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1.  INLEDNING

Kapitlet ger en introduktion till projektet och syftet med natur-
värdesinventeringen. Den använda metoden för naturvärdesin-
ventering beskrivs också. 

Om projektet
Bjuvs kommun planerar att ta fram en detaljplan för framtida tätortsut-
veckling vid Selleberga. Syftet med detaljplanen är att omvandla Findus 
tidigare verksamhets- och produktionsområde till en blandad, förtätad 
stadsdel. Arbetet med framtagandet av detaljplanen föregås av ett kvali-
tetsprogram. Kvalitetsprogrammet utgörs av tre områden, ett program-
område, ett rekreationsområde och en markreserv. Ingen bebyggelse 
planeras i rekreationsområdet. Inventeringsområdet omfattar de båda 
delarna programområde och rekreationsområde. Resultat av fältbesök och 
annan kunskapssammanställning presenteras i denna rapport. 

Syfte med naturvärdesinventeringen
Syftet med naturvärdesinventeringen är att utgöra underlag för kvali-
tetsprogrammet. I inventeringen ingår identifiering och kartläggning av 
strukturer och livsmiljöer som är värdefulla ur naturvårdssynpunkt, men 
också förekomst av naturvårdarter. I uppdraget ingår även att identifiera 
och kartlägga objekt som omfattas av det generella biotopskyddet.

Metodik
Naturvärdesinventeringen har gjorts enligt svensk standard SS 
199000:2014 (SIS Swedish Standard Institute 2014) med ambitionsnivån 
NVI på fältnivå medel och med stöd av teknisk rapport

SIS-TR 199001:2014. Det inne-
bär att naturvärdesobjekt ned 
till en storlek av 0,1 hektar har 
eftersökts och kartlagts i fält. 

N A R U R VÄ R D E

Med naturvärde avses iden här rapporten betydelse 
för biologisk mångfald. 
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Naturvärdet har bedömts i fyra naturvärdesklasser (1, 2, 3 och 4):

• Naturvärdesklass 1 Högsta naturvärde – störst positiv bety-
delse för biologisk mångfald

• Naturvärdesklass 2 Högt naturvärde – stor positiv betydelse 
för biologisk mångfald

• Naturvärdesklass 3 Påtagligt naturvärde – påtaglig positiv 
betydelse för biologisk mångfald

• Naturvärdesklass 4 Visst naturvärde – viss positiv betydelse 
för biologisk mångfald

Området besöktes i fält 2020-04-14. Bedömningarna grundar sig på slut-
satser från fältbesök och annan tillgänglig kunskap om området. Kunskap 
om området har inhämtats från Skogsdataportalen, länsstyrelsen i Skåne 
län, Bjuvs kommuns naturvårdsprogram, samt Artportalen och Obsdata-
basen.

Eftersom inventeringen utfördes tidigt på året kan en del naturvårdsar-
ter ha missats, naturvärdesbedömningarna är därför preliminära. De 
naturvärdesklasser som anges i rapporten är lägsta klass som respektive 
naturvärdesobjekt har, i en del fall kan naturvärdesklassen efter invente-
ring under en annan årstid visa sig vara en nivå högre än vad som anges i 
denna rapport. 

Naturvärdesinventeringen har utförts med tilläggen naturvärdesklass 4, 
generellt biotopskydd och detaljerad redovisning av artförekomst. Tilläg-
get naturvärdesklass 4 innebär att även naturvärdesobjekt med naturvär-
desklass 4 – visst naturvärde – har identifierats och avgränsats. Tillägget 
generellt biotopskydd innebär att objekt i jordbrukslandskapet som om-
fattas av det generella biotopskyddet har identifierats och koordinatsatts 
– bland annat med hjälp av Naturvårdsverkets vägledningar för generellt 
biotopskydd (www.natur- vardsverket.se). Tillägget detaljerad redovisning 
av artförekomst innebär att förekomster av naturvårdsarter har redovisats 
på karta eller med koordinater med en noggrannhet på 10 m till 25 m. 
Det innebär inte att arterna eftersöks noggrannare men att varje påträffad 
förekomst redovisas med större noggrannhet.

För samtliga naturvärdesobjekt har även en bedömning om naturmiljön 
utgör en Natura 2000-naturtyp utförts. Bedömningen har genomförts 
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med hjälp Naturvårdsverkets vägledningar för de naturtyper och arter 
som ingår i EU:s naturvårdsdirektiv och som förekommer i Sverige. För 
en översiktlig beskrivning av dessa naturtyper och ingående karaktärs- och 
typiska arter hänvisas till Naturvårdsverkets hemsida (www.naturvardsver-
ket.se) samt publikationen Svenska naturtyper i det europeiska nätverket 
Natura 2000 (Naturvårdsverket 1997).

Samtliga fynd av naturvårdsarter har rapporterats till Artportalen. De 
redovisas även i bilaga 2.

FIGUR 1 Jätteträd av askEN i den äldre ädellövskogen, objekt 18.
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Inventeringsområde
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FIGUR 2 .Översiktskarta med inventeringsområdet 
vid Selleberga.
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2. NATURMIL JÖER  
OCH NATURVÄRDE

I detta kapitel ges en översiktlig beskrivning av inventerings-
områdets naturmiljöer och naturvärde. Objekt med naturvärde 
redovisas i detalj i Bilaga 1.

Översiktlig beskrivning
Det inventerade området ligger i östra utkanten av Bjuvs tätort och sträck-
er sig mellan Norra Vramsvägen i söder och Gruvmuseet i norr. Området 
utgörs av Findus tidigare verksamhets- och produktionsområde i Selle-
berga och består av åkermark, vall och betesmark, planterade busk- och 
skogsområden, ett äldre skogsbestånd samt Vege å. Området är i västra 
delen plant och i östra delen nordostsluttande ned i Vege ås dalgång. 

