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Översiktsplan
Söderåsen

Inledning
Översiktsplan för Söderåsen innebär att kommu-
nerna Bjuv, Klippan, Svalöv och Åstorp med
utgångspunkt från en ekologisk grundsyn angi-
vit en vision för Söderåsens utveckling. Planen
innehåller också konkreta förslag till hur visio-
nen är tänkt att förverkligas.

Söderåsen, en levande naturbok
Allt större del av befolkningen växer upp i tätor-
ter utan kontakt med naturen. Avsaknad av na-
turupplevelse i barndomen kan medverka till att
nästa vuxna generation kommer att sakna intresse
av att vårda naturen och hushålla med natur-
resurserna.

Naturen ger positiva upplevelser och tid för
eftertanke. Ökad kunskap om naturen kan på sikt
förändra attityder och handlingsmönster vad gäl-
ler användningen av naturen. Detta främjar en
hållbar samhällsutveckling i större harmoni med
naturen.

Söderåsens mångfaldiga natur- och kultur-
miljöer har många uppgifter att fylla idag och i
framtiden.

Vistelse i naturen gör människan ödmjuk och
delaktig, nyfiken och läraktig, glad och fantasi-
full, trygg och rofylld.

Naturen är ett viktigt läromedel och klass-
rum för förskola och skola. Sjuka människor till-
frisknar snabbare om de har tillgång till naturen.
Naturen kommer också att vara ett viktigt
botemedlel mot stress och utbrändhet.

Naturen på Söderåsen ska också ge försörj-
ning för den som brukar den. Den ska också bi-
dra till att människan får rent vatten och kvalitets-
mat.

Sammanfattningsvis kan man säga att Söder-
åsen har en oerhört viktig roll i arbetet med att
utveckla samhället ekologiskt hållbart.

Foto. David Skog
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Man kan också uttrycka det som Lin Yutang,
den kände kinesiske filosofen,  gjort i sin klas-
siska bok �Konsten att njuta av livet�

Naturen är alltid ett sanatorium. Ifall den inte kan
bota människan från någonting annat kan den i varje
fall bota henne från storhetsvansinne. Människan behö-
ver då och då bli � satt på plats� och med naturen som
bakgrund så blir alltid proportionerna de rätta.

En annan viktig fråga är hur kommunerna
ska arbeta med att undanröja hoten mot naturen
på Söderåsen. Det största hotet är luftförorening-
arna som bidrar till näringsobalans i marken vil-
ket på sikt skadar både den biologiska mångfal-
den och skogs- och jordbruksproduktionen. I
översiktsplanearbetet har Sveriges 15 miljö-
kvalitetsmål och världsdokumentet Agenda 21
varit viktiga stöddokument.

Bakgrund till arbetet med den
fördjupade översiktsplanen
Söderåsens vackra lövskogar, djupa raviner och
branta sluttningar är ett stycke unik natur ur
svenskt perspektiv. De geologiska formationerna
som är en rest från inlandsisens avsmältnings-
skede har höga vetenskapliga och pedagogiska
värden. På platån finns rester av det småskaliga
jordbruk som präglat åsens markanvändning
under 1000 år.

Den särpräglade naturen och det varierande
landskapet har gjort området till riksobjekt för
naturvård och friluftsliv.

För att bibehålla och utveckla de höga natur-
värdena som finns på Söderåsen samt för att möta
en förväntad ökad turistström så beslöt de fyra
Söderåskommunerna, Svalöv, Bjuv, Åstorp och
Klippan att göra en fördjupad översiktsplan över
åsen.

Det övergripande målet för denna plan är att:
Söderåsen utvecklas till ett ekologisk hållbart
område

I detta övergripande mål ingår följande delmål

• att förutsättningar skapas för att bibehålla och
utveckla unika naturtyper och ett varierat landskap

• att genom god planering skapa förutsättningar för
turism och ett ökat friluftsliv på Söderåsen; att
förutsättningar skapas för människor att bo och verka
på åsen.

Organisation och arbetet med
översiktsplanen
Arbetet med planen har skett i olika grupper.
En styrgrupp med politiker från de olika Söderås-
kommunerna.
En ledningsgrupp med tjänstemän från de olika
Söderåskommunerna.
Studiecirkelgrupper med boende på Söderåsen.
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Söderåsens unika natur- och kulturförhål-
lande har varit förutsättningen för att utveckla
en ekologisk hållbar planering av Söderåsen.
Detta har bl. a inneburit att:

• Söderåskommunerna valt att samarbeta med plane-
ringen av Söderåsen.

• det påbörjats en naturtyp- och naturvärdesinventering
som ska ligga till grund för all planering på Söder-
åsen.

• de olika ämnesområdena i den skrivna planen utgått
från och prövats  mot de nu kända naturvärdena

• de svenska miljökvalitetsmålen ska ligga till grund för
planeringen och på sikt tillämpas i bruket av mark
och vatten.

• de boende på Söderåsen har inbjudits att deltaga i
planeringsarbetet från början och att deras synpunk-
ter arbetats in i planen.

• en hemsida utvecklats för att främja turism och
friluftsliv på naturens villkor.

• konkreta  förslag framtagits till hur planen är avsedd
att omsättas i praktiskt handlande

Gränserna för översiktsplanearbetet följer
gränserna för riksobjekt Söderåsen. Det är dock
viktigt att understryka att planarbetet framförallt
gällt själva horstområdet Söderåsen.

Den skrivna planen har behandlat följande
ämnesområden:
• Geologi
• Naturförhållanden och naturvård
• Vattenvård/vattenskydd
• Kulturmiljövård
• Friluftsliv och turism
• Boende och bebyggelse
• Kommunikationer
• Näringsliv/Service

Till det skrivna materialet finns olika kartor.

Varje ämnesområde består av följande rubriker

Beskrivning:
Fakta om rådande förhållande på Söderåsen

Analys- hot /möjligheter:
Beskrivning av de hot, konflikter och möjlighe-
ter som uppstår vid brukandet av Söderåsens
naturresurser.

Nationella miljökvalitetsmål:
Här beskrivs miljömålen med exempel på tillämp-
ningar för Söderåsen.

Ställningstaganden förslag till åtgärder:
En konkret beskrivning av hur vi tänkt att pla-
nens intentioner skall genomföras.

Nästa generation måste också
kunna njuta och fascineras av
den fantastiska naturen på
Söderåsen.
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Ett viktigt mål med översiktsplanearbetet har
varit att se Söderåsen som en helhet. Det är också
viktigt att se att de olika ämnesområdena hänger
ihop positivt och negativt. Exempel på detta är
sambanden mellan naturbetesmarker- (natur-
vård)-hästar, (boende)-säkra ridvägar (kommu-
nikation)- veterinärvård, hästutrustning, rid-
anläggning, hovslagare- (service, näringsliv, bo-
ende)-ridguidning (friluftsliv, turism och boende).
Dessa aktiviteter kan också innebära ökat slitage
och intrång för fastighetsägare och konfliktrisker
med andra friluftsintressenter.

Studiecirkelgruppernas synpunkter redovisas
i bilaga

Fakta om hemsidan soderasen.com redovi-
sas i bilaga.

De olika kapitlens faktainnehåll har skrivits av
följande personer.
Inledning: Charlotte Lundberg
Konsekvensbeskrivning: Johan Mogensen
Geologisk orientering: Thomas Arnström
Naturförhållande: Charlotte Lundberg
Naturvård: Thomas Arnström, Charlotte Lund-
berg
Vattenvård:  Anders Eklund
Miljöbeskrivning: Thomas Arnström
En historisk resa: Charlotte Lundberg
Jordbruk: Charlotte Lundberg
Skogsbruk: Charlotte Lundberg
Turism: Thomas Arnström, Leif  Wennerberg
Näringsliv/ Service: Göran Lönnqvist
Kommunikationer: Jarl Gustavsson
Boende och byggande: Göran Lönnqvist,  Jo-
han Mogensen.

Foto: Thomas Arnström och Charlotte Lund-
berg där inget annat anges.

Omslagsbild: Bertil Hagberg
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Sammanfattande
konsekvensbeskrivning

Naturvård

Vision

Visionen är att naturen på Söderåsen skall vara
präglad av mångfald och uthållighet.

Förslag till åtgärder:

Kommunerna skall verka för att det
initieras och upprättas en samverkansform
för olika aktörer och intressenter på
Söderåsen.

Konsekvens: Förslaget innebär
att kommunerna påtar sig ett ansvar för att samverkan

kommer till stånd

att samverkan kommer att medföra ökad förståelse
mellan olika intressegrupper och att man lättare når
de mål som sätts upp

att det kommer att krävas en organisa-
tionsform för att samverkan skall bli
meningsfull. Utan en fast organisation
kommer ingen samverkan att uppnås.

Kommunerna skall verka för
att i samråd med länsstyrelsen
tillse att Natura 2000-objekten
säkerställs och kompletteras.

Konsekvens: Kommunerna påtar
sig ett ökat ansvar för att Natura
2000-objekten säkerställs och
kompletteras. Detta innebär att
förutsättningarna för att de unika
Natura 2000-objekten säkerställs
ökar och att därigenom omistliga
naturtyper bevaras.

Kommunerna skall verka för att Söderåsen
blir ett mer använt klassrum och läromedel
för skolorna.

Konsekvens: Unga människor får en ökad för-
ståelse för naturen och naturens förutsättningar.
Detta innebär att den kommande generationen
kommer att bli hänsynsfullarei sitt samspel med
naturen.

Kommunerna skall verka för att natur-
guidning och naturinformation utvecklas på
Söderåsen.

Konsekvens: Åtgärden innebär att fler männis-
kor får ökad förståelse för naturens villkor i all-
mänhet och Söderåsens villkor i synnerhet. Det
innebär också att kommunerna genom
markägarkontakter, studieförbund etc skall verka
för att naturguidning och naturinformation kom-
mer till stånd.

Kommunerna skall verka för att i samråd
med länsstyrelsen, Region Skåne och jakt-
föreningar utarbeta ett program för hur  jakt
kan bedrivas inom rekreationsområde och
naturreservat på åsen.
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Konsekvens: Konsekvensen av ovanstående är
att de som bedriver jakt på Söderåsen får ett ge-
mensamt underlag för hur jakt bör bedrivas och
att jakt bedrivs med hänsyn till det rörliga fri-
luftslivet och med hänsyn till ekologisk hållbar-
het vilket bl a innebär att betestrycket från hjor-
tar inte får bli för stort.

Kommunerna skall ansvara för att det beslu-
tas om en inriktning och policy för den kom-
mun- och landstingsägda marken på Söder-
åsen.

Konsekvens: Konsekvensen av ovanstående är
att den kommun- och landstingsägda marken
förutsätts skötas på ett ekologiskt hållbart sätt i
första hand med hänsyn till naturvårdens intres-
sen och i andra hand med hänsyn till det rörliga
friluftslivets intressen.

Kommunerna skall ansvara för att påbörjad
naturvårdsinventering och naturvårds-
program över Söderåsen färdigställs.

Konsekvens: Konsekvensen av ovanstående är
att kommunerna får fatta beslut om att medel
avsätts för fullföljande av naturvårdsinventering
och naturvårdsprogram samt att    fördjupad in-
formation och kunskap om Söderåsen blir till-
gänglig för alla intresserade.

Sammanfattning av konsekvensbeskrivning
rörande naturvård:

Genomförs ovanstående åtgärder inom naturvår-
den så:

- ökar den biologiska mångfalden på Söderåsen och
viktiga geologiska formationer och kulturminnen
kommer att bestå

- kommer Söderåsen att framstå som ett viktigt
ekologiskt rekreationsområde

- kommer Söderåsen att bli en viktig resurs för att öka
kunskapen om naturen. Detta kan påskynda processer
om att utveckla ett ekologiskt hållbart samhälle

- påskyndas en heltäckande karta över skyddsvärd

natur vilket blir till stor hjälp i kommunens plane-
ringsarbete.

Geologi

Vision
Visionen är
att de öppna sprickdalarna och förkastningsbranterna

skall bihållas opåverkade och att några ingrepp i
åsens naturliga formationer inte skall ske.

Förslag till åtgärder

Ett allmänt hänsynstagande skall tas till de
unika geologiska formationerna på Söder-
åsen.

Konsekvens: Kommunerna skall inte tillåta berg-
brytning eller grusbrytning inom planområdet.

Att inriktningsplaner bör upprättas på allmän
mark så att bevarandet av geologiska värden
belyses.

Konsekvens: Konsekvensen av ovanstående är
att en djupare beskrivning av de geologiska vär-
dena skall utföras.
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Varje kommun bör utforma en skyddszon
närmast åsen för att förhindra negativa ef-
fekter.

Konsekvens: Konsekvensen av ovanstående är

att grusbrytning närmast Söderåsen skall ske på sådant
sätt att återställning av landskapet anpassas till
naturliga lutningsförhållande i landskapet

att grusbrytning inom eller i direkt anslutning till
åsområdet inte skall ske.

Kulturmiljövård

Vision
Visionen är
att det öppna kulturlandskapet skall bibehållas

att tidigare mänsklig verksamhet på Söderåsen skall
bevaras, såsom stenmurar, hålvägar,

     odlingsterrasser m m

att befintlig värdefull bebyggelse skall behållas till sin
särart och inte förvanskas

att det slingrande vägsystemet skall bibehållas och inte
ersättas av raka snabba vägar

att det blir ett ökat intresse hos boende och besökande att
bevara den värdefulla kulturmiljön.

Förslag till åtgärder

Kommunerna bör

Starta projekt där de boende tillsammans
med hembygdsföreningarna på Söderåsen
gör program för behållande och utveckling
av kulturmiljöer på Söderåsen. Detta bör ske
i samarbete med sakkunniga.

Konsekvens: Konsekvensen av ovanstående är
att kommunerna bör ta initiativ, vilket kräver personella

resurser, för att få igång projekt;

att intresset för och kunskaperna om kulturmiljöerna på
Söderåsen ökas samt

att det skapas bättre förutsättningar för att bevara
kulurmiljöerna.

Ta fram ett kulturmiljövårdsprogram om hur
man säkerställer kulturminnena på åsen.

Konsekvens: Konsekvensen är
att kommunerna bör avsätta personella och/eller

ekonomiska resurser för att ta fram programmet

att det skapas ett bättre handlingsinstrument för att
bevara de värdefulla kulturmiljöerna

att man får underlag för en strategi om hur kulturmiljön
på åsen skall bevaras.
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Sprida kunskap om vilken fantastisk levande
historisk lärobok Söderåsen är för skolorna
runt om åsen. Detta kan göras genom att
man tar fram en handledning om vad kultur-
spåren berättar i landskapet.

Göra vissa kulturmiljöer tillgängliga för be-
sökare genom att bl a utveckla aktiv infor-
mation. Den kan innehålla fakta och restrik-
tioner.

Ta fram ett förslag på vilka kulturmiljöer som
kan säkerställas som kulturreservat.

Konsekvens: Konsekvensen är
att kommunerna måste avsätta personella eller ekono-

miska resurser för att ta fram förslaget

att det skapas ett bättre handlingsinstrument för att
bevara de värdefulla kulturmiljöerna

att man får underlag för en strategi om hur kulturmiljön
på åsen skall bevaras.

Vattenvård

Vision
Visionen är att vattenvården på Söderåsen skall
bidra till en ekologisk hållbar miljö samt att
vandringshinder för fisken där så är lämpligt skall
undanröjas.

Förslag till åtgärder
Åtgärder som bidrar till ett långsiktigt ekologiskt
hållbart bevarande av den biologiska mångfal-
den i vattendragen är framför allt:

Anlägga skyddszoner och återskapa ett mer
naturligt tillstånd i några av vattendragens
nedre delar.

Konsekvens: Konsekvensen är
att vattenkvaliteten förbättras och den vatten-

magasinerande förmågan ökas.

Etablera vandringsvägar för lax och öring så
att arternas ursprungliga vandringsmönster
återskapas.
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Konsekvens: Konsekvensen är
att lekmöjligheterna för den havsvandrande fisken ökar

vilket bidrar till stabilare bestånd av aktuella arter.
Samtidigt sker en undanträngning av den stationära
öringen.

Ingen utplantering av främmande arter eller
öring från andra vattenområden.

Konsekvens: Konsekvensen är
att stor restriktivitet måste iakttas från länsstyrelsens sida.

De ursprungliga bestånden bevaras vilket är viktigt bl
a för forskning.

Ingen nydikning av vattendrag eller
underhållsdikning av tidigare grävda vatten-
drag bör ske.

Konsekvens: Konsekvensen är
att åsens vattenmagasinerande förmåga på sikt ökas

vilket bidrar till en förbättrad ekologisk balans.

Förändrad markanvändning från gran till
lövskogsbruk.

Konsekvens: Konsekvensen är
att markens försurning minskas och risk för ökade

näringsläckage vid kalavverkning minskas.

att ekologisk hållbarhet befrämjas.

Jordbruk

Vision
Visionen är att all jordbruksdrift på Söderåsen
skall ske som ekologiskt jordbruk och att betes-
drift skall vara en viktig del i jordbruks-
verksamheten.

Förslag till åtgärder
En viljeyttring gentemot olika jordbruksintres-
senter är

Att all jordbruksmark på sikt odlas ekolo-
giskt.

Konsekvens: Konsekvensen är
att Söderåsen kommer att framstå som ett område med

högklassiga jordbruksprodukter dit människor gärna
vänder sig för att handla.

Att miljöstöd anpassas och blir långsiktigt
verksamma.

Konsekvens: Konsekvensen är

att förutsättningar skapas för att bibehålla jordbruk på
Söderåsen. Som resultat får man en ökad bilologisk
mångfald och mindre miljöpåverkan i naturen.

Skogsbruk

Vision
Visionen är att det skall bedrivas ett långsiktigt
hållbart skogsbruk på Söderåsen vilket bl a inne-
bär att endast de trädslag som har naturlig an-
knytning på Söderåsen på sikt skall finnas kvar.

Förslag till åtgärder

Undvik fler granskogsplanteringar på Söder-
åsen.

Konsekvens: Artrikedomen befrämjas.

Lövskogsbruk bör tillämpas vilket innebär att
granen successivt ersätts.

Konsekvens: Det krävs en ökad information och
utbildning i ekologiskt hållbart skogsbruk.

Ett ståndortsanpassat (rätt trädslag på rätt
mark) skogsbruk bör efterstävas.

Konsekvens: Det krävs en konstruktiv dialog och
diskussion med berörda markägare om förde-
larna med ett ståndortsanpassat skogsbruk.

Hyggen efter stormfällena 1999 bör åter-
planteras med löv.



Sammanfattande konsekvensbeskrivning

- 12 -

Konsekvens: En ökad biologisk mångfald upp-
nås. Berörda markägare måste kontaktas. Kom-
munen bör initiera dessa kontakter.

Större hänsyn i skogsbruket i närheten av
bebyggelse.

Konsekvens: Även här krävs en konstruktiv dia-
log och diskussion med berörda markägare.

Påskynda utvecklingen mot lövskog i
Söderåsens sluttningar.

Konsekvens: Försurningen på Söderåsen mins-
kar och anpassning till ett ekologiskt hållbart
skogsbruk sker.

Befintliga diken eller nya dikningar får inte
hota eller skada sumpskogarnas, kärrens och
mossarnas biologiska mångfald.

Konsekvens: Förordnande enligt miljöbalken
införs som förbjuder dikning. Förhandling upp-
tas med berörda markägare om slopande av di-
ken där så är möjligt.

Föryngring sker på ett skonsamt sätt så att
inte den biologiska mångfalden störs.

Konsekvens: Information och diskussion med
markägaren genomförs. Klara anvisningar upp-
rättas. Förhandlingar genomförs med markä-
garna.

Avverkning och uttag sker med minimala
skador på naturen.

Konsekvens: Information och överläggning med
berörda markägare sker och resultatet blir på sikt
ett ekologiskt hållbart skogsbruk.

Viltpopulationen anpassas så att föryngring
är möjlig i lövskogen.

Konsekvens: Hjortstammen hålls nere.

