosionen av mäktiga, sandiga istidssediment. 
Sandjordarna är ofta kalkhaltiga, vilket på sina ställen 
gett upphov till den unika sandstäppsvegetationen. På 
dessa marker, som är beroende av hävd och viss omrör-
ning i markskiktet, finns bland annat stora bestånd av 
sandnejlika, ett antal sällsynta stjälkröksvampar och olika 
dynglevande skalbaggar. Fältpiplärka och sandödla är 
andra arter som gynnas av torra, glesbevuxna marker med 

Ekonomiska kartan: 2D6i, 2D5i, 2D5jNaturtyp: Vattendrag, ädellövskog och naturbetesmarker

36
Genom det bedårande vackra landskapet mellan Brösarp och Haväng slingrar sig Verkeån, 
ett relativt opåverkat och biologiskt värdefullt vattendrag. Området ingår i ett stort naturre-
servat som fortsätter in i Tomelilla kommun. 

sandblottor. 

Skåneleden passerar längs Verkeån och området är ett 
lättillgängligt och mycket populärt utflyktsmål.

Värderingsgrunder
Rödlistade arter, prioriterad naturtyp, variation, hålträd 
och dödved, vattendrag, naturbetesmarker, geologi, 
rekreation.

Naturtyper / Arter
Vattendrag med flytbladsvegetation eller akvatiska mos-
sar (3260), alluviala lövskogar som tidvis är översväm-
made (91E0), gräsmarkssanddyner (2330), torra hedar 
(4030), sandstäpp (6120), artrika torra-friska låglands-
gräsmarker av fennoskandisk typ (6270), rikkärr (7230), 
kungsfiskare, spillkråka, mindre hackspett, trädlärka, fält-
piplärka, törnskata, stensimpa, diverse sandmarks- och 
dynglevande insekter, sandnejlika, majnycklar, majviva, 
slåtterblomma, tätört, stjälkröksvampar.
  
Skyddsstatus / Annan klassning
Hela området är Naturreservat och Natura 2000-område.
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Kungsfiskare

Verkeåns dalgång och Brösarps backar

Strömstare
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Verkeåns dalgång och Brösarps backar
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Verkeåns dalgång och Brösarps backar
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Verkeåns dalgång och Brösarps backar



175

Verkeåns dalgång och Brösarps backar
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Torup

Norra delområdet domineras av Klammersbäck, som på 
flera ställen rinner fram genom djupa raviner och mar-
kerade bäckdalar. Bäcken kantas av lövträdsridåer och 
skogsdungar som, framför allt i raviner och branter, är 
förhållandevis orörda och rika på hålträd, död ved och 
lågor. Lokalklimatet i den djupt nerskurna bäckdalen 
präglas av skugga och hög luftfuktighet. Ett stort antal 
ovanliga mossor och lavar trivs i den här miljön, vilket 
kan antas gälla även för diverse landlevande sniglar och 
snäckor.

Vattnet i bäcken är av god kvalitet, med inga eller små 
tecken på förorening eller försurning. Havsöring går i stor 
mängd upp och leker på lämpliga bottnar och till vatten-

Ekonomiska kartan: 2D5JNaturtyp: Vattendrag, ädellövskog och naturbetesmarker

37
Landskapet runt Torup är kuperat och naturskönt. Djupa trädbevuxna bäckraviner, vid-
sträckta betesmarker och ett par ”floar” bäddar för ett rikt djur- och växtliv.

dragets fauna hör också den ovanliga stensimpan.

I sydost hittar vi en stor betesmark, nästan helt utan träd 
och buskar, samt två grundvattenförsörjda våtmarker 
med varierande vattenstånd. Den större, Torupa flo, är en 
välkänd fågellokal, som under flyttningstider drar till sig 
stora mängder rastare, framför allt vadare och änder, och 
inte sällan hittas någon raritet i området. Mindre strandpi-
pare, gråhakedopping och smådopping häckar regelbun-
det i anslutning till ”floarna”. På de intilliggande sandiga 
betesmarkerna förekommer ibland fältpiplärka.

Området är inte speciellt lättillgängligt, då befintlig väg är 
privat och parkeringsmöjligheterna begränsade.
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Ekonomiska kartan: 2D5J Torup

ker av fennoskandisk typ (6270), mindre strandpipare, 
gråhakedopping, fältpiplärka, stensimpa, bäcknejonöga, 
sandmarks- och dynglevande insekter, desmeknopp, gull-
pudra, flera rödlistade eller sällsynta moss- och lavarter.
  
Skyddsstatus / Annan klassning
En mindre del av området omfattas av Biotopskydd och/
eller Natura 2000, en stor del omfattas av Strandskydd.

Värderingsgrunder
Nyckelbiotop, rödlistade arter, prioriterad naturtyp, varia-
tion, hålträd och död ved, vattendrag, spridningskorridor.

Naturtyper / Arter
Vattendrag med flytbladsvegetation eller akvatiska mos-
sor (3260), ek-avenbokskog av buskstjärnblomma-typ 
(9160), lind-lönnskogar i sluttningar och raviner (9180), 
alluviala lövskogar som tidvis är översvämmade (91E0), 
torra hedar (4030), artrika torra-friska låglandsgräsmar-
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Torup
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Torup
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Gärsnäs slott

Strax söder om Gärsnäs ligger Gärsnäs slott. Slottet har 
anor från 1300-talet och omges dels av en park med 
många gamla och värdefulla lövträd, dels av varierade 
naturområden med Tommarpsån som förbindande länk. 
Ädellövskogen väster om slottet har fått vara orörd i 
många år och är rik på hålträd, högstubbar, död ved och 
lågor. I denna lilla skogsdunge växer flera sällsynta mos-
sor och lavar, och mindre hackspett förekommer då och 
då. I en kanal som tidigare försett en kvarn med vatten-
kraft, finns numera endast stillastående vatten större delen 
av året. Detta bidrar dock till ett fuktigt lokalklimat.

Jägarparken är en liten ädellövdunge alldeles i anslutning 

Värderingsgrunder
Nyckelbiotop, rödlistade arter, hålträd och död ved, våt-
mark, betesmarker, spridningskorridor, rekreation.

Naturtyper / Arter
Mindre hackspett, bokvårtlav.
  
Skyddsstatus / Annan klassning
Stora delar av området omfattas av Strandskydd, i övrigt 
inget formellt skydd.