Skog
De flesta skogsbestånden är planterade och består av unga till medelålders 
träd. Träden står oftast i raka rader, men det finns också inslag av självsåd-
da träd i dessa bestånd. Dessa planterade skogar består oftast av klibbal, 
skogsek, hägg och lind. Här finns mindre inslag av skogsalmCR, askEN, få-
gelbär, sälg, avenbok och björk. Ett mindre skogsbestånd vid forskningssta-
tionen utgörs av naturlig sekundärskog av flera olika lövträd. I östra delen 
finns ett större sammanhängande stråk av äldre grovstammig ädellövskog 
bestående av främst ask och skogsek. 

Jordbruksmark
All jordbruksmark i inventeringsområdet är näringspåverkad och består 
dels av aktivt odlad åker med raps som i västra delen av området och dels 
av gräsmark som domineras av bredbladiga gräs som hundäxing, timotej 
och ängskavle. Gräsmarken utgörs av vallodlingar och enstaka inhägnade 
betesytor. De flesta diken i åkermarker är numera kulverterade. Rester 
av gamla stenmurar längs skiftesgränser förekommer på ett flertal platser 
i jordsbruksmarken. Bitvis syns bara strödda stenblock, medan de lig-
ger mer strukturerat i andra partier. Stenmurarna omfattas av generellt 
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biotopskydd. I ett flertal skiftesgränser finns också trädrader som omfattas 
av generellt biotopskydd, även om träden inte alltid står i perfekta rader. 
Dessa trädrader utgörs främst av skogsek, men även askEN förekommer.

Vatten
Längs östra gränsen av inventeringsområdet rinner Vege å. Ån har lugnt 
flöde och vid besöket var vattnet lite grumligt. Ån omges på sträckan av 
näringspåverkade gräsmarker och spridda träd av främst pil och buskage 
av slån och hagtorn. I Bjuvs kommuns naturvårdsprogram bedöms ån ha 
påtagligt naturvärde. I dalgången längs Vege å finns flera småvatten, både 
grävda dammar och mer eller mindre tillfälliga vatten i svackor i terräng-
en. Småvattnen omfattas av generellt biotopskydd. 

FIGUR 3 Åkermarken omges ofta av trädrader av ek eller ask liksom av slån- och hagtornsbuskage.
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FIGUR 4 Stenmursrest av stora block längs en trädrad av ek. Båda omfattas av 
generellt biotopskydd.

Naturvärde
I det inventerade området identifierades 10 objekt med naturvärdesklass 3 
(påtagligt naturvärde). Dessa finns redovisade på karta i figur 5 och be-
skrivs i detalj i bilaga 1. 

De områden som har bedömts till klass 3 är Vege å, två dammar, ett kärr/
igenväxt damm, en damm med omgivande grov ask, tre trädrader av 
skogsek och ask, ett skogsbestånd av äldre skogsek och ask samt ett skogs-
bestånd av sekundär lövskog. De områden som bedömts till klass 4 är 
buskridåer av slån och hagtorn, planterade buskmarker och skogsbestånd 
samt poppelalléer. Inga objekt har bedömts hålla naturvärdesklass 1 (hög-
sta naturvärde) eller naturvärdesklass 2 (högt naturvärde). Av resterande 
inventeringsområde bedöms åkrar, vallodlingar och andra näringspåver-
kade gräsmarker, ruderatytor utan någon tydlig vegetation och hårdgjorda 
ytor ha lågt naturvärde. Sammantaget bedöms ca 2/5 av det inventerade 

området hysa någon form av naturvärde. 

Generellt biotop-
skydd
Bland de biotoptyper som omfat-
tas av det generella biotopskyd-
det har följande identifierats 
inom inventeringsområdet:  5 
stenmurar,  2 stenrösen, 2 öppna 
diken (varav ett strax norr om in-
venteringsområdet), 6 småvatten 
samt 7 trädalléer. Totalt har 22 
biotopskyddsområden identifie-
rats. Biotopskydd utgör viktiga 
strukturer och livsmiljöer för 
många arter och bidrar därmed 
positivt till den biologiska mång-
falden.   
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FIGUR 5 Kartan visar de naturvärdesobjekt och generella 
biotopskydd som identifierades vid naturvärdensinvente-
ringen.
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Skyddad natur och omgivande landskap
Tidigare kända naturvärden i de närmaste omgivningarna:

Vege å bedöms i Bjuv kommuns naturvårdsprogram vara av påtagligt 
naturvärde bland annat beroende på god förekomst av öring och lax.

Vid ängs- och betesmarksinventeringen (2002-2004) identifierades ett 
gräsmarksobjekt (C5D-EYR) längs Vege å. I noteringarna nämns att om-
rådet var igenväxt, ohävdat och planterat och bedömdes som ej aktuellt 
för restaurering. Tio mindre objekt ligger också söder om inventeringsom-
rådet inom 2 km radie, men samtliga bedömdes 2002 som ej aktuella för 
restaurering.

Ett stort riksintresse för naturvård kallat Söderåsen med vattendrag och 
Jällabjär (riks-ID 12048) omfattar östra halvan av inventeringsområdet, 
den del som avses vara rekreationsområde.

En liten sumpskog ligger vid Åbromölla ca 2 km sydost om inventerings-
området.

Inga andra kända naturvärden ligger inom 2 km radie. Längs Söderåsens 
västra kant vid Vrams Gunnarstorp, drygt 2 km öster om inventeringsom-
rådet, ligger flera nyckelbiotoper och biotopskyddsområden samt natur-
vårdsområdet Hjorthagen.

