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FÖRORD
Möjligheterna och skyldigheterna att värna om naturvärden i miljön regleras formellt av olika
svenska lagar och bestämmelser men också av internationella åtaganden. Dessutom finns
samhällets inställning till bevarande och hänsyn uttryckta i antagna miljömål.
Långsiktig miljö- och naturvård har mer och mer utvecklats till att även bli en kommunal
uppgift. Höganäs kommun har fortfarande många områden med höga naturvärden, ofta är
de formade av människan och är viktiga kulturmiljöer. Det rör sig om allt från skogsområden
till tätortsnära natur. Tillgången till natur är avgörande för kommuninvånarnas fysiska och
psykiska hälsa, välbefinnande och ett vitalt friluftsliv. Men även för turismen.
En förutsättning för naturvårdsarbetet är att se det enskilda området i sin helhet, dvs. i ett
landskapsperspektiv. Många av naturområden är för små för att medge en långsiktig
överlevnad för dess arter. Isolering innebär att en utdöendeskuld uppstår, dvs. det ses inte till
en början men successivt dör den ena arten ut efter den andra, först de arter som kräver
stora arealer eller har svårt att sprida sig.
Att värna om den biologiska mångfalden är idag ett politiskt mål då det inte bara primärt
handlar om att bevara växt- och djurarter utan även på lång sikt för vår egen art, människan.
Etiskt är även varje livsform unik och har ett egenvärde oavsett den mänskliga åsikten. Så
finns även naturen som en skönhetsupplevelse, på vilken turism en gång historiskt byggde
på. Så exempelvis de turister som besökte Mölle och Kullaberg vid 1800-talets slut.

Bild från Mölleturister?
Skydd av naturen i sig räcker inte, det behövs även vård. Utan betesdjur, röjning, tillsyn eller
naturvårdsbränning försvinner det landskap vi är vana vid. Svårigheten idag är ett ständigt
föränderligt samhälle med en annan markanvändning än den som byggde dagens
kulturmiljöer. Ett sådant är det förändrade klimatet med återkommande högvatten vid storm
vilka eroderar på kommunens kust och badstränder.
Syftet med denna plan är att samlat ge en beskrivande bild på våra naturvärden, hur de mår,
vad som behövs göras och vad vi ska göra. Tillsammans med vår översiktsplan ska den ge
vägledning vid alla beslut.
Jag hoppas på en givande läsning

Peter Kovacs
Kommunstyrelsen ordförande
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INLEDNING
BAKGRUND
Dagligen måste vi fatta beslut, både i smått och stort, oavsett om det är hemma, på arbetet,
om vi är lekmän eller politiker. Alla handlingar och beslut ger konsekvenser. Rätt beslut är
oftast väl underbyggda med kunskap. Människans historia visar tyvärr oftast en annan bild,
ett negligerande av kunskap som oftast gett förödande konsekvenser.
Kunskap om vår natur, skötselbehovet och hoten mot den bör vara grundläggande i all
kommunal verksamhet. Det gäller från ritbordet och besluten till utförandet i fält.
Kommunens första naturvårdsplan antogs 1997 och det har nu snart gått 20 år och
kunskapsläget om kommunens natur har utökats väsentligt. Andra faktorer som bidrar till
behovet av en omarbetning av planen är ny lagstiftning och Sveriges inträde i EU.
Kommunstyrelsen beslutade därför den 1 oktober 2013, § 178/13, ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utarbeta en ny naturvårdsplan.
UTVÄRDERING AV TIDIGARE NATURVÅRDSPLAN
Tidigare uppdrag
I början av 1990-talet utarbetades kommunens första naturvårdsplan ”Värdefull natur i
Höganäs kommun”, som antogs av kommunfullmäktige 1997. Det formella uppdraget,
organisation och dess metodik förklaras i tidigare naturvårdsplan.
Uppdraget för tidigare naturvårdsplan omfattade tre delar:
1. Områdesbeskrivningar av kommunens mest värdefulla naturområden enligt en tregradig
skala samt skyddskriterier, aktuell status och hot. Förslag till lämplig skyddsform och
rekommendationer ges om skötsel.
2. Redovisning av åtgärder som skall prioriteras, ansvarsfördelning vid genomförandet,
resursbehov samt en tidsplan för genomförandet.
3. Naturförhållanden, en sammanställning om natur- och naturförhållanden i kommunen.

Resultatet av tidigare naturvårdsplan
Totalt 66 naturområden har värderats och beskrivits, alla med en områdesavgränsning på
karta och foto. I slutet av publikationen ges en kort beskrivning med förslag till skydd för nio
marina områden. Naturvårdsplanen har främst varit vägledande i den fysiska planeringen
med detaljplaner, förhandsbesked om avstyckning och bygglov. Här har den fungerat väl och
fyllt sitt syfte.
Planen saknade en kostnadsanalys för skydd och skötsel. Så även en redovisning på vilka
åtgärder som skall prioriteras, ansvarsfördelning vid genomförandet, resursbehov samt en
tidsplan för genomförandet. Få av föreslagna skydd och skötsel har uppfyllts. Inga
kommunala naturreservat har avsatts och de som kommit till är statliga. Det har funnits
begränsade resurser avsatta sedan år 2000 för arbetet med naturvårdsplanen, men mycket av
bristerna är personella på grund av avsaknad av kommunekolog under nästan tio år.
De mindre ekonomiska resurser som funnits har främst använts för röjning och skötsel inom
den kustnära naturen och här gett stor nytta.
Artlistor finns för de rödlistade arter som fanns i kommunen i 1990-talets första hälft. Det
sker en nationell översyn vart femte år varför det inte bedöms meningsfullt att lista hotade
arter i ny naturvårdsplan. Sådana arter nämns enbart inom respektive områdesbeskrivning då
de är vägledande för skydd och skötsel.
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NY NATURVÅRDSPLAN
Uppdraget
För revidering av naturvårdsplanen ansökte kommunen Lona-medel (statligt bidrag för lokal
naturvård) i november 2012. Medel beviljades och villkorades med att naturvårdsplanen
skulle ge:
 Information om naturområdenas status och hotbild.
 Tydlig vägledning i hur kommunen ska bevara, utveckla och gå vidare i
skyddsarbetet i respektive område.
 Svar på förväntade konsekvenser av eventuella insatser och omkostnader.
 Vägledning i den fysiska planering, råd vid kontakter med markägare, information
till intressenter mm.
Därutöver ska dels naturvårdsplan tryckas upp i 200 exemplar och dels en
informationsbroschyr tryckas upp i 300 exemplar. Naturvårdsplanen ska därefter finnas
tillgänglig på kommunens hemsida.
Kommunstyrelsen godkände den 1 oktober 2013, § 178/13, Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till uppdragsbeskrivning för projektet ”Ny naturvårdsplan” och gav
uppdrag enligt denna.
Frågor att behandla
I den nya naturvårdsplanen redovisas fler områden, så behandlas även de marina och
limniska värdena. Många av de tidigare redovisade områdena har genomgått en försämring.
Lagstiftningen har ändrats, så även förutsättningarna för den fysiska planeringen samt
tillgången på mark. Den omarbetade naturvårdsplanen bör ge svar på:








Vad har förändrats sedan föregående naturvårdsplan
Vilka förändringar kan vi förvänta oss
Vilka naturvärden har vi idag
Hot
Vad brister
Vad kan göras
Hur ska förbättringarna genomföras

ORGANISATION
Miljöutskottet har varit styrgrupp och kommunstyrelsen uppdragsgivare. Ledningsgruppen
har bestått av cheferna för avdelningarna stadsmiljö, miljö, plan och bygg samt tidvis
förvaltningscheferna för Samhällsbyggnad samt Teknik och fastighet.
I intern referensgrupp har ingått representanter från gatu- och parkavdelningen samt
avdelningarna plan och stadsmiljö.
Naturvårdsplanen godkänns för remiss av miljöutskottet och fastställs av
kommunfullmäktige.
SYFTET
Kunskap om naturvärdena och naturvårdsfrågor är en förutsättning för att uppnå en hållbar
utveckling. Därför är målsättningen med planen att ge rätt underlag för beslut,
skötselåtgärder och prioriteringar. Därutöver är det en källa till inspiration för kommunala
tjänstemän, privata markägare och alla andra som läser den.
Naturvårdsplanen ska läsas parallellt med översiktsplanen, det senare dokumentet är
styrande. Naturvårdsplanen ska vara vägledande för beslut i allmänna skötsel- och
naturvårdsfrågor. Till detta har därför styrande riktlinjer tagits fram.
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Naturvårdsplanen ska därför
 I görligaste mån redovisa alla naturvärden i kommunen oavsett skyddsstatus och
ägandeförhållanden.
 Utgöra ett underlag i arbetet med översiktsplanen, i planprocessen, i
fastighetsreglering och bygglovsprövning.
 Beskriva de förändringar, hot och brister som finns mot naturvärdena.
 Ge förslag på vad som kan göras för att förbättra, svara på kostnader, prioritering i
åtgärderna och ansvarsfördelningen.
 Ge underlag för samarbete mellan kommunen, myndigheter och ideella
organisationer
 Ge information om naturvärdena till markägare, kommun, skogsvårdsstyrelsen,
konsulter m fl. som har inflytande över markanvändningen.
METODIK
Fältdokumentation av värden
Inventeringar har skett i olika faser och mycket kunskap om kärlväxter finns sedan tidigare.
Under 1970-80 talen inventerades bland annat Brunnby socken av John Kraft, Landskrona,
m fl. Under åren 1989-2006 drev Lunds Botaniska Förening projektet ”Skånes flora”.
Inventerare inom kommunen var då bland annat Mariann Lindroth (Mölle), Richard
Åkesson (Höganäs), Kerstin Olsson (Råå), Peter Bernström (Lund), Göran Wendt (Växjö) m
fl. Magnus Magnusson, Lund, inventerade områdena mellan Farhult och Jonstorp år 1990.
De inventeringar som tidigare inte skett i egen regi har följts upp under åren 2013-2014.
Hänvisning till ovanstående inventeringar sker enbart där intressanta arter inte återfunnits.
Svampfloran inom kommunen är väl dokumenterad av Kerstin Bergelin, Viken. Mossor har
inventerats av Richard Åkesson. Uppgifter om lavar finns främst från Kullaberg varför vissa
inventeringar köpts in på konsultbasis, här Ulf Arup, Sösdala. Viss kunskap finns om
insekter, främst då Kullaberg med närhet, men är otillräcklig och saknar tillräcklig geografisk
spridning varför inventeringar även här köpts in på konsultbasis. Berörda företag har varit
Håkan Andersson på Calluna AB, Andreas Malmqvist på Naturcentrum AB och Krister
Larsson, ALLMA Natur och Kultur AB. Men även en del har hämtats på artportalen.
Merparten uppgifter om fåglar har lämnats av Karl G Nilsson och Alf Petersson,
Strandbaden. Göran Paulson har gett information om grod- och kräldjur. Artportalen
www.artportalen.se har i övrigt varit en viktig källa där ett större antal personer medverkat
genom att rapportera in. Här kan särskilt nämnas trollsländeprojektet och spindlar.
Samtliga områden har följts upp under projekttiden då både växt- och djurarter, hot,
skötselregim och möjliga åtgärder har noterats.
LÄSANVISNING
Naturvårdsplanen ”Kullahalvöns Natur” är indelad i följande delar.
Del A Är övergripande med faktaunderlag, analys, mål och riktlinjer, nationella intressen,
skydd, genomförande m fl.
Del B Omfattar 100 områden i Höganäs kommun. Respektive område beskrivs och om
möjligt ges förslag på bevarandemål. Status i den fysiska planeringen anges. Därefter
ges en lägesbeskrivning av eventuella hot samt diskuteras problem och
framtidsutsikter för områdets naturvärden.
Del C Åtgärdslista med beräknade kostnader
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1– MÅLDOKUMENT
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MÅL OCH RIKTLINJER
INRIKTNINGSMÅL
Ledorden är tillräcklig, tillgänglig, attraktiv och stimulerande natur, som är en viktig faktor
för människors hälsa. Natur i anslutning till bostaden är idag ett viktigt argument vid val av
boende. Detta bör beaktas i all samhällsplanering.
Att vårda, skydda och skapa nya grönytor är därför en förutsättning för att uppnå
kommunens övergripande mål med att växa.
Kommunen ska därför:
 Skydda, vårda, nyskapa och utveckla naturvärdena
 Kompensera vid intrång i natur
 Öka kunskapen om naturen och naturvården
RIKTLINJER
Övergripande
Kommunen ska:
 Aktualisera och vid behov revidera naturvårdsplan varje mandatperiod.
 På egen mark förvalta och i planarbetet skydda i dokumentet ”Kullahalvöns Natur
2015-2025” redovisade objekt på ett sätt som ökar eller bibehåller de biologiska,
sociala och kulturella värdena.
 Upprätta kommunala naturreservat alternativt biotopskydd där så behövs för
skötseln och det långsiktiga skyddet.
 Höja kunskapsnivån hos allmänhet, politiker och tjänstemän om naturen i
kommunen, dess värde och behov av skötsel och skydd. Kunskap ger engagemang.
 Ha god artkunskap om kommunens växt- och djurarter, särskilt då med avseende på
rödlistade arter.
 Medverka i skyddet och vården av miljöer med rödlistade arter på sådant sätt att
artens fortlevnad garanteras inom kommunen.
 Skapa nya naturmiljöer där så ges möjlighet, exempelvis vid exploatering och
vägbyggen.
 Kompensera befintliga naturvärden om ett grönområde tas i anspråk, på så sätt att
värdenas inte minskar utan istället stärker dess förutsättningar. Viktigt är att
kompensationen ska finnas på plats innan ursprunglig biotop tas i anspråk.
 Aktivt samverka med enskilda, staten, myndigheter och andra i frågor om
markskötsel i syfte att bevaka och bidra till naturvårdsnyttan.
Vid och i tätorten
Kommunen ska:
 I den fysiska planeringen medverka till att tätort och landsbygd sammanbinds, skapa
korridorer mellan befintliga grönområden och inte bygga igen de mellanrum och
stråk som finns.
 Öka tillgången till tätortsnära rekreationsområden av hög kvalité, med målet att alla
boende ska ha tillgång till sådana grönytor inom 500 meter.
 Ta särskild hänsyn till behovet av grönytor hos barn, äldre människor och
människor med funktionshinder.
 Öka andelen grova och äldre träd.
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I skogsmiljöer
Kommunen ska:
 Säkerställa att stor mängd död ved i dess alla successioner finns i alla kommunalt
ägda naturområden. Målet ska uppfyllas genom att lämna kvar lämpliga vindfällen, i
andra hand genom gallring på plats. Vindfällen arbetas normalt sett endast upp vid
och på gångstråk och lämnas kvar i skogen.
 I den fysiska planeringen, vid bygglov och tillståndsprövningen ta hänsyn till de
skogsmiljöer som finns.
I havet, våtmarker och vattendrag
Kommunen ska:
 På egen mark utmed vattendrag anlägga ”tvåstegsdiken” och skyddszoner med en
minsta bredd av 10 meter. På den solexponerade sidan ska träd- och buskage finnas.
Kommunen ska även medverka i att motsvarande kommer till stånd utmed andra
sträckor utmed vattendrag.
 Ha ett ekologiskt perspektiv på utförandet och utformningen av dagvattendammar.
 Medverka för att öka arealen anlagd våtmark.
Öppna miljöer
Kommunen ska:
 Ge gräsmarker på egen mark sådan skötsel att de behåller och även kan utöka sina
naturvärden, särskilt utmed kusten, gångstråk och GC-vägar. Utöka arealen blomrik
gräsmark på bekostnad av gräsmattor.
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2 – PLANERINGSUNDERLAG
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LANDSKAPETS STRUKTURER
BERGGRUND 1
Skåne ligger mellan två geologiska block, den Fennoskandiska urbergsskölden i nordöst och
den Dansk-polska sänkans unga sedimentberggrund i sydväst. I gränszonen, vanligen kallad
Tornquistlinjen, finns ett flertal stora förkastningar i nordväst-sydostlig riktning. Utmed
denna ligger exempelvis Kullaberg, Söderåsen, Hallandsåsen, Nävlingeåsen, Linderödsåsen,
Romeleåsen m fl. Det vi kallar åsar är här urbergshorstar uppkomna av förskjutningar i
berggrunden utmed förkastningslinjer.
Slättbygderna består av yngre sediment, på Österlen till stor del av Kambro-Silurisk ålder, i
nordvästra Skåne bergarter från Trias och Jura, på Kristianstadslätten och Söderslätt
kritkalksten från Krita eller början på Tertiär.2

Urberget
Kullaberg och dess förlängning österut till Svanshall domineras av ådergnejser, oftast
liggande i flacka lager som inom övriga sydvästsvenska urberget. Vanligast är finkorniga, grå
till rödgrå varianter med växlande grad av ådring. Mindre allmän är röda gnejser, vilka är
mera sprickrika och spröda än de övriga.
Gnejs är en metamorf bergart vilket innebär att den är bildad genom omvandling av en
annan ursprunglig bergart. Den ursprungliga bergarten kan vara en magmatisk bergart
(ortognejs) eller en sedimentär bergart (paragnejs) som har omvandlats under höga tryck och
temperaturer. Gnejsen har oftast en tydlig parallellstruktur och skiljer sig därigenom från
graniten, är vanligtvis uppbyggd av fältspat, kvarts och en mindre del glimmer vilket ger
bergarten en hög beständighet mot erosion.
Inom området mellan Bölsåkra i syd, Skäret och Svanshall i norr går ett brett stråk med
gnejsgranit, gråröd till röd. På Kullaberg, från Josefinelust i norr till Solviken och Fågelviken

1

SGU. Berggrundskartan Höganäs NO/Helsingborg NV och dess beskrivning. Erik Norling och
Hugo Wikman. 1990
2
www.nrm.se
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(Mölle) i syd, finns ett stråk med rödgrå till grå gnejsig granodiorit. Ojämnkorniga
gnejsgraniter med större linsformade ”ögon” av röd kalifältspat finns bl.a. väster om Mölle.
Gnejsgranit har sannolikt ett magmatiskt ursprung och stelnat i jordskorpan som graniter.
De har sedan omvandlats och fått en parallellstruktur, vilket gör att de ofta är svåra att skilja
från gnejserna. Gnejsgraniter är i allmänhet sprickfattigare än gnejserna och de kännetecknas
också ibland av en än bättre hållfasthet. Detta återspeglas bl.a. i att terrängen oftast är mera
storblockig än i områden med gnejs.
Typiskt för en del gnejsområden är den snabba växlingen mellan gnejs och mörkare lager
eller skivor av amfibolit. Amfibolit är i allmänhet finkorniga och gråsvarta, av varierande
ålder och finns relativt rikligt i urberget. De är lättvittrade, rika på kalcium och magnesium
vilket gynnar en artrik ängsflora – vilket gett den namnet grönsten.
Amfiboliterna är ibland kraftigt granatförande, exempelvis öst om Ransvik i de kända
”Diamantklipporna”. Mer eller mindre markerad ådring är oftast kännetecken på de äldsta
amfiboliterna. Mörkt färgade amfiboliter, som skär över gnejserna och de äldre
amfiboliterna, är yngre. I allmänhet är de yngre gångbergarterna inte så kraftigt omvandlade
att de har åderomvandlats.
Under Permo-Karbonisk tid trängde basaltmagma upp utmed den NV-SO sprickzonen, och
återfinns som mörka gångar av diabas. Unikt för Kullaberg är en mörkt röd variant av
diabasen, kallad Kullait, med högt innehåll av rödbrun fältspat.
Sedimentärt berg
Merparten av det prekambriska berget inom kommunen överlagras av yngre sedimentära
bergarter från Kambrium, Ordovicium, Silur (410-590 miljoner år) av Paleozoisk ålder samt
Trias och Jura av Mesozoisk ålder (65-250 miljoner år).
De äldsta sedimenten påträffas närmast urberget i norr och här endast som mindre
förekomster. Kvartsit, dvs. genom tryck och värme sammanpressad sandsten, från tidsåldern
Kambrium kan ses vid piren i Rekekroken. Mellan Lerhamn och Svenningstorp finns
förskiffrad ler- och siltsten från Ordovicisk-Silurisk tidsålder.
I ett brett stråk syd om Kullaberg, från Nyhamnsläge till Norra Häljaröd och syd mot
Ingelsträde, dominerar Kågerödsformationen (yngre Trias) med brokiga leror, konglomerat
och sandstenar. Söderut i övergången mot Helsingborgsledet (äldre Jura) finns ett smalt stråk
med kolförande lager i silt- och lersten, benämnd Vallåkraledet (yngre Trias). Även
Helsingborgsledet utgörs av ler- och siltsten men ersätts mot vid Viken av Döshultsledet
med sand- och siltsten.
JORDARTER (KVARTÄRGEOLOGI) 3

4

Glacialt ursprung
Morän och isälvssediment är de jordar en glaciär eller inlandsis lämnar efter sig på land.
Skillnaden mellan de två är skeendet och fördelningen i materialet. Moränen är osorterad,
innehåller oftast fraktioner av alla kornstorlekar och transporteras av isen.
Jordartsfraktionerna i isälvssedimentet är sorterade, är transporterade av stora mängder
rörligt vatten i och under isen och avsätts där isälvarna når isens slut.
Moränens sammansättning är till stor del beroende av de bergarter som eroderats bort, vilket
oftast skett lokalt. Grova näringsfattiga moräner finns därför främst i urbergs-områdena på
Kullaberg och österut till Svanshall, som sandig-moiga och normalblockiga moräner, medan
finkorniga bördiga moräner lermoräner och moränleror (15-40 % lera) återfinns ovan skiffrar
och kalksten på slättlandet, här västra delen av kommunen.
Vid Brunnby och mellan Krapperup och Möllehässle finns isälvsavlagringar i form av sand
och grus med intermoräna sediment i dagen, dvs. preglaciala avlagringar.

3
4

SGU Jordartskartan Höganäs NO/Helsingborg NV och dess beskrivning. Esko Daniel. 1978.
SGU. Maringeologisk karta över Öresund, blad 5. 1979.
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Det forntida ishavet låg avsevärt högre än dagens, ca 60-65 m ö h. Mycket av det finkorniga
material som isälvarna förde med sig avsattes på djupare vatten, som blockfattiga sorterade
glaciala grova till styva leror, vilka här överlagrar moränlerorna. Vi återfinner dem främst i
östra delen av kommunen.
Mycket av moränerna till havs är överlagrade av glaciala och postglaciala sediment med ett
undantag – bottnen utmed kommunens Öresundskust, här från land till ca 10-12 meters
djup. Naturtypen benämns geogena rev pga. dess block- och stenrika moräner med till viss
del synligt berg. Nedan 20 meters djup, inom en triangel från Mölle-Viken och ut till
territorialgränsen, tar lerig mo vid. Djupbottnarna utgörs annars av glacial gyttjefinlera och
grovlera.
Post(efter-)glacialt ursprung
Då stora delar av kommunen har legat under den högsta kustlinjen (HK) 5 är moränerna
omlagrade på ytan, dvs. svallats, efterhand som den exponerades för vågor och strömmar när
landet steg och havet drog sig tillbaks. Sand och grus som svallades ur överlagrar därför
moränerna vid kusten och utmed Görslövsån, vid sistnämnda överlagras sanden av gyttja
och torv.
Bottnarna inom inre Skälderviken domineras av postglacial sand, närmast land blockrika, och
överlagrar den lokala moränen till vilken blocken tillhör.