Arealen gammelskog bibehålls och ökas på
sikt så att denna skogstyp får en jämnare
spridning på åsen.

Konsekvens: Information och förhandling med
de som bedriver skogsbruk erfordras.
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De skogar som ägs av staten och det all-
männa miljöcertifieras.

Konsekvens: Förhandling upptas med berörda
markägare.

Turism och friluftsliv

Vision
Turism och friluftsliv skall bidra till en långsik-
tigt hållbar utveckling inom Söderåsen och skapa
förutsättningar för ökat boende och sysselsätt-
ning

Förslag till åtgärder:
Kommunerna bör driva på och stödja projekt
som:

Att besökarna kan nå Söderåsen med
miljövänliga transportsystem, t ex tåg.

Konsekvens: Biltrafiken begränsas.

Att det vid anslutningsplatserna vid åsen
finns tillgång till andra transportmedel så att
man kan ta sig upp på åsen med t ex cyklar,
bussar och andra alternativa transportsys-
tem.

Konsekvens: Naturupplevelserna för besökaren
ökar och biltrafiken begränsas.

Att det tas fram en utförlig information om
naturen och vilka regler som gäller för besö-
karen. Denna information sätts upp vid
anslutningsplatser och anslutningsvägar.

Konsekvens: Skadorna på naturen begränsas,
turism �kanaliseras� och intresset för natur-
frågorna ökar.

Att utveckla cykelleder, ridvägar och
vandringslinjer på Söderåsen.

Konsekvens: Ekoturism får ett stöd vilket inne-
bär att naturvärdena består och utvecklas.

Att öka samarbetet mellan kommunerna och
invånarna.

Konsekvens: Lokala försörjningsmöjligheter ökar
och förutsättningar skapas för att behålla ett va-
riationsrikt landskap.

Att stödja en utveckling av lokalt entreprenör-
skap kring besöksnäringen.

Konsekvens: Fler invånare kan försörja sig på
turism vilket skapar förutsättningar för att bo
kvar på Söderåsen.

Att tillskapa olika färdiga turistpaket-
lösningar med övernattningar, natur-
upplevelser, ridhajker etc.

Konsekvens: Det blir intressantare för fler turis-
ter att besöka åsen vilket kommer att öka antalet
besökande. Detta skapar också ökade förutsätt-
ningar för de som är engagerade i turistnäringen.

Näringsliv � service

Vision
Visionen är att befintliga byggnader och anlägg-
ningar med små kompletteringar skall skapa för-
utsättningar för ett ökande näringsliv i form av
gårdsbutiker, ridskolor, rastställen, guide-
verksamhet m m.

Förslag till åtgärder:

Följande är prioriterat

Utveckla besöksnäringen.

Konsekvens: Någon måste engageras i detta ar-
bete. Förmodligen måste kommunerna ta ett ini-
tiativ.

Ta fram ett marknadsföringsprogram.

Konsekvens: Kommunerna måste engagera sig i
detta arbete.
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Öka möjligheterna till övernattning, t ex �Bo
på lantgård�.

Konsekvens: Befolkningen måste engageras.

Öka antalet gårdsbutiker och matställen.

Konsekvens: Det måste skapas ett intresse hos
de boende. Förmodligen måste kommunerna
engagera sig för att en utveckling skall ske.

Förbättra skyltning och markering av stigar
och leder.

Konsekvens: Ett åtgärdsprogram måste upprät-
tas. Kommunerna måste engagera sig i arbetet.

Utveckla P-platser, toaletter, grillplatser vid
strövstigar o dyl.

Konsekvens: Samarbete måste ske med markä-
garna. En plan måste upprättas. Medel måste
anvisas för genomförande m m.

Satsa på bättre kollektivtrafik.

Konsekvens: Söderåsbanan måste komma till
stånd. Paketlösningar med beställningstrafik etc
behöver tas fram.

Kommunikationer

Vision
Vision är
Att de flesta människor som kommer till Söder-
åsen skall använda kollektiva kommunikationer
vilket bl a innebär att Söderåsbanan måste bli en
stark del i det västskånska transportsystemet.

Förslag till åtgärder:

Skyltning som leder motorfordonstrafiken
utförs på ett tydligt sätt. Anpassning av tillå-
ten hastighet sker för att oskyddade trafikan-
ter skall få en säker trafikmiljö.

Konsekvens: Skyltning sker genom Vägverk och
kommuner. Hastighetsreglerande åtgärder sker i
huvudsak genom Vägverkets försorg.

Parkerings- rastplatser skall anordnas i så-
dan omfattning och i sådana lägen att man
lätt når de attraktiva strövområdena.

Konsekvens: Parkerings- rastplatser inklusive
toaletter och sopanordning anordnas där behov
föreligger av Vägverk och kommuner.
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- Cykelväg och kartor skall tas fram i samråd med
enskilda väghållare. Kommunerna utreder behovet av
separata cykelvägar eller andra åtgärder i utsatta
avsnitt.

- Cykelvägsbehovet utreds av kommunerna som också
tar fram cykelkartor.

- Kommunerna medverkar aktivt till Pågatågstrafik på
Söderåsbanan och utveckling av busslinje inom och
till området samt utbyggnad av väg 13, 108 och 109
genom aktiv samverkan med Region Skåne, länssty-
relse, Banverk och Vägverk.

Konsekvens: När Söderåsbanan kommer till
stånd kommer Söderåsen att bli ett när-
strövområde för Köpenhamnsområdet och väs-
tra delen av Skåne. Åsen blir mer lättillgänglig.

Lokalisering av 400 kilovoltsledning eller
dylikt på åsen skall göras underjordiskt.

Konsekvens: För att möjliggöra en sådan förlägg-
ning måste områdesbestämmelser upprättas och
förhandlingar upptas med ledningsrättsägaren.

Bredbandskablar och liknande lokaliseras i
första hand utefter vägar och ej ute i natu-
ren.

Konsekvens: Fysisk plan för förläggande av bred-
bandskablar upprättas av kommunerna. Kom-
munerna medverkar i anslutning till andra
ledningsarbeten med tomrör för att underlätta
kabeldragning.

Kommunerna bör medverka till aktivt stöd
till Skåneleden.

Konsekvens: Kommunerna kan medverka i form
av arbeten och bekostande av skyltar och även
genom bidrag till fastighetsägare, föreningar m
fl.

Boende och byggande

Vision
Visionen är att nya byggnader skall ha nära an-
knytning till byggnadstraditionen inom området
och utföras på ett ekologiskt hållbart sätt.

Förslag till åtgärder:

Områdesbestämmelser med förhöjd bygg-
lovsplikt för viss begränsad bebyggelse upp-
rättas, där den lokala byggnadstraditionen
beaktas.

Konsekvens: De värdefulla kulturmiljöerna kan
bibehållas och kulturarvet kan säkerställas.

Bebyggelse bör grupperas i mindre grupper
eller klungor och inte förläggas som isole-
rade öar i landskapet.

Konsekvens: Söderåsen blir en mer levande bygd
med lämplig kompletterande bebyggelse. Små
ödetorp kan rustas upp och öppna marker kan
hållas öppna.

Påverkan på natur, landskapsbild, rörligt fri-
luftsliv etc skall beaktas vid bygglov-
prövningen.

Konsekvens: Bebyggelsen blir ett komplement
till i stället för ett intrång i landskapet.

I sluttningszonerna skall nybebyggelse prö-
vas med restriktivitet.

Konsekvens: Landskapsbilden är den övergri-
pande bedömningsgrunden. Materialval, färgsätt-
ning och lokalisering prövas med hänsyn härtill.
Huvudintrycket av Söderåsen från slätten skall
även i framtiden vara ett oexploaterat landskap
med lantbrukets byggnader och ett fåtal kom-
pletterande byggnader.

Ny kompletterande bebyggelse bör präglas
av ett ekologiskt byggnadssätt.
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Konsekvens: Rådgivande personal på kommu-
nerna måste ha erforderlig kunskap och kompe-
tens om ekologiskt byggande. Broschyrmaterial
behöver framarbetas som stimulerar till ett eko-
logiskt byggande.

Bebyggelse som behövs för att bedriva små-
skalig företagsamhet skall prioriteras, givet-
vis med söderåshänsyn vid bygglov-
prövningen.

Konsekvens: Öppenhet och flexibilitet hos till-
ståndsgivande myndigheter krävs.

Det bör vara möjligt att avstycka större fast-
igheter för att medge viss djurhållning, häst-
gårdar etc.

Konsekvens: Fastighetsbildningslagen sätter inga
hinder om inte det rörliga friluftslivets intressen
påverkas. Hästgårdar finns det en stor efterfrå-
gan på vilket innebär att fler människor kan
komma att flytta till Söderåsen.

Undvik fler detaljplaner för fritidsbebyggelse.

 Konsekvens: Kommunerna har �planmonopol�
och bör inte medverka till ny fritidsbebyggelse
som kräver detaljplanering.
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Beskrivning
 Berggrunden
 Berggrundgeologiskt är Söderåsen en förhållan-
devis homogen struktur av urberg, framför allt
gnejs, men även med inslag av graniter i den cen-
trala delen. Mindre vanligt är äldre berggrund av
mera basisk karaktär, amfiboliter, som finns som
små isolerade förekomster. Detta hänger sam-
man med åsens ursprung, nämligen att den är en
del av den skandinaviska urbergsplattan. Yngre
berggrund finns runt åsen men även som avgrän-
sade partier i kantområden och i den sydöstra
delen. Det är i huvudsak berggrund bildad un-
der tidsperioden Kambro-Silur, för ca 600 - 300
milj år sedan, och som består av sandstenar, kalk-
stenar och särskilt olika lerskiffrar. Ändå yngre
berggrund i form av gångbergart, diabas, är
mycket frekvent som sprickfyllnader i åsens
längdriktning. I området från Kågeröd och väs-
terut finns också en blandad sedimentberggrund,
Kågerödsformationen, som består av en bland-
ning av sand och lera. Detta är en mycket ovan-
lig form och har, vilket framgår, namngivits ef-

ter trakten. Ett fåtal isolerade förekomster av
basalt, en ung vulkanisk bergart av basisk karak-
tär, finns i den nordöstra kanten av åsen. Jällabjär
och Rallate är de mest kända exemplen på denna
basalt där man också kan se den karaktäristiska
pelarförklyftningen.

En geologisk orientering

Basalt med sin karaktäristiska pelarförklyftning, vid
Rallate.

Foto Lennart Johansson

Skäralid från norr
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Morfologi - Landskapets former
Söderåsen karaktäriseras strukturgeologiskt som
en urbergshorst. Ett avgörande moment i bil-
dandet av åsens form har varit jordskorperörelser
mellan den skandinaviska och den europeiska
plattan, där Söderåsen ligger i gränszonen. I pe-
rioder har dessa jordskorperörelser bildat sprickor
och förskjutningar av dramatiska slag. Söderåsen
består av samma urberg som i södra Småland.
Denna berggrund har sjunkit längs förkastnings-
linjer i Söderåsens omgivningar medan Söder-
åsen har legat kvar på ungefär samma nivå.
Huvudförkastningarnas riktning är från NV till
SO och har gett åsen dess huvudform. Norr om
åsen har den vertikala rörelsen varit ca 100 m
medan i söder har mera dramatiska rörelser gett
skillnader på mer än kilometern i den sk. Danska
sänkan.

Jordskorperörelser har också inneburit att
berggrunden spruckit upp i mindre sprickor med
andra riktningar än den ovan beskrivna. Söder-
åsen karaktäriseras just av detta förhållande och
kan beskrivas som en plan struktur med branta

kanter samt en mängd spricksystem av olika di-
mensioner som bryter in i och genom åsen. Åsen
är i stort sett en homogen långsträckt struktur
med undantag för �Kågerödsåsen� som bildar
en parallell höjdsträckning längs den södra kan-
ten. Det mest kända och mest spektakulära
spricksystemet bildar Skäralidsravinen med Deje-
bäcken och Kvärkabäcken. Ett annat bildar
Klövahallar. Ytterligare ett är Nackarpsdalen med
Ugglerödsdalen och Odensjön. Gemensamt för
dessa spricksystem är att de mynnar i åskanten
och bildar markanta avbrott i topografin. Även
inne på platån finns avgränsade spricksystem som
skapar variation i landskapet. Särskilt Vargadalen
med omgivningar är en god representant för ett
sådant landskap.

Kvartära former
Inlandsisens påverkan i södra Sverige under den
kvartära perioden har som regel varit ett av de
viktigaste formbildande elementen i landskapet.
På Söderåsen har formerna präglats en del av

Dominerande sprickriktningar i berggrunden på Söderåsen.
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flera isars aktiviteter, med isrörelser från norr till
sydväst. I den östra delen av åsplatån finns opå-
verkade isälvsavlagringar i form av delta-
bildningar och åssystem kring Konga och Gillas-
tig. Men det är mera längs åsens kanter som isti-
den och isavsmältningen gör sig märkbar.

Särskilt längs den norra åskanten breder vid-
sträckta isälvsavlagringar, i form av deltan och
sandurbildningar, ut sig. Kvidingefältet är ett av
de större grusförsörjningsområdena i Skåne med
flera pågående och avslutande täkter. Det gamla
excercisfältet vid Bonarp är också beläget inom
dessa sandområden. Även längs åsens sydsida,
framför allt mellan Ask och Åvarp, finns större
partier med isälvsmaterial nedanför åskanten och
som mindre partier i åssluttningen. Även här
finns exempel på täktverksamhet men de flesta
är avslutade och efterbehandlade.

Periglaciala former - när isen just
lämnat Söderåsen
Det mycket speciella klimat som rådde den korta
period som inlandsisen låg kvar strax norr om
Skåne, vid isens tillbakadragande, har påtagligt
påverkat Söderåsens former. Trots att det var en
kort period har åsen påverkats tydligt både i stort
och i smått. Kraftiga temperaturväxlingar kring
nollgradersstrecket åstadkom en effektiv frost-
sprängning samtidigt som permafrost-
förhållanden skapade särskilda dränerings-
förutsättningar. På Söderåsen är dalbranternas

rasmarker med kantiga block de mest påtagliga
tecknen från denna tid. Överst i dalkanten finns
oftast fast berg kvar som en vertikal bergyta, sk
hammare. På andra ställen har erosionen gått
något längre och endast lämnat en rest kvar i
form av en stenpelare, en Torbildning. Sådana
unika strukturer finns på flera ställen i anslut-
ning till de stora dalgångarna. Men även i min-
dre dalgångar hittar man dessa stenpelare, ex-
empelvis �skorstenen� i Skorstensdalen. Tösitua-
tionen under den periglaciala tiden innebar att
jordmassorna närmast blev övermättade med
vatten ovanpå en tät frusen marknivå. Detta har
skapat ett stort antal små, flacka dalsystem på
åsplatån med mycket markerade sidor och en
närmast plan botten. Dessa små dalar mynnar
hängande i de större dalsystemen och är särskilt
påtagliga kring Skäralidsravinen och Klöva hal-
lar.

Även drivande snö har påverkat morfologin.
Former som liknar den erosion som glaciärer
skapar finns på Söderåsen men i mindre skala.
Dessa anses bildade genom erosion av tätpackad
snö som hela tiden drivit in från närliggande in-
landsis. Odensjön är det mest kända exemplet
på en sådan nisch. Även i Skäralid och Klöva
hallar finns flera goda exempel på effekten av
snöerosion.

Söderåsens rikliga förekomster av dessa
periglaciala formstrukturer är unikt i Sverige och
framstår även internationellt som en mycket be-
tydelsefull lokal. Viktiga områden är skyddade
genom förordnanden enligt naturvårdslagen el-
ler genom markförvärv tillhörande staten. Stora

Områden där periglaciala formelement är särskilt påtagliga
inom Söderåsen. Det är viktigt att kunna bevara
sammanhängande områden intakta för framtiden.

Rasbrant, talus, med kantiga block som lossnat
från bergsidan genom frostsprängning, framför
allt under den periglaciala perioden.
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arealer är emellertid inte inventerade så att den
verkliga omfattningen och en rimlig värde-
avvägning finns ej för åsen som helhet. Ett pro-
blem i detta sammanhang är att modern skogs-
bruksteknik i praktiken är helt oförenlig med ett
långsiktigt bevarande av dessa geologiska former.

Analys
hot/möjligheter
Geologin är en av de grunder som är avgörande
för Söderåsens värde som riksobjekt för natur-
vård. Åsen är ett praktfullt exempel på horst-
bildning genom den tydliga avgränsningen av
formen i landskapet. I det avseendet förstärks
karaktären påtagligt genom att åssluttningarna
genomgående är skogklädda medan det omgi-
vande landskapet som regel är öppet. Detta för-
hållande är önskvärt att bibehålla i möjligaste

utsträckning på så sätt att igenplanteringar av
öppen mark i anslutning till Söderåsen bör und-
vikas.

Bland de unika formerna är särskilt sprick-
dalarna och de periglaciala formerna viktiga att
bibehålla. De stora sprickdalarna ägs till sin hu-
vuddel av staten genom Naturvårdsverket och
inget hot mot de geologiska värdena bör därför
finnas i det avseendet. De värdefulla sprickdalar-
na kring Vargadalen är också i allmänt ägo ge-
nom O. D. Krooks donation, förvaltad av Re-
gion Skåne. Det är också i dessa partier som de
mest kända sammanhängande periglaciala
formelementen finns. Det är därför avgörande
att skogsbruk och övrig markhantering anpassas
så att dessa värden inte går förlorade. I national-
parksområdet och Klöva hallar finns förslag till
skötselplaner som indikerar att inga ingrepp kom-

En av Söderåsens många stenpelare eller
Torbildningar.
Sådan finner man särskilt i anslutning till
de stora sprickdalarna men de
förekommer även spridda inom Söderåsen,
som här i Skorstensdalen.
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mer att ske i de mest värdefulla arealerna. Däre-
mot bedrivs ett normalt skogsbruk inom de cen-
trala delarna av Söderåsen med bl a omfattande
markberedning i samband med föryngrings-
åtgärder. Markberedning kan allvarligt skada
periglaciala former och bör därför inte ske i så-
dana partier. Särskilt inom Vargadalsområdet bör
en inventering utföras för att klargöra omfatt-
ningen och betydelsen av periglaciala former på
platån.

Sluttningarna är allmänt värdefulla för natur-
miljön och även i ett geologiskt avseende. Det är
av värde att bibehålla den karaktär som finns idag
med skogklädda sluttningar. Av olika skäl är det
också av intresse att lövskogen dominerar slutt-
ningarna. Ytterligare exploateringar bör undvi-
kas helt.

Söderåsen domineras av skogsbruk som mark-
användningsform. Utvecklingen inom skogsbru-
ket går allt mer mot ett allmänt hänsynstagande
när det gäller naturvård. Detta kan innebära att
hänsynen till de geologiska värdena skulle kunna
säkras inom ramen för normal markanvändning.
Inom de arealer som ägs av allmänheten finns
förutsättningar att särskilt beakta de geologiska
värdena och även utveckla dessa på lång sikt.

Nationella miljökvalitetsmål
De geologiska värdena finns inte beskrivna på
ett tydligt sätt i de nationella miljökvalitetsmå-
len. Det är emellertid uppenbart att Söderåsens
speciella geologi är värd att bevara och ta hän-
syn till  inom markanvändningen och resurs-
utnyttjandet.

Söderåsen

Berggrund

paleocaen

danien

övre krita

nedre krita

jura

trias

kambrosilur

Berggrund

prekambrium

Söderåsen befinner sig i ett gränsland mellan ”gammal” och ”ung” berggrund.
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Ställningstagande
• Ingen ytterligare exploatering, genom bebyggelse,

som påverkar Riksintresset negativt bör tillåtas inom
Söderåsens sluttningszoner.

• Ingen kommersiell täktverksamhet som inverkar
negativt på riksintresset bör tillåtas inom riksobjektet.

• Det bör även utformas en skyddszon för att förhindra
negativa effekter av grustäktsverksamhet i åsens
omedelbara omgivning.