I de närmaste omgivningarna finns liknande naturvärden som i invente-
ringsområdet. Det utbredda åkerlandskapet fortsätter åt öster, nordost och 
sydost. Längs Vege ås dalgång finns mindre skogsbestånd och småvatten 
både åt nordväst och sydost om inventeringsområdet. Sammanfattningsvis 
är bedömningen att de naturvärden som finns i inventeringsområdet också 
finns i de närmaste omgivningarna. 
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Nyckelbiotoper Skogsstyrelsen
Sumpskogar Skåne
Biotopskydd (skogliga)
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FIGUR 6 Kartan visar tidigare kända naturvärden 
kring inventeringsområdet.
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3. ARTER

I det här kapitlet beskrivs förekomst av arter i inventeringsom-
rådet. Fokus ligger på fridlysta och andra naturvårdsintressanta 
arter. 

Fridlysta arter
I det inventerade området noterades äggsamlingar av vanlig groda i en 
anlagd damm. Många groddjur är minskande i landet och vanlig groda 
är en av dem som drabbats av dränering av våtmarker och effektiviserat 
jordbruk. Vanlig groda är skyddad enligt artskyddsförordningen 6§.

En hona av brun kärrhök noterades vid en igenväxt damm i Vege ås dal-
gång. Nämnas kan att också en hane av arten observerades utanför inven-
teringsområdet utmed Norra Vramsvägen, ca 600 m sydost om den förra 

observationen.

Röd glada noterades cirklande 
över Vege ås dalgång och öppna 
fält vid ett par platser.

StareVU observerades sjunga från 
trädraden av ek, objekt 2. Arten 
häckar gärna i ihåliga träd.

KrickaVU noterades med 18 ex 
respektive 3 ex i ett par av dam-
marna. Det rör sig endast om 
rastande individer. 

Vid Vege å finns artfynd sedan 
tidigare av fjällvråkNT, ormvråk, 
kungsfiskareVU, gulsparvNT, sång-
lärka, ärtsångareNT, törnskata, 
gräshoppssångare, buskskvät-
taNT, rörsångareNT, sävsparvNT, 
entitaNT, gråtrutVU, brun gladaEN, 
gråkråkaNT, sångsvan, blå kärr-

A R T S K Y D D S F Ö R O R D N I N G E N 

Artskyddsförordningen är en lagstiftning som 
bland annat innebär fridlysning av ett antal arter. 

Till förordningen hör två listor med arter, bilaga 1 
och 2. Förenklat kan man säga att alla de listade 
arterna är fridlysta, d.v.s. man får inte samla in, 
skada eller döda de listade arterna. För arterna i 
bilaga 1 är dessutom arternas livsmiljöer skyd-
dade och får inte förstöras.

Artskyddsfördningen införlivar EU:s art- och habi-
tatdirektiv samt fågeldirektiv i svensk lagstiftning.

FÅ G L A R

Artskyddsförordningen omfattar alla vilda fåglar. 
Här har dock endast de arter som markerats med 
B i förordningen samt de som är upptagna på den 
nationella rödlistan tagits med. Detta är i linje 
med Naturvårdsverkets handbok för Artskyddsför-
ordningen. 
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hökNT,  gravandNT, svartvit flugsnappareNT, björktrastNT, duvhökNT, drill-
snäppaNT, gröngöling, spillkråkaNT, strömstare, rödvingetrastNT, grönfinkEN, 
pilgrimsfalkNT, sädgås, havsörnNT.

Vid Vege å finns också en obser-
vation vardera av skogsödla och 
sträckande större brunfladder-
mus. Skogsödla är skyddad enligt 
artskyddsförordningen 6§ och 
större brunfladdermus av §4.

Från västra delen av invente-
ringsområdet finns äldre fynd av 
flodsångareNT och vaktelNT. Båda 
dessa fynd har mycket svag nog-
grannhet.

Fåglarna skyddas enligt art-
skyddsförordningen 4§.  

Andra naturvårds-
intressanta arter
Vid naturvärdesinventeringen 
påträffades endast ett fåtal andra 
naturvårdsintressanta arter; hålnunneörtNT noterades i sekundär lövskog 
och tillhörande vägkant. Guldlockmossa noterades i mindre mängd på en 
grov poppel. Murgröna noterades klänga i ett par unga träd i södra delen 
av inventeringsområdet. Ett par allmänna arter av knappnålslavar, grön 
spiklav och rostfläckig nållav noterades på äldre ek och ask. 

Sedan tidigare finns fynd av desmeknoppNT och smånunneört strax öster 
om objekt 18. Troligen är minst ett av fynden gjorda i objektet. I samma 
objekt finns fynd av betesgynnade arter som gulmåra, brudbröd och teve-
ronika. I objekt 19 finns fynd av rödklint. Av insekter kan grön sandjägare 
nämnas.

R Ö D L I S TA N

Rödlistan är en redovisning av arters relativa risk 
att dö ut från det område som rödlistan avser, i 
vårt fall Sverige. Även vanliga arter kan bli rödlis-
tade om deras populationer befinner sig i kraftig 
minskning.

Rödlistan är uppdelad i sex olika kategorier, var 
och en med sin ofta använda förkortning: kun-
skapsbrist (DD), nationellt utdöd (RE), nära hotad 
(NT), sårbar (VU), starkt hotad (EN) och akut hotad 
(CR). Arter i de tre sistnämnda kategorierna kallas 
med en gemensam term för hotade arter. I denna 
rapport redovisas arter i dessa tre kategorier samt 
arter som är nära hotade (NT).

Den svenska rödlistan tas fram av Artdataban-
ken enligt internationella kriterier och revideras 
regelbundet. Den senaste rödlistan publicerades 
22 april 2020.

Rödlistan innebär i sig inget juridiskt skydd. Dä-
remot är listan ett viktigt hjälpmedel för att göra 
naturvårdsprioriteringar, i arbetet med att nå Sve-
riges miljömål, däribland Ett rikt växt och djurliv.
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FIGUR 7 Äggsamlingar av vanlig groda i objekt 13.