NATURGEOGRAFISKA REGIONER OCH KLIMAT
Norden har indelats i olika naturgeografiska regioner (Nordiska ministerrådet 1984). I länet
finns tre regioner, vilka är sydvästra Skåne, Skånes sediment- och horstområde och
Nordostskånes barrskogslandskap. Höganäs kommun ligger inom region 7, dvs. Skånes

5

Den nivå dit havet nådde som högst under eller efter den senaste istiden, inom Höganäs kommun ca
60-65 m ö h.
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sediment- och horstområde, som präglas av stark uppodling men med spridda skogsområden
och betesmarker.
Indelningen grundas främst på karakteristiska naturtyper och växtgeografiska förhållanden,
berggrunden, landformerna, de lösa jordlagren, geomorfologiska särdrag och på klimatet.
I Skåne varierar medeltemperaturen i januari varierar från 0° till -2°, och i juli från 15° till 17°
i Malmö. Den uppmätta genomsnittliga årsnederbörden i kommunen är minst, omkring 500
mm, medan den är dubbelt så stor 200 m ö h på Hallandsåsen. Skåne är även det i
genomsnitt varmaste länet, något som gäller alla årstider utom möjligen sommaren, som
dock är längre här än i övriga delar av landet.
Inom kommunen är vegetationsperioden ca 215 dagar och nederbörden ca 650–700 mm på
lågslätten. Räknas avdunstningen bort är den effektiva nederbörden ca 250–300 mm/år
(SMHI).
TOPOGRAFI
Skånes topografi präglas av ett flertal urbergshorstar och mellanliggande lågland. Det som
ger Skåne en särställning är att Nordens vegetation här möter den mellaneuropeiska.
Skånes högsta punkt är 212 meter över havet och ligger på Söderåsen. Skånes och Sveriges
lägsta punkt, 2,4 meter under havsytan, är strax utanför Kristianstad.

Färgfaser anger höjdläge, från blått via gult, grönt, orange, brunrött till vit som högst.
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LANDSKAPET
Länsstyrelsens landskapsanalys 6
Länsstyrelsen i Skåne län har, på uppdrag av regeringen, samordnat arbetet med en regional
genomförandestrategi ”Det Skånska landskapsprogrammet” av det nationella
landsbygdsprogrammet. Resultatet finns i länsstyrelsens rapportserie ”Skåne i utveckling”,
rapport 2007:10.
Länsstyrelsen har klassificerat och avgränsat det Skånska landskapet i nio landskapstyper
respektive 26 karaktärsområden. Skillnaden dem emellan är diffus och där är övergångar hela
tiden, dels de enskilda landskapstyperna och dels de enskilda karaktärsområdena. De
principiella skillnaderna är att landskapstyp är stora och generella avsnitt av regionen medan
karaktärsområden är mer specifika och avgränsade.
Höganäs kommun berörs av landskapstyperna:
 Mosaikartat skogsklätt åslandskap
 Låglänt odlingslandskap
Inom dessa har tre karaktärsområden pekats ut:
 Kullaberg
 Ängelholmsslätten
 Lund- och Helsingborgsslätten (omfattar marginellt den sydligaste delen i
kommunen, från Viken och söderut)
Kullaberg omfattas av berget med omnejd, karaktäriseras av sin visuella dominans och mötet
med havet. Vid dess fot finns de äldre orterna Mölle och Arild. Berget övergår österut i ett
backigt brukat landskap med byar och gårdar. Landskapet är enhetligt, opåverkat och
ovanligt i regionen. Naturvärdena är höga, såväl på land som i havet. I anslutande
jordbruksbygd är värdena knutna till den mosaikartade indelningen i åkrar, bete och skogar
med småbiotoper som stengärden, alléer och äldre bebyggelse. Området har mycket höga
rekreationsvärden.
Ängelholmsslätten omfattar Rönne ådal och slättlandet mellan Hallandsåsen och Öresund inom
Ängelholms, Höganäs, Helsingborgs, Åstorps, Klippans och Örkelljunga kommuner.
Höganäs kommun omfattas som helhet, med undantag för Kullaberg med omnejd och
Viken, av denna landskapskaraktär.
Områdets karaktäriseras av en lågt liggande, flack fullåkersbygd. Naturvärdena inom
jordbruksbygden är främst knutna till gärden och fastighetsgränser, mindre skogsdungar,
parker, alléer, kyrkogårdar, äldre trädgårdar och gårdsmiljöer. Tillsammans med slättens
öppenhet skapas ett rumsligt avgränsade landskap.
Kommunens landskapsanalys
Landskapsanalysen gjordes vid utarbetandet av kommunens första vindkraftspolicy, som är
ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. Syftet med analysen var att få fram de visuella
förutsättningarna för vindkraft i kommunen men även de viktigaste huvuddragen i
landskapet.
Förståelsen av landskapsbilden och dess värden är en förutsättning för att kunna hantera de
enskilda natur- och kulturvärdena rätt. Områdesbeskrivningarna i naturvårdsplanen ska
därför läsas ihop med landskapsanalysen.
Landskapsanalysen bygger på:
 Landskapets struktur, dvs. storskaliga företeelser som topografi, rumsliga
avgränsningar, landmärken eller riktmärken samt riktningar. Tillsammans bidrar de
till att forma sinnesbilden av landskapet i kommunen.

6

Det Skånska landsbygdsprogrammet. Länsstyrelsen i Skåne län. Rapportserie Skåne i utveckling,
rapport 2007:10
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Landskapets skala och komplexitet, där markägostruktur respektive graden av öppenhet
i landskapet svarar för skalan och hur rikt landskapet är på olika element som
bebyggelse, vatten, vegetation mm. svarar för dess komplexitet. Även topografin kan
påverka, som att ett slättlandskap ofta är storskaligt och inte särskilt komplext
medan ett backlandskap ofta är småbrutet och omväxlande.

Analysen har illustrerats i en tabell med karta. I tabellen har faktorn topografi indelats i tre
klasser (flackt, böljande resp. starkt kuperat) och redovisats i de vertikala raderna. I de
horisontella raderna visas graden av öppenhet (klasserna öppet, smårum resp.
slutet/skogsklätt). Tabellen illustrerar spännvidden mellan två ytterligheter, dels ett helt
öppet homogent landskap (låg komplexitet) och dels ett starkt kuperat, småbrutet landskap
med skog, åkrar, gårdar mm. (hög komplexitet).

Landskapskaraktärer
Med utgångspunkt från analysen i ”landskapets skala och komplexitet”, går det att urskilja ett
antal specifika karaktärer. Variationen mellan dessa karaktärer i sig bidrar till de stora
upplevelsevärdena. De har även olika ”visuell tålighet”, beroende på dess karaktär men även
på vad ev. ingrepp kan åstadkomma.
Ett landskap kan även uppfattas som visuellt känsligt, så ofta i ett ålderdomligt landskap,
unika naturområden eller i extremt homogena landskap som exempelvis större hedar,
strandängar mm. Här handlar det då om att förändringar lätt tar all uppmärksamhet.
Analysen har visat på följande landskapskaraktärer:
 Åkerlandskap, är den karaktär som arealmässigt upptar störst del av kommunen.
Kännetecknas av flack terräng, att all mark är uppodlad och att gårdarna ligger
ensamma, jämnt utspridda tillsammans med några mindre byar. Visuellt relativt tålig.
 Görslövsån, pga. sin öppenhet och storskalighet övergår den omärkligt i omgivande
åkerlandskap men visar sig ändå som ett välkommet avbrott i slättbygden. Karaktären
har ett viktigt historiskt värde, både natur och kultur.
 Backarna, övergår i norr från slättbygden i ett mjukt kuperat jordbrukslandskap. Spridda
gårdar, trädridåer mm. är i övrigt som karaktären ”åkerlandskapet” men bryts av med
enstaka skogspartier mm. Begränsad utbredning.
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 Godslandskapet, är en särskild undertyp till ”backarna”. Skillnaden ligger främst i att
marken är i Krapperups ägo, karaktäriseras av stora fält, alléer och speciell kultur.
 Småskaligt skogs- och beteslandskap, består av kuperad terräng liknande de två föregående
men där merparten åker är ersatt av skog och betesmark. Småskaligheten och den höga
komplexiteten gör landskapsbilden mycket tilltalande.

 Berget, är själva Kullaberg med sin dramatiska topografi och omväxlande naturtyper, en
unik landskapskaraktär med stora natur- och upplevelsevärden. Visuellt mycket känslig.
 Södra Öresundskusten, karaktäriseras av den flacka och den till stor del bebyggda kusten.
De obebyggda stråken mellan hav och inland är små. Visuellt mycket känsliga för
ytterligare exploatering.
 Norra Öresundskusten, är liksom den södra kusten, tämligen flack. Den norra delen är
däremot nästan fri från bebyggelse och upptas till stor del av kustnära betesmarker.
Kusten har en ålderdomlig karaktär, stor komplexitet och artrikedom.
 Norra Skäldervikskusten, utmärks av sin branta profil och klippkust. En hel del spridd
bebyggelse förekommer och inåt land ansluter omväxlande skog, betesmark och mindre
åkerarealer. Karaktären är småskalig, omväxlande och visuellt mycket tilltalande men
känslig.
 Södra Skäldervikskusten, kännetecknas främst av sina flacka, strandängar, dyner och
grundbottnar. Inåt land ansluter öppen åkerbygd men delvis även bebyggelse.
Karaktären är öppen och storskalig där utblicken mot Bjärehalvön är storslagen. Trots
storskaligheten är området visuellt känsligt.
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Illustrationerna för resp. landskapskaraktär är hämtade från analysen

Sida 19 av 79

MARKHISTORIA 7
FÖRHISTORIA
Redan under stenålderns äldre perioder har människor periodvis uppehållit sig i kommunen,
känt är fynd kring Kullaberg och Jonstorp. I det senare området vid kusten och Görslövsåns
mader har ett stort antal boplatser påträffats.
Under yngre stenåldern (cirka 4200-1800 f Kr) utvecklades den äldsta bondekulturen, då som
ett extensivt nomadiserat jordbruk i kombination med betesdrift. Det innebar att urskogen
öppnades upp genom svedjebruk. Denna typ av jordbruk fortsatte in i bronsåldern (cirka
1800 - 400 f Kr) men övergår successivt i etablerade bosättningar och åkrar.
När järnåldern (cirka 400 f Kr-1050 e Kr) inträder sker en klimatförsämring, vilket leder till
att bondekulturen och bebyggelsen förändras. Jordbruket övergår helt i fasta odlingar men
förblir marginellt med endast några procent av den totala landarealen medan boskapsavel är
huvudnäringen. Det sätter särprägel på kulturlandskapet, som vidsträckta arealer med
hedartade betesallmänningar. Det så kallade Kulla fälad. Vid byarna och bebyggelse fanns
inägorna, dvs. inhägnad mark, som brukades som slåtterängar och åker.
Under medeltid fram till 1800-talet hänfördes bygdens karaktär till den så kallad ”risbygden”,
belägen ”mellan plogen (slättlandet) och skogen”.

Igenväxt fälad vid Skäret med utsikt

KULLA FÄLAD
Betesallmänningarna dominerade fram till början av 1800-talet och gav landskapet dess
karaktär. Fäladen brukades extensivt genom bete, avverkning, lövtäkt, torvtäkt och nyodling
under århundraden, under fredsår intensivare och vid krig, pest och andra samhällskriser
extensivare. Kulla fälad, sträckte sig från Öresund till Skälderviken, och omfattade åtta
socknar – Allerum, Fleninge, Kattarp, Väsby, Välinge, Farhult, Jonstorp och Brunnby.
Marken brukades samfällt av byarna.

7

Länsstyrelsen i Skåne län
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Innan dikningsepoken 1880-1920 var merparten av fäladen våt och stod under vatten under
vinterhalvåret. Mårten Sjöbeck 8 liknade allmänningarna med sjöar, vilka vintertid
underlättade transporter och förenade gårdar och byar.
Trots intensivt bete fanns det ganska mycket skog i en jämförelse med dagens situation, med
undantag för höjdlägen och kust. En orsak var att skogarna främst stod på våt mark och
utgjordes av lövsumpskogar, så kallad surskog. I andra delar bedrevs skottskogsbruk 9.
Idag kan vi knappast föreställa oss hur det landskapet såg ut. De små, begränsade
naturbetesmarker och gräsmarker som finns utmed kusten, på Kullaberg och utmed
Görslövsån är rester av Kulla fälad. Vattendragen var naturliga, rena och andelen våtmarker
stor. Artrikedomen var mycket hög, särskilt avseende betespräglade växt- och djurarter men
även i skog. Många av de nationellt ovanligare eller hotade arter som finns inom kommunen
idag är kvarstående från denna tid och saknar spridningsförutsättningar. Man kan här tala om
en utdöendeskuld.10
För att skapa sig en bild av det gamla landskapet bör man studera Skånska
Rekognosceringskartan från 1812-1820.
Uppodlingen av fäladen
Fragmenteringen av Kulla fälad startade redan under 1700-talet senare hälft och fortsatte i
ytterligare 150 år framåt.
Gränser mellan socknarna och byarna fastställdes i slutet av 1700-talet, följt av
enskiftesstadgan 1803 och stadgan om laga skifte 1827. Skiftet i Höganäs kommun dröjde i
allmänhet till perioden 1827- 1840.11
Drivkraften var den kraftiga befolkningstillväxten. Från 1770 till 1830 tredubblades
befolkningen, vilket aktualiserade behovet av reformer inom jordbruket. Samtidigt drev
statsmakten och godsen på kravet om utdikning för uppodling, oavsett den funktion de haft
tidigare i bonde-samhället. Landskapsbilden ändrades totalt. Enorma arealer med skogar
röjdes, nästan alla våtmarkerna utdikades och merparten av ängs- och betesmarken odlades
upp. Uppodlingen av fäladen påbörjades redan vid skiftesreformen men den mest intensiva
delen av uppodlingen dröjde till perioden 1880-1920 i samband med utdikningarna.
Merparten av de marker som inte lämpade sig för jordbruk skogsplanterades, har bebyggts
eller vuxit igen. Kvarstående delar av Kulla fälad är Mölle och Lerhamns fälader, betesmarker
vid Nabben, Rönnen, Farhult och Kullaberg samt gräsmarker utmed kusten.
Mot dagens jordbruk
Samtidigt, i slutet av 1800-talet, börjades konstgödsel användas i form av guano och benmjöl
som senare under 1900-talet ersattes av fabriksproducerat konstgödsel. Innan dess fanns ett
behov av ängen. I bondesamhället var normen 6 mot 1, dvs. 6 hektar äng gav foder som
räckte till en djurbesättning som gav naturgödsel tillräcklig för ett hektar åker. Därav
uttrycket Äng är åkers moder.
Växtförädling och djuravel har resulterat i större skördar men med minskad genetisk
variation och därmed större sårbarhet.
I mitten 1900-talet började kemiska bekämpningsmedel. Betning av utsäde med kvicksilver
var en väckarklocka under 1960-talet. Skandalen är känd genom boken ”Tyst vår”, av Rachel
Carlson. Dagens bekämpningsmedel har relativt kort nedbrytningstid men är effektivare och
kan vara oerhört akut giftiga, som exempelvis neonikotinoider. Kemisk bekämpning,
effektivare sådd och bättre växtmaterial har även inneburit att odlingarna är tätare och renare
8

Mårten Sjöbeck 1886-1976 anses som grundaren av den svenska markhistorien, med kunskap om
hur åkrar, ängar, hagar och skogar växt fram under människans inverkan.
9
Skottskog är lövskog som skördas med kort omloppstid på något tiotal år där föryngring sker genom
naturlig tillväxt av skott från stubbarna.
10
Utdöendeskuld är när det råder ett underskott på lämpliga miljöer för arter, dvs. djur och växter
försvinner inte i lika snabb takt som deras miljöer. Det är först efter 10 eller 100 år vi ser effekterna.
11
http://www.lansstyrelsen.se/skane
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från åkerogräs, vilket missgynnar landskapets fågelliv samt annuella växt- och mossarter.
Exempelvis har i Sverige tre av fyra sånglärkor försvunnit under de senaste 35 åren från våra
åkrar och under de senaste 10 åren nästan så många som 1 av 3.12
Växtföljderna ersätter också varandra snabbare idag. Skörd av vallodling sker allt tidigare och
minst vid två tillfällen per år, ibland tre. Just tidig skörd av vall har visat kraftig negativ
påverkan på markhäckande fågel.
Jordbrukets rationalisering under 1900-talets senare hälft innebar att brukningshinder som
stengärden, alléer, stenrösen, åkerholmar, småvatten togs bort. Ett skydd för sådana
småbiotoper infördes därför i dåvarande naturvårdslag 1994.
Med inträdet i EU och förändringarna i en global marknadsekonomi händer allt snabbare.
Priset på grödor och kött sätts på börser eller handelskammare. Strukturomvandlingen i
Skåne har gått och går något snabbare än genomsnittet i Sverige. Detta innebär att aktiva
gårdar måste utöka sin areal och att mer än vart fjärde jordbruk försvunnit de senaste tio
åren i länet.
Generellt har trenden i området varit negativ även för animalieproduktionen. Antalet
mjölkgårdar minskar mest och idag finns endast två kvar. Svinproduktionen har minskat
kraftigt, från ett 20-tal gårdar i början av 1990-talet till två idag. Antalet hästar har däremot
ökat kraftigt men ingår inte i produktionen. För naturvården är det här ett problem då antalet
lämpliga djur för bete inte räcker till.

Mot Stentorp

12

www.sofnet.org/radda_sanglarkan
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VÅRA NATURMILJÖER
HAVET 13
Allmänt
Havsytan dominerar kommunens areal med 52490 hektar av kommunens totalyta på
67610 hektar, dvs. ca 78 % är hav. 14 Kommunen gränsar mot både Öresund och
Skälderviken.
Kullen utgörs gränsen mellan Västerhavets och Södra Östersjöns vattendistrikt.
Havsområdena Skagerrack, Kattegatt och Östersjön har avgränsats i författningen
FIFS 2004:36. Gränsen mellan Öresund (Östersjön) och Kattegatt är linjen mellan Gilbjerg
Hoved och Kullens fyr. Svenskt kustvattenområde har definierats som hav fyra sjömil ut från
en baslinje.
Öresund är i sin södra del relativt grunt. Bottendjupet varierar mellan cirka 50 meter vid Ven
(Landskronadjupet) och 7–8 meter mellan Limhamn och Saltholmen. Denna grunda tröskel
hindrar till stor del det salta Kattegattvattnet att nå Östersjön. Ytvattenströmmen i sundet
skiftar men enbart mellan sydgående, stillastående eller nordgående ström. Vanligast är den
norrgående strömmen, vilken för med bräckt vatten från Östersjön mot Kattegatt. Salthalten
i havsytan skiftar hastigt, från timme till timme eller från plats till plats, men är ca 10–12 pcu
(viktpromille) i södra Öresund och drygt 20 pcu norr om Helsingborg.
Där Öresund är djupare än 10–15 meter är salthalten konstant hög, kring 30 pcu och antalet
marina djurarter är då relativt hög. Många arter har sin gräns just i norra Öresund. Till
exempel hummer Homarus gammarus, havskatt Anarhichas lupus, död mans hand Alcyonium
digitatum, röd och blå brännmanet Cyanea capillata och C. lamarckii, vissa plattfiskar
Pleuronectiformes m fl.
Trålningsförbud råder sedan 1932, vilket medfört att det finns gott om riktigt stora exemplar
av många fiskarter. Öresund har bedömts 100 gånger mer produktivt räknat i ton per areal
jämfört med Kattegatt. Här finns en naturlig spridning av fisk i olika åldersklasser och god
tillgång på större och äldre fiskar. Det senare är avgörande då fiskar blir mer reproduktiva ju
äldre de blir. 15
Mer än 37 000 kommersiella fartyg (oljetankers, containerfartyg, passagerarfärjor och
fiskebåtar) passerar Öresund varje år enligt Sjöfartsverket.
Bottenstrukturer, geologi 16
Kusten utmed Öresund, Kullaberg och österut till Svanshall är kraftigt exponerad för vindström- och vågpåverkan. Pålandsvindar från sydväst till nordväst dominerar och skapar
erosion och en kraftig vattenomsättning. Detta kan förklara att bottnarna domineras av
substrat som block, sten och grus.
Bottnarna kan vara erosions-, transport- eller ackumulationsbottnar, de senare oftast i
djupare vatten där sedimentet kommer till ro och ansamlas. Bottensedimentet inverkar stort
på vattnets kemiska, biologiska egenskaper och en stor del av näringsomsättning sker i och
vid havsbottnen.
Öresundskustens bottnar är starkt kuperade med ett stort antal grund, bränningar och
undervattensstenar långt ut i sundet, närmast en undervattensskärgård. Från 2-3 meter ned
till 10-12 meters djup, från Lerhamn till kommungränsen i söder, dominerar hårdbottnar
med berghällar och block.
13

Wikipedia
Statistiska centralbyrån, kommunarealer den 1 januari 2012
15
Fisheries Science, Volume 18, Issue 2, 2010. Consequences of Subpopulation Structure on Fisheries
Management: Cod (Gadus morhua) in the Kattegat and Öresund (North Sea) Svedäng, J. Stål,
Sterner & M. Cardinale
16 SGU. Rapporter och meddelanden nr 13. Maringeologisk kartan Kullaberg.1979
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Uppblandat eller i större stråk finns fria sandbottnar och mindre av sten och grus. Något
djupare ned till 20 meter dominerar sand där vågmönster har setts ned till 18 m djup vilket
tyder på kraftiga vattenrörelser (Peter Göransson, Helsingborg).
I en triangel mellan Lerhamn, Lerberget och territorialgränsen dominerar mjukbottnar av
lerig grovmo på 20-25 meters djup. Bottnarna inom övriga delar av Öresund och
Skälderviken ut till 30 (35) meters djup utgörs av lera, gyttjelera och lergyttja för att mot
territorialgränsen i nordväst övergå i silt och finsand. Så även avviker bottnarna i den inre
halvan av Skälderviken med något grövre material som silt och finsand. Utanför Jonstorp
(Revet) och österut till Farhult och Vegeå kompletteras de med blockrik underliggande
morän.

Spiraltång Fucus spiralis vid lågvatten, Arild

Alg- och växtsamhällena
Alger är en organism som utvinner energi ur ljus, fotosyntes, och tar upp sin näring direkt ut
vattnet då de saknar ledningsvävnad, blad, rötter och blommor och andra organ som
utmärker växterna. De kan vara små, encelliga eller stora och flercelliga komplex.
Plankton är fritt svävande i vattenmassan, som saknar aktiv rörelseförmåga och beroende av
vattenströmmarna för att förflytta sig. Växtplankton är encelliga alger, primärproducenter i
havet och utgör här basen i näringskedjan. En stor del av tillväxten sker under
vårblomningen i mars-april och äger rum i det ytnära vattenskiktet (fontiska zonen) där ljuset
är tillräckligt för fotosyntesen. Under sommaren är produktionen normalt låg och så även
under vintern, men den senare på grund av ljusbrist och låg temperatur.
En makroalg har definierats vara flercelliga alger och/eller encelliga icke planktiska alger,
som genom att de bildar kolonier är makroskopiskt synliga. De grupper som tas upp är
cyanobakterier, rödalger, brunalger och grönalger och några mindre alggrupper
(Artdatabanken). I dagligt tal benämns ofta makroalger som tång.
Algbälten med en varierad sammansättning av stora tångarter och mindre
undervegetationsarter ger en miljö som skapar olika livsmiljöer för en rad olika djur (småfisk,
kräftdjur, musslor, snäckor). Detta drar i sin tur till sig större djur som jagande fisk och säl.
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Påväxt är när snabbväxande arter, kallade fintrådiga alger, fäster på makroalger, sten, block
och annat fast underlag. Många fintrådiga arter kan även växa friflytande och kan bilda stora
sammanhängande algmattor som täcker och kväver både andra algarter och bottendjur. De
gynnas av övergödningen.
Även växtplankton kan påverka makroalgernas status, om tillväxten är stor och sikten
försämras vilket minskar ljustillgången.
Ålgräs Zostera sp., Natingar Ruppia. och hårsärvar Zannichellia. är de nordiska växtarter
(fanerogamer) som finns i havet. De återfinns främst på grunda, sandiga bottnar i lugnare
havsområden mellan 3-6 (8) meters djup, allmänt kallade ålgräsängar, och är barnkammare
för en stor mängd fisk, som plattfiskar, näbbgädda och sill. Förekomsten och arter av
makroalger beskrivs närmre i naturvårdsplanens del med områdesbeskrivningar.
Tumlare 17 18
Skyddsvärda områden för tumlare Phocoena phocoena fridlyst i svenska vatten har identifierats
under 2015 av AquaBiota Research AB på uppdrag av Havs- och Vattenmyndigheten.
Sammanlagt har åtta skyddsvärda områden identifierats varav ett område, Stora Middelgrund
och norra Öresund, berör Höganäs kommun. Merparten av kommunens havsvatten kan
klassificeras som skyddsvärt område för arten, se kartan nedan.
Tumlaren har indelats i tre huvudsakliga bestånd, vilka är Skagerrak, Bälthavs och
Östersjöpopulationerna. Bestånden i området Stora Middelgrund och norra Öresund tillhör
Bälthavspopulationen. Arten är i Sverige klassad som sårbar men HELCOM19 och IUCN20
särskiljer Östersjöpopulationen från övriga bestånd och bedömer dess status som akut hotad.