Ekonomiska kartan: 2D1jNaturtyp: Ädellövskog, våtmark och betesmarker

38
I det högexploaterade jordbrukslandskapet runt Gärsnäs har dessa små naturområden stor 
betydelse, både som närrekreationsområde och som livsmiljö för undanträngda och hotade 
arter.

till byn. Den är säkert planterad en gång i tiden, men 
långvarig brist på skötsel har skapat värden i form av död 
ved och fallna trädstammar. Parken är ett lättillgängligt 
och viktigt närrekreationsområde.

Tommarpsån, som rinner genom området, omges av 
betesmarker. Ån är påverkad av kanalisering och dikning, 
men på några ställen meandrar den sig naturligt genom 
landskapet. Den anlagda våtmarken uppströms gamla 
kvarnen är värdefull för jordbrukslandskapets annars 
undanträngda groddjur, fåglar och insekter.
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Gärsnäs slott
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Vemmerlövs mosse och Kungabacken

Till Vemmerlövs mosse åker man framför allt för att se 
på fåglar. Mitt i betesmarkerna ligger en kulle med lite 
torrare mark, men omgivningen är övervägande blöt 
med några permanent öppna vatten av olika karaktär. I 
ett större vassbevuxet område häckar både sångsvan och 
brun kärrhök. På de välbetade fuktängarna trivs gulärla, 
ängspiplärka och enkelbeckasin och från mera tuvig och 
högörtsbevuxen våtmark hörs vattenrall och den numera 
rätt sällsynta sävsångaren. Från flera av vattenhålen ljuder 
kören av spelande lövgrodor under sena vår- och försom-
markvällar.

Stora delar av betesmarken är negativt påverkad av göd-
ning och området är delvis avvattnat via ett grunt, öppet 
dike. I norr finns emellertid en relativt opåverkad rest av 
rikkärr med stora naturvärden. Förutom att mossfloran 
är rik, växer här också bland annat majnycklar, vildlin, 
majviva och tätört.

En bit söder om mossen, vid Karlaby boställe, kantas 
Kippabäcken av mindre betesmarker. Nedanför Kunga-

Värderingsgrunder
Rödlistade arter, prioriterad naturtyp, våtmark, betesmark, 
kulturvärde.

Naturtyper / Arter
Rikkärr (7230), vattenrall, sångsvan, lövgroda, majnycklar, 
vildlin, tätört, majviva och flera arter rikkärrsmossor.
  
Skyddsstatus / Annan klassning
En del av området omfattas av Strandskydd, i övrigt sak-
nas formellt skydd.

Ekonomiska kartan: 2E2aNaturtyp: Våtmarker och naturbetesmarker

39
Dessa stycken värdefull natur- och kulturmark är belägna längs Kippabäcken nedströms 
Östra Vemmerlövs kyrka. I betesmarkerna finns flera våtmarker och vattenhål, fågellivet är 
rikt och i både norr och söder hittar man förstklassiga rikkärr.

backen, en markerad kulle, tränger grundvatten ut och 
i en sänka hittar vi här ett större rikkärr översållat med 
orkideér. I obetade delar frodas högörtsvegetation där 
kärrsångaren trivs.

Betesmarkerna är något svårtillgängliga på grund av 
stängsling, men kan åtminstone överblickas från olika 
småvägar i området.
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Majviva

Vemmerlövs mosse och Kungabacken
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Vemmerlövs mosse och Kungabacken
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Vemmerlövs mosse och Kungabacken
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Norrekås och Örnahusen

Liksom andra lättillgängliga kuststräckor är området 
söder om Skillinge är ett mycket välbesökt fritidsområde. 
Året runt syns flanörer, motionärer och hundägare röra sig 
längs stigar och grusvägar. Under senvintern och våren 
tillkommer stora grupper av sportfiskare från när och 
fjärran. Tångbälten och den stora ansamlingen av block 
och stenar bjuder skydd och födosöksmöjligheter till en 
mängd småfisk och yngel, vilket också drar till sig större 
rovfiskar. För att få den åtråvärda havsöringen på kroken, 
krävs dock ett längre vad ut till djupare vatten.

Framför allt under sommar och höst lockas fågelskådare 
till stränderna. I de grunda vattnen simmar ofta stora 
mängder rastande änder och måsfåglar, i strandkanternas 
tångbankar hittar vadarna ett myller av insekter och andra 
smådjur och högörtsvegetationen bjuder skydd och mat 
till diverse småfåglar. Brednäbbad simsnäppa, tereksnäp-
pa, myrsnäppa, berglärka och blåhake är exempel på 
mindre vanliga fåglar som setts i området.

De flacka dynerna med sandstäppsvegetation är botanis-
ternas smultronställe. Under senvår och försommar blom-
mar här bland annat sandnejlika och stor sandlilja.

Området är mycket lättillgängligt, även om parkerings-
möjligheterna är begränsade.

Värderingsgrunder
Rödlistade arter, prioriterad naturtyp, rekreation.

Naturtyper / Arter
Sandstäpp (6120), sandnejlika, stor sandlilja, sandsvingel.
  
Skyddsstatus / Annan klassning
Så gott som hela området omfattas av Strandskydd, Riks-
intresse naturvård, Riksintresse kustzon och Riksintresse 
friluftsliv, i övrigt saknas formellt skydd.

Ekonomiska kartan: 1E9aNaturtyp: Sandhed och långgrunda sandbottnar

40
Kustremsan söder om Skillinge är framför allt ett mycket populärt rekreationsområde. 
Strandängarna har en rik flora och de grunda sandbottnarna är viktiga födosöksområden för 
både fåglar och fiskar.

Myrsnäppa och kärrsnäppa
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Norrekås och Örnahusen

Blåhake
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Simrishamns hamn

Ekonomiska kartan: 2E1bNaturtyp: Hårdgjorda ytor, ruderatmark och hav

41
Hamnen kan ju knappast betraktas som ett naturområde, men är icke desto mindre ett 
eldorado för fågelskådare. Höstens sjöfågelsträck är många gånger nästan overkligt stor-
slaget och under vinterhalvåret lockar mångfalden av udda måsfågelarter.

Simrishamn är Sveriges största fiskehamn räknat på 
värdet av landad fångst. Spill från de många trålarna och 
fiskindustrin drar tidvis till sig ett myller av trutar och 
måsar. På senare tid har det i södra Sverige börjat dyka 
upp trutar från Central- och Sydeuropa, kaspisk trut och 
medelhavstrut, och Simrishamn har blivit trutälskarnas 
Mekka. Bland de många måsfåglarna hittas ofta även 
andra sällsyntheter, som till exempel ringnäbbad mås, 
svarthuvad mås, ismås, vittrut och vitvingad trut. 