FIGUR 8 HålnunneörtNT i objekt 1.
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4.  SAML AD BEDÖMNING

I detta kapitel redovisas en samlad bedömning av områdets na-
turvärde.

Naturen inom inventeringsområdet är starkt påverkad av jordbruket och 
Findus verksamhet. All jordbruksmark är näringspåverkad och saknar 
naturlig vegetation, borsett från mellanliggande buskridåer. Även sträckan 
utmed Vege å är påverkad av näring, vilket innebär att växtligheten utmed 
ån domineras av ett fåtal allmänna arter. Vege å är ändå ett värdefullt 
vatten som har bestånd av både öring och lax och bedöms ha påtagligt 
naturvärde.

Småvattnen i inventeringsområdet består både av grävda dammar och av 
naturliga vattensamlingar i terrängsvackor. Ett par av dammarna är helt 
igenväxta av bredkaveldun, skogssäv och bladvass och är mer att betrakta 
som tillfälliga vatten eller kärr. Andra dammar är öppna med bara en 
smal bård av vegetation. De flesta har klart vatten och botten av lera eller 
tunt förnalager. Småvattnen omfattas av generellt biotopskydd och utgör 
viktiga livsmiljöer för groddjur, fåglar och insekter. De större dammarna 
bedömdes ha påtagligt naturvärde.

Planteringar av både inhemska och exotiska buskar varvas med trädplan-
teringar i raka rader. Både buskridåer och de mer utbredda buskplante-
ringarna har ett visst naturvärde då de utgör skydd för fåglar, däggdjur 
och groddjur och har rik blomning under vår och sommar vilket lockar till 
sig insekter. Trädplanteringarna ger också skydd åt djuren och här finns 
en del död klenved som kan ge livsutrymme åt vednedbrytande svampar. 

Det äldre beståndet av friväxande skogsek och ask nordsluttningen till 
dalgången har däremot minst påtagligt naturvärde beroende på trädens 
ålder och god tillgång på grov död ved. Här finns sannolikt utrymme för 
epifyter och vedsvampar, liksom vårflora i de lundartade partierna. 

Av trädraderna i jordbruksmark är raderna av skogsek och askEN de mest 
värdefulla. Dels beroende på att de är inhemska trädslag och dels då de 
båda utgör bra substrat för epifyter när de kommit upp i ålder. Stickprov 
visade inte på några direkta naturvårdsarter på träden, men förutsätt-
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ningarna finns. Det finns dock andra faktorer som kan inverka negativt på 
epifytfloran men som inte alltid är uppenbara; till exempel vindutsatt läge, 
stamskuggning från buskar, men också besprutning och gödsling i jordbru-
ket. Oavsett detta är de grova solbelysta ädellövträden värdefulla och kan 
ha stor betydelse för insekter som lever i ihåliga stammar, men också för 
fladdermöss, fåglar med flera. Trädraderna utgör allér i ett öppet landskap 
och omfattas av generellt biotopskydd och har påtagligt naturvärde.

Poppelalléerna bedöms ha visst naturvärde, men trädslaget får betraktas 
som exotiskt, är inte särskilt benäget att få stamhåligheter och har i regel 
svagt utvecklad epifytflora. Alléerna omfattas av generellt biotopskydd.

Överlag var det ont om naturvårdsarter i inventeringsområdet, vilket del-
vis har att göra med att området är starkt präglat av storskaligt jordbruk 
och planteringar men det kan delvis också ha att göra med att invente-
ringen utfördes så tidigt på säsongen, innan de flesta kärlväxter kommit 
igång ordentligt.

Ungefär två femtedelar av inventeringsområdet har bedömts ha natur-
värde inom någon naturvärdesklass och knappt en femtedel har bedömts 
hysa påtagligt naturvärde. De objekt som det är mest angeläget att bevara 
är de som har bedömts till naturvärdesklass 3 påtagligt naturvärde. De 
flesta av dessa ligger i det planerade rekreationsområdet och kommer san-
nolikt inte att påverkas. De objekt av påtagligt värde som ligger i program-
området och som riskerar att påverkas är objekt 1 (sekundär lövskog) och 
2 (trädrad av ek). Programområdet bör utformas så att påverkan på dessa 
naturvärdesobjekt blir så liten som möjligt. 

Det inventerade området är en del av ett större område med liknande 
naturmiljöer som domineras av jordbruksmark och Vege ås dalgång. Det 
medför att de arter som förekommer i området sannolikt även förekom-
mer i omgivningarna. För de skyddade och fridlysta arter som finns i 
området görs bedömningen att de varken har tätare förekomster i det 
inventerade området än utanför.
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B I L A G A  1 : 
N AT U R VÄ R D E S O B J E K T

I denna bilaga beskrivs de objekt som vid naturvärdesinvente-
ringen bedömdes ha ett naturvärde i naturvärdesklass 1-4. Ob-

jekten redovisas på karta i figur 5. 

1 Sekundär lövskogsdunge

Beskrivning: Lövskogsdunge av ung till medelålders lönn, alm, björk, 
fågelbär och sälg på plan frisk mark som tidigare varit åker. Några äldre 
träd av hästkastanj förekommer också. Ett fåtal grova sågstubbar avslöjar 
att det stått några äldre träd på platsen före denna trädgeneration. Det 
förekommer ganska rikligt med död klenved i norra delen av objektet. I 
buskskiktet växer främst nyponros, hassel och fläder. Marken täcks delvis 
av lågörtsflora med svalört, skuggveronika, nejlikrot, vårstjärna, löktrav 
och vitsippa. HålnunneörtNT är ganska välspridd längs östra kanten mot 
vägen, men det finns också enstaka plantor spridda i skogsdungen. Ett 
blåmespar noterades inspektera bohål i en kastanj. Även gärdsmyg, bofink 
och koltrast noterades. Skogsdungen är mycket nedskräpad.