17

Uppgifter från länsstyrelsen i Skåne län
Carlström, J & Carlén, I. 2015. Skyddsvärda områden för tumlare i svenska vatten. AquaBiota
Report 2015:02.
19 HELCOM är förkortning för Helsingforskommissionen, sekretariatet för Konventionen om skydd
av Östersjöområdets marina miljö
20 IUCN är förkortning för International Union for Conservation of Nature
18
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Tumlaren är mycket känslig för mänsklig påverkan och >1 % extra dödlighet utgör en risk
medan >2 % är oacceptabel för artens långsiktiga överlevnad. Bifångst i nät orsakar flest
dödsfall och bottensatta garn (torsk, plattfisk) och särskilt grimgarn (sjurygg, plattfisk) med
grova nätmaskor bidrar till det. Till skillnad mot säl försöker inte en tumlare ta sig loss om
den fastnar.

Källa: Carlström, J & Carlén, I. 2015. Skyddsvärda områden för tumlare i svenska vatten. AquaBiota Report
2015:02.

Utöver bifångst är det flera faktorer som gör arten sårbar. Den har stort energibehov
eftersom den är liten och lever i kalla vatten. Populationstillväxten är låg, extremt låg. Under
sin livstid kan en hona föda maximalt 4-6 kalvar och endast ca 25-30 % av honorna hinner
nå könsmogen ålder. Andra missgynnande faktorer är miljögifter, undervattensbuller, ekolod,
utfiskning eller trålning, det senare förstör förutsättningarna för bottenfaunan.
Bälthavspopulationen av tumlare ofta ses fiska genom att rikta sitt ekolod mot bottnen.
Kalvning sker från mitten av maj till midsommar varför arten är som mest sårbar under
denna tid. Kalven är sedan beroende av sin mor året ut. Användandet av ekolod sker inom
samma frekvens som tumlaren själv använder för fiske eller kommunikation (110-150 kHz).
Mor och kalv hör varandra till 200 meter men inte längre. Tumlaren är därför särskilt sårbar
för ekolod i områden med kalvning.
Tumlaren är en habitatart (EU:s habitatdirektiv) där Sverige som medlemsstat har ansvaret
att utse tillräckligt med Natura 2000 områden till skydd för arten. Danmark har utsett
havsområdet norr om Gilleje i anslutning till territorialgränsen och Höganäs kommun till
Natura 2000 område för tumlare.
Övrigt Djurliv
In- och epifauna är djur som lever i bottensedimenten resp. på denna, dvs. inom den
demersala zonen (bottenzonen). Samlingsnamn för djuren här är bottenfauna. Pelagialen är
den fria vattenmassan i ett havsområde och inom dess övre del, epipelagialen, sker
fotosyntesen. Vattenmassan närmast land ingår i litoralzonen (strandzonen).
Näringskedjan började med växtplankton som äts av djurplankton ute i den fria
vattenmassan. Djurplanktonen utgör näringsbasen både för mindre djur som kräftdjur,
småfisk och större som valar. Småfisk i sin tur utgör födobasen för rovfisk som sill, torsk,
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näbbgädda Belone belone och olika plattfiskar. Sälar, fåglar och människor fungerar som
toppkonsumenter. Även större organismer kan uppfylla definition djurplankton, som de
flesta maneter, av vilka öronmanet Aurelia aurita, röd brännmanet och sällsynt blå
brännmanet kan ses inom kommunen.
Förekomst och arter av djur beskrivs närmre i naturvårdsplanens del B med
områdesbeskrivningar.
Naturtyper i natura 2000 21
I och med Sveriges medlemskap i EU kompletterades vår naturvårdslagstiftning med
habitatdirektivet, ett direktiv som pekar ut för unionen gemensamma naturvärden, som
naturtyper (livsmiljöer) och habitatarter (vissa specifika växt- och djurarter). I direktivets
bilaga 1 och 2, svenska versionen, finns 90 naturtyper och drygt 100 djur- och växtarter
listade som Sverige har särskilt ansvar för.
Här nedan beskrivs de naturtyper i habitatdirektivets bilaga 1 som återfinns inom
kommunen. Siffran inom parentes är koden för naturtypen.
Sublittorala sandbankar (1110)
Bottnar som är permanent täckta av havsvatten men ligger vanligen på grunt vatten, med ett
maximalt djup på ca 30 meter. Bottnarna består i huvudsak av sandiga sediment, men andra
kornstorlekar kan också förekomma, t ex ler, grus inklusive skalgrus, sten och stenblock. De
kan vara fria från vegetation eller täckta av sjögräs och/eller makroalger.
Estuarier (1130)
Flod och åmynningar där sötvatten blandas med det saltare havsvattnet, och där både marina
och limniska miljöer förekommer och utgör en ekologisk enhet ned till ett djup på
6 meter. Naturtypen är rik på olika slags växtsamhällen och utgör en viktig livsmiljö för
exempelvis fågel- och fiskarter.
Ler- och sandbottnar som blottas vid lågvatten (1140)
Grunda, sandiga och leriga bottnar som delvis blottas vid lågvatten. Dessa bottnar är ofta fria
från makrovegetation men med stora mängder blågrönalger och kiselalger. Fintrådiga alger
kan förekomma. Avgränsning mot strand är medelhögvattenstånd. Det lägsta
lågvattenståndet avgränsar habitatet mot djupare vatten. Naturtypen är viktig för änder och
vadarfåglar, som söker föda i de grunda bottnarna.
Laguner (1150)
Helt eller delvis avsnörda grunda havsvikar, skilda från havet genom trösklar, tät vegetation
eller dylikt som begränsar vattenutbytet. Maxdjupet överstiger normalt inte 4 meter.
Naturtypen utgör en viktig livsmiljö för exempelvis fågel- och fiskarter.
Stora grunda vikar och sund (1160)
Stora grunda vikar och sund med begränsat inflytande av sötvatten. De är ofta skyddade från
kraftiga vågor samt innehåller olika typer av sediment och substrat med artrika bentiska växtoch djursamhällen.
Rev (1170)
Biogena och/eller geologiska bildningar av hårt substrat förekommande på hård- eller
mjukbottnar. Musselbankar ingår i naturtypen, om dessa har en täckningsgrad överstigande
10 %. Rev avgränsas mot omkringliggande botten där revbildningen övergår med mer än
hälften av ytan i mjukbotten och/eller där biogena rev understiger 10 %.
KUST
Allmänt
Jämsides med det kustnära havet innehåller strand och kustland de högsta naturvärdena
inom kommunen, då även inräknat skog. Kuststräckan är ca 63 km lång.
21
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Merparten omfattas av strandskydd eller ingår i naturreservat, med undantag för de mer
tätortsbebyggda delarna utmed Öresund där strandskyddet endast omfattar en mindre remsa
land.
Kusten är samtidigt pulsådern i kommunen. Här bor flertalet av invånarna. Turism, bad,
friluftsliv, Kullaleden och besöksnäringen har valt eller väljer området i första hand. För att
området även i fortsättningen ska vara attraktivt behöver alla intressen kunna samexistera
och inte förbruka.
En attraktiv kust har ett inbjudande landskap, levande kustsamhällen och kulturhistoriska
värden, ren, bullerfri och levande natur samt hög tillgänglighet.
Det är oerhört viktigt att dessa värden inte byggs bort och att hänsyn tas i planeringen till
framtida förändringar med höjd havsnivå och kusterosion. Sedan istiden har havsytan skiftat
nivå flera gånger, dels genom landhöjning och dels genom avsmältning av isarna. Exempelvis
låg Littorinahavets kustlinje i Skåne fyra meter högre för ca 3000-8000 år sedan. Förr följde
naturen dessa förändringar utan problem men idag saknas reträttvägar då mycket av
kustnaturen är inbyggd med tätorter och infrastruktur.
Djurliv och växtsamhällen
Gemensamt för flera av naturmiljöerna utmed kusten är påverkan av havet. Oftast är de
beroende av en naturlig stranddynamik för sin överlevnad, som till viss del kan kompenseras
med bete. Viss markstörning gynnar. Ett större antal naturtyper och arter är också beroende
av sand, en miljö som hotas av erosion och igenväxning.
Naturtyper i Natura 2000 22
Här nedan beskrivs de naturtyper i habitatdirektivets bilaga 1 som återfinns inom
kommunen. Siffran inom parentes är koden för naturtypen.
Annuell vegetation på driftvallar (1210)
Kväverika driftvallar med vegetation av främst ettåriga växter, men ett inslag av fleråriga
växter kan förekomma. Driftvallarna uppkommer genom att tång, vass eller annan vegetation
drivit med vattnet genom strömmar och vågrörelser och lagrats upp som ”vallar” längs
stränderna inblandad med sten, grus och sand.
Perenn vegetation på steniga stränder (1220)
Sten- och grusvallar, inklusive fossila vallar, i direkt anslutning till stranden. Många olika
successionsstadier förekommer.
I de äldre delarna kan antingen gräs-, ljung- och risvegetation eller en vegetation dominerad
av mossor och lavar utvecklas. Vegetationens utformning är beroende av hur exponerad
stranden är för vind och vågor. Naturtypen är vanligen ohävdad
Vegetationsklädda havsklippor (1230)
Branta havsklippor med lav-, gräs- och örtvegetation. Naturtypen är mångsidig och klipporna
har en varierande vegetationstäckning beroende bl.a. på havets påverkan, exponeringsgrad,
geologi och geomorfologi. I mer skyddade lägen kan ris, örter och vindpinade träd och
buskar etablera sig. Gränsdragningen mot land går där direkt salt- och havspåverkad
vegetation upphör.
Ler- och sandsediment med glasört och andra annueller (1310)
Ler- och sandsediment som periodvis översvämmas av havsvatten, huvudsakligen
koloniserade av glasört och andra annueller eller gräs. Saltrika fläckar, s.k. skonor eller
saltbrännor, kan förekomma. Typen kan finnas som inslag i Salta strandängar (1330) men har
då företräde vid klassningen.
Salta strandängar (1330)
Strandängar och strandbetesmarker påverkade av saltvatten med salinitet vanligen över
15 promille. Merparten av strandängarna är eller har varit påverkade av slåtter och/eller
22
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betesdrift. Arter som indikerar hävdkontinuitet ska finnas. Naturtypen är i allmänhet helt
öppen, men enstaka träd och buskar kan förekomma.

Rödsäv Blymus rufus NT

Fördyner (2110)
Kustnära embryonala vandrande sanddyner, dvs. de utgör början i en sanddynssuccession.
De är dynamiska och flyttar fram och tillbaka beroende på väder- och klimatförhållanden,
och kan, under perioder med storm eller mycket högt vattenstånd, påverkas av
vattenrörelser.
Den sparsamma vegetationen är artfattig och uppträder fläckvis med ex. strandkvickrot
Elytrigia juncea. Naturtypen skiljs från intilliggande sandstrand på sin mikrotopografi,
upphöjda sandpartier i den övre delen av strandzonen, eller sandbårder längs basen på
havssidan av de högre vita dynerna. Ibland är naturtypen uppblandad med
driftvallsvegetation.
Vita dyner (2120)
Kustnära vandrande sanddyner med sandrör, som bildar dynsystem längs kusten. De vita
dynerna uppkommer från de kustnära fördynerna (2110) genom att den vindburna sanden
ackumuleras varaktigt. Sanden är dock inte bunden och från toppen av dynerna sker en
mindre, konstant sandflykt som anhopas i läsidan av dynen.
Vegetationen, som består av sandrör Ammophila arenaria, strandråg Leymus arenarius och
östersjörör Ammocalamagrostis x baltica, är så gles att dynen präglas av den ljusa sanden. De
gränsar mot grå dyner (2130) mot land. Endast sanddyner som saknar borsttåtel Corynephorus
canescens klassificeras som kustnära vandrande sanddyner.
Grå dyner (2130)
Kustnära permanenta sanddyner med örtvegetation. De grå dynerna utgör sanddynssuccessionens tredje stadium, är stabila och uppkommer efter, och oftast innanför, de vita
dynerna. Dynerna kan vara bevuxna med en mosaik av perenn gräsdominerad örtvegetation,
rikligt förekommande moss- och lavmattor, men kan också vara glest bevuxna med ettåriga
arter. Däremot är de inte fuktiga eller våta och innehåller inte ris, buskar eller träd. Rödven
förekommer normalt endast i mindre omfattning.
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Kalkinnehållet i jorden kan variera mycket, allt efter ålder och urlakning från de övre
jordlagren. Magrare och något hedartad vegetation utan ris och kruståtel kan ingå i
naturtypen.
Risdyner (2140)
Urkalkade permanenta sanddyner med kråkbär, i omedelbar anslutning till dynområden vid
havsstränderna. Dynerna utgör ett senare successionsstadium än de grå dynerna (2130) och är
permanenta, näringsfattiga och sura, dvs. urkalkade.
Vegetationen är hedartad, oftast saknas träd, och domineras av olika ris, bl.a. kråkbär, ljung,
klockljung eller ginst som inte överstiger 50 % täckningsgrad. Kråkbär är den mest
dominerande arten. Krypvide och sandvide förekommer ofta insprängt bland övrigt ris.
Bottenskiktet är bitvis välutvecklat och består av moss- och lavarter. Naturtypen kan
förekomma på både torr och fuktig mark.
Sandvidedyner (2170)
Kustnära sanddyner med sandvide Salix repens ssp. argentea eller mellanformer med krypvide
Salix repens ssp. repens i våta dynsänkor med minst 50 % täckningsgrad. Naturtypen
förekommer på stabila sanddyner där dynen har eroderats ner till grundvattennivån.
Eftersom grundvattenståndet kan variera och ackumuleringen av sand sker i olika grad är
markfuktigheten på lokalerna mycket variabel. Detta ger upphov till skiftande
vegetationstyper. Naturtypen bildar mosaikartade förekomster med risdyner (2140) men den
kan även likna dynvåtmarker (2190).
Trädklädda dyner (2180)
Kustnära trädklädda, i allmänhet stabila, sanddyner. Naturtypen utgör ett av de senare
stadierna i sanddynssuccessionen och förekommer där sand inte har ackumulerats på länge
(primära dyner), men den småkulliga dyntopografin finns ofta kvar. Dynerna är bevuxna med
mer eller mindre tät dynskog som är naturligt uppkommen, och seminaturliga skogar som är
spontant utvecklade från gamla planteringar (skyddsskog) av i huvudsak tall.
Den skogliga kontinuiteten är viktig, liksom en för naturtypen naturlig artsammansättning,
åldersvariation och förekomst av död ved. Jordmånen är i regel näringsfattig och marken
bevuxen med ris, mossor och lavar. Trädskiktets krontäckningsgrad är i representativa
områden större än 30 % och öppna ytor utan trädskikt högst 0,5 ha stora.
Dynvåtmarker (2190)
Kustnära dynvåtmarker är fuktiga eller vattenfyllda fördjupningar bland sanddyner vilka
vanligtvis har uppkommit till följd av erosion ner till grundvattennivån. Naturtypen påverkas
starkt av grundvattennivåns fluktuationer, vilket gör dem mycket sårbara. Beroende på
förutsättningarna (fuktighetsgrad, basinnehåll m.m.) kan en mängd olika, relativt stabila,
vegetationstyper förekomma, t.ex. fuktängar, kärr eller blöta buskmarker.
På kalkfattig sand förekommer växtarter som är typiska för magra våtmarker och fukthedar,
till exempel klockljung Erica tetralix, odon Vaccinium uliginosum, blåtåtel Molinia caerulea m fl.
I dessa miljöer finns ofta vitmossor i bottenskiktet. Trädskiktets krontäckningsgrad är
mindre än 30 % men krypvide Salix repens ssp. repens kan täcka mer än 50 % av områdets yta.
SKOG 23
Allmänt
Inom Sverige finns ca 23 miljoner hektar skog, varav 380 000 hektar inom Skåne. Av den
svenska skogen är ca 97 % är kulturskog och knappt 3 % naturskog 24. Skogen inom Skåne
utgör 35 % av landskapets landyta. Hälften av svenskarna besöker skogen minst en gång i

23
24

Skånes skogar – historia, mångfald och skydd. Länsstyrelsen i Skåne län. Skåne i utveckling 2005:12.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Skog_i_Sverige
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veckan25. Skogen har därför, utöver klimat, ekonomi, naturvärden även stor betydelse för
rekreation, motion och vår livskvalitet.
Av ädellövskog finns ca 75 000 hektar, ca 20 % av skogen, inom Skåne varav 50 000 hektar
är bokskog. Den vanligaste skogstypen är planterad gran som upptar hela 40 % av länets
skogsareal, ca 150 000 hektar. Merparten är planterad på 1900-talet på f.d. bete, odlingsmark
eller avverkad ädellövskog.
Arealen skog i Höganäs kommun är mycket liten, totalt 636 hektar, och skoglig impediment
238 hektar av 14 430 hektar landareal, dvs. < 5 % skog 26. Merparten av skogsarealen finns
på Kullaberg. Utöver Kullaberg består skogen inom kommunen mestadels av mindre
bestånd, dungar och som tätortsnära natur. Mycket få av dessa bestånd har skoglig
kontinuitet, oftast rör det sig om trädkontinuitet.
Djurliv och växtsamhällen
Naturvärdena i den Skånska skogen är knutna till lövträd, främst ädellövträd, och i viss mån
äldre tall. Skogsträden erbjuder livsmiljöer för ett stort antal andra arter, påverkar
lokalklimatet, hydrologi och markkemi. Valet av trädslag och dess förnabildning har även
stor betydelse på de marklevande arterna.
Trädens betydelse ökar med åldern då många lavar, mossor, svampar, snäckor, insekter och
fåglar är beroende av gamla träd, andra av döende och/eller döda träd. Det är främst bristen
på gamla och döda träd, försurning genom luftföroreningar och markavvattning som är
ansvariga för många skogsarter utsatta läge idag. För många rödlistade arter är bestånden i
Skåne av stor betydelse för den långsiktiga överlevnaden i landet. Skåne har även det i
särklass största antalet länsunika arter i landet.
Utöver de enskilda trädens betydelse finns det flera orsaker till höga naturvärden, som
naturliga störningar (brand, översvämning m.m.), hävd (bete, slåtter, lövtäkt), gynnsam
markhydrologi, avsaknad av storskaliga störningar (orördhet) och/eller särskilda
ståndortsfaktorer (kalkhaltig mark, ljus, lokalklimat, källflöden) m fl.
Naturtyper i Natura 2000 27
Skogliga naturtyper inom Natura 2000 ska nu eller i en relativt nära framtid kunna bli
naturskog eller likna naturskog Det ska finnas gamla träd och död ved och en kontinuitet för
de aktuella trädslagen. Buskskiktet kan vara väl utvecklat och fältskiktet är ofta rikt på örter.
Här nedan beskrivs de naturtyper i habitatdirektivets bilaga 1 som återfinns inom
kommunen. Siffran inom parentes är koden för naturtypen.
Trädklädd betesmark (9070)
Naturtypen förekommer på fastmark, är torr-blöt och näringsfattig-näringsrik och har en
lång hävd - så väl som trädkontinuitet och inslag av gamla träd. Träd- och buskskiktets
krontäckningsgrad är 30-100%. Naturtypen inkluderar betade trädklädda hagmarker och
betad skog. Området ska hysa en från naturvårdssynpunkt värdefull artstock knuten till
betespåverkan i fältskiktet och/eller till solbelysta hagmarksträd.
Trädklädda betesmarker med grova solbelysta lövträd är särskilt värdefulla eftersom träden i
regel är artrika för fler organismgrupper. Finns det gott om död ved kan även ett stort antal
rödlistade arter knutna till sådana substrat finnas i naturtypen.
Lövsumpskog (9080)
Naturtypen förekommer på näringsrik mineraljord, tunna torvtäcken och i vissa fall även på
torvmark av lövkärrstorv/vasstorv mark som är fuktig-blöt, påverkad av högt grundvatten
och översvämning. Trädskiktets krontäckningsgrad är normalt 50-100%. I södra och
mellersta delarna av landet utgörs trädskiktet ofta av klibbal och ibland ask. Videarter kan
förekomma i både träd- och buskskikt.
25
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Alsumpskog