Förslag till åtgärder
• De unika geologiska formerna är till sin huvuddel

säkerställda genom markförvärv för naturvårdsända-
mål varför endast ett allmänt hänsynstagande är
tillräckligt i övrigt.

• Inriktningsplaner bör upprättas på allmän mark så
att bevarandet av geologiska värden belyses.

• Varje kommun bör utforma en skyddszon närmast
åsen för att förhindra negativa effekter.

Periglaciala former i bokskog
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En översiktlig beskrivning
Söderåsen ligger inom det södra lövskogsom-
rådet och den naturgeografiska regionen 7 (Skå-
nes sediment och horstområden). Natur-
förhållandena är ett resultat av klimatet, det geo-
logiska underlaget, topografin och hur männis-
kan brukat marken genom tiden.

Topografi
Söderåsen är en urbergshorst och ett markant
topografisk inslag i nordvästra Skåne. Åsen
stäcker sig från Röstånga i sydost till Åstorp i
nordväst. Speciellt branta och skarpt markerade
sluttningar finns på den nordvästra spetsen samt
utmed västra och östra sidan av åsen. I söder,
norr om Konga by sluttar åsen svagt mot omgi-
vande slätt.

I sydväst grenar sig horsten i två delar. Den
mindre horsten som ligger mellan Hallabäckens
dalgång i norr och Kågeröd i söder kallas för
Kågerödsåsen. Söderåsen består alltså av två
horstpartier.

Ovanför sluttningarna består åsen huvudsak-
ligen av småkuperat platålandskap.

Sluttningarna och de stora och små sprick-
systemen som finns överallt på åsen skapar spe-
ciella förutsättningar för utveckling av naturen.
Den branta reliefen har speciellt i de stora
sprickdalarna hindrat människan från att bruka
marken. Detta har inneburit att det här finns stora
områden med orörd och ovanlig natur.
Åssluttningen mot väster och söder är expone-
rad för värme vilket bl.a. ger goda förutsättningar
för en artrik flora.

Klimat
Söderåsens topografi och närheten till havet
medför att det faller en högre nederbörd här än
på omgivande slätt. Årsmedelvärdet för neder-
börden är mellan 800 mm. - 900 mm.
Nederbördsfördelningen för året är relativt jämn
med ett minimum på våren och maximum på
hösten.

Naturförhållandena på Söderåsen

Skärdammen
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Humiditeten (skillnaden mellan nederbörd
och avdunstning) för Söderåsen ligger i den fuk-
tiga gruppen. Detta innebär att nederbörden är
hög i jämförelse med den teoretiska avdunst-
ningen.

Det humidare klimatet medför ökad urlak-
ning av näringsämnen i de övre markskikten.
Detta innebär att det i kombination med en kalk-
fattig morän på platån utvecklas artfattiga
vegetationstyper. Den höga humiditeten innebär
också att det trivs flera suboceaniska arter på åsen
och då speciellt nere i de stora ravinerna.

Berggrund och jordarter
Området ligger inom den sydvästsvenska gnejs-
regionen vilken kännetecknas av att berggrunden
genomgått kraftiga omvandlingar. Rödgrå till grå
respektive gråröda till röda gnejser och gnejs-
graniter är de dominerande bergarterna på Söder-
åsen. Typiskt för dem är att de är uppbyggda av
sura silikatmineraler vilket också den kambriska
sandstenen är. Basiska bergarter är amfibolit, dia-
bas, basalt, alunskiffer och lerskiffer. Jordarter-
na skiftar men domineras av en sandig, moig
morän som avlagrats av inlandsisen som kom-

mit från nordöst. Jordarten är kalkfattig vilket
tillsammans med den sura berggrunden skapar
en hedvegetation på åsens platå. På väst- och syd
sluttningen har en kalkrikare morän avsatts från
sydväst. I dessa delar samt i ravinerna där diabas
och amfibolit framträder finns de artrikaste
vegetationstyperna.

Lien och mulen har skapat värdefull
natur
Stora delar av Söderåsen är på något sätt påver-
kad av människan. De naturtyper där männis-
kans direkta påverkan på naturen är liten finns i
ravinernas och i horstens brantaste partier.
Söderåsens mest artrika och sällsynta vegetations-
typer har skapats av det jordbruk som bedrivits i
1000 år, från 800-talet och till slutet av 1800-ta-
let. Bete utan extra näring utifrån och liens ar-
bete på slåtterängen skapade naturbeten, slåtter-
ängar och lövskogar med många sällsynta
vegetationstyper. Vidare har svinbetet skapat
många av de bokskogar vi har idag och byarnas
skottskogsbruk har bidragit till f lera
sockelalskogar.

Berggrunden på Söderåsen uppvisar stor sprickighet.
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Vegetation
Skog är den dominerande naturtypen på Söder-
åsen. Den centrala och södra delen av åsen präg-
las av en öppen brukningsbetingad vegetation.
Myr- och sötvattensvegetation är andra natur-
typer som påträffas i lägre terrängpartier på åsen.
I sprickdalarnas rasmarker har utvecklats en spe-
ciell vegetation.

En fördjupad beskrivning av
Söderåsens vegetation
För att underlätta arbetet vid planering och na-
turvård har en indelning gjorts av naturen i
vegetationstyper. Indelningen bygger på att vissa
växter hör ihop om de har samma klimatiska,
fysikaliska och kemiska förutsättningar. Inom
varje vegetationstyp finns naturligtvis varianter
då det är många omvärldsfaktorer som påverkar

artsammansättningen. Nedan beskrivs några av
de vanligaste vegetationstyperna som finns på
Söderåsen.

Natura 2000 är ett europeiskt och ekologiskt
nätverk av naturområden. Syftet är att bevara
arter och vegetationstyper som i ett europeiskt
perspektiv är skyddsvärda. De vegetationstyper
som är med i Natura 2000 benämns med euro-
peiskt klassificeringssystem inom parentes.

Skog

Björkskog av ris- gräs-typ
Denna vegetationstyp är pionjärskog på igen-
växande betesmarker eller hyggen där marken är
näringsfattig. Björk dominerar i trädskiktet. På
torra marker dominerar kruståteln medan tuvtå-
tel vandrar in på fuktiga marker. Där marken blir

Naturbetesmarkerna på Söderåsen innehåller flera sällsynta arter. Här en ängsvaxing i Blinkarps fälad.
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näringsrikare växer hallon, harsyra och hult-
bräken. Skogen utvecklas med tiden till en ek-
och bokskog.
Utbredning: Vegetationstypen är spridd på hela
åsen. Speciellt vanlig kommer den att bli i ett över-
gångsskede inom den blivande nationalparken.

Sumpbjörkskog av ris-gräs-typ
På fuktiga marker är glasbjörk skogsbildare. Brak-
ved är vanligt i buskskiktet. Fältskiktet domine-
ras ofta av gräs med inslag av olika ris. Marken
täcks av olika vitmossor och stor björnmossa.
Utbredning: Denna för åsen ovanliga vegetations-
typ finns i utkanten av myrmarker, vid sjöar och
bäckar samt i terrängsvackor.

Bokskog av ris- kruståtel-typ (bokskog av
fryletyp)
Marken i denna bokskogstyp täcks av ett tjockt
lager boklövsförnan som bl.a. bidrar till sura
markförhållanden. Förutom bok kan ek före-
komma i trädskiktet. Fältskiktet är svagt utveck-
lat och saknas ibland helt. Vårfloran utgörs främst
av vitsippa och vårfryle. Övriga växter i fältskiktet
är kruståtel, pillerstarr, skogsstjärna och ekorr-
bär. På stenar, stubbar och på markavsnitt där
förnan blåst bort breder olika mossarter ut sig.

I många skogar där marken är fuktig och där
ljusinsläppet ökat p g a. av gallring har utveck-
lats en vegetationstyp med tuvtåtel som domi-
nerande växt. Här växer också andra fuktighets-
gynnade växter såsom halvgräset veketåg och
gräsen krypven och kärrgröe. Andra anledningar
till att denna vegetationstyp ökat kan bero på en
sur och kväverik nederbörd.
Utbredning: Denna lövskogstyp dominerar på
Söderåsens platå där markens näringstillgång är
ringa.

Bokskog av lågörts-typ (bokskog av örttyp)
Förutom bok kan enstaka ekar ingå i trädskiktet.
Fältskiktet domineras av harsyra och gulplister.
Andra arter i fältskiktet är lundstjärnblomma,
lundgröe och lundslok.
Utbredning: Vegetationstypen förekommer i slutt-
ningar, utmed vattendrag och i fuktiga terräng-
svackor på platån där näringstillgången är god.

Bokskog av högörts-typ (kalkbokskog)
Många av Söderåsens artrikaste lövskogar har
tidigare brukats som slåtterängar. En högörts-
flora utvecklas också på en berggrund som är
basisk (diabas, amfibolit, lerskiffer m.fl) och där
det finns rörligt grundvatten. I trädskiktet som
domineras av bok finns andra trädslag såsom alm,
ask och avenbok. I buskskiktet växer hassel, ol-
von och benved. Vårfloran är artrik med blåsippa,
gulsippa, vitsippa, lungört, vårlök, harsyra och
gulplister. På försommaren blommar myska,
lundarv, skogsbingel, getrams, storrams, lundviol
och sårläka. Sen blomningstid har vändrot, blek-
balsamin, stor blåklocka, hässleklocka och de
bredbladiga gräsen såsom lundelm, långsvingel,
grenrör och hässlebrodd.

Den artfattiga bokskogen är vanlig på Söderåsen.
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Utbredning: Ovanlig vegetationstyp som finns på
näringsrika berg- och jordarter som t.ex. diabas-
gångar eller på kambrosiluravlagringar i söder och
väster.

Avenbokskog (ek �avenbokskog av
måratyp)
Avenboken växer i rena bestånd eller som in-
blandning i andra lövskogar och föredrar ett kalk-
rikt underlag. Ofta har marken tidigare brukats
som äng och i fältskiktet växer främst harsyra,
gulplister och lundgröe. Vätterosen  som växer i
symbios med avenboken förekommer främst i
dessa skogar.
Utbredning: Avenboken förekommer framförallt
på väst- och sydsluttningen samt i de stora
ravinerna.

Lindskog
Lind växer i små bestånd i branta sluttningar el-
ler som inblandning i andra skogar. Det är också
vårdträd på flera gårdar. Fältskiktet är sparsamt
utvecklat med harsyra, gulplister och gräset pip-
rör.
Utbredning: Trädet är mycket sällsynt på Söder-
åsen. Största förekomsten är i Skäralids- och
Kvärkravinen inom den blivande Nationalparken.

Ekskog av örtfattig typ
Skogseken bildar mindre bestånd på åsen. I de
övre delarna av ravinernas sluttningar eller där
jorddjupet är ringa är bergeken beståndsbildare.
Rönn och brakved är vanliga buskinslag i
ekskogarna.

Ett större ljusinsläpp och mindre produktion
av förna medför ett mer heltäckande fältskikt än
i bokskogen. Kruståteln dominerar men även
ängskovall, skogsstjärna, ekorrbär och blåbär är
vanliga växter. I fuktiga partier växer tuvtåtel och
veketåg. Bottenskiktet är oftast väl utvecklat.
Utbredning: Örtfattiga skogsekbestånd finns
spridda över hela Söderåsplatån. Bergeken finns
främst i ravinernas sluttningar.

Ekskog av ört-typ
Benved är vanlig i buskskiktet. Liljekonvalj,
skogsbingel och lundgröe är vanliga växter i fält-
skiktet. I vissa ekbestånd i nordväst täcks mar-
ken helt av gräset piprör.
Utbredning: Denna skogstyp väser på diabas, på
kambrosiluravlagringar och i halvfuktiga marker.

Ekskog, hasselvariant (Ek-avenbokskog av
buskstjärnblomma-typ)
Ek dominerar i trädskiktet och hassel i busk-
skiktet. Vanliga örter är harsyra, liljekonvalj, busk-
stjärnblomma och gräset lundgröe.
Utbredning: Förekommer sparsamt på diabas och
på kambrosiluravlagringar i söder och sydväst.

Blandlövskog av örtrik typ (Lind-
lönnskogar i sluttningar och raviner)
Skogen har utvecklats på tidigare ängsmark. Träd-
skiktet består av flera ädla lövträd såsom, alm,
ask, avenbok, bok, lind, lönn och skogsek. Busk-
skiktet är välutvecklat med hassel, hägg, hagtorn
och skogsolvon. En stor örtrikedom präglar fält-
skiktet i dessa skogar. Här växer bl.a. blåsippa,
vitsippa, gulsippa, lungört, lundvårlök, gulplister,
myska, stor getrams, kransrams, lundarv, skogs-
bingel, sårläka, stor häxört, stinksyska, hässle-
klocka, flenört och blekbalsamin. Flera lundgräs
växer i denna vegetationstyp såsom lundslok,
lundelm, långsvingel och hässlebrodd. Skogstarr
och skärmstarr växer i fuktiga stråk

Bergeken förekommer nästan bara i
rasbranternas övre del.
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Utbredning: Sparsamt förekommande på diabas
och på kambrosiluravlagringar i söder och syd-
väst.

Askskog (alluviala lövskogar som tidvis är
översvämmade)
Förutom ask kan al och ibland alm förekomma i
trädskiktet. Fältskiktet varierar beroende på fuk-
tighet. Vitsippa, harsyra, hallon, lundbräken, älg-
ört, strätta och nässlor är några växtinslag
Utbredning: Enstaka bestånd finns spridda över
hela åsen på jordar där det finns rörligt grund-
vatten nära markytan.

Klibbalstrandskog
Utmed vattendrag och stränder växer oftast en
smal remsa av al. Ibland förekommer också an-
dra lövträd t ex. ask. Vegetationen är artrik med
växter som t ex. gullpudra, vårlök, svalört, hum-
leblomster, vändrot, stinksyska, nejlikrot, blek-
balsamin, hultbräken, lundbräken och majbräken.
Utbredning: Finns utmed de större vattendragen
och sjöarna på Söderåsen.

Sumpalskog av ört-typ (alluviala lövskogar
som tidvis är översvämmade)
I terrängsvackor där det finns ytnära grundvatten
hela året har utvecklats alkärr. Ibland finns det
inslag av glasbjörk

I Skåne har man gjort en indelning av tre ty-
per av alkärr vilka benämns vitmosse-alkärr,
bäckbräsma-alkärr och svärdslilja- alkärr.

Vitmosse-alkärr finns främst uppe på platån
på måttligt näringsrika torvjordar. Vanliga arter
är skogsvitmossa och stjärnbladig vitmossa som
dominerar i bottenskiktet. I fältskiktet är halv-
gräsen stjärnstarr, flaskstarr, hundstarr och grå-
starr vanliga tillsammans med gräs såsom man-
nagräs och brunven. Där det finns socklar växer
en mer torrkrävande flora.

Utmed vattendragen och i sluttningarna där
grundvattnet sipprar fram utvecklas bäckbräsma-
alkärr. Här dominerar bäckbräsma, kabbeleka och
älgört. Bland gräsen är kärrgröe och grenrör van-
liga. I bottenskiktet växer ofta olika stjärnmossor.

Där marken är översvämmad året runt ut-
vecklas svärdsliljekärr. I fältskiktet växer mera
näringskrävande arter såsom gul svärdslilja, fack-
elblomster, besksöta, kärrbräken och andmat.
Vanliga inslag är också olika högstarrarter.

Sumpalskogar, en viktig naturtyp som är prioriterad i Natura 2000-arbetet.
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Det finns också planterade alskogar där fält-
skiktet ännu inte stabiliserat sig. Ofta dominerar
fuktighetsgynnade gräs.
Utbredning: Denna vegetationstyp finns spridd på
fuktiga marker över hela åsen.

Sumpsnårskog av vide-ört-typ
Snårskogen domineras av olika videarter. En
fuktighetskrävande vegetation växer i fältskiktet.
Vegetationstypen kommer med tiden att utveck-
las till alskog.
Utbredning: Finns i fuktiga marker utmed sjöar,
vattendrag, myrar och terrängsvackor.

Snårskog av hassel-typ
Förekommer främst på diabas eller kambro-
siluravlagringar. Dessa snår eller hässlen är en
rest från det gamla bondesamhällets skott-
skogsbruk. Hasselbuskarna står tätt och fält-
skiktet är sparsamt utvecklat med bl.a. liljekon-
valj och buskstjärnblomma.
Utbredning: Det finns ett fåtal hässlen sprida över
hela åsen.

Ej beståndsbildande trädslag.
Träden rönn, skogslönn, fågelbär och tall före-
kommer som enstaka träd i skogsbestånd. Få-
gelbär och skogslönn växer i näringsrika vegeta-
tionstyper medan rönn och tall föredrar närings-
fattiga vegetationstyper.
Utbredning: Finns över hela åsen.

Skog med icke naturligt föryngrade
trädslag

Planterad barrskog
Gran växer inte naturligt i denna del av Skåne.
På Söderåsen planterades de första granskogar-
na i slutet av 1800-talet. 1900-talet är dock gran-
planteringarnas decennium.

Granskogens korta omloppstid (planta- av-
verkning) förhindrar utveckling av fältskikt. Krus-
tåtel, stenmåra och olika mossor kan förekomma.

Lärk och ädelgranar finns också i spridda
bestånd på Söderåsen.
Utbredning: Granplanteringarna är spridda över
hela åsen. Störst dominans finns norr om Kåge-
röd, runt Klåveröd och norr om vägen mellan
Stenestad och Åvarp.

Planterad lövskog
Enstaka bestånd av sykomorlönn, rödek och
balsampoppel är planterade på åsen. Vidare finns
en del videplanteringar.
Utbredning: Bestånden finns framförallt vid Skära-
lid, Kvärk, Vrams Gunnartorp, Knutstorp och
Konga lund. Videplanteringar finns framförallt
kring Kongaö.

Kala föryngringsytor
Efter stormen vintern 1999/2000 uppkom ett
flertal hyggen efter stormfälld gran. På dessa
hyggen har enstaka hallon och kruståtel etable-
rat sig.
Utbredning: Finns koncentrerade till de stora
granskogsområdena.

Gul svärdslilja
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Myrvegetation
Myren består av två undergrupper, mosse och
kärr. Mossen får sin vattenförsörjning endast
genom nederbörden medan kärret får vatten
både från nederbörden och fastmarken. Mossen
är fattigast på näringsämnen vilket gör att bara
vissa växter klarar av att växa här. Kärren delas i
sin tur in i olika typer beroende på näringstill-
gång.

Mosse (högmossar)
Typisk vegetation på en mosse är olika arter av
vitmossor, tuvull, sileshår, tranbär och hjortron.
Gräs och halvgräs saknas. Speciellt för högmos-
sar i Skåne är att de har en kantskog av björk.

På Söderåsen finns bara en väl utvecklad
högmosse kvar och det är Traneröds mosse.
Själva mossen omges av ett laggkärr där det växer

olika gräs och starrarter. På mossen växer först
en kantskog av glasbjörk och tall och i mitten av
mossen finns ett skoglöst mosseplan med en ty-
pisk mossevegetation.

Vegetationstypen björkmosse av ris-typ finns
sparsamt förekommande på åsen. Här är hela
mossen skogsbevuxen av framförallt glasbjörk.
Vitmossa och tuvull.är dominerande växter i fält-
och bottenskikt.
Utbredning: Idag finns det få högmossar kvar på
Söderåsen. Den minst påverkade är Traneröds
mosse. Björkmossar finns bl.a inom den blivande
nationalparken på Söderåsen.

Fattigkärrvegetation
På åsen finns ett flertal icke skogsbevuxna
(skogsbevuxna kärr beskrivs under skog) fattig-
kärr.

Mosseplanet på Traneröds mosse.
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Fältskiktet är mycket varierande. På vissa plat-
ser växer moss- och kärrväxter blandat. Mosse-
växter som tuvull, sileshår och tranbär växer ihop
med kärrväxter som ängsull, olika gräs och starr-
arter.
Utbredning: Vegetationstypen finns utmed åar,
runt mossar, runt sjöar och dammar.