Natura 2000-naturtyp: -

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde

Motivering: Lövskog med god trädslagsvariation, några äldre träd, bitvis 
buskskikt samt ganska riklig förekomst av klenved ger visst biotopvärde. 
Förekomst av hålnunneörtNT ger visst artvärde.

2 Trädrad av skogsek

Beskrivning: Trädrad av äldre och ofta grovstammig skogsek som står 
ojämnt placerade i skiftesgräns mellan vallodlingar. Raden kantas på båda 
sidor av hagtorn, slån och bitvis lövsly. Epifytfloran på träden är trivial 
med bl.a. färglav, skrynkellav, stiftbrunlav, gulkantad dagglav och mjöl-
lavar. Markfloran är sparsam med bl.a. nejlikrot, kirskål och bredbladiga 
gräs. En stareVU sjöng från den södra trädraden och kan mycket väl har 
hittat ett bohål i något av träden. Längs trädraden ligger rester av en sten-
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FIGUR 9 Objekt 1. Sekundär lövskog på plan mark.

FIGUR 10 Objekt 2. Trädrad av äldre skogsek som omfattas av generellt bio-
topskydd.
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mur av stora block. Muren omfattas av generellt biotopskydd. En del sten 
har säkert tippats i skiftesgränsen efterhand som åkern har behövt rensas. 
Trädraden utgör en allé i ett öppet landskap och omfattas också av gene-
rellt biotopskydd.

Natura 2000-naturtyp: -

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde

Motivering: Äldre grovstammiga ekar i trädrad som omfattas av biotop-
skydd, murrest som omfattas av generellt biotopskydd samt en bård av 
buskar som ger skiktat bryn innebär påtagligt biotopvärde. Förekomst av 
stareVU ger ett visst artvärde. 

3 Slånridå

Beskrivning: En buskridå som domineras av slån med mindre inslag av 
hagtorn och lövsly. Buskaget utgör gräns mellan gräsmark/åkermark och 
en mindre väg. Markfloran är sparsam och består bl.a. av smultron, skugg-
veronika och nejlikrot. Objektet består av fyra delar: 3a, 3b, 3c, 3d. Den 
sista delen 3d är en slån- och hagtornsridå som löper vinkelrät mot övriga 
och har glest inslag av medelålders ask.

Natura 2000-naturtyp: -

Naturvärdesklass: 4 Visst naturvärde

Motivering: Ett visst biotopvärde ligger i att buskaget är rikblommande 
under våren och därmed har betydelse för insekter men också som gömsle 
för smådjur. Artvärdet är obetydligt.

4 Buskmark med lövsly

Beskrivning: Längs västra sidan står en tät rad av planterad hagtorn. 
Innanför denna har en buskmark växt igen och är bitvis helt oframkomlig. 
Här växer slån, hagtorn, fläder, vresros, spirea och unga träd av främst 
sälg och asp. Några medelålders till äldre sälgar förekommer också. I nor-
ra delen står en mångstammig och vidkronig solitär sälg. Längs östra sidan 
växer rikligt med brännässla vilket tyder på gödningspåverkan från intillig-
gande åkermark. Talgoxe, blåmes och gärdsmyg noterades i objektet.

Natura 2000-naturtyp: -
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FIGUR 11 Objekt 3. Buskridå av slån med inslag av hagtorn.

FIGUR 12 Objekt 4. Tätt lövsly i östra kanten av buskmarken.
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Naturvärdesklass: 4 Visst naturvärde

Motivering: Den täta buskmarken kan ha betydelse för tättingar och rikligt 
blommande buskar kan också ge ett rikt insektsliv. Negativt är inslag av 
exotiska växter, där bl.a. den invasiva arten vresros riskerar att sprida sig. 
Sammantaget ger detta ett visst biotopvärde. Artvärdet är obetydligt.

5 Poppelalléer

Beskrivning: Alléer av medelålders till äldre, tämligen grovstammig pop-
pel. Längs alléerna växer också buskage av hagtorn med inslag av slån 
och nyponros. Epifytfloran på träden är svagt utvecklad och bestående av 
allmänna arter. På ett av träden noterades guldlockmossa, grynig ägglav, 
lekania, reffelsprickling och kranslav. Objektet består av två delar 5a och 5 
b som löper parallellt längs södra och norra sidan av industribyggnaderna. 
Alléerna omfattas av generellt biotopskydd.

Natura 2000-naturtyp: -

Naturvärdesklass: 4 Visst naturvärde

Motivering: Alléer som omfattas av biotopskydd ger visst biotopvärde. 
Negativt är trädslaget som är exotiskt och därmed i regel saknar någon 
värdefull epifytflora. Artvärdet är obetydligt.

6 Planterade buskmarker

Beskrivning: Tätt igenväxta och till stora delar ogenomträngliga buskplan-
teringar med bl.a. hagtorn, spirea, nyponros, måbär, skogstry, fläder, slån, 
ung ek och sälg. Små bestånd av ung ädelgran förekommer också. Mark-
floran är sparsam och består främst av bredbladiga gräs, nejlikrot och 
skuggveronika. Ett mindre bestånd av vitplister noterades också. Objektet 
består fyra delar 6a, 6b, 6c, 6d. En del ask har spridit sig till 6d som grän-
sar till skogsmark. Fåglar som noterades i buskmarken var steglits, talgoxe, 
fasan och större hackspett. 

Natura 2000-naturtyp: -

Naturvärdesklass: 4 Visst naturvärde

Motivering: Buskmarken har rik blomning och är därmed attraktiv för 
insekter vilket medför en födoresurs för tättingar. Den bedöms därför ha 
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FIGUR 14 Objekt 6. Täta planterade buskmarker som växt igen.