Vintertid, speciellt under köldperioder då isen lägger 
sig på insjöarna, fylls hamnbassängen av övervintrande 
änder. Vigg dominerar, men i flockarna kan man ofta hitta 
en och annan bergand, brunand eller salskrake. Flera små-
doppingar ses varje vinter, medan svarthalsad dopping är 
en mera sällsynt gäst.

Medelhavstrut 

När hösten närmar sig börjar det stora skådespelet. Från 
slutet av juli och nästan fram till juletid lämnar hund-
ratusentals änder, gäss och måsfåglar sina häckplatser i 
Nordeuropa. En stor del av dessa passerar genom Öster-
sjön och förbi Österlens kust, där Simrishamn är en av 
Sveriges bästa lokaler för sjöfågelskådning. Rariteter och 
mindre vanliga fåglar är regelbundna inslag i flyttfågel-
strömmen. Bland ejdrarna ses varje år någon eller några 
praktejdrar, dvärgmåsar passerar ibland i stora antal, lab-
bar och lommar likaså, särskilt vid hårda pålandsvindar. 
Vitnäbbad och svartnäbbad islom, alförrädare, tärnmås, 
fjällabb, bredstjärtad labb och storlabb är fler exempel på 
ovanliga fåglar som setts från hamnen.

Norr om hamnområdena, vid Tommarpsåns mynning, lig-
ger det bland fågelskådare riksbekanta Revet (Ålabodare-
vet), ett grunt vattenområde med tångruggar och gott om 
uppstickande stenblock. Här kan man på bekvämt avstånd 
studera trutar, måsar och andra rastande sjöfåglar.

Svarthalsad dopping
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Simrishamns hamn
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Simrishamns hamn

Prutgäss            Motstående sida: Ismås
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Simrishamns hamn
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Simrishamns hamn

Ejdrar                   Motstående sida: Salskrake
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Simrishamns hamn
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Bakgrund, syfte och förklaringar

Landskapet, berggrunden och jordarterna 

Landskapet på Österlen är mycket varierat men kan i 
princip hänföras till två typområden: Österlenslätten och 
österlenska backlandskapet.

Österlenslätten omfattar södra delen av Simrishamns 
kommun och består av ett öppet och småkuperat land-
skap. Berggrunden består i huvudsak av lagrade berg-
arter, i norr kambriska sandstenar som söderut övergår 
i lerskiffrar, yngre sandstenar och kalksten. Jordarterna 
domineras av leriga moräner. I ett stråk av åsryggar från 
Borrby upp mot Järrestad förekommer sandigare isälvsav-
lagringar och längs kusten i söder breder större flygsand-
fält ut sig. Området domineras av intensivt jordbruk och 
är det mest utdikade i Skåne. Här finns ca 70 mil dik-
ningsföretag, åar och bäckar är till stor del kanaliserade 
och många av de mindre vattendragen ligger i kulvert. 
Våtmarkerna i slättbygden har i stort sett försvunnit på 
grund av utdikning och de som finns kvar är oftast på-
verkade av dikningsföretag och torvbrytning. Rikkärr är 
kalkrika våtmarker med stor biologisk mångfald och före-
kommer fortfarande lite varstans i jordbrukslandskapet.

Norra delen av kommunen kan huvudsakligen hänföras 
till österlenska backlandskapet. Detta karaktäriseras av 
kuperad terräng och en mosaik av småskalig jordbruks-
mark och skogsområden. Berggrunden består i söder av 
sandstenar och i norr mestadels av gnejs. Jordarterna är 
urbergsmoräner med litet inslag av lera och på sina stäl-
len mäktiga isälvs- och issjöavlagringar. Vattendragen i 
denna mellanbygd är mindre påverkade än slättåarna och 
dikningsföretagen ligger inte riktigt lika tätt. Området 
är rikt på sumpskogar och i nordväst finns några större 
mossar och fattigkärr. De sistnämnda är mer eller mindre 
påverkade av utdikning och torvbrytning. Längs kusten 
domineras landskapsbilden bitvis av vidsträckta fruktod-
lingar. På torrare mark finns stora områden med naturbe-
tesmarker med lång kontinuitet.

Naturen och arterna

Vegetationsmässigt tillhör Simrishamns kommun och 
resten av Skåne den nemorala zonen, som också omfattar 

Bakgrund och syfte

Havet, kusten, landskapet och den överdådigt rika naturen – Simrishamns kommun är verk-
ligen en plats för livet!

Naturvårdsprogrammets syfte är

• att vara en aktuell och samlad redovisning av kom-
munens befintliga och potentiella naturvärden

• att vara ett redskap för kommunens politiker och 
tjänstemän i arbetet med fysisk planering

• att vara vägledande i kommunens arbete med natur-
vård, miljömål och friluftsliv

• att peka ut områden med stor betydelse för natur-
vård, miljömålsarbete och friluftsliv

• att till skolor och allmänhet förmedla kunskap om 
kommunens höga naturvärden och öka förståelsen för 
bevarande- och utvecklingsarbete

• att inspirera till besök och bosättning i Simrishamns 
kommun

stora delar av kontinenten. Ädellövskog är den domine-
rande ursprungliga naturtypen. Att kommunen på detta 
sätt tillhör Europa snarare än Skandinavien är en av för-
klaringarna till den mycket höga biologiska mångfalden 
i vår natur. Många arter som på Österlen har sin nordliga 
utbredningsgräns, för på kontinenten delvis en undan-
trängd tillvaro, medan den begränsade exploateringen här 
lämnar större livsutrymme. Inom Simrishamns kommuns 
gränser finns ett antal värdefulla miljöer och ovanliga ar-
ter som är särskilt skyddsvärda. Detta gäller till exempel 
för rikkärr, sandstäpp, sanddynslandskap, gamla ädel-
lövträd, hasselmus, flera fladdermus- och groddjursarter 
(framför allt långbensgroda), sommargylling, fältpiplärka, 
höksångare, majnycklar, sandvedel, sandnejlika samt flera 
hotade sandmarks- och dynglevande insektsarter.
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Metod och förtydligande

Värderingsgrunderna för utpekandet av värdefulla natur-
områden bygger på relevanta delmål i ”Skånes miljömål 
och miljöhandlingsprogram” (Länsstyrelsen i Skåne län 
2003 och 2008). Detta ersattes 2012 med ”Skånska åtgär-
der för miljömålen”.

Områdesbeskrivningar och avgränsningar grundar sig på 
tidigare dokumentationer, inventeringar av naturvärden i 
fält, befintlig kunskap och tolkning av flygbilder. Invente-
ringarna har till stor del utförts som fotodokumentation. 