Näringsfattig bokskog (9110)
Bokskog av fryletyp Luzula, som förekommer på sur podsolerad mark som är torr-frisk.
Trädskiktets krontäckningsgrad är 30-100% och bok utgör minst 50 %. Inslag av andra
lövträd, ofta skogsek Quercus robur, bergek Quercus petraea och vårtbjörk Betula pendula kan
förekomma. Typen överensstämmer med det som kallas hedbokskog eller bokskog av ristyp.
Skogen har ofta mäktiga förnalager av ofullständigt nedbrutna boklöv.
Karaktäristiska arter i fältskiktet är harsyra Oxalis acetosella, blåbär Vaccinium myrtillus, ekorrbär
Maianthemum bifolium, vårfryle Luzula pilosa, kruståtel Deschampsia flexuosa m fl.
Näringsrik bokskog (9130)
Bokskog av örtrik typ finns främst på neutral, mullrik jord (ofta brunjordar), näringsrik
mullrik mark som är torr-frisk. Trädskiktets krontäckningsgrad är 30-100% och bok Fagus
sylvatica utgör minst 50 %. Inslag av andra lövträd, ofta skogsalm Ulmus glabra, ask Fraxinus
excelsior, skogsek, och vårtbjörk kan förekomma.
Karaktärsarter i fältskiktet är tandrot Cardamine bulbifera, hålnunneört Corydalis cava,
myskmadra Galium odoratum, gulplister Lamiastrum galeobdolon, lundslok Melica uniflora, ramslök
Allium ursinum, månviol Lunaria rediviva m fl. Skogar med lång kontinuitet har en väl utvecklad
och artrik epifytflora av främst lavar.
Näringsrik ekskog (9160)
Ek- och avenbokskog av stjärnblommatyp förekommer på torr–fuktig jord, ofta mullrik
brunjord där den jordarten kan bestå av lera, silt eller grövre, silikatrika jordarter. Naturtypen
ligger ofta i sänkor, dalbottnar eller nära vattendrag. Krontäckningen är normalt 50-100 och
ek/avenbok (tillsammans eller var för sig) utgör minst 50% av ytan. Inslag av andra lövträd,
ofta skogsalm, ask, skogslind Tilia cordata, skogslönn Acer platanoides och hassel Corylus avellana
kan förekomma.
Fältskiktet är örtrikt och vårblomningen riklig. Lundarter förekommer och risväxter är
sällsynta. Bottenskikt saknas oftast helt eller utgörs av ett mycket glest mosstäcke
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Ädellövskog i branter (9180)
Lind-lönnskogar i bergsbranter, i blockrika rasavlagringar samt i raviner i sluttningar, både på
basrikt och silikatrikt underlag. Trädskiktets krontäckningsgrad är 30-100 % och ädellövträd
utgör normalt minst 50 % av ytan, men lövdominerad naturskog med ned till
30 % ädellöv får finnas. Ask, skogsalm, skogslind, skogslönn och skogsek är viktiga
komponenter i trädskiktet. Ask/triviallöv (tillsammans eller var för sig) på blöt översilad
mark, ek/bergek/avenbok (tillsammans eller var för sig) eller bok får överstiga 50 % av ytan.
Näringsfattig ekskog (9190)
Äldre ekskogar på näringsfattiga sura och podsolerad sandiga jordar och morän som är torr–
frisk och i vissa fall blöt. Trädskiktets krontäckningsgrad är 30-100 %. Ek/avenbok och/eller
bergek (tillsammans eller var för sig) utgör normalt minst 50 %, men lövdominerad
naturskog med ned till 30 % ek kan föras till naturtypen. Inslag av tall Pinus sylvestris, björk,
rönn Sorbus aucuparia och asp Populus tremula är vanliga.
Buskskiktet är glest, ofta med brakved Frangula alnus och rönn. Hassel kan förekomma.
Fältskiktet består av ris, gräs och lågörter. Lundflora saknas. Bottenskikt saknas oftast helt
eller utgörs av ett mycket glest mosstäcke.
Svämlövskog (91E0)
Alluviala lövskogar längs vattendrag som regelbundet översvämmas, då det sker en
kontinuerlig pålagring av finsediment. Jordarna är väl dränerade vid lågvatten. Trädskiktets
krontäckningsgrad är 30-100% och ask/triviallöv (var för sig eller tillsammans) utgör minst
50 %. Ask, gråal Alnus incana och klibbal A. glutinosa är de vanligaste trädslagen.
Buskskiktet består ofta av olika videarter Salix, brakved, olvon Viburnum opulus och röda
vinbär Ribes rubrum. Fältskiktet innehåller ofta högörter och ormbunkar, men även fattiga
starrtyper förekommer.
Svämädellövskog (91F0)
Blandskog av ek, alm och ask längs vattendrag som regelbundet översvämmas, då det sker en
kontinuerlig pålagring av finsediment. Jordarna är lättdränerade eller fuktiga/blöta vid
lågvatten. Trädskiktets krontäckningsgrad är 30-100% och ek, skogsalm och ask
(tillsammans) utgör minst 50 %. Inslag av asp, björk, al och tall förekommer. Ask/triviallöv
får (tillsammans eller var för sig) inte överstiga 50 % av ytan.
Idag saknas skogsalm pga. almsjukan, som är en vissnesjukdom som orsakas av en svamp
inom släktet Ophiostoma vilken blockerar den kapillära vattentransporten. Spridningen sker
med almsplintborrar, olika arter av Scolytus. Så har även asken, Fraxinus excelsior, på främst
våta marker drabbats av askskottssjukan sporsäckssvampen Hymenoscyphus albidus. Det som
gör svampen farlig är toxinet viridol 28.
GRÄSMARKER
Allmänt 29
Ängs- och betesmarker är en av våra mest artrika livsmiljöer. Det gäller inte bara växter utan
också för svampar, insekter och fåglar. Artrika naturbetesmarker är inte vanliga och arealen
har minska kraftigt i Skåne sedan laga skifte i början på 1800-talet. Det är viktigt att ha i
minne att sådana betesmarker har sin grund i äldre tiders markanvändning.
I det gamla bondesamhället dominerade utmarken (utäga) som omfattade all mark som inte
var inäga, till den senare räknades hus- och bytomt samt vång. I vången fanns ängen och här
togs lövtäkt samt virke. Utmarken var byn betesallmänning där djuren gick fritt året runt, täkt
kunde ske fritt av virke och torv. Ljung på allmänningen brändes återkommande i syfte att
förbättra gräsväxten. Sammanfattningsvis kan sägas att människornas hårdhänta nyttjande
skapade naturbetesmarkerna.
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Efter laga skifte minskade betesallmänningen i betydelse. Mycket odlades upp, dikades och i
viss mån skogsplanterades. De artrika gräsmarker som finns idag är rester av tidigare
allmänningar. En del betas medan andra växer igen. De ekonomiska förutsättningarna har
ändrats radikalt och avkastningskravet ökat. Dagens djurraser är kräver därför mer och är
tyngre. Djuren kan inte heller ströva fritt över stora arealer som förr och sambete med andra
djurägare sker inte. Ekonomi saknas för täkt av klenvirke. Även reglerna inom landsbygdsprogrammet försvårar genom att inte ta hänsyn till årsmånen.
Det är svårt att återskapa förlorad artrik naturbetesmark då hävden skett under mycket lång
tid, ibland 1000 tals år. Det förutsätter även att arterna finns i närområdet och att marken är
ogödslad. Bevarandet av dem har därför stor betydelse för skyddet av den biologiska
mångfalden.
Under året 2014 30 ansöktes miljöstöd för 434 hektar betesmark varav 190 hektar hade
särskilda värden, det senare är naturbetesmark och upptar knappt en procent av kommunens
landareal.
Djurliv och växtsamhällen
Den kraftiga förändringen i markanvändning sätter spår. Om naturvärdena ska kunna
behållas inom gräsmarkerna måste en traditionell hävd fortsätta.
Det kan innebära bete med rätt djur och med variation i betespåsläpp och intensitet över tid,
så att växterna kan gå i blom, sätta frö, ge nektar och pollen åt insekter mm. Hävdgynnade
arter kräver ljus, betestramp för markstörning som grogrund för frön och mikromiljöer. Bete
måste alltid kompletteras med röjning av igenväxning. Gräsmark utan bete och/eller magrare
betesmarker kan med fördel skötas/kompletteras med naturvårdsbränning.
Det är inte ovanligt att magra gräsmarker har arter som är känsliga för hårt bete under
försommaren. Där det förekommer hotade eller regionalt sällsynta arter, eller där marken har
en välbevarad ängsvegetation, är det motiverat att anpassa hävden.
Blomrika slåttermarker har mycket stor betydelse för många organismer som är knutna till
odlingslandskapet, inte minst för slåttergynnade kärlväxter och många insekter, i synnerhet
fjärilar och vildbin. Dagens mycket små arealer artrika slåttermarker är förmodligen en starkt
bidragande orsak till att många fjärilar minskat katastrofalt.
Naturtyper i Natura 2000 31
För att en naturmiljö ska räknas in i en naturtyper inom Natura 2000 ska den oftast ha
hävdprägel och en artsammansättning som motsvarar det som anges nedan. Här nedan
beskrivs de naturtyper i habitatdirektivets bilaga 1 som återfinns inom kommunen. Siffran
inom parentes är koden för naturtypen.
Torra hedar (4030)
Torra till friska, hävdpräglade hedar på kalkfattiga, urlakade marker i sydvästra Sverige (inte
sandfält). Naturtypen har utvecklats genom lång beteskontinuitet, ofta i kombination med
återkommande bränningar, men kan vara stadd i igenväxning. Krontäckning av träd och
buskar, som inte är av igenväxningskaraktär, är 0-30 %. Hävdgynnade arter ska finnas.
Torra hedar är vanligtvis artfattiga och domineras av smalbladiga gräs och ris, till exempel
fårsvingel Festuca ovina, rödven Agrostis capillaris och ljung Calluna vulgaris. En del blommande
örter som till exempel slåttergubbe Arnica montana, gråfibbla Pilosella officinarum, stenmåra
Galium saxatile och liten blåklocka Campanula rotundifolia förekommer också ganska ofta. En
speciell och starkt hotad typ av torra hedar är ljunghedar.
Enbuskmarker (5130)
Enbuskmarker på hedar och kalkgräsmarker som är torra–friska, hävdpräglade, näringsfattiga
med ett betydande inslag av gamla och/eller hävdformade enar. Naturtypen har utvecklats
genom lång beteskontinuitet, men kan vara stadd i igenväxning. Krontäckning av träd och
30
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buskar, som inte är av igenväxningskaraktär, är 0-30 %. Hävdgynnade arter ska finnas som
exempelvis ljung Calluna vulgaris, pillerstarr Carex pilulifera, sammetsdaggkåpa Alchemilla
glaucescens, kattfot Antennaria dioica, knägräs Danthonia decumbens m fl.

Vackert rödfärgade torra gräsmarker

Kalkgräsmarker (6210)
Torra till friska, hävdpräglade kalkgräsmarker ofta med ett rikligt inslag av örter. Naturtypen
har utvecklats genom lång hävdkontinuitet, men kan vara stadd i igenväxning. Krontäckning
av träd och buskar, som inte är av igenväxningskaraktär, är 0-30 %. Hävdgynnade arter ska
finnas, som exempelvis darrgräs Briza media, spåtistel Carlina vulgaris, brudbröd Filipendula
vulgaris, ängshavre Helictotrichon pratense, jungfrulin Polygala vulgaris, flentimotej Phleum phleoides,
axveronika Veronica spicata m fl.
Stagg-gräsmarker (6230)
Artrika, hävdpräglade stagg-gräsmarker på silikat(urberg)substrat där stagg Nardus stricta är
väl spridd och påtaglig. Hävdgynnade arter ska finnas. Naturtypen har utvecklats genom lång
hävdkontinuitet, men kan vara stadd i igenväxning. Krontäckning av träd och buskar, som
inte är av igenväxningskaraktär, är 0-30 %, och risvegetationens täckningsgrad 0-40 %.
Stagg-gräsmarkerna kan vara mycket örtrika med arter som exempelvis blåsuga Ajuga
pyramidalis, gökärt Lathyrus linifolius, nattviol Platanthera bifolia, granspira Pedicularis sylvatica,
knägräs Danthonia decumbens m fl.
Silikatgräsmarker (6270)
Artrika, hävdpräglade gräsmarker på torra–friska, silikatrika jordar. Naturtypen har utvecklats
genom lång hävdkontinuitet, men kan vara stadd i igenväxning. Krontäckning av träd och
buskar, som inte är av igenväxningskaraktär, är 0-30 %. Hävdgynnade arter ska finnas.
Silikatgräsmarker är den vanligaste betesmarkstypen i Sverige och har vanligen en örtrik
markvegetation. Naturtypen är svår att skilja från torra hedar (4030), stagg-gräsmarker (6230) och
kalkgräsmarker (6210). I synnerhet på lätt gödningspåverkad mark tenderar gränsen mellan
silikatgräsmarker och hedar att bli otydlig.
I silikatgräsmarker domineras vanligen bottenskiktet av gräshakmossa medan väggmossa
vanligen dominerar i torra hedar (4030). I sydvästra Sverige dominerar dock gräshakmossa i
alla marker på grund av gödningseffekter från kvävenedfall.
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Fuktängar (6410)
Hävdpräglade fuktängar med blåtåtel eller starr. Naturtypen har utvecklats genom lång
hävdkontinuitet, men kan vara stadd i igenväxning. Krontäckning av träd och buskar, som
inte är av igenväxningskaraktär, är 0-30 %. Hävdgynnade arter ska finnas.
Fuktängar är en vanlig naturtyp i hela Sverige och varierar beroende på geografisk belägenhet
och mark, naturtypen förekommer på neutrala till alkaliska, kalkrika jordar med ett
varierande vatteninnehåll, ofta relativt artrika och på surare jordar, ibland torvrika, med
blåtåtel, tåg- och starrarter. Karaktäristiska arter ängsbräsma Cardamine pratensis, slankstarr
Carex flacca, ängsstarr Carex hostiana, hirsstarr Carex panicea, tagelsäv Eleocharis quinqueflora,
gökblomster Lychnis flos-cuculi, blåtåtel Molinia caerulea, ängsvädd Succisa pratensis m fl.
Högörtängar (6430)
Högörtssamhällen på fuktig till våt mark i kanten längs med sjöar och vattendrag där
störningar i form av hävd och/eller översvämningar, islossningar etc. förhindrar igenväxning
av buskar och träd. Högörtsängen domineras (> 50 %) av högväxta örter med inslag av gräs
och halvgräs. Naturtypen omfattar inte kantzoner med för regionen enbart triviala och
vanligt förekommande kvävegynnade arter.
Slåtterängar i låglandet (6510)
Artrika, torra till friska, hävdpräglade ängar. Naturtypen har utvecklats genom lång
kontinuitet av slåtterängsskötsel (och ofta även använts som betesmark på senare tid), men
kan vara stadd i igenväxning. Krontäckning av träd och buskar, som inte är av
igenväxningskaraktär, är 0-30 %. Hävdgynnade arter ska finnas.
VÅTMARKER 32
Allmänt
Mycket lite av ursprunglig våtmark återstår inom kommunen. I Sverige som helhet står
skogsbruket för drygt hälften av utdikningen och närmare 40 procent beror på sjösänkningar.
I Skåne finns bara omkring en tiondel kvar av den ursprungliga våtmarksarealen, här står
jordbruket för merparten av utdikningarna. De våtmarkerna som återstår är i varierande grad
påverkade av mänskliga ingrepp vilket påskyndar igenväxningen.
Ramsarkonventionens definition av våtmarker är mark som regelbundet översvämmas eller
ständigt är fuktig samt sjöar och havsområden med ett djup av maximalt 6 meter. Det
inkluderar kustvatten, grundare sjöar, vattendrag och diken, kärr och mossar, fuktängar,
myrar, källor m fl.
Kustvattnen, då särskilt inre Skälderviken, är kommunens enskilt största våtmark. Övriga är
Görslövsåns mader, vattendrag, småvatten och märgeldammar och ytterst små arealer
naturliga kärr. Våtmarker i skog och i hav behandlas var för sig under egen rubrik.
Markhydrologin har en avgörande betydelse för typen och funktionen i våtmarken, med
undantag för kustvattnen. Förutom naturvärdena har de stor betydelse i utjämning av flöden,
i reduktionen av närsalter, för rekreation och jakt, i de areella näringarna, dricksvatten mm.
Djurliv och växtsamhällen
Våtmarkerna har en mycket viktig roll för den biologiska mångfalden och många växter och
djur är beroende av den. Sjutton procent av våra hotade arter förekommer på myrmarker
eller sötvattenstränder.
I öppet vatten finns oftast mattor av flytbladsväxter nateväxter Potamogetonaceae,
näckrosväxter Nymphaeaceae, långskottsväxter som slingor Myriophyllum, särvar Ceratophyllum
samt i övrigt sträfsen Chara. Här sker även en primärproduktion med växtplankton, grunden
i näringskedjan. Djurplankton, som hoppkräftor och hinnkräftor, äter växtplankton och de i
sin tur av fisk med fåglar och rovfisk som toppkonsumenter.
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Vegetationen i strandzonen avgörs av en mängd faktorer som hydrologin, närings- och pHvärde, vattnets amplitud i tid och rum etc. En strandmiljö som är ytterst begränsad inom
kommunen är svämsumpskogar. Orsaken är att det knappast finns några vattendrag med
naturligt flöde. Andra bristmiljöer är kärr- och halvgräsmarker med vass, säv, starr- och
fräkenväxter med återkommande översvämning.
Många fågelarter är beroende av våtmarker, både beteshävdad sådan och igenväxande.
Vadare är en grupp som generellt missgynnats av uppodling och igenväxning medan arter
som rörsångare Acrocephalus scirpaceus, vattenrall Rallus aquaticus, skäggmes Panurus biarmicus
och brun kärrhök Circus aeruginosus gynnats av igenväxning med bladvass.

Larsa damm i Lerhamn

Naturtyper i Natura 2000 33
Nedan beskrivs de naturtyper i habitatdirektivets bilaga 1 som återfinns inom kommunen.
Siffran inom parentes är koden för naturtypen.
Mindre vattendrag (3260)
Vattendrag med flytbladsvegetation eller akvatiska mossor, små till medelstora naturliga
vattendrag. Vattendraget bör, i huvuddelen av sin sträckning, inte vara avsevärt påverkat av
eutrofiering, försurning eller fysisk påverkan (statusen enligt vattenförvaltningen får inte vara
dålig eller otillfredsställande).
Öppna mossar och kärr (7140)
Naturmiljön är heterogen och omfattar fattiga till intermediära, öppna eller mycket glest
trädbevuxna myrar. Plana eller svagt välvda mossar och tillhörande laggkärr, plana eller
sluttande kärr – i synnerhet backkärr – samt torvbildande mader (sumpkärr) kan inkluderas.
Torvtäcket är normalt minst 30 cm djupt, men kan vara tunnare i unga myrar.
Myrens hydrologi och hydrokemi får inte vara starkt påverkad av mänskliga ingrepp.
Reversibla, mindre ingrepp som orsakat lokal störning i begränsade delar av myren kan
medges.
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Källor och källkärr (7160)
Mineralrika källor, källkärr och små källbäckar som karakteriseras av jämn och låg
vattentemperatur. Även de fattigaste varianterna av intermediär källkärrsvegetation ingår i
biotopen. Järnockrabildning kan förekomma. Trädskiktet kan ha en krontäckning mellan
0-100%.
Rikkärr (7230)
Mineralrika myrar och rika källmiljöer där ständig tillförsel sker av baskatjonrikt vatten från
omgivningen. Detta medför att pH-värdet vanligen är 6 eller högre.
Rikkärren är generellt näringsbegränsade då kalcium komplexbinder fosfat. Bottenskiktet
byggs upp av brunmossor, exempelvis Scorpidium och Campylium, eller i vissa fall vitmossor.
Trädskiktet kan ha en krontäckning mellan 0-100%.
BERG, HÄLLMARKSMILJÖER
Allmänt
Berg och öppna hällmarker finns rikligt utmed kusten från Kullaberg till Svanshall.
Berggrunden är i regel näringsfattig gnejs och svårvittrad, vilket ger en hedartad vegetation.
Som stråk finns även diabas och amfiboliter, vilka ger en artrikare flora.
Igenväxningen de senaste hundra åren har medfört att mycket av dess vegetationen, då även
lavar och mossor, har trängts undan och finns idag närmast mellan det havsexponerade
berget och skogen, på höjdlägen och på berg i några få betesmarker.
Naturtyper i Natura 2000 34
Här nedan beskrivs de naturtyper i habitatdirektivets bilaga 1 som finns inom kommunen.
Siffran inom parentes är habitatets kod.
Hällmarktorräng (8230)
Växtsamhällen med torktåliga arter av kärlväxter, lavar och mossor på berg av näringsfattiga
graniter och gnejser. Hällarna överskrider inte 30° lutning, är tidvis mycket torra och har ett
tunt, fläckvis förekommande jordtäcke som maximalt får täcka 50 % av ytan.
Naturtypen förekommer i huvudsak i områden med någon typ av störning, t.ex. bete.
Kärlväxter som fetbladsväxter, styvmorsviol Viola tricolor, tjärblomster Lychnis viscaria och
mandelblom Saxifraga granulata karaktäriserar naturtypen. De artrikaste och värdefullaste
exemplen förekommer i öppna betesmarker, kust- eller åkerlandskap. Periodvis översilning
med näringsrikt vatten kan ge en artrik och svagt kalkgynnad växtlighet. I de bäst utvecklade
typerna påträffas också rikligt med mossor och lavar, t.ex. kopparbryum Bryum alpinum,
takmossa Tortula ruralis, vissa skinn- Leptogium och gelélavar Collema.
JORDBRUKSMARK
Allmänt
Åker dominerar markanvändning inom kommunen. Arealen åker är ca 9700 hektar, dvs.
knappt 70 % av kommunens landareal. Räknat på perioden 1951-1999 har arealen åker
minskat med 1550 hektar35.
Djurliv och Växtsamhällen
Mycket av åkerlandskapets djur- och växtliv hittas i äldre fastighetsgränser med träd och
buskar, stengärden, alléer, vattendrag och öppna småvatten, tomtgränser mot åker,
åkerholmar, brynmiljöer och skogsdungar. Artrikast är det i gränserna mellan olika naturtyper
och där vegetationen är flerskiktad.

34
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Många av de nämnda naturmiljöerna befinner sig i olika igenväxningssuccessioner. I ett tidigt
skedde är det gynnsamt, för exempelvis fåglar som törnsångare Sylvia communis, gulsparv
Emberiza citrinella och näktergal Luscinia luscinia, men på längre sikt sluter sig markerna och
kommer då att domineras av ett fåtal arter.
URBANA NATURMILJÖER
Allmänt
Arealen urban mark är den naturtyp som ökar mest, allt efterhand som tätorterna växer på
bekostnad av landsbygden.
För många djur- och växtarter är det egentligen ointressant om naturtypen är naturlig eller
skapad, bara förutsättningarna är de rätta som typ av miljö, störningar mm. Hur tätorten
byggs och förvaltas avgör därför hur stor den ekologiska kompensationen blir. Därför måste
vi fråga oss om målgruppen vid skydd, vård eller nyskapande av grönområden.
Naturmiljöerna i tätorterna är däremot svåra att definiera, sällan passar de in i de traditionella
naturtypsbeteckningarna.
Arter som förr var vanliga i jord- och skogsbrukslandskapet kan ha tätorten som en fristad.
Här kan de vara fria från jakt och predation. Parker och trädgårdarna erbjuder oftast en
varierad miljö. Naturmiljöer finns även vid infrastruktur och i industriområden samt i
byggnader.
Trädgårdar och parker
Djur som förr var vanliga i jord- och skogsbrukslandskapet kan ha tätorten som en fristad.
Här kan de vara fria från jakt och predation. Förutom kulturella och sociala värden har
parker och trädgårdar även naturvärden, hur höga värden avgörs av hur heterogen den är.
Gynnsamt är tillgång till vatten, äldre och grova träd, häckar, blommande rabatter och
buskage, död ved, lövhögar mm.
En park har vissa paralleller med en hagmark, vilket gynnar relativt täta populationer av
fågelarter som bofink Fringilla coelebs, koltrast Turdus merula, lövsångare Phylloscopus trochilus
och grönfink Carduelis chloris. Grönområdena gynnar även vilt som bl.a. igelkott Erinaceus
europaeus och flera fladdermusarter, särskilt om det finns äldre bebyggelse och trädgårdar
intill. Däremot är de relativt artfattiga när det gäller kärlväxter, anlagda som de är från första
början.
Gräsmattorna har generellt låga naturvärden. En traditionell gräsmatta hyser ungefär
10 växtarter på en yta av 100 kvadratmeter där det finns ca 100 djurarter. Om en sådan
ersätts med en optimalt skött slåtteryta kan samma yta inneha ca 50 växtarter och användas
av ca 500 djurarter 36.
En generell bristvara i tätorterna är vatten. Det räcker oftast med en mycket liten
vattenvolym om den utformas rätt och läggs i anslutning till naturmark.
En trädgård med naturvärde har:
 Någon skyddad miljö som är varm och vindstilla sommartid
 Äldre träd och buskage, gärna fruktbärande
 Ogödslad blomrik gräsmatta
 Rikligt med blommor över hela säsongen. Vissa växter är för fjärilar och insekter
mer attraktiva än andra.
 Tidigt blommande växter innebär skillnaden på liv eller död för övervintrande
fjärilar, bin och humlor.
 Välvuxna häckar
 Damm med vegetation
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För solitära bin och humlor sandiga ytor, hålrum under stenar, i murar, i väggar och
döda växtstjälkar och grenar. Man kan även skapa boplatser med ett batteri av
bamburör (olika håldiameter, mellan 4 – 10 mm, för olika arter).
Lite av det ”vilda” i någon hörna, blommor som rödplister, vitplister, fibblor,
vitklöver och kråkvicker är eftertraktade av humlor.