FIGUR 13 Objekt 5. Äldre högstammig poppelallé.
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ett visst biotopvärde trots att den är planterad och har inslag av exotiska 
växter. Artvärdet är obetydligt.

8 Trädrad av ask

Beskrivning: Kort trädridå av äldre askEN i nordostsluttning. Flera av 
askarna är hålträd och ett fågelnäste noterades i en öppet ihålig stam. Epi-
fytfloran på träden består av allmänna arter. Längs trädraden växer också 
hagtorn och nyponros. Resterna av en stenmur som omfattas av generellt 
biotopskydd löper utmed trädraden. Trädraden av askEN utgör en allé i ett 
öppet landskap och omfattas av generellt biotopskydd.

Natura 2000-naturtyp: -

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde

Motivering: Äldre askar med ihåliga stammar, glest buskskikt och både 
stenmursrest och allé som omfattas av generellt biotopskydd ger påtagligt 
biotopvärde. Artvärdet är obetydligt.

9 Vege å

Beskrivning: Vege å är på sträckan ca 5-10 m bred, troligen meterdjup och 
har lugnflytande, lite grumligt vatten. Svämzonen längs ån utgörs oftast av 
sank lerjord beväxt med bredkaveldun och bladvass. I ån bildas på några 
platser små lerbankar beväxta med samma arter.  På omgivande fastmark 
växer spridda träd av pil och sälg i varierande ålder och en trivial markflo-
ra främst bestående av brännässla, svalört och bredbladiga gräs. En del av 
pilarna är grova och växer liggande. Korta sträckor förekommer buskage 
av slån och hagtorn. Omgivande gräsmarker är näringspåverkade och 
domineras helt av bredbladiga gräs. Eldticka och blygrå brödkorgssvamp 
noterades på en pilstubbe. Fåglar som observerades längs ån var gärds-
smyg och ett gräsandspar. Enligt VISS har ån måttlig ekologisk status, 
naturlig härkomst, men uppnår ej god kemisk status. Åsträckan omfattas 
av ett objekt som inventerades i Ängs- och betesmarksinventeringen 2002, 
men som bedömdes som ej aktuell för restaurering. I Bjuvs kommuns na-
turvårdsprogram bedöms Vege å ha påtagligt naturvärde. Enligt program-
met har ån god förekomst av öring och lax.

Natura 2000-naturtyp: -
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FIGUR 15 Objekt 8. Trädrad av äldre ask i nordostsluttning.

FIGUR 16 Objekt 9. Vege å kantas glest av äldre liggande pilar.
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Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde

Motivering: Ån har både morfologiskt påverkan och för mycket förore-
ningar men har ändå stor betydelse för djurlivet i dalgången. Loppet är 
svagt meandrande och ån kantas av glest spridda träd och buskar vilket 
bidrar till skydd i ett öppet landskap. Biotopvärdet är påtagligt. Känd 
förekomst av öring och lax ger ett visst artvärde.

10 Planterad lövskog av klibbal och skogsek

Beskrivning: Ungskog av planterad klibbal och skogsek, där träden står 
i raka rader. Det förekommer måttligt med klena lågor. Markfloran be-
står av bl.a. nejlikrot, flädervänderot, brännässla och svalört. Gärdssmyg 
noterades sjungande i objektet och en flock om ca 80 ringduvor landade 
tillfälligt i skogen. I västra delen av skogen har en liten damm bildats med 
fast förnabotten och klart vatten. I södra kanten av skogen ligger en lite 
större damm, se objekt 11.

Natura 2000-naturtyp: -

Naturvärdesklass: 4 Visst naturvärde

Motivering: Skog med måttlig förekomst av klenved ger lite variation i 
landskapet och ger skydd åt bl.a. fåglar och däggdjur och kan dessutom 
fungera som övervintringsplats för groddjur. Detta ger visst biotopvärde. 
Artvärdet är obetydligt.

11 Damm i skogsbryn

Beskrivning: En liten översvämmad damm som bildats i en svacka mellan 
planterad ungskog och öppen gräsmark. Botten består av fastmark med 
lövförna och vattnet är klart. I vattnet växer några pilar och norra halvan 
av dammen kantas av ung klibbal. Kring dammen växer mest bredbladiga 
gräs. En slang genom skogen anknyter dammen med Vege å. Vid besöket 
cirklade 18 krickorVU gång på gång över dammen och fyra av dem gick 
slutligen ned i den. Dammen är ett småvatten och omfattas av generellt 
biotopskydd.

Natura 2000-naturtyp: -

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde
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FIGUR 17 Objekt 10. Ung planterad skog av klibbal och skogsek.

FIGUR 18 Objekt 11. Översvämmat småvatten i skogsbryn med en del träd 
växande i vattnet.
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Motivering: Småvatten som omfattas av generellt biotopskydd och som 
har betydelse för rastande fåglar och potentiellt för groddjur ger påtagligt 
biotopvärde. Artvärdet är obetydligt.

12 Trädrad av äldre skogsek

Beskrivning: Trädrad av äldre skogsek i nordostsluttning. I den norra 
halvan finns inslag av äldre asp med spår av hamling, men också friväx-
ande ung asp och sälg, liksom ett parti med planterad hassel. Epifytfloran 
på träden består av allmänna arter. Trädraden kantas av hagtorn, slån och 
nyponros. Längs trädraden löper också rester av en stenmur som omfattas 
av generellt biotopskydd. Trädraden utör en allé i ett öppet landskap och 
omfattas av biotopskydd.

Natura 2000-naturtyp: -

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde

Motivering: Äldre grovstammig skogsek, inslag av hamlad asp, viss skikt-
ning med buskage samt stenmursrest  och allé som omfattas av generellt 
biotopskydd ger påtagligt biotopvärde. Artvärdet är obetydligt.