Avgränsningarna har i huvudsak gjorts som större sam-
manhängande områden, som omfattar dels ett antal 
samlade värdekärnor (t.ex nyckelbiotoper och naturbetes-
marker), dels områden som bedömts ha höga naturvärden 
eller utvecklings-  och restaureringspotentialer. Ett stort  
antal utspridda mindre naturområden  i form av betesmar-
ker eller nyckelbiotoper tas inte upp under områdesbe-
skrivningar, men finns utmärkta i kommunens befintliga 
kartmaterial och ska behandlas likvärdigt med beskrivna 
områden.

Områdenas avgränsningar ska inte betraktas som abso-
luta eller statiska. Dels är gränsdragning av den här typen 
till stor del en bedömningsfråga, dels finns det i många 
fall både hus, tomtmark, åkermark, granplanteringar och 
vägar innanför områdesgränserna. Naturförhållandena 
kommer också att förändras i framtiden. Avverkningar 
och igenväxning kan komma att minska naturvärdena, 
medan utveckling och restaureringsåtgärder kan komma 
att höja dem.

Kommunen har med få undantag ingen bestämmande-
rätt över de utpekade naturområdena och kan därför inte 
aktivt och konkret bedriva naturvårdande arbete utifrån 
programmets redovisning. Detta får ske på markägarnas 
egna initiativ och i form av information, rådgivning och 
samordningsinsatser. Programmet kan i detta fall vara 
upplysande och vägledande för intresserade markägare.

Naturvårdsprogrammets huvudsakliga syfte är att redo-
visa områden med höga naturvärden och vara vägledande 
i kommunens arbete med planer och exploatering. I ären-
den och planarbeten som geografiskt berör eller gränsar 
till utpekade områden, ska kommunen ta stor hänsyn till 
bevarande- och utvecklingsaspekter i enlighet med de 
regionala miljömål som berörs och på så sätt undvika 
försämring av möjligheterna att bevara och utveckla vär-
defull natur. 

Värderingsgrunder

• redan skyddade områden: Nationalpark, naturreservat, 
Natura 2000-område, biotopskydd

• nyckelbiotoper

• rödlistade arter

• prioriterade naturtyper

• variation (naturtyper, småbiotoper, åldersstruktur)

• hålträd och död ved

• gamla träd och buskar

• mycket gamla stubbar

• naturligt vatten, vattendrag och våtmarker

• bete och slåtter

• spridningskorridorer och restbiotoper

• utvecklings- eller restaureringsmöjligheter

• kulturella och geologiska värden

• rekreation och tillgänglighet

• ostördhet

Bakgrund, syfte och förklaringar

Naturvårdsprogrammet ska utgöra ett underlag för kom-
munens kommande arbeten med fysisk planering.
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Bakgrund, syfte och förklaringar

Vattenmiljöerna

Vattendragen tas inte särskilt  upp i områdesbeskrivning-
arna. Vattendragen i jordbrukslandskapet är påverkade av 
dikning och näringsläckage, men har ändå stora naturvär-
den. Stora mängder havsöring vandrar på höstarna upp 
och leker där det finns lämpliga bottnar och i mer opåver-
kade delar finns fortfarande ett rikt djurliv. Åar och bäck-
ar i norra delen av kommunen är relativt opåverkade och 
har mycket höga naturvärden. Samtliga öppna vattendrag 
omfattas till övervägande del av strandskyddsbestämmel-
ser. Det ska dock betonas att många mindre vattendrag är 
lagda under mark (kulverterade) och omfattas således inte 
av strandskydd. Kulverterade och kanaliserade vatten-
drag omgavs tidigare av våtmarker i större eller mindre 
omfattning. 

Kustens marina naturmiljöer behandlas inte i naturvårds-
progammet, främst på grund av bristande kunskaper. Bott-
narna längs kommunens kuststräcka är mycket varierade. 
Klippor och stenbottnar med olika slags algsamhällen 
omväxlar med mer eller mindre obevuxna sandbottnar. 
Det kan förutsättas att alla förekommande marina miljöer 

Nationellt särskilt värdefulla vattendrag

Två av Österlens vattendrag har av Länsstyrelsen utpe-
kats som ”Nationellt särskilt värdefulla”

Tommarpsån har till stora delar kvar ett naturligt me-
andrande lopp. Här finns bland annat en stor havs-
vandrande öringstam, stensimpa, ål och möjligen också 
tjockskalig målarmussla. Kungsfiskare förekommer regel-
bundet, framför allt under vinterhalvåret. Mellan Gärsnäs 
och Tommarp är ån på en längre sträcka uträtad och 
fördjupad. Denna sträcka kan bli föremål för restaurering. 
Ån är påverkad av näringsläckage från jordbruksmark 
och avlopp.

Verkeån slingrar sig genom backlandskapet mellan 
Brösarp och Haväng. Den är mestadels kantad av 
lövskogsridåer, vattnet är relativt rent och naturvärdena i 
och kring vattendraget är mycket höga. Havsvandrande 
öring, stensimpa, bäcknejonöga, ål, flera ovanliga bäck-
sländearter och kungsfiskare är exempel på hotade eller 
rödlistade arter knutna till Verkeån.

har höga naturvärden, inte minst med perspektiv på olika 
fiskarters förökning och uppväxt.
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Förklaringar

Utdrag ur ”Skånes miljömål och miljöhandlingspro-
gram (läs mer om miljömålen på Länsstyrelsens 
hemsida):

Levande sjöar och vattendrag

Miljökvalitetsmålet
Sjöar och vattendrag skall vara ekologiskt hållbara och 
deras variationsrika livsmiljöer skall bevaras. Naturlig 
reproduktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmil-
jövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushål-
lande funktion skall bevaras samtidigt som förutsättningar 
för friluftsliv värnas.

Delmål för Skåne 
Skydd av natur- och kulturmiljöer. Senast år 2015 ska 
minst hälften av de skyddsvärda natur- och kulturmiljö-
erna i Skåne ha ett långsiktigt skydd.                                                            
Restaurering av vattendrag. Senast till år 2010 ska minst 
25 procent av de värdefulla eller potentiellt skyddsvärda 
vattendragen i Skåne ha restaurerats.

Hav i balans samt levande kust och skär-
gård

Miljökvalitetsmålet
Västerhavet och Östersjön skall ha en långsiktigt hållbar 
produktionsförmåga och den biologiska mångfalden skall 
bevaras. Kust och skärgård skall ha en hög grad av biolo-
gisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kultur-
värden. Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav, 
kust och skärgård skall bedrivas så att en hållbar utveck-
ling främjas. Särskilt värdefulla områden skall skyddas 
mot ingrepp och andra störningar.