Intermediär kärrvegetation
Många öppna kärr uppvisar en stor artrikedom
på växter. På Söderåsen hittar man denna typ i
anknytning till sjöar vattendrag och i terräng-
svackor. Missne, kärrsilja, videört, kråkklöver,
vattenklöver, älggräs, fackelblomster och besk-
söta är några örter. Flera olika gräs- och halvgräs-
arter trivs också här som t ex. vass, blåtåtel, brun-
ven, krypven, rörflen, grenrör, ängsull, sjöfräken,
flaskstarr, trådstarr och stjärnstarr. Flera olika
vitmossor växer i bottenskiktet.
Utbredning: Denna vegetationstyp finns på ett få-
tal platser på åsen. Salshults mosse, Körslätts
mosse, Finnshus mosse och Eninge mosse är
några av dessa platser.

Rikkärr
På näringsrikare och fuktiga jordar växer en an-
nan variant än ovan beskrivna vegetation. Dessa
marker har oftast tidigare brukats som slåtter-
ängar. En del arter tillkommer i fältskiktet medan
andra försvinner. Smörbollar tillkommer och
missnen försvinner.
Utbredning: Ett fåtal rikkärr finns kvar framfö-
rallt där det finns diabas eller kambrosilur-
avlagringar.

Öppen brukningsbetingad
vegetation
I dag finns ca 10- 15 % öppen brukad mark kvar
på Söderåsen. Detta ska jämföras med 1800-ta-
lets mitt då ca 60 % av åsens mark var öppen
odlingsmark.

De vegetationstyper som beskrivs nedan är
framförallt knutna till naturbeten ( beten med
ringa påverkan av övergödning) och gamla
slåtterängsmarker. Ofta förekommer olika
vegetationstyper blandat dvs. i en betesmark kan
både finnas partier av  hed- och ängsvegetation.

Hedvegetation
På magra jordar och i humida områden utveck-
las ris- och gräshedvegetation. Artantalet är gan-
ska lågt på dessa marker. Vegetationstypen har
utvecklats under långvarigt och extensivt bete.
Markerna har utarmats genom insamling av ris,
bränning och bete under hela året.

Rished (torra hedar, enbuskmarker på
hedar eller kalkgräsmarker )
Ljungheds-typ
Ljunghed och fuktig ljunghed är två vegetations-
typer som är en rest från 1800 talets jordbruk.
Mårten Sjöbeck skriver år 1926 �Ljungheden har
såväl på själva Söderåsen som och i dess närmaste
grannskapen tämligen stor utbredning och torde
huvudsakligen hava uppstått efter kalhuggning�
Idag finns endast ett fåtal områden med stor areal
av ljunghedsvegetation kvar på åsen.

Ljungen dominerar i denna vegetationstyp.
Vanlig ljung dominerar på torra marker. Andra
ris är lingon och blåbär. I fuktiga partier växer
flera suboceaniska arter såsom klockljung, gran-
spira och borsttåg. Andra fukthedsarter är hirs-
starr och stagg. En annan variant är när hävden
är liten och en vandrar in och bildar ett mer eller
mindre sammanhängande buskskikt.

Humleblomster
är vanlig i
fuktiga marker.
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Utbredning: De bäst bevarade och hävdade
ljunghedområdena är Gillastigs fälad och Grind-
hus. Ljunghedsvegetation finns också som min-
dre partier i större betesmarker som tex. natur-
betet vid Kohus. På Järnhatten finns ljungheds-
vegetation kvar men området hävdas inte och
håller på att växa igen med skog. Enbeväxta hed-
marker finns spritt på åsens hällmarker där skogs-
bruk är svårt att bedriva. Denna typ finns norr
om Tranerödsmosse där den är starkt igenväxt.
Den örtrika och enbeväxta ljunghedsvegeta-
tionen finns i Åvarps fälad, Fårahagen i Björnås
och Stenestads fälad.

Gräshed
Rödvenhed-typ
På blockiga, torra och kvävefattiga marker växer
denna vegetationstyp. Gräset rödven dominerar.
Vanliga örter är rölleka, blåklocka och stenmåra.
Det finns örtrikare varianter på denna typ.
Utbredning: Denna vegetationstyp ingår i de flesta
naturbetesmarker.

Stagghed-typ
På fuktiga markpartier är gräset stagg domine-
rande. Detta gräs indikerar på betesmarker med
lång kontinuitet.
Utbredning: Förekommer på fuktiga naturbetes-
marker

Ängsvegetation
Dessa vegetationstyper har uppstått på tidigare
slåtter- och betesmarker. Ofta är örtinslaget större
på ängar då näringstillgången är högre än på he-
den.

Torräng
Det finns olika typer av torrängar vilket beror
på artsammansättningen.

Fårsvingeltorrängs-typ
Gräset fårsvingel är vanligt i denna typ. Tjär-
blomster, liten blåklocka, grässtjärnblomma,
teveronika och gulmåra är några av de 50-tal väx-
ter som ingår i fältskiktet.
Utbredning: Finns på sandiga marker med liten
påverkan av gödsel.

Ängshavretorrängs-typ
(kalkgräsmarker)
Ängshavre, darrgräs, brudbröd, spåtistel och röd-
klint är några kalkgynnade arter som växer på
dessa slåtter- och betesmarker.
Utbredning På kalkrika marker på Söderåsens väst-
sluttning finns inslag av denna mycket örtrika
vegetationstyp.

Röjning av enefälad.
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Äng
Knylhavreängs-typ
Denna högvuxna gräsvegetation finns i starkt
kulturpräglade dikesrenar eller igenväxnings-
marker av tidigare åker eller vall. Många arter är
kvävegynnade såsom hundkex, gråbo, vägtistel,
maskros, hundäxing och knylhavre.
Utbredning. Finns spridd i de flesta vägrenar och
i igenväxande  slåttermarker på Söderåsen

Rödvenängs-typ
Detta är den vanligaste vegetationstypen på
Söderåsens betesmarker. Finns på både kultur-
och naturbetesmarker. Gräset rödven och örterna
vitklöver, rölleka, smörblomma och kråkklöver
är vanliga. När artförekomsten är ringa har om-
rådet nyligen brukats som åker eller kulturbete.
När artantalet ökar har betet brukats som natur-
bete under många år d v s inget externt tillskott
av gödsel har skett.
Utbredning: Mycket vanlig vegetationstyp i de
flesta betesmarker på Södersåsen

Prästkrageängs-typ (artrika torra-friska
låglandsgräsmarker av fennoskandisk typ,
slåtterängar i låglandet)
En örtrik vegetationstyp som finns på flera av
Söderåsens naturbeten och i dikesrenar intill
naturbetena. Oftast har betena tidigare nyttjats
som slåttermark. Jungfrulin, svinrot, kärringtand,
ängsskallra, nattviol, blåsuga, vårbrodd och röd-
ven är några av alla de arter som finns i denna
typ av vegetation.
Utbredning: Finns i ett fåtal naturbetesmarker och
dikesrenar på Söderåsen.

Fuktäng
Tuvtåtelängs-typ
På fuktiga betesmarker är denna vegetationstyp
vanligast på åsen. Tuvtåteln dominerar fältskiktet
och örtinnehållet är lågt. Det finns varianter på
denna typ med tex. stort inslag av veketåg och
knapptåg. Ibland finns också varianter med stort
inslag av ängsbräsma och gökblomster.
Utbredning: Finns spritt över hela åsen men har
störst utbredning på fuktängarna mellan
Hundseröd och Kongaö

Högörtsängs-typ (Högörtsängar)
Finns på fuktiga tidigare slåttermarker utmed åar
eller på andra fuktiga marker. Fältskiktet domi-
neras av älggräs med andra örtinslag såsom kabb-
leka, nässla, kärrfibbla, kärrtistel, strätta, fackel-
blomster och vidört. På kalkrikare eller allmänt
näringsrikare fuktängar så är smörbollen, ängs-
rutan och kåltisteln vanliga växter. Ibland före-
kommer också en variant där tuvstarr domine-
rar i fältskiktet.
Utbredning: Utmed Hallabäcken, Skyttabäcken,
Humlebäcken, Eningebäcken, Klövabäcken,
Dejebäcken, Kvärkabäcken och Skärån finns
denna vegetationstyp kvar. Idag hävdas bara ett
fåtal av dessa ängar.

Kalkfuktängs-typ (Rikkärr)
Vegetationstypen finns bara på några få områ-
den där det finns kalk.

Typiskt för denna vegetationstyp är det stora
inslaget av orkidéer. Vidare är majviva, tätört
ängsstarr och slankstarr typiska för dessa tidi-
gare slåttermarker.
Utbredning: Denna mycket ovanliga vegetations-
typ finns vid Smedjebacken, Kohus, Humleryd,
Lönnshus och Båv.

Fältgentianan förekommer endast på en växtplats på
Söderåsen.
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Högstarrängs-typ
På gamla sidvallsängar utmed sjöar och åar finns
en vegetationstyp där olika starrarter dominerar.
Flaskstarr, blåstarr, vasstarr och gråstarr är några
av dem.
Utbredning: Finns spridd över hela åsen.

Sötvattensvegetation
På Söderåsen finns ett flertal dammar och sjöar.
Beroende på användning och/eller bergrund så
är dessa stillastående vatten näringsrika eller
medelnäringsrika. I vattendragen är vegetationen
främst utvecklad i det långsamrinnande vattnet.

En sjö utvecklar ofta en vegetation i strand-
kanten, på vattenytan och under vattenytan.

Vass- och örtvegetation
Gles vassvegetation med inslag av olika starrarter
är en vanlig vegetationstyp närmast strandkan-
ten i flera dammar och sjöstränder på Söderåsen.
Det finns också andra vegetationstyper såsom
sjöfräkentyp och kaveldunstyp.
Utbredning: Finns på grunt vatten i närings rika
sjöar.

Flytbladsvegetation
Ute på vattenytan trivs olika flytbladsväxter. Vit
näckros, gul näckros och andmat bildar olika
vegetationstyper beroende på vilken av dessa
arter som dominerar.
Utbredning: Finns i mindre dammar på Söderåsen

Kortskott och långskottvegetation.
Olika natearter bildar tillsammans med andra
arter vegetationstyper under och på vattenytan
Utbredning: Finns i näringsrika dammar på Söder-
åsen

Vegetation i bäckar och åar.
I långsamrinnande vatten växer olika kombina-
tioner av vegetationstyper som nämnts ovan.
Några växter man hittar på Söderåsen är igel-
knopp, krusnate, gäddnate, gul näckros och bäck-
märke. I rinnande vatten är näckmossan vanlig
på stenarna.

Smörbollar är idag en sällsynthet på Söderåsen
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Utbredning: Vattenvegetation finns i alla Söderås-
ens sjöar och dammar samt där vattendragen rin-
ner långsamt.

Terräng- och substratpräglad
vegetation
I sprickdalarnas och västra Kågerödsåsens slutt-
ningar har en speciell vegetation utvecklats på
klippväggar och i talusbranter. Vegetationen skil-
jer sig i solexponerade sluttningar från skugg-
exponerade sluttningar. Vidare bestämmer berg-
arten och vittringsmaterialets storlek vilken ve-
getation som utvecklas.

Solexponerade rasbranter
Öppna rasbranter som exponeras åt söder och
väster har ett torrt mikroklimat beroende på stor
strålningsenergi. På silikatbergarter (sura berg-
arter) växer främst olika skorplavar. Här växer
också olika mossor av släktet Racomitrium. På
diabas där vittringen har gått långt trivs kalk-
gynnade växtarter såsom stor blåklocka, kungs-
mynta, sötvedel och svartbräken.

Utbredning: Finns i alla sprickdalar och i Söderås-
ens brantaste sluttningar.

Skuggexponerade rasbranter
Vegetationen i öppna rasbranter som ligger i
skugga är rik på olika arter av ormbunkar, lavar
och mossor. Många arter i dessa sluttningar har
normalt en västlig utbredning i Europa, d v s de
har krav på ett fuktigt klimat med milda vintrar.
Flera ovanliga växtarter har hittats i dessa slutt-
ningar.
Utbredning: Denna vegetation finns i alla
sprickdalarna och i Söderåsens brantaste slutt-
ningar.

Svampar
På Söderåsen finns många naturtyper som gyn-
nar en artrikedom bland mark- och trädlevande
svamp. Bara i Skäralidsområdet har observerats
400 olika arter varav flera är med på rödlistan
för hotade arter. Ovanliga arter såsom fjällig sopp,
dystersopp, bläcksopp, bronssopp, eldsopp, grå
kantarell, rutbläcksvamp och stor klubbsvamp

Flytbladsvegetation
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hittar man framför allt på diabas i lövskog. Se-
nare års studier har också visat en påfallande ri-
kedom bland artgruppen kantareller. Även här
är det mineralrika, väldränerade, lövskogspartier
som utmärker sig som särskilt artrika. Vanlig kan-
tarell, blek kantarell, svartnande kantarell, krus-
kantarell, grå kantarell, svart trumpetsvamp och
trattkantarell har alla påträffats inom Söderåsen.
Även den ovanliga ametistkantarellen har insam-
lats från två lokaler under säsongen 2000. Inom
andra svampgrupper finner man liknande situa-
tion, särskilt i gamla lövskogsbiotoper och natur-
betesmarker med lång kontinuitet. I det sist-
nämnda fallet finns några naturbetesmarker som
är särskilt artrika inom gruppen vaxskivlingar
med flera skyddsvärda arter och även några med
endast ett fåtal fynd i Skåne eller i landet som
helhet.

Andra vegetationstyper, landskapstyper och
livsmiljöer som är viktiga för en mångfaldig
svampflora är speciellt horstarnas sluttningar,
sprickdalarna, all lövskog, alla myrmarker och
gamla träd.

Det är mycket som talar för att ytterligare
studier på Söderåsen kommer att ge flera nya
fynd av intressanta svamparter.

Djurliv
En stor artrikedom bland fåglar och insekter finns
ofta i de vegetationstyper som är rika på växtar-
ter. Gammal skog, småbiotoper i jordbruks-
landskapet, naturbetesmarker och våtmarker är
också viktigt för bibehållande av insekts- och
fågelarter.

Insekter
Studier och inventeringar av insekter sker sällan
lika systematiskt som för växter eller fåglar. Kun-
skapen är därför bristfällig i ett helhetsperspek-
tiv. Vissa lokaler är emellertid väl studerade. Ex-
empel på detta är Skäralid som uppvisar en rik
insektsfauna med många arter som är skydds-
värda eller hotade. Detta beror bla. på förekom-
sten av gammal bok och avenbok som inte före-
kommer på så många platser i landet Det torde
vara troligt att anta att även de andra större ädel-
lövskogsområdena såsom Klöva hallar, Aske-
hallarna, Liderna och Hallabäcken, också hyser
en intressant och värdefull artsammansättning.

Även vattendrag som Orebäcken, Klöva-
bäcken, Hallabäcken, Dejebäcken, Kvärkån och
Skärån har en skyddsvärd insektsfauna med så-
väl inslag av nordliga arter som värmekrävande
sydliga arter.

Vaxskivlingar i
naturbetesmark
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Andra särkilt viktiga biotoper för insekter är
naturbetesmarkerna, slåtterängar och gamla träd.
Exempelvis blev den akut hotade läderlöparen
funnen på gamla ekar vid Knutstorp under 1999.

Grod- och kräldjur
Vanlig groda, åkergroda och vanlig padda finns
spridda vid våtmarker över hela åsen. Speciellt
viktiga reproduktionsplatser för dessa är vatten-
hål, dammar och sjöar med stillastående vatten.

Andra kräldjur som har påträffats i de olika
vattendragen är mindre och större vattensalaman-
der.

Skogsödlan är vanlig i sprickdalarnas ras-
branter.

Snok och huggorm finns på åsen men har
inte varit vanlig de sista åren.

Mollusker
Den rika vegetationen, det fuktiga klimatet och
förekomsten av kalk gynnar en artrikedom bland
sniglar och landsnäckor. Dessa miljöer finns
främst i sprickdalarna och i sydvästsluttningen.
Gamla träd gynnar speciellt släktet spolsnäckor.

Fåglar
Söderåsens karaktär med några områden med
gammal ädellövskog avspeglar sig i frekvens och
artsammansättning bland fåglarna. Särskilt hål-
byggande fågel är mera frekventa i kärnområd-
ena Skäralid, Klöva hallar och Hallabäckens dal-
gång. Hackspettsarter, däribland mindre hack-
spett, är väl representerade. Andra arter är katt-
uggla, skogsduva och mindre flugsnappare.

Forsärlan är vattendragens karaktärsfågel.
Den häckar utmed flera rena vattendrag såsom
Hallabäcken, Orebäcken, Klövabäcken och
Vegeå. Under vintrar dyker också strömstare upp.
I de lite större vattendragen i anslutning till Söder-
åsen häckar även kungsfiskare och den besöker
även de mindre vattendragen periodvis.
Häckfågelfaunan är annars karaktäristisk för de
sydsvenska skogsekosystemen. Av häckande fåg-
lar har emellertid stenknäcken en särställning
genom sin ständiga närvaro och särskilt under
vintrarna då jättelika flockar besöker åsens syd-
sluttningar där avenboken är vanlig. Vissa vint-
rar är dock flockarna av bergfink ännu mer im-
ponerande med sammanhängande flockar som
varar flera minuter innan de passerat. En annan
art som tidvis kan betraktas som vanlig är
bivråken. Hur vanlig den är beror av tillgången
på föda, då i huvudsak jordgetingar, vilka arten
har som huvudföda.

Fågelfaunan har genomgått flera förändringar
under sen tid. Inte bara negativa som kanske
framställs som den vanliga situationen utan även
nya arter och arter som ökar i antal. Exempel på
detta är korpen som blir allt vanligare på Söder-
åsen med häckningar i alla de stora ravinerna samt
i åsens sluttningsområden. Nyinflyttade arter är
bl a berguv och trana vilka båda har etablerat sig
med flera häckningar under senare år. Pilgrims-
falken har på senare år observerats på åsen och
häckningsförsök har gjorts. Kungsörn observe-
ras numera under hela året på Söderåsen men
någon häckning har ej konstaterats. En spekta-
kulär �nykomling� i fågelfaunan var också den
lyckade häckning av biätare som genomfördes
under ett år strax norr om Söderåsen.

Rutbläcksvamp förekommer i rikare bokskogar
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Orren beskriver en annan förändring på så
sätt att den tidigare varit frekvent uppe på åsen
men som numera endast ses sporadiskt. Anled-
ningen till tillbakagången tros vara den starka
igenväxningen av betesmarker med mager
ljunghed och risvegetation uppe på platån.

Som karaktärsfåglar på åsen kan nämnas
bokskogens grönsångare, de små alkärrens
skogssnäppor och vattendragens forsärlor. I
skogsbrynen hör ringduvorna hemma och i de
buskbeväxta betesmarkerna finns buskskvättor.
Över åkrarna drillar sånglärkan och i lufthavet
över åsen kretsar korpar, ormvråkar och glador.

Däggdjur
På Söderåsen finns täta klövdjurstammar av rå-
djur och dovhjort. Kronhjort och älg förekom-
mer men de är fåtaliga. En sentida förändring är
etableringen av vildsvin på Söderåsen. Även om
djuret inte ses ofta tycks vildsvinet vara etablerat
i den östra delen och längs sydsidan. Det finns
anledning att följa utvecklingen den närmaste
tiden eftersom det finns delade meningar om
närvaron av detta vilt. Skador på grödor är en

negativ effekt medan djuren kan bidra, på ett
positivt sätt, till föryngringen av bok och ek i
skogsmarken.

Grävling och mård förekommer inom om-
rådet medan rödräven som ännu inte återhämtat
sig helt från skabbepidemin förekommer spar-
samt.

Bland de små däggdjuren kan nämnas stora
skogsmusen som är vanlig i bokskogen, illern som
trivs utmed vatten, ekorren som lever på bokol-
lon och fältharen som oftast syns på de öppna
fälten på Söderåsen.