13 Anlagd damm

Beskrivning: Anlagd damm som kantas av en smal bård av viden men 
också ett par större buskage av slån och hagtorn vid norra sidan. Vattnet 
är klart, bottnen är lerig med ansamling av lövförna och den blir snabbt 
djup från kanten. Lite bredkaveldun och bladvass växer längs kanterna. 
En större flytande äggsamling av den fridlysta arten vanlig groda notera-
des i västra kanten av dammen. 3 krickorVU rastade i vattnet. Ett rörhöne-
par noterades också i lämplig häckbiotop för arten. Sedan tidigare finns 
fynd av bl.a. kungsfiskareVU och brun kärrhök från platsen, men med svag 
noggrannhet (400 m) på fynden.

Natura 2000-naturtyp: -

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde

Motivering: Småvatten som omfattas av generellt biotopskydd och som 
har betydelse för fåglar och groddjur ger påtagligt biotopvärde. Förekomst 
av vanlig groda som är en fridlyst art och sannolikt häckande rörhöna ger 
visst artvärde.
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FIGUR 19 Objekt 12. Ojämn trädrad av äldre skogsek och inslag av asp.

FIGUR 20 Objekt 13. Anlagd damm som kantas av viden och slånbuskage.
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14 Mindre damm och grova askar

Beskrivning: Liten damm omgiven av 8 grovstammiga askar. Norrut från 
dammen löper en kil med buskage av slån, fläder, hagtorn och skogstry. 
Dammen har lerig botten och lite grumligt vatten. I kanten växer glest 
med bladvass och lite andmat flyter på ytan. Dammen gränsar till gräs-
mark och omfattas av generellt biotopskydd. Askarna har allmän epifyt-
flora.

Natura 2000-naturtyp: -

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde

Motivering: Småvatten som omfattas av generellt biotopskydd och som 
kan ha  betydelse för groddjur, samt förekomst av flera grova askar och 
skyddande buskage med skiktat skogsbryn ger påtagligt biotopvärde. 
Artvärdet är obetydligt.

15 Planterade lövskogar av hägg

Beskrivning: Unga planterade lövskogar av flerstammig hägg med inslag 
av bl.a. skogsalm, fågelbär, ask och avenbok. Träden står i raka rader och 
marken är frisk. Det förekommer ganska mycket död klenved. Markfloran 
är sparsam och består främst av nejlikrot. Objektet består av tre delar 15a, 
15b och 15 c.

Natura 2000-naturtyp: -

Naturvärdesklass: 4 Visst naturvärde

Motivering: Skog med förekomst av klenved bidrar till variation i landska-
pet och ger skydd åt bl.a. fåglar och däggdjur och kan dessutom fungera 
som övervintringsplats för groddjur. Detta ger visst biotopvärde. Artvärdet 
är obetydligt.

16 Trädrad av skogsek och ask

Beskrivning: Trädrad av äldre skogsek och askEN som kantas av hagtorn. 
Trädraden omges åt öster av ung tät planterad skog som är igenväxande 
och åt väster av en tät buskmark med inslag av självsådda askar. Hålträd 
av ask förekommer i trädraden. Epifytfloran består av allmänna arter. 
Längs trädraden löper en stenmursrest som omfattas av generellt biotop-
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FIGUR 21 Objekt 14. Mindre damm som omges av äldre ask och buskar av 
slån och hagtorn.

FIGUR 22 Objekt 15. Ung planterad lövskog av främst hägg.
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skydd. Då intilliggande buskmark bedöms vara planterad jordbruksmark, 
gränsar trädraden till jordbruksmark och omfattas därmed av generellt 
biotopskydd. 

Natura 2000-naturtyp: -

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde

Motivering: Äldre ädellövträd av skogsek och askEN med inslag av hålträd, 
glest buskskikt och stenmursrest som omfattas av generellt biotopskydd ger 
påtagligt biotopvärde. Artvärdet är obetydligt.

17 Planterad lövskog av skogsek och klibbal

Beskrivning: Ung planterad lövskog av skogsek och klibbal med inslag av 
björk och sälg på frisk mark. Skogen är bitvis tät med mycket slyuppslag 
och ett buskskikt av främst skogstry och nyponros. Markfloran består av 
bl.a. svalört, nejlikrot och bredbladiga gräs.

Natura 2000-naturtyp: -

Naturvärdesklass: 4 Visst naturvärde

Motivering: Skog som bidrar med skydd åt bl.a. fåglar och däggdjur och 
kan fungera som övervintringsplats för groddjur vilket ger visst biotop-
värde. Artvärdet är obetydligt.

18 Äldre ädellövskog av ask och skogsek

Beskrivning: Äldre ädellövskog av grovstammig askEN och skogsek i nord-
ostsluttning på frisk till fuktig mark. Flera av träden är i jätteträdsklass. 
Många askar har fallit, särskilt i de fuktigare delarna av skogen, och bidrar 
till variationen som grova lågor i öppna stora gläntor. Det finns spår av av-
verkning, troligen har riskabla träd tidigare plockats ned av säkerhetsskäl 
då det löper flera stigar genom området som används ganska flitigt av när-
boende. Längs foten av sluttningen löper ett kärr och många av askarna 
har dött här och har fallit eller är på väg att falla. Vid inventeringstillfället 
var det starka vindar och riskabelt att vistas i denna skog och ett par träd 
hade precis fallit över stigen. Skogen inventerades därför bara översiktligt 
med några stickprov. Bitvis är buskskiktet tätt med skogstry, fläder och 
hagtorn. Markfloran består oftast av svalört, vitsippa och bredbladiga 
gräs. I södra delen av området är marken helt täckt av vitsippa och här 
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FIGUR 23 Objekt 16. Trädrad av äldre skogsek och askEN mellan ungskog och 
buskmark.