Myllrande våtmarker

Miljökvalitetsmålet
Våtmarkernas ekologiska och vattenhållande funktion 
i landskapet skall bibehållas och värdefulla våtmarker 
bevaras för framtiden.

Delmål för Skåne                                                
Myrskyddsplanen. Samtliga våtmarksområden i Skåne 

som finns med i Myrskyddsplanen för Sverige ska ha ett 
långsiktigt skydd senast år 2010

Våtmarker i odlingslandskapet. I Skåne ska minst 2 500 
hektar våtmarker anläggas, återskapas eller vara beslutade 
på strategiska platser i odlingslandskapet till år 2010 med 
utgångspunkt från år 2000. Ytterligare minst 2 500 hektar 
våtmarker bör anläggas eller restaureras till år 2015. Po-
tentiellt värdefulla våtmarker utanför odlingslandskapet, 
till exempel myrar och sumpskogar ska återställas.

Värderingsgrunderna bygger i huvudsak på relevanta avsnitt av ”Skånes miljömål och 
miljöhandlingsprogram” (2003). Detta ersattes 2012 med ”Skånska åtgärder för miljömålen, 
regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2012-2016”. 

Bakgrund, syfte och förklaringar
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Levande skogar

Miljökvalitetsmålet
Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produk-
tion skall skyddas samtidigt som den biologiska mångfal-
den bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden 
värnas.

Delmål för Skåne
Långsiktigt skydd av skogsmark. År 2010 finns minst 
28000 hektar skyddsvärd skogsmark i form av frivilliga 
avsättningar i Södra Götaland och minst 7400 hektar 
skyddsvärd skogsmark med ett formellt skydd i Skåne 
län. Det formella skyddet ska utgöras av naturreservat 
med en areal på minst 5180 hektar samt av biotopskydd 
och naturvårdsavtal med en sammanlagd areal på minst 
2220 hektar.

Förstärkt biologisk mångfald - antalet gamla grova träd. 
År 2010 ska antalet gamla/grova träd ha ökat med minst 
10 procent i Skåne.

Förstärkt biologisk mångfald - övrigt. Mängden hård död 
ved ska öka med minst 40 procent och därmed uppgå till 
minst 3,0 skogskubikmeter per hektar i Skåne och vara 
högre i de områden där den biologiska mångfalden är sär-
skilt hotad. Andelen lövved ska utgöra minst 50 procent 
av volymen. 

Arealen äldre lövrik skog ska minst bibehållas. 

Arealen gammal skog ska bibehållas och vara högre i de 
delar av Skåne där den biologiska mångfalden är särskilt 
hotad. 

Arealen mark föryngrad med lövskog och arealen ädel-
lövskog ska öka i Skåne. 

Ett rikt odlingslandskap

Miljökvalitetsmålet
Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för bio-
logisk produktion och livsmedelsproduktion skall skyddas 
samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmil-
jövärdena bevaras och stärks.

Delmål för Skåne
Ängs- och betesmarker. Senast år 2010 ska samtliga 
ängs- och betesmarker bevaras och skötas på ett sätt som 
bevarar deras värden. Arealen hävdad hårdvallsäng ska 
öka med 100 procent till år 2010. Arealen hävdad våtslåt-
teräng ska öka med 25 procent till år 2010. I särskilt vär-

defulla naturtyper, som sandstäpp, rikkärr, kalkfuktängar, 
havsstrandängar och lövängar, ska hävden säkerställas.

Småbiotoper. Senast år 2013 ska mängden småbiotoper i 
Skåne som är karakteristiska för respektive landskapstyp 
ha ökat.

God bebyggd miljö

Miljökvalitetsmålet
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö skall utgöra en 
god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god re-
gional och global miljö. Natur- och kulturvärden skall tas 
tillvara och utvecklas. Byggnader och anläggningar skall 
lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så 
att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och 
andra resurser främjas.

Delmål för Skåne
Planeringsunderlag för grönstruktur. Senast år 2010 
ska fysisk planering och samhällsbyggande grundas på 
program och strategier för hur grön- och vattenområden i 
tätorter och tätortsnära områden ska bevaras, vårdas och 
utvecklas för såväl natur- och kulturmiljö som fritidsän-
damål, samt hur andelen hårdgjord yta i dessa miljöer 
fortsatt ska begränsas.

Bakgrund, syfte och förklaringar
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Ett rikt växt- och djurliv

Miljökvalitetsmålet
Den biologiska mångfalden skall bevaras och nyttjas på 
ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. 
Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktio-
ner och processer skall värnas. Arter skall kunna fortleva 
i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk 
variation. Människor skall ha tillgång till en god natur- 
och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund 
för hälsa, livskvalitet och välfärd.

Delmål för Skåne
Hejdad förlust av biologisk mångfald. Senast år 2010 ska 
förlusten av biologisk mångfald inom Skåne vara hejdad.

Minskad andel hotade arter. År 2015 ska bevarandestatu-
sen för hotade arter i Skåne ha förbättrats så att andelen 
bedömda arter som klassificeras som hotade har minskat 
med minst 30 procent jämfört med år 2000, och utan att 
andelen försvunna arter har ökat.

Hållbart nyttjande. Senast år 2010 ska biologisk mångfald 
och biologiska resurser såväl på land som i vatten nyttjas 
på ett hållbart sätt så att biologisk mångfald upprätthålls 
på landskapsnivå.

Bakgrund, syfte och förklaringar
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Internationella åtaganden

Konventionen om biologisk mångfald, Rio de Janeiro 
1992, syftar i huvudsak till att den biologiska mångfalden 
ska bevaras genom skydd och ett hållbart utnyttjande av 
naturresurserna.

Fågeldirektivet, Rådets direktiv 79/409/EEG från 1979 
om bevarande av vilda fåglar, innehåller regler till skydd 
för samtliga naturligt förekommande och vilt levande få-
gelarter inom EU, totalt 200 fågelarter. Skyddet gäller för 
såväl fåglarna som deras ägg, reden och boplatser. 

Habitatdirektivet, Rådets direktiv 92/43EEG från 1992 
om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter, 
kompletterar fågeldirektivet och omfattar både djur och 
växter. I inledningen till direktivet framhålls att en ständig 
försämring av livsmiljöer pågår på medlemsstaternas eu-
ropeiska territorium och att ett antal vilda arter är allvar-
ligt hotade. De hotade livsmiljöerna och arterna utgör en 
del av gemenskapens naturliga arv. Hoten mot dem är ofta 
av gränsöverskridande karaktär. Därför är det nödvändigt 
att vidta åtgärder på gemenskapsnivå för att bevara dem. 