En svårinventerad och ofta förbisedd
däggdjursgrupp är fladdermöss. Enstaka studier
visar dock på att Söderåsen kan vara artrik och
att särskilt biotoper kring vatten och skog samt
öppna marker med brynvegetation är intressanta.

I avdelningen för udda kända besök kan näm-
nas lodjur på 80-talet, varg 1999 och knubbsäl
1998 i Vegeån. Även om de tillhör den inhemska
faunan kan man utgå från att detta kommer att
förbli tillfälliga besök. Mera problematisk är då
två piggsvin under en hel säsong på slutet av 90-
talet och känguru som observerats flera gånger.
De sistnämnda naturligtvis rymlingar från hägn.

Tranan är ett av de senaste tillskotten av häckande fågelarter.
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Värdering av natur.
När man gör en bedömning om naturen är vär-
defull så använder man naturvårdsverkets krite-
rier som är:
• mångformighet

• orördhet

• representativitet

• raritet

• tillgänglighet

• forskningsintresse

• pedagogiskt intresse

• storlek

Vidare så gör man bedömningar om naturen har
värde för forskning och allmän förståelse, etiska
värden, sociala och estetiska värden samt värde
för friluftslivet.

Nyutsprucken bok är en ovärderlig naturresurs.
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Vår i näringsrik bokskog
Fot: Bertil Hagberg
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Naturvård

Beskrivning
1966 gjordes ett aktivt naturvårdsprogram för
Söderåsen. (Åke Persson och Harald de Sharen-
grad).

Under de 35 år som gått har det skett stora
förändringar i landskapet på och runt Söderåsen.
Samtidigt har synen på naturvård och lagstift-
ningen för skyddet av naturen utvecklats.

Vidare har de båda Skånelänen 1967, 1975
och 1995 gjort naturvårdsplaner över skydds-
värda naturområden i Skåne och däribland Söder-
åsen.

Begreppet naturvård kan beskrivas som föl-
jande: �Att bevara den biologiska mångfalden på jor-
den är ett huvudmål för allt naturvårdsarbete. Att be-
vara den biologiska mångfalden är en fråga om ett träget
arbete i vardagen, att väga in hänsyn till naturtyper och
deras växter och djur i alla beslut vi fattar och alla verk-
samheter vi utövar. Ett biotop- och artskydd värt nam-
net är ett arbete på lång sikt och med respekt för natu-
rens betydelse som en självklar grundval. Det kräver en
ny ödmjukhet hos människan, en insikt om att hon inte
kan överleva om naturens livsväv är sönderriven och för-
ödd. Och det kräver en genuin förståelse för hur de ekolo-
giska systemen fungerar.� Per Wramner

Naturvårdsarbetet ska ske på många plan och
är allas ansvar. Ett sätt är att samhället skyddar
naturområden enligt lag.

Lagar som skydd för naturen och om-
råden som skyddas på Söderåsen idag.
 Söderåsen är klassat som riksintresse för natur-
vård (L6, M13) och friluftsliv (L/M2) Detta inne-
bär att kommunerna är skyldiga att verka för att
de speciella natur- och rekreationsvärden som
finns på Söderåsen idag kan bibehållas och ut-
vecklas. I länsstyrelsens beskrivning av
riksobjektet Söderåsen ges exempel på åtgärder
som behövs för att naturvärdena ska bibehållas.

• Förordnande för sammanhängande ädellövskogsom-
råden

• Förordnande i de större ravinerna

• Bibehålla obrutna vegetationszoneringar i sluttningar
med ädellövskog

• Bevara arealer med ädellövskog för fri utveckling,
krav på skogsbruk i naturvårdande syfte

• Bibehålla arealen naturbetesmark

• Utveckla arealen slåttermark

• Bibehålla karaktären av sydvästlig mossetyp på
Traneröds mosse.

• Ingen skogsdikning eller sänkning av grundvatten-
ytan i värdefulla naturområden.

• Ingen täktverksamhet eller annan exploatering som
innebär ingrepp i naturmiljön

Riksintresset Söderåsen regleras av miljö-
balken.

Söderåsens nationalpark invigdes officiellt 13
juni 2001 och omfattar det gamla
domänreservatet Skäralid och naturreservaten
Härsnäs, Nackarp, Uggleröd och Odensjön. Vi-

Det märkliga
småkulliga
landskapet i
Nackarp



Naturvård

- 36 -

dare kommer ravinerna Kvärk och Dejebäcken
att ingå samt platån däremellan. Området om-
fattar ca 1625 ha. Nationalparksbildning sker
enligt kap 7 § 2 miljöbalken.

I övrigt finns det tre naturreservat på Söderåsen.
Dessa är;
• Åvarps naturreservat, 42 ha (skogsmark)

• Åvarps fälads naturreservat, 28 ha (naturbetesmark)

• Liaängen, 7 ha (slåttermark, naturbetesmark)

Naturreservaten regleras av kap 7 § 4 miljö-
balken

Det finns ett naturvårdsområde på Söderåsen
och det är Hjortahagen, 61 ha, vid Vrams
Gunnarstorp. Detta regleras enligt § 19 i gamla
NVL 1975, numera miljöbalken.

Söderåsens sluttningar samt delar av platån
omfattas av landskapsbildskydd enligt 19 § NVL
1967, numera miljöbalken. Skyddet innebär att
det är förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd
uppföra helt ny byggnad, att anordna upplag
utom tillfälliga upplag för jord- och skogsbru-
kets behov, att företaga utfyllnad, att utföra skogs-

odling på förut icks skogsbärande mark, att ka-
lavverka lövskog samt att genom skogsodling
omföra lövskog till barrskog.

Kap 7, § 11 reglerar biotopskyddsområde.
Mindre mark- eller vattenområden som utgör
livsmiljö för växt- och djurarter eller som annars
är särskilt skyddsvärda får av regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer förklaras
som biotopskyddsområde. De områden som är
bestämda att vara biotopskyddsområde för hela
landet är biotoper på jordbruksmark såsom al-
léer, hamlade pilar, stenmurar, odlingsrösen,
åkerholmar, småvatten och våtmarker samt käl-
lor med omgivande våtmark.

Länsstyrelsen och skogvårdstyrelsen kan fast-
ställa att områden biotopskyddas med intrångs-
ersättning genom särskilda beslut. På Söderåsen
finns bara ett biotopskyddsområde ovanför
Maglaby, ett alsockelkärr som är rikt på gamla
liggande träd och stående torrakor.

Strandskyddsområde kap 7 § 13 - § 18. Vid
Söderåsens sjöar och vattendrag råder strand-
skydd 100 m från strandlinjen vid normalt med-
elvattenstånd.

Vattenskyddsområde kap 7 § 21-22. Vatten-
skyddsområde finns runt Klippans och Åstorps
kommuners vattentäkter på Kvidingefältet.

Vattenmiljön är en
värdefull levande
lärobok
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Inom den Europeiska Unionen regleras
naturvårdsfrågorna i första hand genom två di-
rektiv, habitatdirektivet och fågeldirektivet. Syf-
tet med dessa är att bevara arter och naturtyper
som i ett europeiskt perspektiv betraktas som
skyddsvärda i ett sammanhängande europeiskt
ekologiskt nätverk av naturområden - Natura
2000. På Söderåsen har, av Regeringen, fem
områden anmälts till Natura 2000. Dessa är den
blivande nationalparken på  Söderåsen, Klöva-
hallar, Traneröds mosse, delar av Hallabäckens
dalgång samt Liahusängen. Dessa områden är fr
o m 2001-07-01 att betrakta som riksintressen.

Staten har genom naturvårdsfonden köpt
mark på Söderåsen för naturvårdsändamål.
Denna mark ligger i huvudsak inom national-
parken, Klövahallar, Traneröds mosse och Halla-
bäckens dalgång. Områdena sammanfaller till
stor del med anmälda Natura 2000- områdena.

Region Skåne äger stora markområden (ca
650 ha) runt Klåveröd , Smedjebacken och Finns-
torp.

Skogsvårdslagstiftningen innehåller allmänna
hänsynsprinciper för naturvård. Portalparagrafen
anger att en god ekonomisk avkastning skall upp-
nås samtidigt som den biologiska mångfalden
bevaras. Varje brukningsenhet skall dessutom
redovisa vilka natur- och kulturmiljövärden som
finns registrerade. Ädellövskogen regleras i ett
särskilt avsnitt och grundprincipen är att
skogsbruksåtgärder inte får innebära att bestån-
det upphör att vara ädellövskog.

Skogsvårdsstyrelsen har inventerat nyckel-
biotoper vilka hyser hotade arter. Dessa områ-
den är undantagna från ett aktivt skogsbruk. På
Söderåsen finns ca 40 nyckelbiotoper på sam-
manlagt ca 50 ha. Hälften av denna yta ligger
inom redan skyddade områden.

Miljöstödet är ett indirekt skydd för många
naturbetesmarkers bevarande. En grov skattning
är att det finns ca 50 ha naturbetesmark inom
Söderåsens planområde (undantaget mark i re-
servat och nationalpark). Av dessa kanske hälf-
ten har miljöstöd.

Planområdet som omfattar ca 20 000 ha har
idag ca 2000 ha skyddad mark.

Inom snar framtid kommer också mark i
Klövahallar ca 300 ha, Hallabäckens dalgång (250
ha) samt Traneröds mosse ca 80 ha att avsättas
som naturreservat.

Landskapstyper och värdefulla
natur- och kulturområden
Inom de landskapstyper som ligger runt Söder-
åsen finns det geologiska formationer, biotoper
och kulturmiljöer som generellt har höga skydds-
värden.
Den översiktliga beskrivning som görs nedan ska
ses som ett faktaunderlag för hur ytterligare na-
tur än den som redan är skyddad ska kunna be-
varas och vårdas nu och i framtiden.

Översvämmade mader vid Hallabäcken
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Slättområdet runt Söderåsen
Landskapet närmast horstkanten skiftar mellan
slätt- och ett småkuperat landskap.

Söder och öster om Konga överväger ett
öppet jordbrukslandskap. Mot sydväst upp mot
Kågeröd är landskapet omväxlande skog och
öppna betesmarker. Vegeå rinner utmed kanten
till Kågerödsåsen genom artrika al- och askskogar
och genom Knutstorps motorbana. Runt
Knutstorps borg finns ett halvöppet eklandskap.

Norr om Kågeröd präglas landskapet av
Vegeåns och Hallabäckens dalgångar. Vegeån rin-
ner först rakt genom ett öppet åkerlandskap för
att längre norrut meandra genom skog och fukt-
ängar. Hallabäcken rinner utmed åssluttningen
och omges omväxlande av öppna åkrar, fukt-
ängar, betesmarker och av slutna lövskogar. På
vissa platser omges dalgången av väl markerade
sluttningar. Norr om Åvarps radby dominerar ett
öppet och flackt odlingslandskap med spridda
gårdar. Stora elledningar och elstationer finns vid
Brantastig. Kyrkbyn Norra Vram ligger mellan
åsen och Vegeåns dalgång. Nordväst om byn lig-
ger Vrams ängar som är en viktig fågellokal.
Landskapet runt Vrams Gunnarstorp slott präg-
las av gamla och nya trädalléer och ekhagar.
Slättlandskapet öster om Söderåsen karaktärise-
ras av ett öppet odlingslandskap. Isälvsavlagring-
arna vid Maglaby och ned mot Bonnarp är upp-
brutet av flera grustäkter. Vid Västra Sönnarslöv
rinner Klövabäcken igenom ett småkulligt och
lövskogsklätt landskap. Krika och Bonnarps byar
ligger norr och söder om Bonnarps hed där mar-
ken odlas och betas. På slätten nedanför Slättåkra
och Tostarps gårdar rinner Skärån från Skäralid
genom ett öppet odlingslandskap. Detta öppna
landskap fortsätter ned mot Nackarp där en löv-
skog och ekhagar breder ut sig strax före Röst-
ånga.

Speciellt intressanta natur- och kulturområden i
slättlandskapet runt Söderåsen är:

• Ekhagar, fäladsmark och lövskog vid Blinkarp

• Vegeåns dalgång från Bokholmens mosse till Hyllinge

• Eklandskap runt Knutstorp

• Lövbevuxet diabasberg mellan Knutstorp och Kågeröd

• Björkkärr vid Ylmesåkra

• Naturbetesmarker vid Södergården, Toftagården och
Bensige

• Det öppna landskapet mellan Skaftarp, Bauseröd och
Lovisetorp

• Artrika lövskogar väster om Lovisetorp

• Båvs hage

• Åvarps by med omgivningar

• Vrams ängar

• Ekhagar runt Vrams Gunnarstorp

• Betes- och slåttermarker runt Maglaby

Utsikt från stenbrottet i Båv mot slätten väster om
Söderåsen
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• Humlebäckens bäckravin vid Maglaby

• Klövaravinen med omgivande backlandskap

• Ginsthedsvegetation vid Bonnarpsjö

• Bonnarpsjön

Åssluttningarna
Söderåsens sluttningar är topografiskt väl mar-
kerade i landskapet med undantag för en mera
svag lutning i sydöst. Själva huvudhorsten har
sin sydöstspets i Röstånga och sydvästsluttningen
följer en linje över Blinkarp, Gillastigs mosse,
Kongaö, Liderna, Åvarp och Åstorp. Klinta-
gumman i Åstorp markerar Söderåsens nordväst-
spets. Östsluttningen följer en linje från NO till
SO i Röstånga.

Kågerödsåsens sluttningar sträcker sig från
Åkarpsmölla i sydöst till Skaftarp i nord-väst.

Landskapet mellan Gillastig i öster, Konga
klint i söder, Åkarpsmölla i väster och Hundseröd
och Kongaö i norr är flackt och uppodlat. Ut-
med åarna har avsatts stora torvavlagringar.
Dessa kärrmarker betas medan mossarna är plan-
terade med skog. Skogen är annars koncentre-
rad till  isälvshöjdryggen norr om Konga, Konga
lund.

I horstarnas sluttningar finns en stor varia-
tion av geologiska formationer. Det kan vara små
bäckraviner, slukrännor, klippväggar, rasbranter

och terrasser. Alla dessa formationer ger en stor
variation av livsmiljöer. I de sydvästra sluttning-
arna har det varmare läget och de näringsrikare
bergarterna skapat artrika lövskogar. Här finns
alla ädellövträden representerade och på flera
platser är skogarna lite påverkade av 1900-talets
skogsbruk. Större granskogsbestånd finns på
Kågerödsåsens sluttningar och vid Brantastig
norr om Åvarp.

Öppen åker- och betesmark finns främst runt
Åkarpsmölla, Smörmöllehus, Stubbaröd och
Bauseröd.

Utmed östsluttningen dominerar bokskogar.
Mellan Klövahallar och Skäralid är denna
låglandsbokskog i stort sett sammanhängande vil-
ket gör den speciellt värdefull. På några få plat-
ser där sluttningsbokskogen inte är hårt gallrad
har det utvecklats en zonering i fältskiktet. Längst
upp i sluttningen är fältskiktet artfattigt med en-
staka blåbär och kruståtel. Längre ner i slutt-
ningen där grundvatten sipprar fram och nä-
ringen anhopas utvecklas ett artrikare fältskikt
med harsyra och gulplister.

Granen finns i små spridda bestånd i hela
östsluttningen utom i den blivande national-
parken. Jordbruksmark som åker och betesmark
finns runt Kärreberga by, Maglaby, Körslätts
gård, Slättåkra gård, Ljungby, Svenstorp, Tostarps
gård och vid Härsnäs.

Fuktängar runt Konga ö
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Speciellt intressanta natur- och kulturområden i
sluttningarna på Söderåsen är:
Fuktängarna runt Kongaö

• Naturbetesmarker vid lilla Ebbarp, Håkanstorp, Stora
Åkarp och Hundseröd.

• Konga Lund.

• Lövskog på diabaskulle runt Åkarpsmölla.

• Åkarpsmöllas dammiljö och fuktängar.

• Betesmarker vid Smörmöllehus.

• Betesmarker runt Stubbaröd och i sluttningen ovanför
Bauseröd.

• Alla sluttningarna på Söderåsen och Kågerödsåsen
som är beväxta med lövskog har höga naturvärden.
Vid Askehallarna finns ett skyddsvärt blandskogs-
bestånd med löv och barr.

• Naturbetesmarker vid Forsgård och Forsby.

• Väl utformade bäckraviner utmed hela östsluttningen.

• Det öppna beteslandskapet vid Kärreberga, Maglaby,
Mårtenstorp, Gröndal, Slättåkra, Svenstorp och
Härsnäs.

Sprickdalarna
Söderåsen är känt för sina natursköna sprickdalar.
De flesta sprickdalarna mynnar på Söderåsens
nordsluttning.

Klövahallar, Skäralid, Uggleröd och Nack-
arpsdalen är de fyra stora och kända ravinerna
medan Kärreberga-, Körslätts- och Gröndals-
ravinerna är mindre i storlek och inte så välkända.
Ett stort sprickdalsystem finns också på centrala
delen av åsen, runt Höjehall och Klåveröd.
Sprickdalen som delar den norra horsten från den
södra, den s k Kågerödsåsen mynnar både åt
nordväst och sydöst.

Speciellt intressanta natur- och kulturområden i
sprickdalarna är:
• Sprickdalen som i sin helhet har stort geologiskt värde

• Sluttningarnas gammelskog med ovanlig flora,
svamp och fauna

• Diabas- och amfibolitsluttningar.med ovanlig flora,
svamp och fauna

• Sidvallsängar i dalbottnen.

Sprickdalen Skäralid ingår i
nationalparken som invigdes
under sommaren 2001.
Foto: Lennart Johansson

Stenmur från platån
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• Rasbranternas vegetation

• Alkärr och ädellövskog i dalbottnarna

Platåerna
Granen upptar stor markareal på åsplatåerna och
är koncentrerad till Kågerödsåsen, centrala de-
len av Söderåsplatån och nordvästra halvan av
platån. Bokskog växer speciellt på små bergs-
kullar. Utmed bäckar och dammar samt i fuktiga
sänkor växer al- eller björkkärr. Öppna myr-
marker finns främst vid Traneröds mosse, Finns-
hus mosse, Salshults mosse och Körslätts mosse.
De öppna odlingsmarkerna ligger framförallt
runt Kvärk, Klåveröd, Västergård, Oregården,
Smedjebacken, Gryteröd, Stenestad, Magleröd,
Gålarp, Killegården, Grönhult, Eninge, Drages-
holm och Mosshult. På flera platser finns grävda
dammar och naturliga sjöar.

Speciellt intressanta natur- och kulturområden
på platån är:

• Bokdungar, övrig ädellövskog, alkärr med lång
kontinuitet och björkkärr.

• Naturbetesmarker vid Klåverödsgården, Västergården,
Gryteröd, Oregården, Smedjebacken, Stenestad,
Bohagen, Magleröd, Boden, Gålarp, Änglaberga,
Lökagården, Kohus och Mosshult.

• Fuktängar utmed Eningebäcken och vid Klövamölla.

• All myrmark.

Analys
hot/möjligheter
Hoten mot Söderåsens natur- och kulturmiljöer
är många. Naturvårdsverket har definierat 13 hot
vilka är;
klimatpåverkande gaser, uttunning av ozon-
skiktet, försurning, marknära ozon, luftförore-
ningar och buller, övergödning, metaller, orga-
niska miljögifter, nyttjande av mark och vatten,
exploatering, anspråk på värdefulla områden,
avfall och elektromagnetiska fält.

Det största hotet är dock att kunskapen om
naturen minskar hos gemene man.

Alla dessa hot berör Söderåsnaturen indirekt
eller direkt. De indirekta hoten påverkar naturen
under lång tid och är därför svåra att åtgärda här
och nu. Det hot som vi ser effekten av direkt
som t e x skrotbilar i naturen, exploatering av
mark, igenväxning av naturbetesmarker och dik-
ning av våtmarker är däremot hot som vi lättare
kan åtgärda därför att vi ser effekten av dessa
hot under en överskådlig tid.