FIGUR 24 Objekt 17. Ung tät lövskog med bl.a. klibbal, skogsek och björk.
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växer också mycket hassel vilket ger en lundartad naturtyp. Epifytfloran på 
träden tycks mest bestå av allmänna arter. Några epifyter som noterades 
är rostfläckig nållav, grön spiklav och trubbskruvmossa. På fläder notera-
des gelésvampen judasöra. Av fåglar noterades gärdsmyg sjunga på ett par 
platser i skogen. Sedan tidigare finns fynd av den fridlysta arten gullviva, 
den rödlistade desmeknoppNT och betesmarksväxter som gulmåra, brud-
bröd och teveronika. I Bjuvs kommuns naturvårdsprogram ingår skogen i 
objektet med Vege å och dess omgivningar som bedöms vara av påtagligt 
naturvärde.

Natura 2000-naturtyp: 9160 Näringsrik ekskog

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde

Motivering: Rikligt med grova träd, några jätteträd, god förekomst av 
grova lågor, bitvis fuktig mark, delvis lundartat och med buskskikt vilket 
sammantaget ger påtagligt biotopvärde. Äldre fynd av bl.a. den fridlysta 
arten gullviva, men också sentida fynd av desmeknoppNT och flera betes-
gynnade kärlväxter visar på ett visst artvärde. Klassningen av denna skog 
är minimum. En fokuserad artinventering kan sannolikt visa på fler natur-
vårdsarter som då skulle höja klassningen till högt naturvärde.

19 Kärr, igenväxt damm

Beskrivning: Avlångt blött kärr täckt av bredkaveldun, skogssäv och en del 
bladvass. Kärret har varit en damm som helt växt igen och bara har små 
fläckar av öppet vatten i vegetationen. Längs södra kanten av kärret anslu-
ter en äldre ädellövskog (objekt 18) dominerad av grov ask där många av 
träden närmast kärret har dött, troligen på grund av tidvis översvämning. 
Längs norra sidan omges kärret av näringspåverkad gräsmark. Flera upp-
byggda jordvallar skiljer kärret från gräsmarksytan. Kärret har sank lerig/
gyttjig botten. I ytterkanterna växer bl.a. veketåg, rosendunört och strätta. 
Tidigare har betesmarksväxten rödklint noterats här. Vid besöket lyfte en 
hona av brun kärrhök från kärret. Även en skogssnäppa höll till i kärret.

Natura 2000-naturtyp: -

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde.

Motivering: Kärr som fortfarande kan ses som småvatten och därmed om-
fattas av generellt biotopskydd trots igenväxningen. Då groddjur ännu kan 
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FIGUR 25 Objekt 18. Äldre ädellövskog av ask och skogsek. I södra delen lund-
artad med hassel och våraspekt.

FIGUR 26 Objekt 19. Igenväxt damm som numera kan betraktas som ett blött 
kärr täckt av bredkaveldun och skogssäv.
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använda kärret för lek bedöms det ha påtagligt biotopvärde. Förekomst av 
brun kärrhök och skogssnäppa i häckningstid ger visst artvärde.

20 Planterad lövskog av klibbal

Beskrivning: Ung lövskog av planterad klibbal med inslag av lind. Träden 
står i raka rader. Marken är frisk och svalört dominerar fältskiktet.

Natura 2000-naturtyp: -

Naturvärdesklass: 4 Visst naturvärde

Motivering: Skogen ger visst skydd åt bl.a. fåglar och däggdjur och kan 
dessutom fungera som övervintringsplats för groddjur. Detta ger visst bio-
topvärde. Artvärdet är obetydligt.

21 Planterad lövskog

Beskrivning: Ung planterad lövskog av lind, ask, klibbal m.fl. Under 
träden växer ett glest buskskikt av hagtorn skogstry och fläder. Marken 
är frisk och täcks bara delvis av svalört, skuggveronika och mossor. Längs 
åkerkanten växer en buskridå av nyponros, olvon och hagtorn.

Natura 2000-naturtyp: -

Naturvärdesklass: 4 Visst naturvärde

Motivering: Skogen har utvecklat buskskikt och skiktat bryn mot åkern. 
Den erbjuder skydd åt bl.a. fåglar och däggdjur vilket ger visst biotopvär-
de. Artvärdet är obetydligt.
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FIGUR 27 Objekt 20. Ung planterad lövskog av klibbal.

FIGUR 28 Objekt 21. Ung lövskog med buskbryn mot åkern.
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B I L A G A  2:  F Y N D  AV 
N AT U R VÅ R D S A R T E R

I denna bilaga redovisas fynd av de naturvårdsintressanta arter 
som påträffades under inventeringen. 

TABELL 1. Naturvårdsarter som noterats under inventeringen. Koordinatsystem: SWE-
REF 99 TM. Värde: Rödlistan VU=Sårbar, NT=Nära hotad. S=Signalart, Prioriterad art 
omfattar art som anges med beteckningen B i artskyddsförordningens bilaga 1.

Artnamn Värde Kommentar Ost Nord

Brun kärrhök Prioriterad art Obs i häcktid, lyfte 
från kärret

371993 6217721

Brun kärrhök Prioriterad art Födosökande 372527 6217280

Guldlockmossa S Lite 371262 6217554

Hålnunneört NT 371424 6217289

Hålnunneört NT 371419 6217290

Hålnunneört NT 371387 6217253

Hålnunneört NT Riklig i vägkant 371436 6217254

Kricka VU 18 Rastande 371417 6217890

Kricka VU 3 Rastande 371666 6217961

Murgröna S 372168 6217121

Murgröna S 372092 6217101

Röd glada Prioriterad art 2 Födosökande 371556 6217765

Röd glada Prioriterad art Födosökande 371117 6217978

Rörhöna Par i lämplig häck-
biotop

371635 6217934

Stare VU Spel/sång 371288 6217122

Vanlig groda Fridlyst Stora flytande ägg-
samlingar

371605 6217954
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