Enligt direktivet ska medlemsländerna vidta åtgärder för 
att bibehålla eller återuppbygga en god bevarandestatus i 
fråga om naturliga livsmiljöer för vilda levande djur och 
växter som har betydelse för gemenskapen. Det innebär 
att förutsättningen för att djuren och växterna ska kunna 
bevaras i sina naturliga levnadsmiljöer ska upprätthållas. I 
direktivets bilaga 1 listas över 170 olika naturtyper, varav 
88 finns i Sverige. I artskyddsförordningens bilaga 1 finns 
alla de djur- och växtarter uppräknade som finns i direkti-
vets bilaga 4, det vill säga som är av gemenskapsintresse 
och kräver noggrant skydd.

Sveriges åtaganden enligt fågel- och habitatdirektiven har 
genomförts dels genom bestämmelser om fredande av 
vilt och fisk i jakt- och fiskelagstiftningarna, dels – och 
huvudsakligen – genom att direktivens artiklar har införli-
vats i artskyddsförordningen. 

En av EU:s viktigaste åtgärder för att bevara biologisk 
mångfald är skapandet av Natura 2000.

Bakgrund, syfte och förklaringar

Förklaringar

Lagar, förordningar och åtaganden

Natura 2000 har tillkommit med stöd av Fågeldirektivet 
och Habitatdirektivet. Direktiven kräver bland annat 
att medlemsländerna ska skapa ett nätverk av skyddade 
områden med de listade naturtyperna och arterna. Dessa 
områden utgör tillsammans nätverket Natura 2000.

Direktiven binder medlemsstaterna till ett visst mål eller 
resultat, men staterna får själva välja hur målen ska upp-
nås, det vill säga välja form och metod för arbetet med att 
nå målen. Syftet med direktiven är att bidra till att bevara 
den biologiska mångfalden inom EU.  

”Rödlistor” är ett sätt att kartlägga arter som är utrot-
ningshotade, riskerar att bli utrotningshotade eller på nå-
got sätt är missgynnade och kan användas som en indika-
tor på drastiska negativa förändringar för en art, antingen 
i utbredning eller i faktiskt antal. Metoden används såväl 
nationellt som internationellt. 



201

En rödlista är alltså en förteckning över de arter som 
löper risk att försvinna från det område som listan avser, 
till exempel inom ett land. Naturvårdsverket har fastställt 
förteckningen ”Rödlistade arter i Sverige 2005”. Listan 
grupperar arter i ett system med sex kategorier för olika 
grad av sällsynthet och risk för utdöende:

Försvunnen (RE) 
Akut hotad (CR) 
Starkt hotad (EN) 
Sårbar (VU) 
Missgynnad (NT) 
Livskraftig (LC). Arter i denna kategori rödlistas inte.

Att det finns rödlistade arter är ett viktigt kriterium vid  
beslut om skydd för naturområden. Naturvårdsverket 
har också utarbetat åtgärdsprogram för vissa av de akut 
hotade, starkt hotade eller sårbara arterna.

EU:s ramdirektiv för vatten. EU antog år 2000 ”ramdi-
rektivet för vatten” för skydd och förvaltning av unionens 
vattentillgångar. De europeiska vattnen ska kartläggas och 
karakteriseras. För varje vattendistrikt ska ett åtgärdspro-
gram och en förvaltningsplan antas. Syftet är främst att 
förhindra en försämring och uppnå en god kemisk och 

ekologisk status för alla ytvattenförekomster. En god vat-
tenstatus ska uppnås år 2015.

Ansvaret för arbetet med vattendirektivet ligger i Sverige 
främst på de fem vattenmyndigheterna. Österlen ingår i 
Södra Östersjöns vattendistrikt. Även länsstyrelserna har 
ett stort ansvar. Simrishamns kommun är medlem i Öster-
lens vattenråd som omfattar avrinningsområdena för alla 
kommunens vattendrag.

Bakgrund, syfte och förklaringar
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Miljöbalken

Den 1 januari 1999 trädde en ny miljölagstiftning i kraft. 
Miljöbalken (1998:808) är en sammanslagning av ett 
15-tal olika lagar på miljöområdet och skall ge ett mer 
samordnat grepp på miljölagstiftningen. Nedan redovisas 
övergripande de sex kapitel som är mest relevanta för 
naturvården. Efter kapitel 7 och 8 redovisas också deras 
tillhörande förordningars betydelse.

Kap 1. Miljöbalkens mål och bestämmelser

I 1 § definieras hur miljöbalken skall tillämpas:
Miljöbalken skall tillämpas så att:
1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och 
olägenheter
2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas
3. den biologiska mångfalden bevaras
4. en god hushållning av mark, vatten och fysisk miljö 
tryggas
5. återanvändning och återvinning främjas så att ett krets-
lopp uppnås.

Kap 2. Allmänna hänsynsregler

De allmänna hänsynsreglerna tar bland annat upp kravet 
på att verksamhetsutövaren skall skaffa sig den kunskap 

som behövs för att skydda människors hälsa och miljön 
mot skada eller olägenhet. I 4 § 1 st tas lokaliseringen 
av verksamheter upp. En sådan plats skall väljas som är 
lämplig med hänsyn till 1 kap. 1 § (se ovan) 3 kap. och 4 
kap.

Kap 3. Grundläggande bestämmelser för hushåll-
ning med mark- och vattenområden

Bestämmelserna i kapitlet skall främja väl genomtänkta 
avvägningar mellan olika önskemål att utnyttja marken, 
vattnet och den fysiska miljön i övrigt.

1 § Mark- och vattenområden skall användas för det 
eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade 
med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande 
behov. Företräde skall ges sådan användning som medför 
en från allmän synpunkt god hushållning. 2 § Stora mark- 
och vattenområden som inte alls eller endast obetydligt 
är påverkade av exploateringsföretag eller andra ingrepp 
i miljön skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som 
kan påtagligt påverka områdenas karaktär. 3 § Mark- och 
vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk 
synpunkt skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som 
kan skada naturmiljön.

Kapitel 3 ger även skydd åt brukningsvärd jordbruks- och 
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skogsmark. Områden som innehåller värdefulla ämnen 
och mineral skall också skyddas mot ”åtgärder som påtag-
ligt försvårar utvinningen av dessa”.

Riksintressen enligt 3 kap Miljöbalken för friluftsliv, 
kulturmiljö och naturvård omfattar stora delar av Simris-
hamns kommun, bland annat hela kustområdet.