Tätortsnära natur
De tätortsnära naturområdena är särskilt viktiga då de oftast inte är anlagda, varför de har en
varierad och artrik natur. Här finns bra förutsättningar att tillgodose behov som småvatten,
äldre och grova träd, häckar, död ved, lövhögar mm.
Dessutom finns inte kraven på ekonomisk avkastning, som inom de areella näringarna. De är
även lättillgängliga och fungerar som grönstruktur mellan landsbygd och bebyggelse.
Infrastruktur
Totalt finns i Sverige minst 190 000 hektar gräsmarker i anslutning till vägar, järnvägar och
flygplatser, en yta större än Öland 37. Många av dessa ytor har en naturvårdspotential och
redan idag utgör de en viktig refug för odlingslandskapets hotade arter.
Gräsmarkerna utmed vägarna i Höganäs kommun är tyvärr till största delen påverkade av
gödning och kemisk bekämpning från intilliggande åkrar, men det finns undantag. Riks- och
länsvägarna saltas vintertid varför det här finns rikligt med strandängsväxter som trift Armeria
maritima, gulkämpar Plantago maritima m fl. Skötseln av vägkanter och vägslänter har också
stor betydelse som ex. val av tidspunkt. Många slaghackas under blomningstid, vilket är
negativt. Markegenskaperna är en annan faktor. Så är vägkantsfloran rikare på sandig mark,
ex. omkring Kullaberg och österut samt utmed väg 112.
Rätt anlagda och underhållna kan de bidra till artrikedomen. Hur vägslänter, rondeller,
avschaktning mm. utformas samt hur markunderlaget är avgör vilka naturvärden som
kommer att etablera sig. Naturliga, blomrika solexponerade och varma störda gräsmarker på
lätt jord har oftast höga värdena för insekter, här steklar. Även anläggandet av större
gräsytor, rondeller mm. görs med fördel med lätta jordmaterial.
Ruderatmarker
Den totala ytan av ruderatmarker, eller skräpmarkerna som de också kallas, har minskat.
Naturtypen är tillfällig, som upplag av schaktmassor, jordhögar eller industriområden,
ödetomter, hamnar, banvallar etc. Karaktäristiskt för ruderatmarker är att marken är störd,
oftast består av lätt jord och att heltäckande vegetation saknas.
Här finns ettåriga, konkurrenssvaga och ofta värmekrävande växter som är gynnsamma för
insektslivet. I och med att marken är blottad, och består av lätt jord, är den även viktig för
många steklar och halvsteklar som bygger bo i marken.
Övriga miljöer
Byggnader kan fungera som naturtyper. Exempelvis häckar merparten av kommunens
kustfåglar på tak idag eftersom de där är skyddade från störningar och markpredatorer som
räv, katter, råttor m fl.
Äldre betong, cement eller eternit har högt pH-värde och är lämpliga miljöer för mossor och
lavar, som exempelvis takmossa Tortula ruralis, alléskruvmossa Syntrichia virescens, rödskaftad
hättemossa Orthotrichum anomalum, hårgrimmia Grimmia pulvinata, blommossor Schistidium m fl.
Lavar är dåligt undersökta på det här substratet men nämnas kan stoftlav Physcia caesia,
Aspicilia contorta subsp. contorta, kalkvägglav Xanthoria calcicola, murlav Caloplaca saxicola, mjölig
orangelav Caloplaca citrina, kalkstenslav Aspicilia calcarea, vit kantlav Lecanora albescens, brunsvart
vårtlav Verrucaria nigrescens, matt orangelav Calogaya decipiens, praktlav Rusavskia elegans m fl.
Skuggade äldre byggkonstruktioner, stolpar, murar eller markbeläggningar av cement eller
kalksten kan hysa ovanliga mossor som olivlansmossa Didymodon rigidulus, kalklansmossa
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Didymodon fallax, murlansmossa Didymodon vinealis VU, kornskruvmossa Syntrichia papillosa, liten
ärgmossa Zygodon viridissimus, orange lansmossa Didymodon insulanus m fl. En del av dessa kan
även ses på gammal asfalt direkt nedan murar, då även trubbskruvmossa Syntrichia latifolia.
Stenorer, dvs. stensättning mellan hus och gatumark är en annan intressant miljö. Ett flertal
konkurrenssvaga arter kan påträffas där, som ängstuss Tortula modica, vilken påträffats i Arild.
Fladdermöss är missgynnade av det intensiva jord- och skogsbruket. Dels har födotillgången
minskat men även de naturliga boplatserna i form av håliga träd för övervintring och som
barnkammare. Byggnader kan då vara ett alternativ. Äldre hus med en sval vind är en perfekt
miljö, om det finns ingångar.
Uppsättning av holkar är ett alternativ om man vill slippa få dem in i huset. Den ska i så fall
placeras på tre till fyra meters höjd, ha fri sikt och passage från utflygningshålet och det får
alltså inte finnas några grenar utanför. Samtliga svenska fladdermusarter är fredade och får
varken dödas, fångas eller flyttas Fladdermöss är nämligen utmärkta myggjagare och en
individ kan äta upp till 7000 mygg under en enda natt 38.
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OMRÅDESSKYDD
NATURRESERVAT
Skyddsformen naturreservat regleras i miljöbalken kap. 7, §§ 4-8, och omfattar främst särskilt
värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för skyddsvärda arter, men kan även omfatta natur
med särskilt stora värden för friluftslivet. Naturvårdsverket ansvarar för statens anslag för
bildande av naturreservat och förvaltning av befintliga reservat medan det är länsstyrelsen
som förhandlar och/eller samråder med markägaren och tar fram ett förslag till beslut om
naturreservat och skötselplan.
Sedan några år har kommunerna har möjlighet att bilda naturreservat och kan för ändamålet
söka statligt bidrag från Naturvårdsverket för inköp samt Lona-medel för att förbereda
bildandet.
Till dags dato finns följande naturreservat:














Väsby Strandmark, beslutad 1961 och omfattar 9 hektar
Nyhamnsläge-Strandbaden, beslutad 1977 och omfattar hav ut till 3 meters djup. Areal 95
hektar varav 25 land. Ingår i Natura 2000.
Nyhamnsläge-Lerhamn (Lerhamns fälad), beslutad 1977. Utökat 2004 och omfattar hav ut
till 3 meters djup. Areal 17 hektar exkl. hav. Ingår i Natura 2000.
Möllehässle (Mölle fälad), beslutad 1956. Utökat 1992 och omfattar nu 73 hektar. Saknar
marint skydd. Ingår i Natura 2000.
Västra Kullaberg, beslutad 1971. Utökat 1986 med havsområdet ut till 300 meter från
land. Areal 470 hektar varav 280 land. Ingår i Natura 2000.
Östra Kullaberg, beslutad 1965. Utökat 1986 med havsområdet ut till 300 meter från land.
Areal 802 hektar varav 700 land. Ingår i Natura 2000.
Strandhagen i Arild, beslutad 1959. Utökat 1973 och omfattar 2 hektar.
Lunnabjär, beslutad 1960 och omfattar 3 hektar.
Nabben, beslutad 1994 och omfattar 44 hektar. Ingår i Natura 2000.
Skäret, beslutad 2009 och omfattar 23 hektar.
Bölsåkra-Tranekärr, beslutad 1985 och omfattar 120 hektar. Ingår i Natura 2000.
Görslövsåns mader, beslutad 2006 och omfattar 200 hektar
Jonstorp-Vegeåns mynning, beslutad 21 augusti 2014 och laga kraftvunnen 25 juni 2015.
Omfattar 1506 hektar varav 237 hektar land och ca 1269 hektar vatten. Ingår i Natura
2000.

NATURMINNE
Ett särpräglat naturföremål får av länsstyrelsen eller kommunen förklaras som naturminne
enligt miljöbalken kap. 7, § 10, för skydd eller särskild vård. En äldre skyddsform som förr
användes för äldre ekar, större flyttblock m m. Skyddet får även omfatta omgivande mark.
Det finns endast ett naturminne i Höganäs kommun, en äldre ek väst om Ingelsträde vid
Minnesstensvägen.
DJUR- OCH VÄXTSKYDDSOMRÅDE
För skydd av en eller flera djur- eller växtarter inom ett visst område, får länsstyrelsen eller
kommunen enligt miljöbalken kap. 7, § 12 meddela föreskrifter som inskränker rätten till
jakt, fiske, allmänhetens eller markägarens rätt att uppehålla sig inom området.
Det finns tre sådana områden inom kommunen.
Kusten utmed östra Kullaberg, beslutad 1994 (skydd av häckande pilgrimsfalk). Beträdnadsförbud
råder mellan 1 mars till 15 juli årligen i området mellan Djupadal i väster till
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Valdemarsgrottan i öster, branterna intill 200 meter från strandlinjen samt vattenområdet ut
till 50 meter.
Inom reservatet Jonstorp-Vegeåns mynning, beslutad 21 augusti 2014 och laga kraftvunnen
25 juni 2015. Omfattar två delområden inom kommunen med beträdnadsförbud under olika
tider.
STRANDSKYDD
Strandskyddet tillkom 1950 med syftet att bevara allmänhetens friluftsliv. Numera syftar
strandskyddet också till att bevara land- och vattenområden för att de är biologiskt
värdefulla.
Det generella strandskyddet omfattar land- och vattenområdet intill 100 meter från
strandlinjen vid normalt medelvattenstånd (strandskyddsområde) vid havet, insjöar och
vattendrag oavsett storlek. Möjlighet finns för länsstyrelsen att utöka strandskyddet upp till
300 meter inom särskilt utpekade områden. Skyddsformen regleras i miljöbalken
kap. 7, §§ 13-18.
Inom kommunen gäller generellt strandskydd men med utökat upp till 300 meter i havet,
mellan Jonstorp och Vegeå samt utmed Görslövsån.
Inom strandskyddat område gäller förbud mot att
 uppföra nya byggnader eller ändra de som redan finns, så att de kan användas till något
annat ändamål
 gräva eller på annat sätt förbereda för sådana byggnader, anläggningar eller anordningar
 utföra andra anläggningar eller anordningar som strider mot strandskyddets syfte, det
vill säga försämrar tillgängligheten enligt allemansrätten eller väsentligt försämrar
livsvillkoren för växter och djur.
 utföra andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv, till exempel fälla träd, gräva eller
gödsla.
Förbuden gäller inte byggnader, anläggningar, anordningar eller åtgärder som behövs för
jordbruket, fisket, skogsbruket eller renskötseln och de för sin funktion måste finnas eller
vidtas inom strandskyddsområdet.
Möjlighet till dispens finns från förbudet. För det krävs ett särskilt skäl och att syftet med
strandskyddet inte påverkas negativt. Ett beslut om att upphäva eller ge dispens från
strandskyddet får inte omfatta område som behövs för att säkerställa fri passage för
allmänheten eller för goda livsvillkor för djur- och växtliv. Strandskydd återinträder i
detaljplan som upphävts eller om detaljplanen ersätts med en ny detaljplan.
Kommunen ansvarar för prövning, samråd och tillsyn av strandskyddsbestämmelserna med
undantag för strandskydd inom Natura 2000, naturreservat och i samband med
vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken.
Ser mer i Naturvårdsverkets handbok 2009:4, utgåva 2, Strandskydd – en vägledning för
planering och prövning. http://www.naturvardsverket.se/978-91-620-0175-9
BIOTOPSSKYDDSOMRÅDEN
Bakgrund
Biotopskyddsområde är en skyddsform som finns i 7 kapitlet 11 § miljöbalken och
förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken.
Skyddsformen kan användas för små mark- och vattenområden, så kallade biotoper. Det
handlar om områden som på grund av sina särskilda egenskaper är värdefulla livsmiljöer för
hotade djur- eller växtarter. Biotoperna är också viktiga för vanligare arter, samt för
variationen i landskapet.
Det finns två typer av biotopskyddsområden. Den ena utgörs av biotoper som är generellt
skyddade i hela landet. Dessa består av sju biotoper som har minskat starkt till följd av
rationaliserad markanvändning inom främst jordbruket, och som utgör viktiga tillflyktsorter
och spridningskorridorer för växt- och djurarter.
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Biotoperna är:
 Alléer
 Källa med omgivande våtmark i jordbruksmark
 Odlingsröse i jordbruksmark
 Pilevallar
 Småvatten och våtmark i jordbruksmark
 Stenmurar i jordbruksmark
 Åkerholmar.
Den andra typen av biotopskyddsområden utgörs av naturmiljöer vilka avgränsas och
beslutas om i det enskilda fallet. De är en administrativt enklare skyddsform genom att det
inte beslutas om föreskrifter för saksägare och inte krävs någon skötselplan. Länsstyrelsen
och kommun kan ta beslut om 16 naturmiljöer, vilka är:

















Rik- och kalkkärr i jordbruksmark
Ängar
Naturbetesmarker
Naturliga vattendrag
Ras- eller bergbranter
Naturliga vattenfall med omgivande mark
Naturliga forsar med omgivande mark
Naturliga sjöutlopp med omgivande mark
Mynningsområden vid havskust
Rev av ögonkorall
Naturliga sjöar och andra vatten som är naturligt fisktomma
Helt eller delvis avsnörda havsvikar
Grunda havsvikar
Ålgräsängar
Biogena rev
Strand- eller vattenmiljöer som hyser bestånd av hotade eller missgynnade arter eller
som har en väsentlig betydelse för hotade eller missgynnade arters fortlevnad.

Skogsstyrelsen och kommun kan ta beslut om 19 naturmiljöer, vilka är:
 Brandfält
 Lövbrännor
 Äldre naturskogsartade skogar
 Örtrika allundar
 Ravinskogar
 Mindre vattendrag och småvatten med omgivande mark
 Örtrika sumpskogar
 Äldre sandskogar
 Äldre betespräglade skogar
 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
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Strand- eller vattenmiljöer som hyser bestånd av hotade eller missgynnade arter eller
som har en väsentlig betydelse för hotade eller missgynnade arters fortlevnad
Särskilt skyddsvärda mark- och vattenområden som avses i 7 och 7 a §§
förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken.

De åtgärder som behövs för att vårda ett biotopskyddsområde får vidtas av den myndighet
som bildat biotopskyddsområdet. Innan en åtgärd vidtas ska den som äger eller har särskild
rätt till området underrättas särskilt.
Se mer om regelverket, prövningar mm. i Naturvårdsverkets handbok
”Biotopskyddsområden, vägledning om tillämpningen av 7 kap. 11 § miljöbalken” Handbok
2012:1, utgiven i december 2012.
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-0176-6.pdf
Biotoper med generellt skydd 39
Alléer
Omfattas av lövträd planterade i en enkel eller dubbel rad och som består av minst fem träd
längs en väg eller det som tidigare utgjort en väg eller i eller intill ett i övrigt öppet område.
Inslag av självsådda träd räknas om trädraden i huvudsak består av planterade träd. Det
innebär att även alléer som är planterade längs vägar i skogsmark och tätorter kan omfattas
av biotopskyddet.
Det finns inget högsta inbördes avstånd angivet i definitionen för alléer, varför trädrader
med så långa avstånd som 100 meter mellan enskilda träd kan omfattas av skyddet. Träden
ska till övervägande del utgöras av vuxna träd, vilket innebär minst hälften, men de behöver
inte vara likåldriga eller levande. Det område som ingår i biotopskyddsområdet avgränsas
normalt av trädens rötters utbredning, vilket ofta är ungefär dubbla krondiametern.
Biotopskyddsbestämmelserna innebär att skötseln av alléer normalt bör ske på sådant sätt att
enstaka träd ersätts när så behövs och inte hela allén. Normala skötselåtgärder som görs för
att förlänga livstiden för trädet kräver inte dispensprövning. Skyddet hindrar inte heller att
enstaka träd som utgör omedelbar fara för person eller egendom tas bort.
Källa med omgivande våtmark i jordbruksmark
En källa är en plats där grundvatten med en över året jämn och låg vattentemperatur
strömmar fram ur markytan. Sällan eller aldrig fryser den på vintern. Om källans flöde är
tillräckligt kan det påverka omgivande mark så att ett våtmarksområde, ett källkärr, bildas i
eller runt själva källan samt omedelbart nedströms.
Källan och källkärret ska huvudsakligen omges av jordbruksmark och får uppgå till högst ett
hektar för att omfattas av biotopskyddsbestämmelserna. De bör skyddas mot igenväxning
och om i betesmark från att bli söndertrampade.
Odlingsröse i jordbruksmark
Odlingsrösen ska bestå av minst tre stenar och kan vara av olika storlek. Rösen som inte är
belägna på jordbruksmark omfattas av skydd om den gränsar till jordbruksmark.
Stentippar, så även upplagda sprängstenar, från senare tid som består av stenar med ursprung
i jordbruksdriften omfattas av skyddet för odlingsrösen när det har gått mer än ett år sedan
stenarna började läggas upp på platsen. Skyddet för odlingsrösen hindrar inte att nya stenar
som har sitt ursprung i jordbruksdriften tillförs odlingsröset efter hand, då det ingår i
pågående jordbruksverksamhet.
Odlingsrösen kan även vara fast fornlämning som inte får rubbas, ta bort, gräva ut, täcka
över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändras eller skadas. Odlingsrösen i
aktivt brukad jordbruksmark räknas inte som varaktigt övergivna och är därmed inte
skyddade som fornlämning.
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Pilevall
Biotopskyddet omfattar hamlade pilar i en rad som består av antingen
a) minst fem träd med ett inbördes avstånd av högst 100 meter i en i övrig öppen
jordbruksmark eller invid en väg där marken mellan pilträden är plan eller upphöjd till en
vall, eller
b) minst 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 än trädkronornas projektion på marken, omfattar
biotopen vallen i sin helhet.
Träden bör beskäras regelbundet, med ett intervall av tre till fyra år, och inte under senvåren
och försommaren. Döda pilträd ersätts med nya, och det avverkade trädet lämnas på plats.
Uppslag av sly bör röjas bort. Pilen har ett vitt utbrett rotsystem varför marken inte bör
brukas inom ett avstånd som motsvarar trädets krondiameter med gånger 2 för lerjordar och
med 3 för sandjordar.
Småvatten och våtmark i jordbruksmark
Småvatten, s.k. märgelgravar, anlades under 1800-talet i samband med täkt av kalkhaltig lera,
s.k. märgel, inom jordbruket.
För att klassas som biotopskyddsområde ska småvattnet ha en areal av högst ett hektar i
jordbruksmark som ständigt eller under en stor del av året håller ytvatten eller en fuktig
markyta. Även öppna diken eller högst två meter breda naturliga bäckfåror räknas in men
omfattas inte av arealbegränsningen. Minst en sida ska gränsa till jordbruksmark. Själva
bäckfåran, eventuell bäckravin och dikesrenen ingår i skyddet för biotopen.
Dammar anlagda för bevattningsändamål innefattas inte. Vägdiken som utgör en del av
väganläggningen, och vars huvudsyfte är att avvattna vägen, omfattas normalt sett inte av
biotopskyddsbestämmelserna. Småvatten som inte är linjärt och beläget i både
jordbruksmark och skogsmark och biotopen huvudsakligen, det vill säga till mer än hälften
av arealen, finns i jordbruksmark omfattas som helhet av skydd.
Vattenvegetationen är bäst utvecklad i de småvatten, då särskilt märgelgravar, som har öppna
och sluttande stränder. Ofta finns en bård av träd och buskar. Om beskuggningen från dessa
blir för stor får man sämre växtproduktion och minskat djurliv i märgelgraven.
Röjningsåtgärder kan därför behövas med några års mellanrum.
Stenmur i jordbruksmark
För att omfattas av biotopskyddet ska muren vara uppbyggd av på varandra lagda stenar som
har en tydlig, långsträckt utformning i naturen och som har eller har haft hägnadsfunktion
eller som funktion att avgränsa jordbruksskiften. Stenmuren ska även gränsa till
jordbruksmark eller väg.
Merparten av stenmurarna i dagens odlingslandskap är anlagda under 1800-talets andra hälft
efter skiftesreformerna, då nya gränser drogs upp. De förhistoriska stensträngar som finns
bevarade i skogs- och betesmarker i södra och mellersta Sverige, och som ursprungligen har
varit murar, men som nu vanligen består av en mer eller mindre tydlig sträng av stenar
omfattas inte av biotopskyddet. De senare är däremot skyddade som fasta fornlämningar.
För att stenmurarnas natur- och kulturvärden ska kvarstå bör kvarvarande solbelysta delar
hållas fria från uppslag av lövsly och buskar. Att helt frilägga en redan helt igenväxt mur
skadar mer vad det ger i nytta, merparten av värmekrävande arter har redan utgått. Här bör
det istället satsas på gallring ske så att solitära träd och blom- och fruktbärande buskar
gynnas. Röjningsåtgärder kan därför behöva utföras med några års mellanrum för att
förhindra igenväxning. Avröjt material bör inte läggas i muren.
Åkerholme
Utgörs av obrukad mark med en areal av högst 0,5 hektar som omges av åkermark eller
kultiverad betesmark. Det kan vara moränkullar, berghällar eller starkt stenig mark som har
varit svår att bryta, men de kan också innehålla stora flyttblock.
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De utgör ett viktigt inslag i landskapsbilden, som öar i åker- och betesmark, i kombination
med skog vilket ger ett småbrutet landskap.
Skyddet gäller även om det finns ett dike eller en mindre, enskild väg mellan åkerholmen och
jordbruksmarken, så länge inte något annat markslag än åkermark eller kultiverad betesmark
ansluter till diket eller vägen.
Gamla träd, ihåliga träd och döda eller döende träd bör lämnas kvar på åkerholmen.
Däremot bör sly och igenväxning röjas bort. Sådana röjningsåtgärder kan behöva utföras
med några års mellanrum. För trädsuccessionens skull bör dock ersättningsträd sparas.
Åkerholmar som under lång tid varit träd- och busklösa bör i hållas i stort sett fria från träd
och buskar. Upplag ska undvikas.
NATURVÅRDSAVTAL
Naturvårdsavtal är ett civilrättsligt avtal som kan tecknas mellan markägare och staten, då
genom Skogsstyrelsen eller länsstyrelserna. Även kommuner kan teckna naturvårdsavtal.
Syftet med ett naturvårdsavtal är att utveckla och bevara de naturvärden som redan finns.
I avtalet regleras hur naturvärdena ska bevaras och utvecklas, och vilken ersättning är.
Naturvårdsavtal kan tecknas såväl för områden som behöver utvecklas fritt som för sådana
där det behövs en naturvårdande skötsel för att naturvärdena ska bestå och utvecklas.
Tiden kan variera mellan ett år och som längst 50 år.
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ARTSKYDD
Den lagstiftning som reglerar skydd av vilt förekommande växt- och djurarter i Sverige finns
i bl a artskyddsförordningen, jakt och fiskelagstiftningen, art- och habitatdirektivet samt
fågeldirektivet.
ART- OCH HABITATDIREKTIVET
Direktivet 92/43EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter, kallat art- och
habitatdirektivet, omfattar både djur och växter. Enligt den ska medlemsländerna vidta
åtgärder för att bevara eller återuppbygga en god bevarandestatus i fråga om naturliga
livsmiljöer för vilda levande djur och växter som har betydelse för gemenskapen.
Art- och habitatdirektivet består av två huvuddelar med ett gemensamt syfte. Den berör
medlemsländernas skyldighet att 1) skydda områden av unionsintresse och upprätthålla ”god
bevarandestatus” i dessa, att ingå i det ekologiska nätverket Natura 2000, och 2) skydda
samtliga arter som avses i direktivets bilaga 4. Det senare finns införd i bland annat
artskyddsförordningen.
FÅGELDIREKTIVET
Direktivet 2009/147/EG om bevarande av vilda fåglar, kallat fågeldirektivet, kompletterar
art- och habitatdirektivet och innehåller regler till skydd för samtliga naturligt förekommande
och vilt levande fågelarter inom EU, totalt 200 fågelarter.
Även fågeldirektivet består av två huvuddelar med ett gemensamt syfte. Den berör
medlemsländernas skyldighet att 1) utse särskilda skyddsområden för fåglar, som ska ingå
och förvaltas inom det ekologiska nätverket Natura 2000, och 2) skydd av såväl fåglarna som
deras ägg, reden och boplatser.
Direktivet ålägger medlemsstaterna att ha generella förbud mot att avsiktligt döda eller fånga
fåglar eller förstöra bon och ägg, förbjuder försäljning, transport och förvaring av levande
eller döda vilda fåglar som förekommer naturligt i något medlemsland. Undantagen är
mycket begränsade. Vissa jaktmedel och jaktmetoder är också förbjudna.
ARTSKYDDSFÖRORDNINGEN 40
Allmänt
Artskyddsförordningens syfte är skydd för hotade djur- och växtarter. Dess bemyndigande
bygger på miljöbalken. Tillsammans med bland annat jakt- och fiskelagstiftningen innebär
den att EU:s fågeldirektiv och habitatdirektiv införlivats i svensk lagstiftning.
Skyddet av hotade arter tillämpas på tre nivåer, 1) den som behandlar arter som förekommer
inom landet, 2) den som skyddar de som är vilt förekommande inom EU och 3) de över hela
världen förekommande växt- och djurarter som är CITES-listade.
Artskyddsförordningen har två bilagor. Bilaga 1 upptar de arter som EU (inkl. CITES) kräver
skydd av, de är ”strikt fridlysta”. Bilaga 2 upptar de arter som är nationellt fridlysta.
Bestämmelser som fredar däggdjur, fåglar, fiskar och flodpärlmussla finns i jakt- och
fiskelagstiftningarna, vilka gäller parallellt med artskyddsförordningen. Vilken lag som ska
tillämpas avgörs av syftet, dvs. är syftet jakt gäller jaktlagstiftningen etc.
Bestämmelser som rör kommersiella aktiviteter, som att köpa eller sälja arter, hittar man
såväl i artskyddsförordningen som i rådets förordning (EG) 338/97. Den senare har som
utgångspunkt den så kallade CITES- eller Washingtonkonventionen från 1973, vilken
ratificerats av såväl Sverige som nation som av EU. I EG-förordningen motsvarar bilaga A
och B i stort sett de djur och växter som återfinns på CITES-bilagorna I och II.
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Naturvårdsverket har gett ut två vägledande handböcker i bestämmelserna om artskydd.
”Handbok för artskyddsförordningen. Del 1 resp. 2. Handbok 2009:2 och 2009:3
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/978-91-620-0160-5.pdf
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/978-91-620-0161-2.pdf
En webbaserad version finns på:
http://www.naturvardsverket.se/hb/Artskyddsforordningen/
Se även http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Djur-och-vaxter/Fridlyst/
Vid planarbete ska www.lansstyrelsen.se/skane/SiteCollectionDocuments/Sv/djur-ochnatur/hotade-vaxter-och-djur/ArtskyddPlanPMWebb.pdf läsas.
Strikt fridlysning - exempel
Här kan, som exempel, nämnas större vattensalamander, åkergroda, klockgroda och gulyxne
(en orkidé). De finns upptagna i artskyddsförordningens bilaga 1 och är där kopplade till
fridlysningsbestämmelserna i 4 §, vilket innebär ett strikt skydd då det är förbjudet att:
a) avsiktligt fånga eller döda dem,
b) avsiktligt störa djur, särskilt under djurens parnings-, uppfödnings-, övervintringsoch flyttningsperioder,
c) avsiktligt förstöra eller samla in ägg i naturen, och
d) skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser. Förbudet gäller
alla levnadsstadier hos djuren.
Orsaken är att de finns upptagna i art- och habitatdirektivets 4. Alla åtgärder som kan
inverka negativt på dem är otillåtna. För groddjur kan det vara inplantering av kräftor, fisk,
förorening eller utfyllnad m m.
Nationell fridlysning - exempel
Arter som anses hotade eller i behov av visst skydd är upptagna i artskyddsförordningens
bilaga 2 och är där kopplade till fridlysningsbestämmelserna i 6 §, vilket innebär att de är
nationellt fridlysta.
Till skillnad mot fridlysning enligt artskyddsförordningens 4 § innebär 6 § inte ett skydd av
naturmiljön där arten finns. Nationell fridlysning av växter sker genom
artskyddsförordningens 8 §, i övrigt som ovan.
RÖDLISTADE ARTER 41
Ungefär fem procent av Sveriges djur och växtarter är hotade. Med hotad avses en arts
relativa risk att dö ut från ett område och ofta talar man även om dess bevarandestatus.
För att veta var naturvårdsinsatser behövs måste det till kunskap om vilka arter som minskar
i antal eller utbredning, ett underlag som sammanställs av Artdatabanken (SLU) vart femte år
till en nationell rödlista för hotade arter. IUCN (Internationella naturvårdsunionen)
tillhandahåller en rödlista på global nivå för vissa grupper och tar även fram de kriterier som
bl a Sveriges rödlista baseras på.
Rödlistan kategoriserar arter i
 Nationellt utdöd (RE)
 Akut hotad (CR)
 Starkt hotad (EN)
 Sårbar (VU)
 Nära hotad (NT)
 Kunskapsbrist (DD)
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Att en art är rödlistad är inte detsamma som att den är en hotad art. Hotade arter är de som
kategoriserats som Akut hotad (CR), Starkt hotad (EN) eller Sårbar (VU). Rödlistan gör
objektiv bedömning av arters bevarandestatus och har ingen juridisk status.
I naturvårdsplanens del B – områdesbeskrivningar, anges kategori direkt efter det
vetenskapliga eller svenska namnet som CR, EN, VU, NT eller DD.
Läs mer på http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-ochprojekt/artdatabanken/naturvardsuppdrag/om_rodlistan/
Kompletterande artlistning
Skånes ornitologiska förening (Skof) har sedan 1995 en egen regional ”skånsk rödlista” för
att lyfta fram hotade arter i den skånska fågelfaunan. Dessa betecknas SH i naturvårdsplanens
del med områdesbeskrivningar.
SIGNALARTER 42
Signalarter är arter som om de finns på en lokal indikerar höga naturvärden. Det kan vara
kärlväxter, mossor, lavar, svampar eller insekter. Flera signalarter i en biotop indikerar det att
även bör finnas rödlistade arter där. Signalarter används därför som ett hjälpmedel för att
identifiera nyckelbiotoper.
För att en art ska benämnas signalart ska arten vara:





Någorlunda vanlig där naturvärdet är högt.
Starkt knuten till biotoper med höga naturvärden.
Lätt att upptäcka i fält
Möjlig att identifiera i fält och sakna förväxlingsbara arter.

I naturvårdsplanens del B – områdesbeskrivningar, anges direkt efter det vetenskapliga eller
svenska namnet om det är en signalart som signalart.
REGLERING AV FISKE
Regleringen i fiskenäringen är i sig inte ett artskydd utan syftar till att trygga återväxten av
fisk. Men punkten tas upp här för information. Havs- och vattenmyndigheten är den som
beslutar om fiskekvoter, meddelar föreskrifter och utövar tillsyn av fiske.
Gemensamma regler för Danmark och Sverige
För fiske gäller fortfarande den konvention som slöts mellan Sverige och Danmark 1932,
nu är inskriven i FIFS 2004:36. Det sägs där att i:
”Kattegatt och Skagerrack… får svenskt och danskt fiske bedrivas intill ett avstånd av tre
nautiska mil från det andra landets kust eller ytterst därutanför liggande holmar och skär som
inte ständigt översköljs av vattnet. Vid bukter gäller att nämnda fiske får bedrivas intill ett
avstånd av tre nautiska mil från en rät linje tvärs över bukten på det närmast mynningen
belägna ställe där bredden inte är större än tio nautiska mil”.
Det sistnämnda gäller exempelvis Skälderviken. Trålgränsen finns redovisad i bilaga 4 till
FIFS 2004:36. Av denna kan utläsas att trålförbud gäller hela Skälderviken.
Författningen säger vidare att:
”Inom Östersjöns delområde 23 (Öresund) är fisket gemensamt för svenska och danska
fiskare enligt följande.
1) Innanför ett djup av sju meter… får det andra landets fiskare inte bedriva annat fiske
än sillfiske med nät och, under månaderna juli, augusti, september och oktober, även
krokfiske.
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2) … söder om en linje från Ellekilde Hage till Lerberget är allt slags fiske med trål och
vad förbjudet... Norr om linjen får, enligt för vartdera landet gällande bestämmelser,
fiske bedrivas
a) på svenska sidan med trål intill gränsen mot kustvattenområdet (fyra nautiska mil)
och med snurrevad intill tre nautiska mil från kusten, och
b) på danska sidan med trål och snurrevad intill tre nautiska mil från kusten.”
Den zon där trålning kan ske inom Öresund kallas Kilen.
Fredningsområden
Med hänsyn till den allvarliga situationen för torskbeståndet i Kattegatt infördes 1 januari
2009 fredningsområden till havs som omfattar både yrkes- och fritidsfiske där delar av södra
Kattegatt stängdes för fiske, den s.k. Kattegattboxen, i syfte att återuppbygga det lokala
torskbeståndet.
Till skydd för vandrande fisk som öring och/eller lax finns fredningsområden i anslutning till
vissa åars utlopp. Där gäller att allt fiske är förbjudet fr.o.m. den 15 september t.o.m. den 30
april
1) inom en linje på ett avstånd av 300 meter från mittpunkten mellan de två yttersta
mynningsuddarna på Vattenmöllebäcken, Skälebäcken och Döshulta- (Niagara)bäcken
inom Öresund
2) inom havsområdet mellan Rönnen och Vegeå inom en rät linje från en punkt på
strandlinjen i position 56 13, 55 N, 12 47,78 O till en punkt på tre meters djupkurva
enligt gällande sjökort i position 56 13, 70 N, 12 47,53 O och därifrån västerut längs
djupkurvan till en punkt i position 56 13,98 N, 12 45,28 O, rakt in till Rönnens
nordöstra udde i position 56 13,90 N, 12 45,14 O och vidare från Rönnens sydöstra
udde in till land.

Vegeåns fredningsområde. Källa: Länsstyrelsen i Skåne län
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RIKSINTRESSEN (RI)
BAKGRUND 43
Miljöbalken
Mark- och vattenområden som har nationell betydelse för vissa vitala samhällsintressen kan
enligt miljöbalkens tredje kapitel betecknas som områden av riksintresse. De centrala
myndigheterna ”pekar ut” sådana områden enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. Syftet är att hävda
det nationella intresset i den fysiska planeringen. Till denna typ av riksintresseområden hör
även Natura 2000-områdena.
Hushållningsbestämmelserna finns också i 3 och 4 kap miljöbalken (MB), som i första hand
innehåller bestämmelser om hur avvägningen mellan olika önskemål om att använda markoch vatten ska ske och är inte i första hand skyddsbestämmelser. Bestämmelserna ska
tillämpas tillsammans med andra regler i miljöbalken och i annan lagstiftning – aldrig
fristående.
Bestämmelserna i 3 kap. MB utgår från att man så långt möjligt ska kunna utnyttja mark- och
vattenområden för flera olika ändamål samtidigt genom god planering och hänsyn från
respektive verksamhet. Men avvägningar måste också göras mellan intressen som inte går att
förena. Det senare fallet innebär att det riksintresset området är avsatt för ska ges företräde
framför andra allmänna och enskilda intressen. Om ett riksintresse gör anspråk på ett annat
ska en avvägning göras mellan dessa riksintressen och företräde ges till det intresse som
medför en från allmän synpunkt god hushållning.
Hänsynen till riksintresset gäller oavsett om en planerad verksamhet eller åtgärd avser mark
innanför eller utanför det redovisade områdets gränser. Riksintresse innebär att anspråk på
ändrad mark- eller vattenanvändning inte får innebära påtaglig skada på det utpekade
riksintresset. Vid fortsatt markanvändning av hittillsvarande slag har bestämmelserna endast
en rådgivande funktion.
Ett område av riksintresse är inte skyddat i juridisk bemärkelse eller ger en direkt rätt att
använda det för det ändamål som det redovisats för. Det är först i en juridiskt bindande plan
eller i en tillståndsprövning som frågan om dess användning slutligen avgörs.
De områden som anges i 4 kap 2 - 7 §§ MB är, med hänsyn till de natur- och kulturvärden
som finns i områdena, i sin helhet av riksintresse. Avgränsningen är däremot ganska grov
och har skett med fokus på helhetsvärdena. Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön
här får komma till stånd endast om det möter hinder enligt lagrummet och om det kan ske
på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. Bestämmelserna i
första stycket och 2-6 §§ utgör inte hinder för utvecklingen av befintliga tätorter, det lokala
näringslivet eller för utförandet av anläggningar som behövs för totalförsvaret.
Det innebär, i princip, att eventuella nyetableringar ska ske i anslutning till redan befintliga
tätorter och anläggningar.
Plan- och byggnadslagen
Mark- och vattenområden ska enligt 2 kap. 2 § plan- och bygglagen användas för det eller de
ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov.
Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför god hushållning.
Därvid ska bestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken tillämpas.
Översiktsplanen ska även, enligt 3 kap. 2 § plan- och bygglagen, ange inriktning och
vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda
miljön ska användas, utvecklas och bevaras.
Enligt 3 kap. 4–5 §§ plan- och bygglagen ska kommunen särskilt redovisa riksintressen enligt
3 och 4 kap. miljöbalken och hur kommunen avser att tillgodose dessa. Det sker i
översiktsplanen som är överenskommelse mellan stat och kommun avseende synen på dessa.
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RI NATURVÅRD
Naturvårdsverket föreslår och redovisar områden av riksintressen för naturvården enligt
3 kap. 6 § miljöbalken. Kommunen är berörd av följande områden.
Farhult – Görslövsån – Vegeåns mynning – Ängelholms strandskog N42
Senaste revidering av riksintresset skedde av Naturvårdsverket den 7 februari 2000. Arealen
är 2 974 hektar.
Värdeomdöme
”Lerhamn-Arild-Farhult utgör ett representativt odlingslandskap med fiskejordbruk i
kustbygd. Naturbetesmarker som utgörs av öppen hagmark och havsstrandängar
förekommer vid Görslövsåns mynning. Här återfinns delvis art- och individrika
växtsamhällen med hävdgynnade arter som kattfot och knägräs. Våtmarksområdet vid
Görslövsåns mynning utgörs av ett värdefullt våtmarkskomplex/strandkomplex med en högt
värderad marin strandäng. Lokalen är även en viktig fågellokal.
Området mellan Vegeåns mynning och Ängelholm har välutvecklade kustdyner som är
bevuxna med tallskog. Innanför dynerna vidtar en sänka med sumpskog.”44

Område av riksintresse för naturvård (källa Naturvårdsverket)

Kullaberg N43
Senaste revidering av riksintresset skedde av Naturvårdsverket den 7 februari 2000. Arealen
är 4 290 hektar.
Värdeomdöme
”Horst med intressant bergrund och tektonik. Abrasionsformer i strandzonen. Spår av
landisrörelser. Området är beläget i övergångszonen mellan Öresund och Kattegatt, vilket är
gränszonen mellan brackvatten från Östersjön och vatten med högre salthalt i Kattegatt.
Detta innebär ett intressant och artrikt växt- och djurliv med specifikt värde som sydlig
utpost för många marina arter. Möllehässle har en representativ naturbetesmark som utgörs
av buskrik utmark och annan öppen utmark.
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Här återfinns art- och individrika växtsamhällen med hävdgynnade arter som svinrot och
kustgentiana. Våtmarken mellan Mölle och Lerhamn är ett värdefullt kärrkomplex med ett
sällsynt topogent kärr i kustzon. Området har botaniska, ornitologiska och amfibiska
(groddjurslokal) värden.”45
RI KULTURMILJÖ
Riksantikvarieämbetet föreslår och har redovisat områden av riksintressen för kulturmiljö
enligt 3 kap. 6 § miljöbalken.
Kullaberg K 1 46
Motivering
”Kustmiljö och odlingslandskap framvuxet ur det forna Kulla fälad med bosättningskontinuitet sedan förhistorisk tid med talrika bevarade fornlämningsmiljöer i ett
variationsrikt landskap med sockencentrum, bymiljöer, fiskelägen, badorter och en av landets
äldsta, mycket strategiskt belägen fyrplats. Ur främst fiskelägena har successivt
samhällsbildningar vuxit fram från tiden sent 1800-tal till tidigt 1900-tal. Krapperups slott av
medeltida ursprung och omgivande parker samt den av godsförvaltningen präglade
bebyggelsen och odlingslandskapet.
Uttryck för riksintresset
Fornlämningsrikt område med välbevarade fornlämningar från i synnerhet brons- och
järnålder i form av gravhögar, stensättningar och domarringar, välbevarat odlingslandskap,
äldre vägnät och bevarade hägnadssystem samt allésystem. Brunnby medeltida kyrka och
sockencentrum med skola, f.d. kommunalhus, tiondelada, prästgård och välbevarat äldre
byggnadsbestånd. Den kringbyggda korsvirkesgården Himmelstorp, Björkeröds by med
1800-talsbebyggelse. Krapperups 1600-tals slott med välbevarad bebyggelse och tillhörande
parker, vallgravar, stationshus, Bräcke holländarmölla och Vattenmöllan, änkesätet
Kockenhus från 1900-talets början.
Fiskelägena Arild, Skäret, Nyhamnsläge och Lerhamn med karaktäristiska fiskarstugor och
kaptensgårdar från tiden sent 1700-1900-tal samt äldre hamnanläggningar. Badorterna Mölle
och Arild med välbevarat byggnadsbestånd från tiden kring sekelskiftet 1900, Mölle och
Arilds kapell. Kullens fyr från 1900-talets början med strategiskt läge på Kullabergs västra
spets.
I området ingår även
Karl XII:s skans i Mölle som ingått i 1700-talets försvarssystem av Öresundskusten.”
Höganäs K 3 47
”Motivering
Gruvmiljö och brukssamhälle som i bebyggelse och planering speglar den skånska
stenkolsbrytningen sedan 1700-talets slut och den fortsatta industriella utvecklingen med
manufaktur och keramisk industri samt det samhälle detta skapat. Centrum för ler- och
stengodstillverkning i Sverige.
Uttryck för riksintresset
Gruvtorget med omgivande välbevarad bebyggelse i Höganäs Övre. Planmönster och
byggnader från 1700-talets slut till tidigt 1900-tal, som visar verksamheter och
levnadsförhållanden vid bruket, bl.a. bruksgård, äldre apotek, Lancasterskola, mejeri och
bostadsbebyggelse för olika sociala skikt.”
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Gamla Viken K 6 48
”Motivering
Kust- och skepparsamhälle med senmedeltida anor som utvecklats kring ett fiskeläge med
stark anknytning till omgivande jordbruksbygd. Badort i mindre omfattning framvuxen
fr.o.m. sekelskiftet 1900.
Uttryck för riksintresset
Bevarat oregelbundet gatunät med välbevarad tät bebyggelse i form av enplanslängor i
korsvirke och tegel från tiden sent 1700-tal till 1900-tal med tillhörande karaktäristiska
trädgårdar. Skeppar- och kaptensgårdar - Paul Jönska gården - fiskarstugor, 1820-tals kyrka,
kyrkogård. Sophiamöllan av holländartyp, torkplatser och välbevarad hamnanläggning samt
delvis bevarad badortsbebyggelse och på stranden badhytter.
I området ingår även lämningar efter Vikens skans som under 1700-talet ingått i
Öresundskustens försvarssystem.”
RI FRILUFTSLIV OCH RÖRLIGT FRILUFTSLIV
Naturvårdsverket föreslår och redovisar områden av riksintresse för friluftsliv (inklusive
rörligt friluftsliv) enligt miljöbalkens 3 kapitel 6 §. Senaste revidering av riksintresset skedde i
februari 2000.
Utöver det har Riksdagen i miljöbalken 4 kap 2 § angivit ett antal områden i landet som är av
riksintresse i sin helhet. Kommunen är berörd av följande avgränsning:
”Inom… Kullaberg och Hallandsås med angränsande kustområden samt kustområdet från
Örnahusen söder om Skillinge till Åhus… skall turismens och friluftslivets, främst det rörliga
friluftslivets, särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller
andra ingrepp i miljön”.
Riksintresset för det rörliga friluftslivet och turismen, 4 kap 1 och 2 §§ miljöbalken, finns inte
närmre beskrivet varför kommunen bör göra sin tolkning av områdets värden och säkerställa
dessa.

Område av riksintresse för friluftsliv (källa Naturvårdsverket)
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Förslag till ny avgränsning
Översyn av riksintresseområden för friluftsliv har gjorts. Flera nya områden och justeringar
av gränsdragningar i befintliga områden samt uppdaterade värdebeskrivningar finns i
underlaget som har redovisats till regeringen i juni 2014 (Naturvårdsverket).
Föreslagen avgränsning visas nedan där blått anger riksintresse som utgår, blågrön rastrering
är befintligt riksintresse som kvarstår och grön rastrering förslag på nytt eller utökat område.

Förslag till friluftsliv – område ”Kullaberg med kusten Höganäs-Helsingborg och Pålsjö skog”
(källa: Naturvårdsverket)

Område av riksintresse för rörligt friluftsliv (källa Naturvårdsverket)
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RI YRKESFISKE 49
Havs- och vattenmyndigheten föreslår områden av riksintresse för yrkesfisket enligt
miljöbalkens 3 kapitel 5 §. Senaste revidering av riksintresset skedde år 2006. Följande
områden är aktuella.
Knölhaken Kullen 54
Värdeomdöme
”Lekområde torsk, fångstområde för torsk, ål m fl. arter”
Syd Stora Middelgrund 55
Värdeomdöme
”Lekområde torsk” (Avser det norra området i kartan nedan)
Vikens hamn
Är utsett som riksintresse, som landningsplats för fisk.

Områden av riksintresse för yrkesfiske (källa: Havs- och vattenmyndigheten)

Område 54 omfattas av trålningsförbud, men inte område 55 trots dess värde som
lekområde. Tumlare finns frekvent inom båda riksintressena. Inga områden är specifikt
avsatta till skydd av arten inom kommunen.
I Skälderviken finns sex fiskefria zoner (del av år) där den största ytan omfattar fredning
1 januari-31 mars och ligger i anslutning, direkt öst om, område 55. Fredningsområdet är inte
samordnat med riksintresset, varför är inte känt.
RI KUSTZON
Skånes kustområden innehåller betydande natur-, kultur- och rekreationsvärden, både i
regionalt och nationellt perspektiv. Kustzonen är även av största betydelse för den lokala och
regionala utvecklingen.

49

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
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Behovet av att bevara oexploaterade kustområden diskuterades under 1970-talet i den fysiska
riksplaneringen (FRP). Den skånska kusten pekades ut som högexploaterad kust, där stor
restriktivitet skulle gälla. Dessa riktlinjer mm fördes 1987 in i naturresurslagen och kustzonen
pekades ut som riksintresse. Bestämmelserna fördes därefter över till MB där riksintresset
omfattas av bestämmelserna enligt 4 kap 1, 4 §§ MB samt på ett par ställen överlagras
området av bestämmelser enligt 4 kap 1, 2 MB §§ avseende friluftsliv.
Avgränsning av riksintresset finns i kartbilagan till proposition 1985/86:3 ”Förslag till lag om
hushållning med naturresurser m.m.” Länsstyrelsens avgränsning av riksintresset inom den
del av Skåne som omfattar f.d. Malmöhus län är ungefär densamma som i propositionen.
Längs större delen av väst- och sydkusten omfattar kustzonen ett område på ca 2-3 kilometer
inåt land och ca 5 kilometer ut i vattnet om inte territorialgränsen bryter innanför.
De principer som styr avgränsningen är a) den visuella kontakten mellan land och hav där
sikten i Skåne vanligtvis är lång, b) landskapsestetiskt och funktionellt perspektiv,
c) kustzonens ekologiska förutsättningar för kustbundna vegetationstyper och arter och
d) dess kulturhistoria med en annan försörjningsbas än i landskapet i övrigt, vilket speglas i
byggnadsskick och markanvändning.50

Riksintresset kustzon (källa: Länsstyrelsen i Skåne län)

RI NATURA 2000
Varje medlemsland inom EU ska, med utgångspunkt från fågel- och habitatdirektiven, utse
områden som anses hotade i ett europeiskt perspektiv att ingå i det EU-gemensamma
nätverket ”Natura 2000”. Av 4 kap. 1 och 8 §§ miljöbalken framgår att alla sådana områden
är av riksintresse.
Skyddsbestämmelserna för livsmiljöerna är implementerade i 7 kap 27-29 §§ miljöbalken och
i 15-20 §§ förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. Ingrepp får inte ske som
på ett betydande sätt kan försvåra bevarandet, för det krävs tillstånd. Om misstanke finns om
ev. påverkan krävs även miljökonsekvensbedömning.
Regeringen beslutar om vilka områden som ska ingå i 7 kap. 27 § första stycket 1 eller 2, som
Natura 2000-områden. Merparten av områdena ligger inom riksintresse för naturvård.
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Kommunen berörs av följande områden:
Jonstorp-Vegeåns mynning SE 0430147 (SCI), 1 281,6 hektar, omfattar grunt hav i inre delen av
Skälderviken och mindre del kust.
Kullaberg SE 0430092 (SCI, SPA), 1 359,7 hektar, och omfattar hela berget och hav 300 meter
från strandlinjen.