Söderåskommunerna måste arbeta för att
undanröja dessa miljöhot på alla plan. Till god
hjälp har man de miljökvalitetsmål som riksda-
gen antagit 1998 (se vidare i slutet av varje kapi-
tel).

Hela Söderåsen har en unik geologi och na-
tur. Det räcker inte att bara att skydda vissa iso-
lerade öar av natur om man ska uppnå målet att
alla naturliga vegetationstyper ska bevaras i till-
räckligt stora områden så att de långsiktigt kan
bestå.

Kärrknipprot växer i kalkfuktängar
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Det måste skapas spridningskorridorer för
arter mellan värdefulla naturområden. Små skyd-
dade naturområden måste kompletteras med en
buffertzon. Turismen måste kanaliseras. Natur-
betesmarker måste ha en tillräcklig hävd. Fler
naturområden på åsen måste få ett lagligt skydd.
Kunskap måste spridas om naturvärdena på åsen
till både brukare och besökare. Det är också vik-
tigt att olika ansvarsmyndigheter, kommuner,
markägare, olika intresseorganisationer och bo-
ende samarbetar kring utvecklingen av ett eko-
logiskt hållbart Söderåsen.

Nationella miljökvalitetsmål

Det finns 15 miljökvalitetsmål. 14 berör naturen
på Söderåsen. Nedan benämns målen och ett
åtgärdsförslag på hur man kan uppnå dem.

Frisk luft
Främja tågtrafik och övrig kollektivtrafik till
Söderåsen.

Grundvatten av god kvalitet
Skydd av naturgrusförekomster på åsen.

Levande sjöar och vattendrag
Öka andelen mark med miljöstöd.

Myllrande våtmarker
Arbeta för att Söderåsens våtmarker får ett all-
mänt biotopskydd.

Hav i balans
Inga nya dikningar bör tillåtas i Söderåsens sko-
gar.

Ingen övergödning
Främja kvävereducerande åtgärder som tex. Odla
fångstgrödor utmed vattendrag.

Bara naturlig försurning
Eftersträva blandskogsbruk på de granodlade
markerna.

Levande skogar
Sprida kunskap om skogens alla värden.

Ett rikt odlingslandskap
Odlingslandskapets livsmiljöer måste skötas och
bevaras så att den biologiska mångfalden ökar.

God bebyggd miljö
Ta tillvara kulturhistoriska värdena när man ska
bygga om eller bygga nytt.

Giftfri miljö
Sprida information om hur man kan minska
kemikalieanvändningen i trädgårdar.

Säker strålmiljö
Det bör inte byggas på alunskiffeberggrund el-
ler i närheten av kraftledningar.

I den näringsrika lövskogen täcks marken på våren av vitsippa och gulsippa
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Skyddande ozonskikt
Informera om att välja produkter som inte på-
verkar uttunningen av ozonskiktet.

Begränsad klimatpåverkan
Sprida information om att elda med ved på rätt
sätt.

Ställningstaganden
förslag till åtgärder
Söderåsens natur är av nationellt värde och de
arealer som för närvarande är säkerställda är inte
tillräckliga i förhållande till de nationella miljö-
målen och andra policydokument som berör
naturvården. Det är angeläget att utveckla olika
former för bevarande för att ha en möjlighet att
långsiktigt bibehålla kvalitéerna.

Kommunerna ska verka för att
- mer natur på Söderåsen kommer att avsättas
som naturreservat eller får annat skydd enligt
miljöbalken.

Följande områden föreslås bli
naturreservat:
• Traneröds mosse

• Hallabäcken

• Klövabäcken

• Klövahallar

• Höjehallsområdet (geologiska värden, biologiska
värden samt buffertområde)

• Lilla Klåveröd (naturbetesmark, kulturmiljö)

• Grindhus (naturbetesmark, kulturmiljö)

• Gillastigs fälad och Järnhatten (naturbetesmark,
ljunghedsvegetation)

• Blinkarps fälad (naturbetesmark)

• Båvs hage (naturbetesmark)

• Eninge (skogsbete, gammal slåttermark, översilnings-
mark)

Biotopskydd bör utformas för följande
naturtyper och landskapstyper på
Söderåsen:
• Kalkfuktängar

• Mosse och kärrvegetation.

• Alsockelskogar

• Naturbetesmarker

Gammelskogens torraka har betydelse för en
myllrande mångfald.
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Områden som bör omfattas av
biotopskydd är:
• Körslätts mosse med omgivande skog (mosse –

kärrvegetation, björkskog)

• Konga lund (delvis bokskogsklädd rullstensås med
kulturhistoriskt värde)

Kommunerna skall verka för:
att det initieras och upprättas en samverkansform för

olika aktörer och intressenter på Söderåsen.

att i samråd med länsstyrelsen tillse att Natura 2000-
objekten säkerställs och kompletteras.

att Söderåsen blir ett mer använt klassrum och lärome-
del för skolorna.

att naturguidning och naturinformation utvecklas på
Söderåsen.

att i samråd med länsstyrelsen, region Skåne och
jaktföreningar utarbeta ett program för hur jakt kan

bedrivas inom rekreationsområde och naturreservat
på åsen.

Kommunerna skall ansvara för:

att det beslutas om en inriktning och policy för den
kommun- och landstingsägda marken på Söderåsen;

att påbörjad naturvårdsinventering och naturvårds-
program över Söderåsen färdigställs.

Lövskogsbiotoper med variation i både ålder och artsammansättning kommer att vara ett viktigt kännetecken för Söderåsen
under lång tid framåt.
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Vattenvård

Beskrivning
På Söderåsen finns ett förgrenat nät av relativt
opåverkade bäckar och åar som avvattnas dels
norrut till Rönne å, dels söderut till Vege å.
Vattendragen har överlag en låg påverkansgrad
och rinner till stora delar intakta i hela sin sträck-
ning. Dock är några få bäckar på åsen dikade i
samband med intensivt skogsbruk och i bäckar-
nas nedre del, i kantzonen till åsen, är endel vat-
tendrag omgrävda. Men en stor andel av vatten-
dragen har varit förskonade från dikning och har
därmed bibehållit sin ursprungliga och naturliga
reningsförmåga. Vilket gör vattendragen på
Söderåsen unika för regionen, i jämförelse med
närliggande vattenområden utanför åsen, som är
hårt utnyttjade från samhällen och jordbruk.

Sjöar och större vattensamlingar på åsen fö-
rekommer i låg andel och naturliga sjöytor är
Odensjön, Svartesjö, Klåverödsjön och
Maglabykärr. I utkanten av åsen, på norrsidan
ligger Bonnarpssjön. Några mindre vattenytor
och dammar  har etablerats i samband med äldre
kvarnverksamhet eller skapts som vilt- och fisk-
dammar. Vattenområden och våtmarker har stor

betydelse för den ekologiska variationen i land-
skapet och fyller en viktig funktion för att be-
vara den biologiska mångfalden.

Tack vare att vattendragen är relativt lite på-
verkade av mänskliga aktiviteter och har en låg
rensningsgrad, är de som regel väl beskuggade
av lövträd och har en riklig förekomst av död-
ved. Dödved består av nerfallna träd, grenar och
rötter vilka bildar viktiga strukturer och skapar
en rik miljö för bottendjur och fisk. Förekomst
av dödved i vattendrag är normalt en bristvara i
det skånska kulturlanskapet vilket gör Söderås-
ens vattendrag värdefulla som en referens för ett
mer ursprungligt tillstånd.

Vattendragens relativt låga näringstillstånd
och opåverkade vattenmiljö medför att botten-
faunan är artrik och visar på en låg påverkans-
grad från försurning och föroreningar. Artrikast
är de större vattendragen Klövabäcken, Skärån
och Hallabäcken. Den unika miljön i ravindalarna
har medfört förekomst av mer nordliga arter.
Rödlistade arter förekommer i några vattendrag.

Killebäcken
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Den stora bäcksländearten Dinocras cephalotes som
betraktas som karaktärsart för Söderåsen finns i
Skärån och Klövabäcken.

I vattendragen på Söderåsen finns goda miljö-
betingelser för ett art och individrikt fisksamhälle.
Öring är den vanligast förekommande arten och
förekommer, dels som havsvandrande bestånd,
dels som stationära bestånd. I några vattendrag
finns stationära öringbestånd som under lång tid
har varit genetiskt isolerade, pågrund av före-
komst av naturliga vandringshinder i
ravindalarna. Havsvandrande bestånd av öring
finns både i Vegeåns och i Rönneåns vattensys-
tem. I Rönne å, finns havsöring i Klövabäckens
nedre delar och i dess tillflöden Längstebäck och
Körslättabäcken. Vandringshinder i Rönne å hin-
drar havsöringen att nå tillflödena Skärån och
Bäljane å. I Vege å förekommer havsöring i
huvudfåran, förbi Knutstorp, och i tillflödet
Hallabäcken. Lax förekommer endast i Klöva-
bäckens nedre del. Andra arter som förekom-
mer rikligt är elritsa och bäcknejonöga, som till-
sammans med öring bildar ett fisksamhälle som
är signifikant för Söderåsens större vattendrag,
Skärån, Klövabäcken och Hallabäcken. Av främ-
mande arter, som ej har en naturlig utbredning i
Sverige, har förekomst av bäckröding (Deje-
bäcken) och signalkräfta observerats.

Andra fiskarter som förekommer på Söder-
åsen är abborre, groplöja, gädda, mört, småspigg,
regnbåge, sutare och ål. Regnbåge som ursprung-
ligen är en nordamerikansk art planteras ut i några
fiskdammar för sportfisket.

Avsaknad eller låga tätheter av känsliga arter
som elritsa, lax och öring indikerar oftast på en
störning i miljön såsom dålig vattenkvalité.
Vandringshinder kan vara en annan orsak till
avsaknaden av fiskarter i strömvatten, vilka kan
utgöras av naturliga trösklar och fall eller av arti-
ficiella hinder såsom, dammarbyggnader,
kulvertar och vägtrummor. Vandringshinder i
vattendragen fragmenterar vattendragen och hin-
drar en artspridning uppströms. Vattendragen har
sedan flera hundra år nyttjats som kraft i kvar-
nar, de allra flesta är idag nedlagda, men rester
finns kvar, vilka i många fall utgör hinder för
fiskens vandring. I vattendragen finns även na-
turliga trösklar med fall och branta forsar som
utgör hinder för fisk.

Analys
hot/möjligheter
Miljöförhållandena för fisk- och bottenfaunan
har varit gynnsamma för att bevara en ursprunglig
artsammansättning i bäckar och åar på Söder-
åsen. Vattendragen utgör en viktig resurs för att
bevara en rik flora och fauna i området. Bäck-
arna och åarnas miljöstatus har stor betydelse

Vattendragen har en
låg påverkansgrad
med ursprungliga
förhållanden för fauna
och flora.
Skärån.
Foto: Anders Eklöv
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lokalt men även för vattenområden längre ner i
vattensystemen. En låg näringstillförsel sker från
Söderåsen till Vege å och Rönne å.

Markanvändningen på Söderåsen har stor
betydelse för vattendragens status, förändrad
markanvändning från granplantering till lövskog
medför en positiv utveckling, varav det omvända
medför en försämring. Vattendragen utgör be-
tydelsefulla lek och uppväxtområden för öring
och lax, dock finns ett stort antal vandringshinder,
vilka flera är artificiella. Främmande arter har
etablerats sig i några bäckar, varav signalkräfta
kan utgöra ett hot mot den artrika bottenfaunan.

Vattendragen kan användas som ett levande
naturbibliotek för att inspirera och lära ut ekolo-
gisk kunskap. Med sin låga påverkansgrad utgör
vattendragen en viktig referensbas för andra mer
påverkade vattendrag i regionen. Återställning av
vattendragen bör eftersträvas så att fiskens ur-
sprungliga vandringsmönster uppnås.

De nationella
miljökvalitetsmålen
De av riksdagen fastställda miljömålen som be-
rör vattendragen är;

Grundvatten av god kvalité
Medför att säkerställa en god kvalité på grund-
vattnet så att det inte försämras genom markan-
vändning, uttag av naturgrus och tillförsel av
föroreningar. Vilket i förlängningen medför att

det grundvatten som går ut i vattendragen ska-
par en bra livsmiljö för växter och djur i sjöar
och bäckar.

Levande sjöar och vattendrag
Säkerställa en fullgod vattenkvalité i vattendragen
så att naturlig produktionsförmåga och biologiska
mångfald bevaras. Vidare ska landskapets ekolo-
giska och vattenhushållande funktion bevaras
samtidigt som förutsättningar för friluftsliv vär-
nas. Främmande arter och genetiskt modifierade
organismer får inte införas så att den biologiska
mångfalden hotas. Vandringshinder som nega-
tivt har påverkat fiskens naturliga vandrings-
mönster bör åtgärdas.

Myllrande våtmarker
Befintliga våtmarker ska bevaras så att den bio-
logiska mångfalden bibehålls. Våtmarkerna ska
skyddas mot dränering och dikning av vatten-
drag bör undvikas.

Ingen övergödning
Säkerställa att vattendragen i de skogsklädda de-
larna av åsen har ett naturligt näringstillstånd och
i de uppodlade områden ett måttligt näringstill-
stånd.

Bara naturlig försurning
Motverka onaturlig försurning av marken så att
den naturgivna produktionsförmågan och den
biologiska mångfalden bevaras. Förändrad mark-
användning från granplantering till en mer na-

Öring är den vanligaste fiskarten
på Söderåsen.
Foto: Anders Eklöv
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turlig lövskog påverkar vattendragens vatten-
kemiska status i positiv riktning till ett mer ur-
sprungligt tillstånd.

Giftfri miljö
Vattendragen skall vara fri från ämnen och me-
taller som skapats av mänskliga aktiviteter och
som kan hota den biologiska mångfalden.

Ställningstagande/åtgärder
Vattenkvalitén och miljön i vattendragen skall
bevaras så att den biologiska mångfalden bibe-
hålls. Miljöer som har påverkats negativt bör åter-
ställas. Åtgärder som bidrar till ett långsiktigt
ekologiskt hållbart bevarande av den biologiska
mångfalden i vattendragen är framför allt:

• anlägga skyddszoner och återskapa ett mer naturligt
tillstånd i några av vattendragens nedre delar.

• etablera vandringsvägar för lax och öring så att
arternas ursprungliga vandringsmönster återskapas.

• ingen utplantering av främmande arter eller öring
från andra vattenområden.

• ingen nydikning av vattendrag eller underhålls-
dikning av tidigare grävda vattendrag bör ske.

• förändrad markanvändning från gran- till lövskogs-
bruk.



Miljösituationen på Söderåsen

- 49 -

Miljösituationen
på Söderåsen -
en översikt

Söderåsens läge, i den nordvästra delen av Skåne,
innebär påtaglig exponering av luftburna föro-
reningar. De är framför allt orsakade av utsläpp
från trafik och energiproduktion. Föroreningarna
är både långtransporterade och regionalt gene-
rerade. Långa mätserier visar bland annat höga
nedfall av kväveoxider och under sommaren även
marknära ozon. Eftersom tendensen är att
vägtrafikarbetet ökar är belastningen fortfarande
hög av luftburna föroreningar på Söderåsen.

En särskild studie av markkemin är gjord
under 90-talet. Denna visar med tydlighet att
belastningsnivåerna av försurande ämnen i skogs-
mark är mycket höga. Om Söderåsen skall bestå
som en produktiv skogsbiotop på lång sikt for-
dras att belastningsnivåerna sänks. På kort sikt
kan förändringar i markanvändningen bidra till
att minska problemet. Resultatet av dagens si-
tuation innebär att värdefulla ämnen för skogens
tillväxt urlakas successivt vilket på lång sikt även-
tyrar skogens produktionsförmåga. Detta är mest
påtagligt i granskogsområden där försämringen
sker hastigt. I lövskogsområden däremot bidrar

träden till att kompensera urlakningen samtidigt
som de avlövade träden under vintern inte sam-
lar lika mycket luftburna föroreningar som barr-
träden. En övergång till lövskogsbruk skulle alltså
motverka den kortsiktiga försämringen av mark-
situationen på Söderåsen.

Ett klassiskt miljöproblem i Skåne är
övergödningen av vattendrag. För Söderåsens del
är inte detta ett akut problem. Vattendragen be-
rör i huvudsak skogsmark och har till stor del
naturliga lopp. Endast vattendragen i anslutning
till åsen, i det omgivande slättlandskapet, berörs
av traditionella övergödningsproblem.

Grundvatten
Grundvattnet som resurs betonas som en viktig
hushållningsprincip. För Söderåsens del finns god
tillgång på grundvatten primärt i berggrunden
och lösa avlagringar, särskilt isälvsavlagringar.
Generellt kan sägas att tillgången är god men att
kvalitén varierar. Miljöpåverkan innebär att
många befintliga vattentäkter på Söderåsen har
lågt pH. Det är särskilt urbergsområden (gnejs

Försurningssituationen på Söderåsen är noga utredd. En
markkemistudie visar på allvarlig påverkan, särskilt inom
granplanterade områden.
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och granit) som är påverkade men kvalitén va-
rierar stort mellan närliggande täkter. I den granit-
kropp som förekommer centralt på Söderåsen
har också konstaterats höga radonhalter (se
nedan).

Grundvattnets kvalité är av stor betydelse för
boende på Söderåsen då gemensamhetsanlägg-
ning endast finns i Stenestad. Klippans kommun
har också en vattentäkt på åsens nordsluttning.

Markanvändning, verksamheter eller
exploateringsföretag som kan påverka grund-
vattnets kvalité eller tillgång bör generellt inte
tillåtas.

Radon
Förekomsten av marknära radon på Söderåsen
är i huvudsak geologiskt betingad. Det är fram-
förallt i samband med grusförekomster och alun-
skiffer i berggrunden som man finner höga hal-
ter av radon. Det finns endast avgränsade områ-
den där problemen kan bli så stora att de kräver
åtgärder vid befintliga bostäder eller vid ny bygg-
nation. Höga radonhalter i dricksvatten har en-
dast konstaterats i anslutning till ett granitområde
centralt på åsen. I en särskild studie i detta om-
råde har höga halter av radon i dricksvatten upp-
mätts.

Elekromagnetisk strålning
Det är framför allt elledningar ovan mark som
är aktuella för denna problematik. En 400 kV-
ledning korsar Söderåsen i den västra delen.
Denna ledning har varit föremål för ändringar
där  Bjuvs kommun haft synpunkter på utform-
ningen, särskilt dess dominerande karaktär i land-
skapet. På själva Söderåsen är det inte aktuell för
byggnation i denna lednings närhet. Vid fortsatt
planering och bygglovsgivning kommer närhet
till befintliga luftledningar och transformatorer
beaktas.

Djurhållning
Gårdar med stor djurhållning kan vålla besvär
form av allergier, lukt, flugor etc. Under senare
år har hästgårdar i allt större utsträckning etable-
rat sig på landsbygden. Lämpligt skyddavstånd
mellan bostäder och gårdar med djurhållning är
under diskussion. Avstånd på upp till 500 meter

finns som förslag mellan bostäder och djur-
hållande gårdar. En sådan frizon till hästhållande
gårdar skulle, i Söderåsens fall, innebära att stora
arealer måste undantas från bebyggelse. Det
skulle också innebära att ett stort antal befintliga
byggnader måste anses olämpliga för boende-
ändamål. Det är kommunernas uppfattning att
en tolerantare syn på avståndet mellan djur-
hållning och bostäder måste tillämpas på Söder-
åsen. Vilket avstånd som är lämpligt måste be-
dömas i varje enskilt fall.

Kommunernas utgångspunkt är att huvud-
regeln är att det skall vara möjligt att hålla djur i
anslutning till boende inom Söderåsen.

Totalförsvaret
I lagstiftningen har totalförsvaret en särställning.
Behövs således ett område tas i anspråk för att
tillgodose försvarsintresset har detta företräde
även framför andra riksintressen.

Det finns inom Söderåsen intresseområden
som av sekretesskäl inte kan redovisas. Beträf-
fande det civila försvaret finns också objekt som
inte är redovisade. Kännedom om dessa finns
hos kommunerna och länsstyrelsen som båda
följer förändringar i markanvändning och infra-
struktur.