Kap 4. Särskilda bestämmelser för hushållning med 
mark och vatten för vissa områden i landet

Kapitlet behandlar de områden i landet som i sin helhet 
anses vara av riksintresse på grund av sina natur- och kul-
turvärden. Inom områdena skall natur- och kulturvärdena 
ges företräde när andra konkurrerande anspråk prövas. 
Vid prövning beaktar man hela det geografiska områdets 
samlade natur- och kulturvärden.

4§ pekar ut områden med Riksintresse för kustzon. 
Bestämmelser enligt denna paragraf om bland annat 
fritidsbyggelse omfattar i Simrishamns kommun hela 
kustzonen.

Kap 7. Skydd av områden

Kapitel 7 överensstämmer i stora drag med naturvårdsla-
gen (NVL). Kapitlet tar upp den enskildes ansvar i förhål-
lande till allemansrätten Bestämmelser om nationalparker, 
naturreservat, biotopskyddsområde, växt- och djurskydds-
område, strandskyddsområde samt marinvetenskaplig 
forskning behandlas. Det centrala ansvaret för områdes-
skydd ligger hos naturvårdsverket. Inom länet är läns-

styrelsen ansvarig medan kommunerna är ansvarig för det 
områdesskydd den förordnat om.

Nationalparker (2-3 §§)

Nationalparker utgör oftast större sammanhängande 
områden som i första hand skall tillgodose hänsyn till 
naturmiljön. De är statlig ägda och staten kan tillgripa 
expropriation för ändamålet.

Naturreservat (4-8 §§)

Naturreservat kan bildas av länsstyrelse och  kommun i 
syfte att ”bevara biologisk mångfald, vårda och bevara 
värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områ-
den för friluftslivet”. Till skillnad mot nationalparker kan 
enskilda eller kommunen vara markägare.

Biotopskyddsområde (11 §)

”Mindre mark- eller vattenområden som utgör livsmil-
jöer för hotade djur- eller växtarter eller som är särskilt 
skyddsvärda får av regeringen eller den myndighet som 
regeringen bestämmer förklaras som biotopskyddsom-
råde”. Vilka områden som avses finns beskrivet i ”Förord-
ningen om områdesskydd enligt miljöbalken” (se nedan). 
Det finns anledning att citera texten till förordningen då 
ett flertal av dessa miljöer finns i jordbrukslandskapet. 

Djur- och växtskyddsområde (12 §)

Denna paragraf ger länsstyrelsen eller kommun rätt att 
via föreskrifter reglera jakt och allmänhetens tillträde i ett 
visst område för att skydda en hotad växt eller djurart. De 
mest kända områdena i Sverige rör fågelskyddsområden 
på exempelvis öar.

Strandskyddsområde (13-18 §§)

Syftet med strandskyddet är att säkra tillgängligheten för 
allmänhetens friluftsliv och att trygga goda livsvillkor 
på land och i vatten för djur- och växtlivet. Strandskydd 
gäller generellt en sträcka från vattenlinjen och 100 meter 
upp på land och råder vid hav, insjöar och vattendrag. I 
vissa fall kan skyddet utökas till att gälla upp till 300 me-
ter ifrån vattenbrynet. Paragraferna beskriver vilka regler 
och undantag som finns och i vilka fall dispens kan fås.
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Förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt 
miljöbalken

5 § Biotoper med generellt skydd

Följande biotoper har ett generellt skydd och ligger under 
länsstyrelsens ansvar

1. Alléer
Lövträd planterade i en enkel eller dubbel rad som består 
av minst fem träd längs en väg eller i ett i övrigt öppet 
landskap. Träden skall till övervägande del utgöras av 
vuxna träd.

2. Källor med omgiven våtmark
Områden i terräng där grundvatten koncentrerat strömmar 
ut och där den våtmark som uppkommer till följd av det 
utströmmande vattnet högst uppgår till ett hektar.

3. Odlingsrösen i jordbruksmark
På eller i anslutning till jordbruksmark upplagda ansam-
lingar av stenar med ursprung i jordbruksdriften, så väl 
gamla som nya.

4. Pilevallar
Hamlade pilar i rad bestående av minst fem träd med ett 

inbördes avstånd av högst 100 meter i en i övrigt öp-
pen jordbruksmark eller invid en väg där marken mellan 
pilträden är plan eller upphöjd till en vall, eller av tre 
träd, om vallen är väl utbildad, mer än 0.5 meter hög och 
två meter bred. Biotopen omfattar trädradens längd med 
den bredd den vidaste trädkronans projektion på marken 
utgör. Om vallen är bredare är trädkronans projektion på 
marken omfattar biotopen vallen i sin helhet.

5. Småvatten och våtmarker i jordbruksmark
Småvatten och våtmarker med en areal av högst ett hektar 
i jordbruksmark, som ständigt håller ytvatten eller en 
fuktig markyta såsom kärr, gölar, vätar, översilningsmar-
ker, kallkällor, märgelgravar, öppna diken och dammar. 
Arealbegränsningen avser inte linjära element som öppna 
diken. Dammar anlagda för bevattningsändamål innefat-
tas inte i denna biotop, även om sådana dammar kan ut-
formas så att de tillför naturvärden. Vid tillfällig uttorkad 
mark avläses om markytan normalt är fuktig med hjälp av 
förekomsten av fuktighetsälskande vegetation. Är sådan 
vegetation vanligt förekommande är markytan normalt 
fuktig.

6. Stenmurar i jordbruksmark
Uppbyggnader av sammanpassade, på varandra lagda ste-
nar, som har en tydlig, långsträckt utformning i naturen.
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7. Åkerholmar
Holmar av natur- eller kulturmark med en areal av högst 
0.5 hektar som omges av åkermark eller kultiverad betes-
mark.

6 § Biotoper som avgränsas av Skogsstyrelsen

Följande biotoper, belägna på skogsmark, kan skyddas 
med stöd av 6 §. Skyddet gäller först efter det att skogs-
vårdsstyrelsen beslutat om avgränsning av biotopskydds-
området. Skogsstyrelsen ansvarar för skyddet och vården 
av dessa biotoper. De skyddade områdena kan uppgå till 
ca 20 ha, men är oftast inte större än 2-8 ha.