Natura 2000 områden (källa: Länsstyrelsen i Skåne)

Möllehässle-Kullens Havsbad, SE 0430082 (SCI) 245,7 hektar, och reservaten Möllehässle,
Nyhamnsläge-Lerhamn och Nyhamnsläge-Strandbaden med hav för de två sistnämnda.
Skälderviken, SE 0430125 (SPA) 1 368,5 hektar, omfattar grunt hav i inre delen av
Skälderviken och mindre del kust.
Skäldervikens östra klippkust, SE 0430099 (SCI) 143,2 hektar, omfattar reservaten Nabben och
Bölsåkra-Tranekärr.
Zackows mosse, SE 0430142 (SCI) 2,9 hektar, omfattar sumplövskog och kalkrikkärr
NATIONELL BEVARANDEPLAN ODLINGSLANDSKAPET
Målet med en nationell bevarandeplan är att säkerställa ett representativt urval av Sveriges
odlingslandskap, inte att presentera de mest värdefulla ängs- och hagmarkerna. Planen har
utarbetats av Naturvårdsverket, i samarbete med länsstyrelserna och i samråd med
Riksantikvarieämbetet, och redovisats i maj 1996.
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Områden som ingår i den nationella bevarandeplanen för odlingslandskapet (källa: Länsstyrelsen i Skåne län)
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INTERNATIONELLT
Naturskyddslagstiftningen har väsentligen ändrats sedan det Svenska medlemskapet i EU.
Beslut som meddelas av EU som direktiv är ramlagar, som måste implementeras i den
nationella lagstiftningen för att gälla. EU-förordningar är däremot beslut som gäller direkt,
som inte kräver en implementering.
FÅGELDIREKTIVET
Rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 (tidigare 79/409/EEC) om
bevarande av vilda fåglar innehåller regler till skydd för samtliga naturligt förekommande och
vilt levande fågelarter inom EU, totalt 200 fågelarter. Skyddet gäller för såväl fåglarna som
deras ägg, reden och boplatser.
Medlemsländerna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att fågelpopulationerna ska
kunna hållas på en nivå som uppfyller ekologiska, vetenskapliga och kulturella krav och
samtidigt tar hänsyn till ekonomiska krav och till rekreationsbehov. Fågeldirektivet har fem
bilagor. Till exempel listas vilka arter som är särskilt skyddsvärda i bilaga 1 och vilka arter
som är tillåtna för jakt i bilaga 2.
Direktivet ålägger medlemsstaterna att förbjuda försäljning, transport och förvaring av
levande eller döda vilda fåglar som förekommer naturligt i något medlemsland. Undantagen
från denna huvudregel är mycket begränsade. Vissa jaktmedel och jaktmetoder är också
förbjudna. Fåglarnas livsmiljö ska bevaras genom särskilda skyddsområden (Natura 2000)
och genom generella förbud mot att avsiktligt döda eller fånga fåglar eller förstöra bon och
ägg.
ART- OCH HABITATDIREKTIVET
Rådets direktiv 92/43EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur
och växter, kallat Habitatdirektivet, kompletterar fågeldirektivet och omfattar både djur och
växter. Enligt direktivet ska medlemsländerna vidta åtgärder för att bevara eller återuppbygga
en god bevarandestatus i fråga om naturliga livsmiljöer för vilda levande djur och växter som
har betydelse för gemenskapen.
51 Habitatdirektivet består av två huvuddelar med ett gemensamt syfte. Den första delen
handlar om bildandet av det ekologiska nätverket Natura 2000. Den andra delen i
habitatdirektivet handlar om ett generellt artskydd som gäller de arter som listas i bilaga 4,
vilka återfinns i artskyddsförordningens bilaga 1
markerade med ”N”.
Alla medlemsländer ska utse ett så stort antal områden som behövs för att särskilt listade
arter och livsmiljöer som är ovanliga eller hotade i ett EU-perspektiv långsiktigt ska kunna
finnas kvar inom EU (Natura 2000). Dessa livsmiljöer och arter anges i habitatdirektivets
bilaga 1 och 2, vilka är införda i bilaga 3 till förordningen om områdesskydd enligt
miljöbalken m.m. respektive markerade med B i bilaga 1 till artskyddsförordningen.
VATTENDIREKTIVET
I syfte att administrera och uppnå god ekologisk status i våra vatten beslutade EU om två
direktiv, Vattendirektivet och Havsdirektivet.
Vattendirektivet omfattar allt vatten som ex. vattendrag, sjöar och grundvatten ut till en
nautisk mil utanför kustens baslinje. För att administrera uppdraget i direktivet, är Sverige
indelat i fem vattendistrikt varav Höganäs kommun berörs av två vilka är Västerhavet och
Södra Östersjön. För resp. vattendistrikt ansvarar en vattenmyndighet.
HAVSDIREKTIVET
Havsdirektivet omfattar hav från en nautisk mil utanför baslinjen ut till och med Sveriges
ekonomiska zon. För denna del har Sverige, här Havs- och vattenmyndigheten, att upprätta
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havsplaner. Sådana ska utarbetas för Bottniska havet, Östersjön och Västerhavet. Gränsen
mellan havsplanerna för Östersjön och Västerhavet går i Höganäs och Helsingborgs
kommungräns.
Havsplanerna överlappar med kommunen planeringsansvar som förutom land även omfattar
havet ut till territorialgränsen, dvs. 12 nautiska mil utanför baslinjen.
HELSINGFORSKONVENTIONEN OCH BALTIC SEA ACTION PLAN
Konventionen ”Convention on the protection of the marin environment of the Baltic sea
area” trädde i kraft 3 maj 1980, reviderades under 1992 för att på nytt trädda i kraft
17 januari 2000, och omfattar idag hela Östersjön med tillrinningsområden. Avtalet bygger
på mellanstatligt samarbete mellan dess samtliga kustländer.
HELCOM (Baltic Marine Environment Protection Commission), även kallad Helsingforskommissionen, är det styrande organ. Det övergripande målet är ett Östersjön på 1950talsnivå avseende övergödning.
Redan 1994 beslutades det om att skapa ett nätverk av skyddade marina områden. De särskilt
värdefulla kustområden och marina miljöer som definierats benämns Baltic Sea Protected
Areas, så kallade BSPA-områden. Nätverket samordnas med EU:s habitat och fågeldirektiv
(Natura 2000). Sverige har ställt sig bakom begäran från HELCOM att BSPA-områdenas
värden ska säkerställas och att de ska ha godkända förvaltningsplaner. Aktuellt område inom
kommunen framgår av karta nedan (gråmarkerad yta).

HELCOM BSPA (källa: Havs- och vattenmyndigheten)

RAMSARKONVENTIONEN
Konventionen om våtmarker av internationell betydelse, även kallad Ramsarkonventionen,
är ett mellanstatligt fördrag till skydd och långsiktigt klokt nyttjande av i princip av alla typer
av våta miljöer, på land såväl som i havet. Fördraget antogs i den iranska staden Ramsar 1971
och trädde i kraft 1975.
Varje medlemsland har åtagit sig att utse och skydda sådana områden av internationell
betydelse, så kallat Ramsarområden, och att verka för markplanering och förvaltning som tar
hänsyn mm (Naturvårdsverket).
Aktuellt område inom kommunen, Ramsarområde nummer 1127 Skälderviken, framgår av
kartan nedan (punktmarkerad yta).
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Ramsarområde nr 1127 (källa: Naturvårdsverket)

EUROPEISKA LANDSKAPSKONVENTIONEN
Landskapskonventionen trädde i kraft 1 maj 2011 i Sverige vilket innebär att vi åtar oss som
nation att skydda, förvalta och planera vårt landskap i enlighet med konventionens
intentioner vilket innebär bland annat att Sverige ska:
 erkänna landskapets betydelse i den egna lagstiftningen
 öka medvetenheten om landskapets värde och betydelse i det civila samhället, i
privata organisationer och hos offentliga myndigheter
 främja delaktighet i beslut och processer som rör landskapet lokalt och regionalt
 utveckla en helhetssyn på landskapets värden och hållbar förvaltning av dessa
 utbyta kunskap och delta i europeiska samarbeten om frågor som rör landskapet
Konventionens mål är en rikare livsmiljö där alla kan delta i utformningen. Dess medel är
förbättrat skydd, förvaltning och planering av europeiska landskap. Den syftar också till att
främja samarbetet kring landskapsfrågor inom Europa och till att stärka allmänhetens och
lokalsamhällets delaktighet i det arbetet. Konventionen innefattar alla typer av landskap, både
stad och landsbygd.
Landskapskonventionen innehåller en tydlig demokratisk aspekt. Dels därför att den lyfter
fram landskapets sociala betydelse, dels därför att den understryker vikten av att människor
kan delta aktivt i värdering och förvaltning av landskapet. Den demokratiska aspekten märks
också tydligt i den definition av landskap som finns i konventionen: landskap är ”ett område
sådant som det uppfattas av människor och vars karaktär är resultatet av påverkan av och
samspel mellan naturliga och/eller mänskliga faktorer.”
Men det egentliga arbetet med skydd och förvaltning tog fart först under mitten av 2000-talet
då medlemsstaterna gavs i uppdrag att rapportera in ytterligare områden. Totalt hitintills har
Sverige rapporterat 28 områden till konventionen.
BONNKONVENTIONEN
Bonnkonventionen (eller Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild
Animals (CMS) som reglerar handeln av vilda djur under flyttningar mellan olika områden, är
ett mellanstatligt fördrag som undertecknades den 23 juni 1973 i Bonn. Sekretariatet har sitt
säte i Bonn och är en del av Förenta nationernas miljöprogram (UNEP).
Konventionen förpliktar de undertecknande stater att vidta åtgärder för att skydda
vandrande djurarter över hela världen och att använda de endast på ett hållbart sätt. Detta
skall uppnås med hjälp av befintliga internationella lag samt med ny lagstiftning som täcker
arternas hela vandringsområde. Konventionen omfattar cirka 1 200 utrotningshotade arter
eller avgränsade populationer som är särskild hotade.
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För enskilda arter eller populationer som inte nödvändigtvis är utrotningshotade är
utvecklingen av lokala avtal påtänkt. I dessa fördrag skall juridiskt bindande regler upprättas
som säkerställer arternas skydd och bevarande. De ska även ge ledtrådar för staternas
samarbete.
CBD - KONVENTIONEN OM BIOLOGISK MÅNGFALD
En global konvention om naturvård och artskydd. Konventionen, som har arbetats fram
inom FN-systemet, undertecknades vid FN:s konferens om miljö och utveckling (i Rio,
1992) och trädde i kraft 1993. Sekretariat finns i Montreal hos FN:s miljöprogram (UNEP).
Till konventionen hör ett protokoll om biosäkerhet (Cartagenaprotokollet), och ett protokoll
om tillträde till genetiska resurser, det så kallade Nagoyaprotokollet.
I Cartagenaprotokollet specificeras hur man skall skydda den naturliga biologiska mångfalden
från tänkbara risker med att levande modifierade organismer, som utvecklats med modern
bioteknik, kommer ut i naturmiljön. Protokollet undertecknades 2000 och trädde i kraft
2003.
Nagoyaprotokollet reglerar tillträde till genetiska resurser och rättvis fördelning av vinster
som kan uppstå vid användning av detsamma. Sverige har tillsammans med drygt 90 andra
länder skrivit under protokollet.
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MILJÖMÅL
NATIONELLA MILJÖKVALITETSMÅL
Riksdagen beslutade våren 2010 om en ny målstruktur för miljöarbetet, med följande
struktur:
 Ett generationsmål anger inriktningen för en samhällsomställning som behöver ske

inom en generation för att nå miljökvalitetsmålen.
 Miljökvalitetsmål, vilka är sexton, anger det tillstånd i den svenska miljön som
miljöarbetet ska leda till. Till respektive mål finns preciseringar.
 Etappmål anger steg på vägen till miljökvalitetsmålen och generationsmålet.
Miljökvalitetsmål som direkt eller indirekt berör naturen inom kommunen är:
 Begränsad klimatpåverkan
 Bara naturlig försurning
 Giftfri miljö
 Ingen övergödning
 Levande sjöar och vattendrag
 Hav i balans samt levande kust och skärgård
 Myllrande våtmarker
 Levande skogar
 Ett rikt odlingslandskap
 God bebyggd miljö
 Ett rikt växt- och djurliv

Som synes har situationen i naturen koppling till flertalet mål.
Etappmålen anger en önskad samhällsomställning. De är steg på vägen för att nå
generationsmålet och ett eller flera miljökvalitetsmål. Etappmålen har grupperats i fem olika
grupper varav ”Biologisk mångfald”, är den grupp som är aktuell här. Till dags dato
innehåller den tio etappmål, av vilka är berörda av naturvårdsplanen:
 Hotade arter och naturtyper
 Invasiva främmande arter
 Helhetssyn på markanvändningen
 Skydd av landområden, sötvattensområden och marina områdena
 Miljöhänsyn i skogsbruket
 Ett variationsrikt skogsbruk

REGIONALA MILJÖKVALITETSMÅL
Länsstyrelsen har under 2010 regionaliserat nya nationella mål och fastställde i oktober 2012
ett nytt åtgärdsprogram för perioden 2012-2016.
Åtgärdsprogrammet föreslår ett antal punkter under temat ”Skydd av Natur och
kulturvärden”, vilken berör kommunen som markägare, planerare och förvaltare. Dessa är:
 Skånes ansvarsmiljöer i bland annat ädellövskogar, våtmarker, sandmarker och

sötvattensmiljöer ska säkerställas.
 Arbetet med att hejda förlusten av biologisk mångfald – I Kommunernas
planeringsarbete stärks arbetet med att skydda värdefulla kultur- och naturmiljöer med
plan- och bygglagen och miljöbalken.
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Kommunerna ska i sina översiktsplaner beskriva de kulturhistoriska värden och den
biologiska mångfald som finns i kommunen och föreslå vilka områden som är
lämpliga att skydda genom detaljplan och genom reservat eller andra åtgärder enligt
miljöbalken. Översiktsplanerna bör innehålla en plan för genomförande.
Kompensationsåtgärder för att ersätta förlorade natur- och kulturvärden Kommunerna ska i sina översiktsplaner inkludera exploateringsplaner och de naturoch kulturmiljöer som är tänkta att tas i anspråk. Översiktsplanerna bör innehålla en
plan för genomförande av var och hur de miljöer som tas i anspråk ska kompenseras.
Säkerställande av tillgången till allemansrättslig mark - Översiktsplanen ska redovisa
hur dessa områden kan öka i storlek samt föreslå vilka områden som är lämpliga att
skydda genom detaljplan eller på annat sätt. Önskvärt är att översiktsplanerna
innehåller en plan för genomförande.
Kurser och fältvandringar genomförs i ett avgränsat område, t ex en by, för att visa
vilka natur- och kulturvärden som finns.
Nya våtmarker skapas och befintliga restaureras. Våtmarkernas biologiska mångfald
bevaras genom skötsel.
Särskilt värdefulla natur- och kulturmiljöer restaureras.
Kommunala ansvarsarter som har en stor andel av sin utbredning i kommunen utses
för att öka kunskapen om biologisk mångfald, hot och möjligheter på kommunal nivå,
samt stimulera till genomförande av riktade åtgärder.
Naturvårdsanpassad skötsel av vägrenar, banvallar och kraftledningsgator.
Åtgärdsprogram för hotade arter genomförs. Information om och förstärkning av
arter som är på väg att försvinna.

KOMMUNENS MILJÖPROGRAM
Höganäs kommuns miljöprogram 2015-2025 delas in i ett antal temaområden, där främst
temat ” Mark, vatten och natur” berör naturvårdsplanen. Aktuella mål under det
temaområdet är att:
 Kommunen aktivt ska arbeta för att god ekologisk status uppnås i Görslövsån,
Oderbäcken, Öresund och Skälderviken enligt vattendirektivet.
 Kommunen aktivt ska arbeta för att nya våtmarker anläggs i odlingslandskapet.
 Kommunen aktivt ska arbeta för att inrätta skyddszoner utmed vattendragen.
 Kommunen ska förbättra förutsättningarna för ekosystemtjänster vid planering och
drift.
 Vid nyexploatering ska kommunen säkra reträttvägar för flora och fauna med
anledning av framtida förändring av strandlinjen.
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UTMANINGARNA
UTIFRÅN MILJÖKVALITETSMÅLEN
Hur är situationen i kommunen i jämförelse med de nationella miljökvalitetsmålen? Kan
målen uppnås? Här ges en kort beskrivning av situationen och kommentarer till målen kan
uppnås, i så fall vad krävs.
Begränsad klimatpåverkan
”Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar
stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig.
Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras,
livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras.
Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet kan uppnås.”
I dagsläget finns det inget som tyder på att målet klaras då det är ett globalt problem.
DHI (Dansk Hydrologisk Institut) har i uppdrag åt kommunen gjort en översiktlig
klimatanalys för Höganäs kommun avseende stigande hav, erosion, extrema regn och höga
grundvattennivåer idag och i framtiden (år 2100). Underlaget bygger på en förväntad höjning
av medelvattenståndet i havet på 85 cm.
Om denna höjning läggs till på de extremnivåer som varit under 2000-talet fås att framtida
vattenstånd (10-100 års återkomsttid) på mellan 2,4 och 2,7 m. Till det kan även läggas
våghöjd (DHI 2013).
Mängden nederbörd kommer att öka men även avdunstningen varför grundvattenbildningen
minskar under sommar men ökar under vinter. Regn med höga intensiteter beräknas öka
med upp till 30 % till år 2100 (DHI 2013).
I sig är det inget nytt med klimatologiska förändringar. Strax efter istiden låg havet
ca 65 meter högre (högsta kustlinjen, förkortat HK). Littorinahavets kustlinje i Skåne låg ca
fyra meter högre för ca 3000-8000 år sedan.
Det som är nytt är att kusten idag är inbyggd av infrastruktur, tätorter, hamnar och
odlingsmark. Kommunens naturområden är i stort kustbundna. På längre kuststräckor och
då särskilt utmed Öresund saknas reträttvägar där dess arter och naturtyper kan etablera sig
om nuvarande strandlinje flyttar längre upp. Ett förändrat klimat kan därför få förödande
konsekvenser.
Frågan måste beaktas i den fysiska planeringen. Dels säkra de korridorer som redan finns där
strandmiljön kan förflytta sig och dels i ett 50-100 års perspektiv skapa sådana nya
korridorer. Det handlar även om att säkra kusten som ett värdefullt rekreationsområde.
Med varmare somrar och mildare vintrar ändras även förutsättningarna för arterna. Tyvärr
gynnar det oftast de arter som är lätt anpassbara, s.k. generalister, vilka oftast är
konkurrensstarka. Risken ökar även för invasiva arter.
Som exempel kan nämnas getingspindeln Argiope bruennichi. Den har under 1900-talet spritt
sig norrut genom Tyskland och Frankrike. Under 1980-talet nådde arten norra Tyskland och
etablerade sig i Skåne under 1990-talet. Dess nordligaste utpost är nu Svealand.
Förändrat klimat kommer medföra högre vattentemperaturen, varför fiskens
vandringsmönster kan ändras. Nya arter för våra vatten kan tillkomma medan kallvattenarter
försvinner.
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Getingspindel Argiope bruennichi, Margreteberg

En annan faktor som det talas mindre om är att högre halt koldioxid ger effektivare
fotosyntes, dvs. en gödningseffekt. Ökad tillväxt på magra gräsmarker missgynnar
hävdgynnade och/eller konkurrenssvaga arter. Det leder till att vegetationssamhällena helt
ändrar karaktär och påskyndar igenväxningen av ohävdade marker.
Bara naturlig försurning 52
”De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska underskrida gränsen för vad mark och vatten
tål. Nedfallet av försurande ämnen ska inte heller öka korrosionshastigheten i markförlagda tekniska
material, vattenledningssystem, arkeologiska föremål och hällristningar.”
Skogsmark, sjöar och vattendrag på urberg med gnejser och granit är i många fall naturligt
sura men situationen har där förvärrats genom nedfall av försurande ämnen, som svaveldioxid, kväveoxider och ammoniak.
Utsläppen av av kväveoxider i Skåne har halverats sedan 1990 exkl. fartygstransporter,
utsläppen från de senare är fyra gånger högre och ökar. För svaveldioxider är minskningen ca
80 % sedan 1990. Idag är utsläppen från fartyg inom länet i samma storlek som de
landbaserade. Även om utsläppen har minskat kraftigt, främst för svaveldioxid, under de
senaste tjugo åren så tar lång tid för naturen att återhämta sig.
Oavsett dessa siffror är det belastningen som är intressant. Nedfallet är i Skåne ca 3 kilo/
hektar (medelvärde IVL) och målet anses vara uppnått. Merparten av de försurande ämnen
som faller ned över Sverige har förts hit med vindar från andra länder och från internationell
sjöfart. Under 2012 bidrog utländska källor till 90 procent av svavelnedfallet i Sverige.
Nedfallet av kväve i Skåne varierat starkt, mellan 8 och 12 kg kväve per hektar (IVL).
Mätningar sedan slutet av 80-talet fram till 2013 visar inte på någon förbättring. Målet att
nedfallet inte ska överstiga 5 kg kväve per hektar har inte nåtts.
Svaveldioxider, men även kvävedioxider, har stor effekt på epifyter, dvs. växter som växer på
ved, som lavar och mossor. I ett längre perspektiv resulterar försurningen i ett sänkt
mark-pH och läckage av basiska joner som magnesium, kalcium m fl., vilket förändrar
förutsättningarna för många arter.
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Giftfri miljö
”Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors
hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan
på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära
bakgrundsnivåerna.”
Största utsläppskällan här är en allmän diffus spridning av miljögifter genom dagvatten, stoft
i luft, vattendrag och kommunalt VA. Transporterna av olja genom Östersjön är en annan
riskfaktor.
Dagvatten är oftast påverkat av stoftpartiklar som härstammar från slitage, rost eller jord.
Flera typer av bromsbelägg innehåller koppar och varje gång vi bromsar avges stoft med
koppar som hamnar i gatumiljön. Förzinkade tak läcker zink, som avleds direkt till
dagvattnet. Allt detta hamnar i havet, påverkar djur- och växtliv där och ackumuleras
slutligen i bottensedimenten.
TBT (tributyltenn) är klassat som ett av de prioriterade ämnena i vattendirektivet. Ämnet ger
störningar i könskaraktären (imposex) hos havssnäckor. Av den anledningen förbjöds TBT
redan 1989 i båtbottenfärger för icke oceangående båtar under 25 meter. Sedan 2008 råder
ett totalförbud mot TBT i båtbottenfärger. Nedbrytningstiden är lång och ämnet finns
fortfarande kvar i bottensedimenten. Idag används kopparbaserade båtbottenfärger, även de
giftiga, och underliggande färglager kan fortfarande läcka TBT.
Med avloppsvattnet kommer ex. ämnen som inte kan brytas ned i reningsverket, som
exempelvis läkemedel.
Kemiska bekämpningsmedel kommenteras under ”Ett rikt odlingslandskap”.
Ovanstående vill ge exempel på utsläppskällor. Det finns avsevärt fler. Målet kan nås men
förutsätter att insatser sker redan i produktionsledet. Allt som släpps till marknaden hamnar
för eller senare i utemiljön.
Ingen övergödning
”Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa,
förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten.”
Till Skälderviken transporteras mycket närsalter från Nordsjön och de Europeiska floderna.
Hit avvattnas även bl a Rönneå, som näst Helgeå, är vattenrikast i Skåne och Vegeå,
Görslövsån, Oderbäcken m fl. Öresund belastas av mycket stora flöden närsalter från både
Östersjöområdet och Nordsjön.
Även om mycket har blivit bättre sedan 1960-70 talen är närsaltsbelastning till vattendrag och
hav fortfarande för hög.
Närsalter i sig är inte ett problem och är nödvändig för primärproduktionen av plankton,
som är basen i näringskedjan. Om halterna däremot är för höga ger det algblomning,
reducerat siktdjup och kraftig tillväxt av fintrådiga alger vilket hämmar fotosyntesen i ålgräs
och makroalger (tång). I slutet av växtsäsongen dör allt detta av och förbrukar bottenvattnets
syre vid nedbrytningen. Det ger syrebrist, särskilt under haloklinen (salthaltsskiktningen),
som är inom djupen 10-15(20) m.
Höga vintervärden av fosfor och återkommande syrebrist i bottenvattnet/sediment ger
”måttlig ekologisk status” enligt Vattendirektivet.
Målet bedöms svårt att nå utan genomgripande åtgärder på land. Se mer under ”Levande
sjöar och vattendrag”.
Levande sjöar och vattendrag
”Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras.
Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och
vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas.”
Som med havet är det primära problemet en för hög närsaltsbelastning. Drygt 70 % av
kommunen är jordbruksmark.
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Andra faktorer är den utdikning som främst skedde under perioden 1880-1920. Innan dess
dominerades bygden av våtmarker. Mycket få våtmarker återstår idag, då oftast i form av
grävda småvatten. Utdikningen medförde också att bäckarna morfologi drastiskt ändrades
genom att de rätades och fördjupades.
Bäckarna har inte sin naturliga ekologi, biologi eller produktionsförmåga. Kommunens två
vattenförekomster i vattendrag, Görslövsån och Oderbäcken, uppfyller inte vattendirektivets
mål och har idag ”måttlig ekologisk status” resp. ”dålig status”.
Målen bedöms inte möjliga att uppnå utan mycket stora investeringar. I första hand bör alla
vattendrag återges en fungerande biologi genom omgrävning till tvåstegsdiken, skyddszoner,
biotopförstärkande åtgärder med grus och sten, plantering av skuggande träd- och
buskvegetation samt upphörandet av rutinmässig dikesrensning. Det senare behövs endast
då där igensättning syns, vilket kan vara nedfallna stenar, träd eller vegetation.
Utöver det måste närsaltshalterna ned rejält. Tekniken för det behöver utvecklas om fortsatt
jordbruksproduktion ska vara möjlig.
Hav i balans samt levande kust och skärgård
”Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologiska mångfalden
ska bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och
kulturvärden. Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav, kust och skärgård ska bedrivas så att en
hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra störningar.”
Produktionsförmågan är god i ytvattnen ovan haloklinen (salthaltsskiktningen) men sämre i
bottenvattnen. Orsaken har behandlats under ”Ingen övergödning”. Upplevelsevärdena samt
natur- och kulturvärden är höga. Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav, kust och
skärgård kan bedrivas om det sker med förstånd.
Mikroplaster i havet är ett sentida uppmärksammat problem. En del skräp hamnar i havet
vinddrivet från land eller från fartyg men mikroplast härstammar från allmänt slitage på
bildäck, som är den största källan, skor, målarfärger, vägbeläggningar med flera.53
Det som motverkar målet är att kusten är tätbefolkad, att strandnaturen växer igen eller är
överutnyttjad och att utsläppen av närsalter till havet är för hög. Även klimatet kan på sikt
ställa mycket på ända. Målet kräver även en aktiv kustplanering.
Myllrande våtmarker
”Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla
våtmarker bevaras för framtiden.”
Målet bedöms omöjligt att nå. Kommunen är extremt fattig på våtmarker.
Levande skogar
”Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska
mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas.”
Kommunens enda egentliga skogsreservat är västra och östra Kullaberg. Västra Kullaberg
ägs av staten genom Naturvårdsverket. Östra Kullaberg omfattas, med vissa begränsningar,
av skogsproduktion.
Andelen skog inom kommunen är för låg. Om målet ska nås behövs mer skog och fler
skogsreservat. Skogsproduktion inom östra Kullaberg är i förhållande till de sociala och
vetenskapliga värdena olämplig, varför dess virkesvärde bör lösas ut.