Områden där det finns risk för förhöjda radonhalter.
Röda, rutiga områden är betingade av berggrunden.
Vågrätt skrafferade områden är jordartsbetingade.
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Kommunerna uppfattar att de åtgärder som
redovisats i denna plan inte inverkar negativt på
totalförsvarets intressen.

Mellankommunala frågor/Regionalt
perspektiv
I Plan- och bygglagen betonas att mellan-
kommunala intressen ska vägas in i översiktspla-
nen. Söderåsen är en innesluten geografisk en-
het i de fyra kommunerna Bjuv, Klippan, Svalöv
och Åstorp. En fördjupad översiktsplan för
Söderåsen tillgodoser i så motto kravet på han-
teringen av de nära mellankommunala intressena.

I ett vidare perspektiv har utvecklingen av
Söderåsen även betydelse i nordvästra Skåne så-
väl som Skåne i sin helhet. Ett arbete med en
Grönplan för Skåne har initierats av Region
Skåne. Den inriktning som så långt redovisats
stödjer kommunernas uppfattning om Söderås-
ens betydelse för naturvården och friluftslivet i
regionen.

Samtidigt är den skånska skogsbygden och
Söderåsen en viktig resurs för rekreation till stora
urbaniserade områden, inte bara i Skåne utan
även i hela Öresundsregionen. Den 1 juli 2000
öppnades en fast förbindelse över Öresund vil-
ket innebar att storstadsområdet, med Köpen-
hamn, knöts närmare den skånska skogsbygden.
Ca 2 miljoner människor förkortar sin restid till
attraktiva skogsmiljöer och enastående natur vä-
sentligt vilket innebär att storstadsområdet kan
nå den första svenska �vildmarken� på ca en tim-
mes restid med bil eller tåg. Det finns en stor
potential i att utveckla besöksnäringen både i
form av entreprenörskap och kunskap om de
värden som finns i området består. Ett långsik-
tigt hållbart förhållningssätt är avgörande för att
naturen som resurs skall kunna bestå och tjäna
som ett fundament i en ny ekonomi för den skån-
ska skogsbygden.

Inom Söderåsen är det vanligt med hästhållning i
anslutning till bostaden. Detta är ett förhållande som ökat
markant under de senaste åren.
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Ett särskilt projekt om attrak-
tiva boendemiljöer har samord-
nats i nordvästra Skåne inom ra-
men för NOSAM:s verksamhet.
Inriktningen på detta projekt har
varit att möjliggöra en gemen-
sam strategi för kommunerna att
utveckla förutsättningarna för
attraktiva boendemiljöer med
den lokala byggnadstraditionen
som utgångspunkt.

Det är angeläget att Söder-
åsen beaktas i ett regionalt per-
spektiv när det gäller utformning
och prioriteringar i samband
med utvecklingen av infrastruk-
turfrågor, ekologiska korridorer/
grönstråk, vattenplanering och
kollektivtrafikstråk.

Söderåsen har ett strategiskt läge, nära stora tätorter där brist på allemansrättsligt
tillgänglig mark råder. Söderåsen är därför en betydande resurs för
Öresundsregionen när det gäller tillgänglig natur och friluftsliv.
Man kan tydligt se i satellitbilden hur stora ”asfaltytorna” är i förhållande till
skogsområden.
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�En historisk
resa på
Söderåsen�

Kulturmiljövård
Beskrivning
Stora delar av Söderåsens  natur- och kulturland-
skap är idag ett resultat av 1000- årig odlarmöda.
Gamla och nya kulturspår finns spridda över hela
åsen. De berättar om hur människan levt och
format landskapet på Söderåsen. De flesta spår
vi ser idag är från medeltiden och framåt.

Naturförutsättningar för mänsklig boning
Söderåsplatåns sura gnejsberggrund och tunna
moränjordtäcke gör den mest lämpad för skogs-
bruk och djurhållning. Många av de äldsta
boplatserna ligger på eller i närheten av de isälvs-
avlagringar som finns runt åsen. Dessa lätta jor-
dar som var väldränerade och lättbrukade läm-
pade sig väl för husplacering och den tidens enkla

redskap. Naturens resurser styrde alltså var de
första människorna bosatte sig och hur de bru-
kade jorden.

Bondestenålder  (4000 f kr  - 400 f kr)
Söderåsresan börjar redan på bondestenåldern
då människan blev bofast och började odla. Från
den tiden har man funnit lösa fynd som t ex.
rester av stenyxor och stenklubbor. Huggspår har
hittats i sandstensblock i Ugglerödsdalen. Män-
niskorna valde i första hand att bosätta sig ut-
med Vegeå och Rönneå och endast enstaka fa-
miljer sökte sig upp i Söderåsens otillgängliga
skogsland.

Bronsålder
På bronsåldern (2000 f  kr-400f  kr) när männis-
korna blev fler röjde man fram ny åkermark ge-
nom svedjning och röjning. Detta s.k. vandrande
åkerbruk gav en röjgödslingseffekt vilket var den
tidens gödselteknik. Innan man sådde rensades
dessa marker på sten och lades i odlingsrösen
eller röjningsrösen. Inom den blivande national-
parken på Söderåsen ligger två grupper av
odlingsrösen i sluttningen som är daterade från
denna tid

Ruinerna efter Båvs hus i Båvs hage
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På Björnåsplatån, vid Maglaby och vid Väs-
tra Sönnarslöv ligger gravhögarna samlade i grup-
per.

Enstaka bronsåldershögar ligger runt hela
Söderåsen, ofta i anslutning till bebyggelse som
t.ex. Åvarp, Klövahallar, Böketofta och Skäralid.

Järnålder
Den gamla bokskogen som fått stå kvar i
sprickdalarnas brantaste partier har säkert sitt
ursprung från järnåldern (400 f. kr- 1050 e .kr.).
Klimatförsämringen gjorde boken konkurrens-
kraftig mot ädla lövträd såsom alm och lönn.

I sluttningarna bedrevs jordbruk på terras-
serade åkrar vilket var ett sätt att undvika jord-
flytning och hushålla med näringen. En del av
dessa fossila åkersystem är fortfarande synliga på
åsen.

Stensträngar som var den tidens djurstängsel
finns bl.a. kvar på norra åssluttningen.

En intressant fornlämning är treudden vid
Magleröd. Den tros antingen ligga i närheten av
en gravplats eller markera gränser i landskapet.

Väster om Slättåkra finns det rester efter en
domarring som bestått av 9 stenar. Denna
fornlämningstyp tros vara gravar.

Med hjälp av ortsnamnskronologi kan man
göra en ungefärlig uppskattning av hur gammal
en boplats är. Vanliga platsnamn på och vid åsens
fot är namn som slutar på -arp, -torp, -red och
-röd. Dessa namn var vanliga under sen järnålder
eller tidig medeltid. Slutleden by och stad härrör
också från denna tid. Av detta kan man antaga
att de första åsborna började flytta samman i små
byar. Stenestads kyrka har sitt ursprung från
1100-talet. Innan kyrkan kom på plats kan här
ha varit en gammal kultplats. En halsring av guld
har hittats här och daterats till denna tid.

Historisk tid
De flesta byarna och ensamgårdarna på Söder-
åsen bildades dock innan pestens härjningar på
1300-talet då befolkningen var talrik. Byar som
bibehållit sin gamla radbystruktur med husen
längs med en bygata är bl.a. Åvarp och Maglaby.
Vid dessa byar finns också rester kvar från det
odlingssystem med inägor och utmark som be-
drivits i 2000 år. I Åvarp ligger den gamla betes-

marken (utmarken) invid bygatan. Här växer ar-
ter såsom jungfrulin, svinrot och stagg vilka alla
indikerar på lång kontinuitet i skötsel. Stenestads
fälad är också en rest från utmarken runt byn.
Ängen som tillsammans med åkern utgjorde
inägomarken var födobasen i det gamla bonde-
samhället. I Maglaby slår byborna en gammal slåt-
teräng varje år. Här växer typiska slåtterväxter
såsom smörboll, brudbröd och ängsskallra.

Många av de röjningsrösen som man stöter
på i skogarna och på betesmarkerna tros vara en
rest från denna nyodlingsperiod.

Man kan också ha utnyttjat äldre rösen och
byggt på dessa.

På Gerhard Buhrmans gamla karta från 1684
framstår � Söndra åsen � som en närmast obru-
ten skogsbygd. �Bökeskogh� var den domine-
rande skogstypen. En del ek ingick och på fuk-
tiga marker växte surskog som bestod av al, björk
och pil. Skogen var då som nu en viktig inkomst-
källa.

Bönderna fick dock inte fritt förfoga över
bok- och ekskogen utan det krävdes tillstånd från
kronan. I ett kungabrev från 1526 fastställs hur
Åvarp och Norra Vrams bönder fick nyttja sko-
gen.� Fri fädrift, Ållon för deras hemfödda Swin
och skoghygge till eldebrand, gerdslefång och
byggningstimmer�. De bönder som fortfarande
fick förfoga över skogen sålde  skogsprodukter
till slättbönderna. En annan inkomstkälla var att
låta slättbönderna släppa sina svin i bok- och

Utdrag av Gerhard Buhrmans karta från 1684.
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ekskogen. De stora oljerika ollonen var utmärkt
föda för svin och när det var goda ollonår kunde
svinen livnära sig hela vintern ute i skogen. Svi-
nens bökande i skogen var också en bra mark-
beredning för bokföryngringen.

Denna tids skog såg dock inte ut som da-
gens tätslutande bok och ekskog. Träden stod
glesare och var lägre och krokigare. Flera alkärr
och Åvarps linde är rester från ett medeltida skott-
skogsbruk. När man skördade träden vid basen
slog de rotskott och byggde upp en sockel. Be-
skärning skedde med 5 till 10 års intervall och
träet användes främst till stängseltillverkning. Ett
20-tal alskogar på åsen är idag rester från skott-
skogstiden.

Från denna skogsrika period härstammar
många hus som är byggda i skiftesverk av ek.
Enstaka gamla levande ekar kan också vara från
denna tid, s.k. evighetsträd.

Från 1600-talet härstammar flera kvarnar och
kvarnmiljöer. Klövamölla är en kvarnmiljö som
fortfarande är i bruk medan Åkarpsmölla är i
behov av restaurering. Smörmöllan är en gam-
mal kvarn vid Hallabäcken. som inte är i bruk
idag. Rester efter kvarnar som tillkommit senare
finns bl.a. i lilla Klåveröd, Båv och vid Deje-
bäckens ingång.

På 1700-talet ökade befolkningen och Söder-
åsen övergick till ett mer utbrett utmarksområde.
Den stora skogsbristen runtom åsen orsakade ett
stort tryck mot åsens skogar. Kronan tar ek och
bok till skepps- och fästningsbygge och bönderna
släpper fler djur på skogsbete vilket går hårt åt
föryngringen.

De milslånga stenmurar som sätter sin prä-
gel på Söderåslandskapet idag är från denna ti-
den. De berättar att behovet ökade av staket för
att markera ägogränser, för att stänga ute djuren
från planteringar och inägomark samt att stänga
inne djuren i en betesmark. Tidigare  då det fanns
gott om virke så byggde man staket av trä s.k.
risgärde. Virkesbristen gjorde också att man fick
bygga hus med korsvirkesteknik där största de-
len av väggarna utgjordes  av lersten och tegel.

Runt en gammal ensamgård vid Söderåsens
sluttningar kan man hitta flera kulturspår från
det gamla bondesamhället.

Märgelgraven försörjde åkern med kalkrik
lera eller användes leran till lerstenstillverkning.
Linet hade en central roll för allt självhushåll på
åsen. Flera gårdar på åsen hade en linbastu där
man torkade linet. En del har restaurerats och
andra finns bara kvar som ruiner.

En del stenmurar markerar fägator där man
vallade djuren upp på utmarksbetet. Andra sten-
murar är gränser runt trädgården med gamla
fruktträd och odlingslotter. Stensatta vatten-
brunnar och vattenhål är vanliga på gårdarna på
åsen.

Linden och lönnen var 1700- och 1800 talets
vård- och alléträd på åsen. Lind, lönn och ask
var också begärligt lövfoder för djuren. Rester
från hamlade (beskärda) träd finns kvar runt en
del gårdar. Husen värmdes upp med bokved el-
ler torv.

På utmarken topphögg man boken på fyra
meters höjd och använde den lättkluvna boken
till brännved. Enstaka topphuggna bokar finns
fortfarande kvar i extensivt skötta lövskogar.

Torv bröts på mossarna eller i kärren. Den
ältades och torkades innan den användes som
bränsle. Spår efter torvgravar finns fortfarande
kvar på Tranerödsmosse och Eninge mosse.

Ängen var åkers moder och en central bruk-
ningsenhet på den gamla gårdens inägomark.
Slåtter i kombination med lätt bete har skapat
ängens artrika växtsamhällen. Idag sköts fem
ängar runt åsen genom slåtter. Spår efter ängar
hittar vi också på betesmarker med gamla slåtter-
växter och skogar med stor artrikedom.

I slutet av 1700-talet genomfördes storskiftet
på många platser på åsen. Det var främst utmar-
ken som skiftades.

Rekognoseringskartan från 1812 berättar
mycket om hur landskapet såg ut innan enskifte
och laga skifte genomfördes. Söderåsen var fort-
farande en glesbygd. I Stenestad fanns bara fem
hemman och en kyrka.

Intressant är det gamla vägsystemet. Stene-
stad är precis som idag ett vägskäl med vägar till
alla socknar och ensamgårdar i trakten. Gamla
vägdragningar finns kvar i skogarna. En del vä-
gar gick över vattendragen och på flera platser
ser vi rester av dessa vad. Hålvägar är äldre vägar
som bildats genom människors och hästars
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tramp. Rester av dessa kan man se på flera plat-
ser på åsens sluttningar. Skogen dominerade fort-
farande på åsen och de öppna markerna fanns
runt gårdarna.

Under 1800- talets första hälft skiftades jor-
den på och närmast åsen. Att samla marken i
större odlingsenheter var en nödvändig rationa-
lisering för att kunna föda en växande befolk-
ning. Stora gårdar delades upp i mindre gårdar
eller torp. En del gårdar flyttade också ut från
byarna så att det blev lättare att samla marken i
närheten av sig. Behovet av ny mark ökade och
små odlingslotter, lyckor odlades upp i utmarken.
I skogarna ser man spår efter denna lyckodling
genom små inhägnade stenfria ytor som ofta lig-
ger i anslutning till gammal bebyggelse. Flera av
de torpruiner som finns spridda över hela Söder-
åsen härstammar från denna s.k. torpartid.

I en beskrivning från 1873 kan man utläsa
hur betet påverkade Söderåsens skogsbygd.�Åsen
är till största delen skoglös, ljungbevuxen och
översållad med stora stenar och odlad endast på
smärre fläckar omkring den på densamma lig-
gande gårdarna. Den nordvästligaste delen och
uti Skäralid är skogsbevuxen�. Skogsbygd hade
bytts ut mot risbygd. Landskapet mellan skogen
och plogen satte sin prägel på Söderåsen. 1860
är den tid då Söderåsen var som öppnast.

Skiftets genomförande var början till stora
förändringar av landskapet. Införande av konst-
gödning i slutet av 1800-talet medförde att nya
marker togs i bruk för odling. Ängen fick ge vika
för den mer produktiva slåttervallen.

Kongaö och Gillastigs fälad dikades ut för
att odlas upp och många åar började rätas för att
vinna ny jord.

Nyplantering av skog och förbud mot skogs-
bete var några av de skogsåtgärder som gjordes
för att återskapa en produktiv skog. Granen
gjorde sitt intåg på Söderåsen. Den var så exo-
tisk när den kom att många planterade den vid
sin gård. I slutet av 1800-talet började man odla
karp i nygrävda dammar.

På en resa i början av 1900-talets Söderåsen
möts man av ett landskap där jordbruk och skogs-
bruk upptar vardera hälften av markanvänd-
ningen. Till häst går färden från Kågeröds tåg-
station upp på den nydragna grusvägen till Stene-
stad. I sluttningarna bildar boken tätslutande
skogar. Boken är det dominerande trädslaget på
åsen. Vid Finnstorps Karpdammar görs en paus
vid caféet. Uppe på platån öppnar sig landska-
pet med åker och betesmark. Från Stenestad har
man utblick både mot Dragesholm i norr,
Magleröd i öster, Smedjebacken i söder och Löka-
gården i väster. Stenestad är en by med kyrka,
handelsbod och två skolor. Färden går vidare till
Klåveröd. Det tar en timmes tid för vägen är kro-
kig och väggrindarna många. Hövagnarna går tätt
mellan hårdvallsängen och gården Gryteröd.
Dikesrenen lyser gul av svinrot och många an-
dra slåtterväxter. Efter en timmes färd är man
framme vid Klåveröd som hyser inte mindre än
125 personer. Mejeri, handelsbod, toffelmakare,
smed och skola finns vid denna tid. Utmed
Ljungbyhedsvägen har stora planteringar gjorts
av åsens nya trädslag, granen. Färden går tillbaka
till byn och vidare på socken- och kyrkvägen mot
Konga. På backkrönet ovanför byn ligger två av
byns stora gårdar. I beteshagarna framför husen
går gårdshästarna och betar. Mjölkbordet vid
infarten till den ena gården berättar att gården
håller kor. Nedför backen går färden igenom en
tätslutande bokskog. Men snart kan man ånyo
blicka bort över ett öppet åkerlandskap mot
säteriet Kongaö. Åkern är nu den vanligaste
brukningsenheten inom jordbruket. Många ängar
och delar av betesmarken har odlats upp medan
sämre fäladsmark planterats med skog. I Konga
ligger fortfarande husen kvar i byn efter enskiftet.
Det är bara jorden som samlats och lagts runt

Skogens utbredning
för ca 150 år sedan
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Konga gård. Norr om byn ligger Konga lund
som legat här i alla tider och fungerat som jakt-
och ollonskog åt Knutstorps ägare.

Gör man samma resa i slutet av 1900-talet
möts man av ett landskap där skogen återeröv-
rat herraväldet över de öppna markerna. Land-
skapet har förmörkats. Med bil går färden från
Kågeröds busshållsplats på den asfalterade vä-
gen upp till Stenestad. I sluttningarna växer bok
och gran. Boken är fortfarande det dominerande
trädslaget i sluttningarna medan granen domi-
nerar på platån. Vid Finnstorps fiskdammar stan-
nar man och intar sin egen fika på rastplatsen.

Uppe på platån öppnar sig landskapet. Från
Stenestad har man utblick men idag är sikten inte
så lång pga. att granskog planterats på flera be-
tesmarker runt byn. Kyrkan har fortfarande en
central plats i byn. Ett café och en handelsträd-
gård finns utmed bygatan. Skolorna har blivit
bibliotek och bostäder. Handelsboden har lagts
ned. Färden går vidare till Klåveröd och idag tar
den bara 7 minuter. Första biten är rak och hela
sträckan är asfalterad. Inga farthinder på vägen
och i dikesrenen växer bara hundkex, smör-
blomma och hundäxing. I Klåveröd har den fasta
befolkningen minskat till cirka 25 personer och
det är bara en bonde som brukar den öppna jord
som finns kvar. Den gamla skolan används som

keramikverkstad och andra serviceinrättningar
finns inte kvar. Den gamla granskogen utmed
vägen till Ljungbyhed har blåst ner i årets storm.
På backkrönet ovanför byn har man planterat
gran. Granen döljer både ruinerna efter den ena
storgården och inblicken till den andra. På vä-
gen ner genom bokskogen mot Konga ligger en
fritidsby. Vägen fortsätter sedan förbi täta
granplanteringar. Några få utblickar har man vid
vissa gårdar där man fortfarande brukar jorden.
I Konga är den gamla skolan samlingslokal för
sockenborna. Konga lund finns fortfarande kvar
med unga och tätväxande bokplantor mellan de
mycket gamla bokarna.