• Brandfält
• Lövbrännor
• Äldre naturskogsartade skogar
• Örtrika allundar
• Ravinskogar
• Mindre vattendrag och småvatten med omgivande mark
• Örtrika sumpskogar
• Äldre sandskogar
• Äldre betespräglad skog
• Kalkmarksskogar
• Rik- och kalkkärr
• Alkärr
• Hassellundar och hasselrika skogar
• Källor med omgivande våtmarker
• Myrholmar
• Ras- eller bergbranter
• Mark med mycket gamla träd
• Strand- eller svämskogar

7 § Biotoper som avgränsas av
länsstyrelsen

Följande biotoper, belägna på jordbruksmark eller mark 
som inte omfattas av skogsvårdslagen, kan skyddas med 
stöd av 7§. Skyddet gäller först efter det att länsstyrel-
sen beslutat om avgränsning av biotopskyddsområdet. 
Länsstyrelsen ansvarar för skyddet och vården av dessa 
biotoper. De skyddade områdena uppgår till högst fem 
hektar vardera. För naturliga bäckfåror finns dock ingen 
storleksgräns.

• Rik- och kalkkärr i jordbruksmark
• Ängar och naturbetesmarker
• Naturliga bäckfåror på mark som inte omfattas av 
skogsvårdslagen
• Ras- eller bergbranter på mark som inte omfattas av 
skogsvårdslagen

Kap 8. Särskilda bestämmelser om skydd för djur- 
och växtarter

Kapitlet innehåller bestämmelser om skydd för djurarter 
och skydd för växtarter (fridlysningar). Även utsättning 
av djur- och växtarter regleras. Skydden kan gälla arter 
som kan komma att försvinna eller utsättas för plundring 
eller om det krävs för att uppfylla Sveriges internationella 
åtaganden. Utsättningar av hotade grod- och paddarter har 
varit och är aktuella i Simrishamns kommun.

Artskyddsförordningen (2007:845)

Artskyddsförordningen ”innehåller bestämmelser om 
fångst, dödande, tagande i naturen, handel och andra 
åtgärder med exemplar av djur- och växtarter som behö-
ver skydd eller kan utgöra hot mot levande exemplar av 
sådana arter.”

I bilagan till artskyddsförordningen finns de arter som 
kräver noggrant skydd enligt habitatdirektivet.
Arterna har i bilagan markerats med ett N eller n. Under 
kapitlet fridlysning finns bestämmelserna för dessa arter.

1 a § I fråga om vilda fåglar och i fråga om sådana vilt 
levande djurarter som i bilagan till denna förordning har 
markerats med N eller n är det förbjudet att

1. avsiktligt fånga eller döda djur
2. avsiktligt störa djur, särskilt under djurens parnings-, 
uppfödnings-, övervintrings- och flyttningsperioder
3. avsiktligt förstöra eller samla in ägg i naturen 
4. skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller 
viloplatser. Förbudet gäller alla levnadsstadier hos djuren. 
Artskyddförordningen gäller överallt vilket innebär att be-
stämmelserna skall tillämpas även inom detaljplanelagda 
områden.

Flera av de arter som är spridda i Simrishamns kommun 
är skyddade enligt ovan nämnda fridlysningsbestämmel-
ser, bland annat hasselmusen, de flesta grod- och kräldju-
ren, alla fladdermusarterna samt en del växter, mollusker 
och insekter. Att exploatera, eller på annat sätt göra 
ingrepp i områden med fridlysta arter, kräver dispens från 
Länsstyrelsen.
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Bakgrund, syfte och förklaringar

Andra skyddsformer

Naturminne

Kommun eller länsstyrelsen får förklara ett särpräglat 
naturföremål som naturminne om det behöver skyddas 
eller vårdas särskilt. Naturminnet kan även innefatta ett 
område på marken om det behövs för att bevara naturfö-
remålet. Jätteträd är ett exempel på ett naturföremål som 
kan  förklaras som naturminne. För naturminnen gäller 
samma lagstiftning som för naturreservat.

Landskapsbildsskydd

Landskapsbildsskydd är gammal skyddsform för land-
skapsbilden och stöds av naturvårdslagens 19 § i dess 
lydelse före den 1 januari 1975. Skyddet gäller först och 
främst den visuella upplevelsevärdena och kommer suc-
cessivt att ersättas med annan lagstiftning. Bestämmelser 
gäller dock fortfarande. Landskapsbildsskyddet reglerar 
inte skogsbruk och jordbruk utan framför allt bebyggelse, 

vägar eller andra anläggningar som kan påverka land-
skapsbilden negativt.

Lag om kulturminnen (SFS 1998:950) m.m.

Fornlämningar är skyddade genom bestämmelser i 2 kap  
i denna lag. Det är förbjudet att utan tillstånd ta bort, 
gräva ut, täcka över eller på annat sätt ändra eller skada 
en fornlämning eller dess fornlämningsområde (området 
runt en fornlämning är också skyddat). Kulturminnesla-
gen är en bevarandelag, vilket innebär att fornlämningar 
ska bevaras för framtiden.

Länsstyrelsen är tillsyns- och tillståndsmyndighet för 
länets fornlämningar och beslutande i allt som rör dessa. 
Markförändrande åtgärder inom en fornlämning eller ett 
fornlämningsområde kräver alltid Länsstyrelsens tillstånd.

Olika naturvärden sammanfaller inte sällan med fornläm-
ningar och fornlämningsområden.
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Källor:

Underlag för miljöskyddsprogrammet  
(Simrishamns kommun 1989)

Från Bjäre till Österlen  
(Lst, Kristianstads län 1996)

Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram  
(Lst, Skåne län 2003)

Länsstyrelsen i Skåne län  
(www.lansstyrelsen.se/skane)

Jordbruksverket (www.sjv.se)

Skogsstyrelsen (www.svo.se/episerver4/)

Ängs- och hagmarker i Kristianstads län  
(Lst, Kristianstads län 1993)

Svenska naturtyper (Naturvårdsverket 1997)

Floran i Skåne / Vegetation och utflyktsmål  
(Lunds Botaniska Förening 2003)

Skyddsvärda trädmiljöer i Skåne  
(Naturskyddsföreningen i Skåne 2000)

Värt att se i Sveriges natur  
(Bokförlaget Bonnier Alba AB 1994)

Bevarandeplaner för Natura 2000-områden  
(Lst, Skåne län)

Skötselplaner för Naturreservat  
(Lst, Skåne län)

Det skånska landsbygdsprogrammet  
(Lst, Skåne län 2006)

Naturvårdsprogram för Tomelilla kommun  
(Remissupplaga)

Österlens vattenråd 
(www.osterlensvattenrad.se)

Naturvårdsverket  
(www.naturvardsverket.se)

samt muntlig information från medborgare och kollegor.

Källförteckning



Orienteringskarta (södra delen)