53

Microplastics - Occurrence, effects and sources of releases to the environment in Denmark. The
Danish Environmental Protection Agency. Environmental project No. 1793, 2015.

Sida 71 av 79

Ett rikt odlingslandskap
"Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska
skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks."
Jordbrukslandskapet har förändrats kraftigt. I och med laga skifte och dikningarna under
1800-talet försvann slåttermarkerna, betade skogar, skottskogarna och stora arealer
utmarksbete. Runt 1940-talet var det mesta av jordarna uppodlade i nordvästra Skåne men
artrikedomen ändå hög eftersom användning av pesticider och handelsgödsel bara förekom i
ringa omfattning.
Numera är andelen magra artrika naturbetesmarker är liten, igenväxande och minskande.
Samtidigt har intensiteten i odlingarna ökat.
Utöver nämnda minskar även antalet djurhållande gårdar, med undantag för häst, varför det
är svårt att finna lämpliga djurraser för betesmarker med naturvärde. Kött- och
mjölkproduktion sker idag främst på gödslade betesvallar.
Merparten av den åker som under 1990-talet lades i träda har odlats upp. Idag är det svårt att
finna typiska åkerogräs som blåklint Centaurea cyanus, korn- och rågvallmo Papaver rhoeas och P.
dubium. Bristen på ogräs och insekter missgynnar fältfågel som rapphöna Perdix perdix,
sånglärka Alauda arvensis och tofsvipa Vanellus vanellus.
Även den odlade grödan står tätare. Under de senaste 35 åren har 3 av 4 sånglärkor
försvunnit ifrån de Svenska åkermarkerna, och under de senaste 10 åren nästan så många
som 1 av 3 (http://birdlife.se/sveriges-ornitologiska-forening/om-projektet/ ).
Odlingen ger även en påverkan i intilliggande vägdiken, gärden och bryn genom gödning och
kemiska bekämpningsmedel.
De flesta betesmarkerna med naturvärde finns inom naturreservaten. Markerna här är oftast
steniga och svårskötta med slån, björnbär, rosor och enebuskage. Stöden inom
landsbygdsprogrammet (LBU) ses idag som nödvändiga för att få ekonomi i betesdriften
men otillräckliga. Höjda arrendeavgifter och daglig djurskyddstillsyn tar stor del av intäkten.
Om det finns miljöstöd för en viss yta får inte reservatsförvaltningen åtgärda igenväxning
mm. då det ses som dubbelfinansiering. Det ställer till problem då stödsystemet accepterar
igenväxning upp till 500 kvm sammanhängande.
Det kan konstateras att den biologiska mångfalden inte väsentligen har stärkts trots
landsbygdsprogram och miljöstöd.
Om målet ska nås behöver landsbygdprogrammet mer premiera miljö- och
naturvårdsåtgärder. Mer enkla men kostnadseffektiva åtgärder behövs som sprut- och
gödningsfria åkerkanter, lärkrutor54, skyddszoner, högre ersättning till betesmark med
särskilda värden mm. Även djurpooler bör ses som ett alternativ, dvs. där djuren kan flyttas
runt mellan reservaten för optimal nytta.
God bebyggd miljö
”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god
regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och
anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning
med mark, vatten och andra resurser främjas.”
De urbana naturmiljöerna har en viktig roll både socialt, kulturellt, funktionellt och för
naturvärdena. I många situationer kan de erbjuda bättre betingelser än landsbygden, pga.
intensifieringen eller igenväxningen i den senare.
Parker, trädgårdar och ruderatytor kan ha en varierande miljö. Målet skulle därför kunna ses
som uppnått eller nära att nås.
För att nå målet krävs en medveten planering, en grönplan för tätorterna som beaktar alla
intressen, bedömer, värderar och beräknar behovet. Behoven är olika beroende på var vi är,
målgrupp och syftena. Idag efterfrågas bostäder och risken är överhängande att grönytor
exploateras.
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Även infrastrukturen är dåligt utnyttjad för naturvård. Med rätt skötsel kan värdena höjas.
Några brister i den bebyggda miljön som bör nämnas:










Om vi bortser från de större parkerna Kaptenens trädgård, Ruuthsparken och
Sjöcronaparken samt några mindre anlagda ytor är tätorternas grönstruktur i stort
restmark, dvs. mark som av en eller annan anledning blivit kvar vid exploatering.
Enklast ses det i den stora andelen gräsmattor.
Det finns för mycket sten i tätorten, mer grönska behövs. Av de grönytor och
allmänna ytor som finns är andelen med låga värden för hög, som exempelvis
gräsmattor, stenlagda ytor mm. Stenorer kan hysa visa värden eftersom kalkrikt stoft
ansamlas mellan stenarna vilket gynnar mossor och lavar. Många gånger rivs de upp
eller asfalteras över.
Det finns för få äldre och grova träd. Så behöver även andelen tätortsnära natur öka.
En allmän generalisering pågår av både privata tomter och kommunala ytor där träd
och buskage ersätts med gräs, gräs ersätts med sten, cementplattor och trä etc. Äldre
cement, stenmurar och häckar tas bort och ersätts med vitputsade fasader och
murar. Cement och tegeltak ersätts med plåt.
Det finns för lite blommande och fruktbärande träd, buskar och örter vilka är
underlag för vilda pollinatörer. Blomrika bryn med björnbär, rosor mm. har mycket
stor betydelse för ett artrikt insekts- och fågelliv.
Det skapas för få nya naturtyper vid anläggningsarbeten, som exempelvis vid
infrastrukturprojekt. Tätorterna är extremt fattiga på vattenmiljöer.

Ett rikt växt- och djurliv
”Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida
generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska
kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha
tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och
välfärd.”
Målet berör och berörs av flera andra miljökvalitetsmål då ett rikt växt- och djurliv är boende
av lämpliga naturmiljöer. Här tas därför endast upp aspekter som inte redan berörts.
En naturmiljö som oftast är förbisedd är havet. Undersökning av hårdbottnarna utmed
Öresund och på Kullaberg har visat på rikligt med makroalger (tång), stor biologisk mångfald
och fiskrika vatten. Det här är lämpliga miljöer för tumlare, en art som omfattas av art- och
habitatdirektivet.
Problemet är bifångst av tumlare vid fiske, då särskilt bottensatta garn. Andra hot mot arten
är ekolod, vattenskotrar och andra bullrande båtmotorer.
Tidigare har kommenterats förlusten av naturmiljöer, försurningen och den höga
närsaltsbelastningen. Särskilt naturmiljöer i anslutning till tätorterna kan snabbt försämras
om invasiva arter etablerar sig, dvs. arter som introducerats till områden utanför sitt
ursprungliga utbredningsområde och vilka har negativa effekter. Sammantaget bedöms
därför målet svårt att nå.
INVASIVA ARTER
Allmänt
Införsel av främmande växter och djur är ett hot mot den biologiska mångfalden i världen.
Vissa främmande arter skapar också ekonomiska problem för samhället och enskilda,
exempelvis odlare, och några kan skada människans hälsa.
Införsel av främmande arter berör många aktörer i samhället, såväl branscher och näringar
som myndigheter. Principen om sektorsansvar innebär att olika myndigheter har olika ansvar
för införseln. Det saknas samordning.
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För däggdjur och fåglar är införsel till Sverige av främmande arter som misstänks kunna
föröka sig i vilt tillstånd förbjuden enligt jaktförordningen. Jordbruksverkets föreskrifter om
handel med hotade arter innehåller en liknande bestämmelse om reptiler och groddjur. För
odling och utsättning av fisk krävs tillstånd enligt fiskeförordningen.
En ny EU förordning trädde i kraft 1 januari 2015 kommer att begränsa införsel, försäljning,
användning och innehav av ett antal utpekade invasiva främmande arter. Listan är inte klar i
skrivande stund ännu.
Exempel på inom kommunen Invasiva växter
 Jätteloka Heracleum mantegazzianum
 Vresros Rosa rugosa
 Spärroxbär Cotoneaster divaricatus
 Parkslide Reynoutria japonica
 Jätteslide Reynoutria sachalinensis
 Kanadensiskt gullris Solidago canadensis
 Jättebalsamin Impatiens glandulifera
 Parksallat Lactuca macrophylla
 Snöbär Symphoricarpos albus
 Glanshägg Prunus serotina
 Amerikansk dunört Epilobium adenocaulon
 Japansk sargassotång Sargassum muticum
 Hårnervmossa Campylopus introflexus
Exempel på inom kommunen Invasiva djur
 Mink Mustela vison
 Signalkräfta Pacifastacus leniusculus
 Större dallerspindel Pholcus phalangioides
 Kanadagås Branta canadensis
 Slät havstulpan Balanus improvisus
 Spansk skogssnigel Arion lusitanicus
 Nyzeeländsk tusensnäcka Potamopyrgus antipodarum
Möjliga problemarter 55
Mårdhund Nyctereutes procyonoides utgör särskilt hot mot biologisk mångfald, och även
människors hälsa. Den är en storkonsument av fåglar, ägg och groddjur och utgör ett hot
mot dessa. Internationellt sett sprider den rabies, rävens dvärgbandmask Echinococcus
multilocularis och hundens dvärgbandmask, Echinococcus granulosus.
Tallvedsnematoden Bursaphelenchus xylophilus, som skulle kunna orsaka omfattande träddöd i
barrskog. Under de senare åren har arten påträffats vid upprepade tillfällen i importerat eller
infört träemballage.

55
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4 – ÅTGÄRDER
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GENOMFÖRANDE
ANTAGANDE
Naturvårdsplanen med del A-C ska antas av kommunfullmäktige och omfatta perioden
2017-26.
OLIKA DELAR I GENOMFÖRANDET
Åtgärdslista
I del C ges förslag på åtgärder, genomförandetid och kostnad. Den omfattar tiden 2017 till
2026 och redovisas både som Worddokument och Excel. För att naturvårdsplanen ska fylla
sin funktion behöver åtgärdslistan årligen och återkommande behandlas i budgetprocessen.
Av del C framgår vem som är ansvarig för genomförandet. Det är respektive förvaltnings/avdelningschef inom Samhällsbyggnadsförvaltning och Teknik- och fastighetsförvaltning
som ansvarar för att arbetsuppgiften tilldelas en handläggare och att anställda informeras om
naturvårdsplanens innehåll. Kommunchefen ansvarar för att övriga förvaltningar och
kommunala bolag informeras om naturvårdsplanens innehåll.
Externa medel
För mer projektinriktade naturvårdsåtgärder utanför statliga reservat finns möjlighet att söka
Lona-bidrag (Lokala Naturvårdsprojekt), statliga medel som kan ge 50 % av kostnaden.
Prioriterat är vård, restaurering och förvaltning av områden med höga naturvärden,
tillgänglighetsanpassning samt kommunal reservatsbildning. För markförvärv eller
intrångsersättning i bildandet av kommunala naturreservat finns separat anslag – även här
finansiering med 50 %.
Statliga medel genom LOVA (Lokala Vattenvårdsprojekt) kan ges upp till 50 % av
kostnaderna. Syftet med stödet är att det ska generera andra pengar än statliga, det vill säga
kommunala, ideella eller pengar från EU. Det är alltså tillåtet med, till skillnad mot
landsbygdsprogrammet, med finansiering med andra offentliga eller privata medel än statliga.
Om möjligt ska ansökan göras för aktuella projekt i del C.
Fysiska planeringen
Naturvårdsplanen ska beaktas i den fysiska planeringen. Eventuella ingrepp inom eller i
direkt anslutning till i planen redovisade områden ska alltid redovisas till kommunstyrelsen,
diskuteras med kommunekologen och konsekvensbedömas. Förslag ska ges till
försiktighetsmått och kompensationsåtgärder.
Karta
Områdena i naturvårdsplanen ska senast 201 redovisas i ArcGis som ett eget kartskikt. Om
möjligt ska information om områdena länkas till respektive område. Den senare åtgärden bör
vara på plats till 2019.
Databas med information om arter
Nuvarande artportal www.artportalen.se används för registrering av enskilda arter.
Infrastruktur, mark- och byggarbeten
Naturvårdsplanen ska beaktas av alla kommunala förvaltningar och kommunala bolag i den
dagliga planeringen och i fält.
Markägare
Av del C framgår att berörda markägare ska informeras om naturvårdsplanen, om
naturvärdena i områdena.
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Bya- och vägföreningar
De föreningar som är berörda av naturvårdsplanen ska informeras, förslagsvis genom
guidade turer i berörda områden.
Informationsfolder
En enkel informationsfolder ska tas fram till 2017. Naturvårdsplanen och foldern ska även
läggas ut på kommunens hemsida.
UPPFÖLJNING
Översyn av naturvårdsplanen
Planen bör ses över/revideras och aktualiseras av Kommunfullmäktige varje mandatperiod
parallellt med översiktsplanen. Möjligheten att göra mindre revideringar och justeringar bör
delegeras till Samhällsbyggnadschefen att besluta om.
Har åtgärderna genomförts?
Respektive förvaltnings-/avdelningschef inom Samhällsbyggnadsförvaltning och Teknik- och
fastighetsförvaltning ansvarar för uppföljning av åtgärderna och rapporterar till
kommunekologen, som samordnar och årligen rapporterar till kommunstyrelsen i anslutning
till årsbokslutet.
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ORDLISTA
Abiotiska faktorer
Biologisk mångfald

Biotiska faktorer
Biotop

Ekologi
Ekosystem
Ekosystemtjänster

Eutrofiering
Evertebrater
Fotosyntes

Icke levande faktorer som påverkar ekosystem. Kan vara
solljus, temperatur eller nederbörd.
Biodiversitet, dvs. variationen bland levande organismer i alla
miljöer, på land, i sötvatten och i hav, samt de ekologiska
relationer och processer som organismerna ingår i. Den
biologiska mångfalden omfattar tre olika nivåer:
 genetisk variation - skillnader i arvsanlagen mellan och
inom olika arter,
 artdiversitet - antalet arter och individer inom ett
område,
 variation inom och mellan ekosystem och biotoper,
dvs. hela livsmiljöer.
Levande faktorer som påverkar sin omgivning. Detta kan till
exempel vara att ett träd växer upp och påverkar växtligheten
under sina grenar.
Närmast ”naturtyp”, ett landskapsavsnitt med relativt
enhetlig karaktär och struktur, exempelvis en flodmynning,
en alvarmark, en ekhage etc. Alltså miljöer med många
olikartade habitat för växter och djur. ”Miljön som den i
stort uppfattas och benämns av människor.”
Av grekiskans ”oikos” och ”logos”, dvs. läran om huset, en
vetenskap som beskriver sambandet mellan alla levande
organismer och den omvärld de lever i.
Ett dynamiskt komplex av växt-, djur- och
mikroorganismsamhällen och dessas icke-levande miljö som
integrerar som en funktionell enhet.
Den nytta människor har av olika processer i ekosystemet.
Tjänsterna delas in i fyra klasser.
 Produkter: naturresurser såsom näring, rent vatten,
bränsle och byggmaterial m.m.
 Reglerande tjänster: näringsämnens kretslopp m.m.
 Upprätthållande tjänster: exempelvis pollinering av
grödor m.m.
 Kulturtjänster: friluftsliv och naturens estetiska värden
m.m.
Ekosystemtjänster är gratis, men är sårbara och beroende av
oss människor för att bevaras.
Övergödning till följd av exempelvis gödsling.
Djur som saknar ryggrad. Ungefär 97 % av alla djurarter är
evertebrater, exempelvis sniglar, insekter, maneter och
tusenfotingar.
Alla gröna växter kan producera kolhydrater med energi från
solen, vatten och koldioxid från luften. I processen bildas
också vatten och syre som gör att människor och djur kan
leva.
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Främmande arter

Habitat
Hamling
Hydromorfologi
Hävd
Invasiv art
Konnektivitetsteorin

Kärlväxt
Kryptogam
Livskraftig population

Märgelgrav
Naturtyp

Naturligt förekommande
arter

Naturligt
utbredningsområde

Arter som genom någon form av mänsklig aktivitet har
flyttats till ett område utanför det naturliga
utbredningsområdet, dvs. att människan har avsiktligt eller
oavsiktligt överbryggat en barriär t.ex. hav, bergskedja - för
artens naturliga spridning. I det nya utbredningsområdet är
arter att betrakta som främmande, oavsett om de stannar i
introduktionsområdet eller sekundärt sprider sig till andra
områden (ungefär motsatsen till naturligt förekommande
arter).
Levnadsplatsen för en växt- eller djurart eller mer precist
artens levnadsplats under hela eller en del av dess liv.
Betyder att skotten och tunnare grenar klipps av lövträd.
Förr gjordes detta för att djuren skulle få foder.
Förhindring att marker såsom äng växer igen genom
exempelvis slåtter och bete.
En främmande art som saknar naturliga fiender och påverkar
inhemska arter negativt.
Beskriver hur landskapsmönstren måste bilda en ekologisk
infrastruktur (korridorer) mellan isolerade populationer av
djur och växter, för att möjliggöra spridning dem mellan. Det
för att undvika genetisk utarmning och därmed sämre
överlevnad på sikt.
Växter med välutvecklade transportsystem för vatten i
stammar och blad. Viktig anpassning för ett liv på land.
Exempel på kärlväxt är träd, gräs och örter.
Växter som sprider och förökar sig med sporer. De saknar
helt ståndare och pistiller. Exempel på kryptogamer är
mossor, lavar och fräkenväxter.
Population, dvs. en grupp individer av en art inom ett väl
avskiljt område, vars storlek och tillväxt under en lång
förutbestämd tidsperiod är sådan att risken för att den dör ut
och/eller drabbas av negativa inavelseffekter är försumbar.
Vattenfyllda hål i åkermark som uppstod under 1800-talet i
samband med täkt av märgel, dvs. kalkrik lera, för
jordförbättring
Landskapsavsnitt med relativt enhetlig karaktär och struktur,
samt med ett visst växt- och/eller djursamhälle. En naturtyp
kan vara ett större avsnitt av landskapet, t.ex. en hed, mosse,
granskog eller sjö, men det kan också vara ett litet område,
t.ex. en damm eller ett strandparti. En och samma naturtyp
kan innefatta många olika livsmiljöer för växter och djur.
Arter som är spontant etablerade i naturmiljön (inklusive det
äldre odlingslandskapet); dvs. arter som är hemmahörande i
ett område och/eller på naturlig väg har spritt sig till
området. Till naturligt förekommande arter räknas även arter
som haft spontant etablerade bestånd i landet och därefter
återinförts.
En arts naturliga utbredningsområde bör i huvudsak
betraktas som hela det geografiska område arten, under
någon tidsperiod efter senaste nedisningen med ett klimat
som motsvarar dagens och regelbundet, har förekommit
naturligt, utan hjälp av människan. Det exkluderar givetvis
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Nyckelart

Näringskedja

Närsalter
Ogräs
Oligotrof

Population
Slåtter
Succession
Vegetationstyp
Våtmarker
Värdekärnor

inte odlingslandskapets hävdgynnade biotoper och
populationer.
En art som många andra arter är beroende av för att kunna
fortleva.
Speglar samspelet i naturen och hur allt hänger ihop.
Exempel: energi från solen gör att gräset kan producera
socker. Gräset äts sedan upp av en konsument, till exempel
en hare. Haren kan sedan bli uppäten av en räv, som inte blir
uppäten av någon och kallas därför toppkonsument. När
räven dör bryts den ned och näringen frigörs och kan upptas
av gräset igen
Ett mineralämne som utgör näring för levande varelser.
Närsalter är fasta beståndsdelar som lossnat från
jordskorpan.
Växter som växer där de inte är önskvärda. Det betyder att
en och samma växtart kan vara en kulturväxt och ett ogräs.
En oligotrof miljö kännetecknas av långsam tillväxt, låg
ämnesomsättning, och generellt fattig artdiversitet. Ordet
kommer av grekiskan oligos, ”några” och trophikos,
”matning”.
Är en grupp individer av en art som finns inom ett visst
område vid en viss tid. Det gäller såväl växter som djur.
Innebär att gräset slås med en lie eller skära i det manuella
jordbruket eller med en slåtterbalk kopplad till traktorn i det
mekaniska jordbruket.
Förändring inom ett ekosystem som gör att nya växt- och
djursamhällen växer fram.
En karakteristisk sammansättning av växtarter, brukar i regel
namnges med hjälp av en eller två dominerande arter,
exempelvis blåbärsgranskog.
Område där vatten finns nära markskiktet under stora delar
av året
Den del av ett område som utgörs av den skyddsvärda
naturtypen eller en sammanhängande del av den värdefulla
miljö som har stor betydelse för fauna och flora och/eller för
en skyddsvärd naturtyp.
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