Sammanfattningsvis kan man säga att viktiga
händelser som skapat dagens landskap är 1800-
talets skiftesreformer, användningen av fossila
bränslen, konstgödselanvändningen och gran-
skogsbruk.

Fägata - ett viktigt kulturelement från ett äldre
jordbrukslandskap

Naturbetesmarken - den kanske äldsta
kulturmarkstypen. Den är värdefull både som natur-
och kulturmiljö.
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Analys
hot och möjligheter
På hela Söderåsen finns kulturlämningar och
kulturmiljöer som är värda att bevara och ut-
veckla. Ofta har dessa också stora naturvärden.
Hoten mot dessa värden kan vara skogsbrukets
avverkningsmetoder, jordbrukets behov av ny
mark, bredbandsutläggning, nybyggnationer och
slitage efter någon fritidsaktivitet. Det viktiga är
att man verkligen tar hänsyn till kulturmiljö-
värden vid förändring av markanvändningen.

Kulturspår och kulturmiljöer med höga
värden på Söderåsen
De kulturspår och kulturmiljöer som räknas upp
nedan kan också finnas med på listan med vär-
defulla naturobjekt:
Odlingsrösen från olika tidsepoker

Gravhögar, terrasserade åkersystem, skålgropar i stenar

Stensträngar, domarringar och treuddar

Stensatta källor och vattenhål

Gamla jordkällare

Stenmurar av olika ålder och med olika uppgifter t.ex.
fägator

Ruiner efter torp och annan gammal byggnad t.ex.
brytestuga, svinfålla och djurstall.

Rester efter inhägnader såsom planteringshagar och
åkertegar

Evighetsträd, vårdträd, gamla träd som är betespåverkade
eller topphuggna.

Gränsmarkeringar

Sägenomspunna företeelser som tex trollboken och
trollstenen

Märgelgravar

Alléer

Åvarp och Maglabys radbyar med intilliggande natur-
miljöer.

Åvarps linde (skottskog av lind)

Båvs gårds inägor och utmarker.

Betesmarkerna på Söderåsen är en viktig kulturprodukt med lång tradition på Söderåsen. De är också viktia element
för skönhetsupplevelsen i landskapet.
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Stenestads kyrkby, Klåveröd och Konga kyrkby med
intilliggande naturmiljöer.

Konga Lund (gammal bokskog)

Vrams Gunnarstorp med renässanspark.

Romantisk park bakom Vrams Gunnartorps slottsmiljö
med typiska inslag som ringlande gångsystem, gamla
lärkträd, trappstegsformade bäckfåror och siktgator
mot slottet.

Hjortahägnet

Dragesholms säteri

Kongaö säteri

Knutstorps borg med intilliggande  solitära ekar och
ekhage

Grindhus med tillhörande åker och utmark

Lilla Klåveröd. Torpmiljö med gammalt odlingssystem
och kvarnmiljö.

Gamla ruiner efter den gamla Oregården.

Ensamgårdar med bytomter och restbiotoper från
gammalt odlingssystem (ca 20 st. runt åsen).

Klövamölla med intilliggande dämme.

Åkarpsmölla kvarnmiljö och omgivande fuktängar

Vegetationstyper med lång kontinuitet som bl.a. finns i
naturbeten och slåtterängar. I vissa dikesrenar finns
också växtsamhällen med lång kontinuitet.

Gamla vägsystem eller vägar tex. gamla Stenestadsvägen
mot Kågeröd, vägen från Knutstorp över Klåveröd till
Ljungbyhed som är en gammal pilgrimsväg till
Herrevadskloster och gamla kyrkvägen från Bauseröd
till Stenestad. Även gamla brukningsvägar är viktiga.
Speciellt de som är stensatta.

Fiskedammsystem som tex. Finnstorpsdammarna och
Maglaby mad.

Miljöer med tydliga spår efter utskiftning av gårdar och
hus som  Kärreberga by och Stubbarödsdalen.

Rester efter dansbanemiljöer i Klövahallar och nedanför
Magleröd.

Stugbymiljörena från efterkrigstiden vid Klåveröd,
Kärreberga och Högalid.

Ett av Söderåsens många odlingsrösen.
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Nationella kulturmiljö- och
miljökvalitetsmål
De nationella målen för kulturmiljövården är:
- bevara och levandegöra kulturarvet
- syfta till kontinuitet i utvecklingen av den

yttre miljön
- främja den lokala kulturella kontinuiteten
- möta och hindra hotet mot kulturmiljön
- bidra till att öka medvetenheten om este-

tiska värden och historiska sammanhang

Nationella miljökvalitetsmål
Kulturvärdena på Söderåsen berörs av alla miljö-
kvalitetsmålen utom de som handlar om hav i
balans och storslagen fjällmiljö.

Kulturlämningar och kulturmiljöer skyddas
eller kan skyddas av flera lagar. Kulturmiljölagen,
Miljöbalken, kap 7§ 9 kulturreservat, § 10 natur-
minne och § 11 biotopskyddet.

Allmänt biotopskydd gäller redan för vissa
kulturspår i det öppna landskapet såsom alléer,
pilevallar, stenmurar, odlingsrösen, åkerholmar,
småvatten och källor

Ställningstagande
förslag till åtgärder

För att nå de nationella målen bör
kommunerna:
• starta projekt där de boende tillsammans med

hembygdsföreningarna på Söderåsen gör
program för bibehållande och utveckling
av kulturmiljöer på Söderåsen. Detta bör
ske i samarbete med sakkunniga,

• ta fram ett kulturmiljövårdsprogram om hur
man säkerställer kulturminnen på åsen,

• sprida kunskap om vilken fantastisk levande
historisk lärobok Söderåsen är för skolorna
runt om åsen. Detta kan göras genom att
man tar fram en handledning om vad
kulturspåren berättar i landskapet,

• göra vissa kulturmiljöer tillgängliga för be-
sökare genom att bl.a. utveckla aktiv infor-
mation. Denna kan innehålla fakta och res-
triktioner,

• ta fram ett förslag på vilka kulturmiljöer som
kan säkerställas som kulturreservat.
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Jordbruket på
Söderåsen

Beskrivning
De öppna jordbruksmarkerna på själva horsten
Söderåsen (innefattar Kågerödsåsen) uppgår till
ca 10 % av markarealen. Om man inkluderar de
odlingsmarker som ligger inom riksobjektets
gränser så blir arealen ca 20 %. Jordbruksmarken
på själva horsten  består av åkrar och betesmark.
De små brukningsenheterna bryts av med
åkerholmar, trädridåer, stengärden och odlings-
rösen. Betesmarken är den vanligaste markan-
vändningstypen på åsen medan åkermark domi-
nerar i slättlandskapet runt åsen.

Jordbruksmarken på Söderåsen ligger främst
koncentrerad i landskapet norr om Åkarpsmölla
upp mot Hundseröd och Kongaö, runt Stene-
stad och i sluttningen runt Kärreberga i nord-

öst. Slättlandskapet mellan Ask, Konga och Röst-
ånga samt runt Norra Vram är ett utpräglat öp-
pet jordbrukslandskap.

Marken brukas av ett fåtal bönder som bor
på och runt åsen samt av fritidsbönder som har
hästar och får.

Analys
hot � möjligheter
Det största hotet mot Söderåsens jordbruk är låg
ekonomisk bärkraft.

Det öppna landskapet med små åkertegar och
betesmarker är viktigt för naturvården, för kultur-
vården och för friluftslivet. Självklart måste det
också vara intressant för bonden som ska livnära
sig på detta jordbruk. Det är därför önskvärt att
samhället stöder dessa bönder på olika sätt t ex.
genom ekonomiska bidrag eller hjälp med
arbetsinsatser.

Idag finns också många invånare på åsen som
är fritidsbönder. Ofta har dessa mindre djur-
besättningar som håller landskapet öppet.

Naturbetesmarkerna är en viktig resurs för flora och fauna på Söderåsen. Här den gamla gatumarken i Åvarps fälads naturreservat.
Foto: Bent Hertzman
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En betydande del av Söderåsens attraktions-
kraft är just möjligheten att kombinera boende
med fritidsaktiviteter eller småskalig produktion.
Under arbetet har det framkommit att många
brukare upplever att de centrala miljöstöden, i
olika former, inte bidrar till ett långsiktigt beva-
rande av de öppna kulturmarkerna. Regler är
krångliga, kraven saknar ofta en verklighetsför-
ankring och många onödiga konflikter har upp-
stått som inte gynnar den långsiktiga utvecklingen
på Söderåsen. Detta är en betydelsefull fråga och
den situation som för närvarande råder är djupt
otillfredsställande.

Nationella miljökvalitetsmål
De av regeringen fastslagna miljömålen som be-
rör jordbruket på Söderåsen är:

Ett rikt odlingslandskap
Detta uppnås genom att odlingslandskapets och
jordbruksmarkernas värde för biologisk produk-
tion och livsmedelsproduktion ska skyddas sam-
tidigt som den biologiska mångfalden och
kulturmiljövärdena bevaras och stärks

Ingen övergödning
Detta innebär att halterna av gödande ämnen i
mark och vatten inte ska ha någon negativ inver-
kan på människors hälsa, förutsättningarna för
biologisk mångfald eller möjligheterna till allsi-
dig användning av mark och vatten.

Ställningstagande
Förslag till åtgärder
Att nuvarande öppna kulturmarker och natur-
bete brukas och bibehålls öppna är ett övergri-
pande mål. Detta mål kan genomföras med visst
föreningsbidrag eller hänvisning och rådgivning
om olika bidragsmöjligheter inom EU.

En viljeyttring gentemot olika jordbruksintres-
senter är:

• att all jordbruksmark på sikt odlas ekologiskt

• att miljöstöd anpassas och blir långsiktigt verk-
samma.

Det öppna landskapet runt Lilla Ebbarp med Håkanstorps
fälad och Konga klint i bakgrunden.
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Skogsbruk

Beskrivning
�Södra åsen med ett höglänt och skogsfullt land
här och där med några gårdar uppröjt�. Så be-
skrev Carl von Linné Söderåsen 1749 och den
bilden stämmer väl in med hur Söderåsen ser ut
idag. Skillnaden mellan den tiden och nu är att
då bestod skogen av löv medan den idag består
av löv och barr.

Den första granen planterades på Söderåsen
1875 men den stora planteringsvågen kom i mit-
ten av 1900-talet som ett resultat av den dåtida
skogspolitiken med sin inriktning på hög pro-
duktion av skogsråvara. Staten understödde, och
i vissa fall tvingade fram avverkning av låg-
produktiv skog. Stora arealer betesmark gran-
planterades och flera lövskogar omfördes till
gran.

Fortfarande sker granplanteringar på nedlagd
jordbruksmark.

Granen på Söderåsen är koncentrerad till
Kågerödsåsen, Klåveröd- Höjehallsområdet och
nord-nordväst om Stenestad.

På Söderåsen bedrivs också lövskogsbruk
med framförallt bok. Olika skötselmetoder har
skapat bokskogar med olika utseende. Det finns
pelarbokskog som närmast saknar föryngring, det
finns pelarbokskog med luckföryngring och det
finns flerskiktade bokskogar med träd i alla åld-
rar. Lyckade föryngringsförsök har gjorts med
hjälp av grisar. Föryngring kan också ske genom
markberedning av maskiner. På Söderåsen är vilt-
skador ett svårt hinder i arbetet med att etablera
ny lövskog. Bokskogen finns i spridda bestånd
över hela Söderåsen.

Eken var betydligt vanligare i 1700-talsskogen
än i dagens skog. Spridda ekbestånd finns över
hela åsen och under senare år har arealen ökat.
Vidare så finns flera blandlövskogar med alm,
ask, lind, lönn och avenbok som brukas. Björk-
skogen har ökat sin areal de sista 30 åren. Sump-
skogar med al, ask och björk brukas men flera
av dessa bestånd har också lämnats för fri ut-
veckling.

Boken är det vanligaste trädslaget i sluttningar.
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Skog som inte brukas på lång tid eller där
uttagen sker skonsamt har på 1900-talet kallats
för misskött skog eller skräpskog. Idag är synen
annorlunda på gammelskogen. Framförallt har
den sitt berättigande därför att den producerar
biologisk mångfald. Skogar med lång kontinui-
tet finns framförallt i sprickdalarna och i slutt-
ningarna runt åsen.

På Söderåsen har skogsvårdsstyrelsen gjort
en nyckelbiotopsinventering av skogen. Nyckel-
biotop är en livsmiljö som hyser många hotade
och sällsynta arter. Oftast är det alkärr och ädel-
lövskog med gammal skog som utgör nyckel-
biotoper. På Söderåsen är det ca 40 mindre om-
råden som redovisats. Flera av dessa ligger inom
den blivande nationalparken.

Det är viktigt att påpeka att skogsbruket är
en viktig inkomstkälla för många invånare på åsen
och representerar en viktig del av ekonomin.

Analys
hot/möjligheter
Skogsbruket på Söderåsen har många värden.
Förutom som inkomstkälla för skogägaren, i
form av skogsråvara och förnyelsebar energi, har
den också en viktig funktion för friluftsliv, jakt,
mm. I skogen finns också många livsmiljöer med
hotade arter och kulturspår som berättar om våra
förfäders historia. Riksdagens fastställda skogs-
politik på 1990-talet kännetecknas av att miljö-
mål och produktionsmål ska vara jämställda.
Detta står också i § 1 i skogsvårdslagen.

�Skogen är en nationell tillgång som skall
skötas så att den uthålligt ger en god avkastning
samtidigt som den biologiska mångfalden be-
hålls.�

Mot bakgrund av miljömål och skogsvårds-
mål så måste en ett mångfaldigt skogsbruk be-
drivas och utvecklas på Söderåsen. Vad detta
innebär måste diskuteras mellan skogens alla in-
tressenter.

Granskogsbruket har sedan 1950-talet fått
ekonomiskt stöd från samhället. Detta har med-
fört att gran produceras på stora arealer inom
Söderåsen. Det finns problem med dagens
granskogsbruk. Som exempel kan nämnas att:

• granen inte är ett spontant förekommande trädslag på
Söderåsen

• granskogsmonokulturer inte gynnar biologisk
mångfald

• stora dikningar har gjorts för att kunna producera
gran på fel mark

• många granbestånd inte klarar de klimatiska
förhållanden som råder här vilket medfört stora
stormfällen på 35-årig gran

• uttaget efter stormfällena har skadat viktiga biotoper
för biologisk mångfald (skog, våtmarker, bäckar och
kulturvärden).

• granskogsmonokulturer påskyndar försurningen

• granskogsmonokulturer inte hinner bli attraktiva
rekreationsskogar

• de stora koncentrationerna av granskog missgynnar
spridning av arter mellan olika vegetationstyper.

Granen är det vanligaste trädslaget på platån
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Inom lövskogsbruket finns det också pro-
blem. Som exempel kan nämnas att:

• hårda gallringar missgynnar biologisk mångfald.

• maskinskogsbruket gör stor skada på naturmiljön och
kulturminnesmärken.

• etablering av ny lövskog är ett mödosamt arbete.

• tillgången på plantmaterial med lokal proveniens och
god kvalitet är begränsad.

• de flesta lövträd har lång omlopps tid vilket medför att
det inte blir ekonomisk avkastning på en mans livstid

Om Söderåsen ska utvecklas ekologiskt håll-
bart så måste skogsbruket inriktas mer på kvali-
tetsproduktion som kombineras med naturvår-
dens och friluftslivets intressen.

Nationella miljökvalitetsmål
De av riksdagen fastställda miljömålen som spe-
ciellt berör skogsbruket är:

Levande skog
vilket bl.a. innebär att skogen och skogsmarkens
värde för biologisk produktion ska skyddas sam-
tidigt som den biologiska mångfalden bevaras
och kulturmiljövärden och sociala värden värnas.

Bara naturlig försurning
Detta uppnås genom att onaturlig försurning av
marken ska motverkas så att den naturgivna
produktionsförmågan och den biologiska mång-
falden bevaras.

Ställningstaganden
Förslag till åtgärder
Ett hållbart skogsbruk bör utvecklas för Söder-
åsen tillsammans med markägare. Åtgärder som
bidrar till ett långsiktigt ekologiskt och ekono-
miskt hållbart skogsbruk är framför allt att:

• undvika fler granskogsplanteringar på Söderåsen.

• lövskogsbruk bör tillämpas vilket innebär att granen
successivt ersätts.

• ett ståndortsanpassat (rätt trädslag på rätt mark)
skogsbruk bör eftersträvas.

• hyggen efter stormfällena 1999 bör återplanteras med
löv.

• större hänsyn i skogsbruket i närheten av bebyggelse.

• påskynda utvecklingen mot lövskog i Söderåsens
sluttningar.

• befintliga diken eller nya dikningar får inte hota eller
skada sumpskogarnas, kärrens och mossarnas
biologiska mångfald.
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• föryngring ska ske på ett skonsamt sätt så att inte den
biologiska mångfalden störs.

• avverkning och uttag sker med minimala skador på
naturen.

• viltpopulationen anpassas så att föryngring är möjlig
i lövskogen.

• att arealen gammelskog bibehålles och på sikt ökar så
att denna skogstyp får en jämnare spridning på åsen.

• att de skogar som ägs av staten och det allmänna
miljöcertifieras.

Det är viktigt att ta del av den kunskap som
Skogsvårdsstyrelsen och skogsägarna har att för-
medla. Insatser i form av certifieringar eller
�gröna skogsbruksplaner� kan betyda mycket för
helhetsutvecklingen på Söderåsen.

Skogen har många värden, inte minst för ryttare och vandrare.
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Turism och
friluftsliv

Beskrivning
Söderåsen är utpekat som ett riksintresse för fri-
luftslivet vilket innebär att området bedöms som
värdefullt i ett nationellt perspektiv. Turismen på
Söderåsen har en lång tradition och verksamhe-
ter knutna till besök med övernattning har, sär-
skilt längs åsens nordsluttning, funnits i bety-
dande omfattning sedan slutet på 1800-talet.
Ändrade resvanor och tillgången till snabbare
transportmedel har gjort att utvecklingen gått
mera mot dagsbesök under de senaste femtio
åren. Men Söderåsen har i stort bibehållit sin att-
raktion och är idag ett av de områden som har
stora besökstal i regionen.

Basen för besöksnäringen är, som tidigare,
naturen. Det unika skogslandskapet med ravi-
ner och lövskogar är den avgörande resursen i
kombination med ett småskaligt kulturlandskap
i en annars tätbefolkad jordbruksregion.

Söderåsen befinner sig inom räckvidd för ett
stort antal människor i söder där inte bara
Lund-Malmöregionen kan räknas, utan även
Köpenhamnsregionen och norra Tyskland.
Söderåsen kan betraktas som den första verkliga
�vildmarken� inom rimlig restid. Det betyder att
en befolkning motsvarande dryga två miljoner
människor finns inom en restid på en timme och
att fyra timmars restid mer än tiodubblar denna
siffra.

Söderåsens kännetecken är fortfarande i hög
grad de etablerade områdena Skäralid, Klöva-
hallar, Nackarpsdalen och Traneröds mosse. Det
finns ett behov och en utmaning i att vidga syn-
sättet på åsen så att även andra spännande om-
råden kan avlasta de kända områdena samt att
tydliggöra områdets rika utbud på kultur och
hantverk.

De fyra Söderåskommunerna bedriver sedan
lång tid ett samarbete kring turistverksamheten
och besöksnäringen på Söderåsen. Ett väl fung-
erande nätverk mellan kommuner och verk-
samma inom besöksnäringen finns etablerat.
Vidare görs en viss samordning av information
och turistbyråverksamhet. Samarbetet har inne-
burit riktade insatser under en lång tid vilket bl.a.

Foto Lennart JohanssonNackarps dal och Odensjön
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inneburit ett samordnat bokningssystem för över-
nattning, kartframställning, cykelpaket,
vandringsleder, informationsmaterial m.m.

Avgörande förändringar har skett i sen tid
som kan påverka utvecklingen av området. De
viktigaste är Öresundsbron som avsevärt förkor-
tat restiden för en angränsande stor befolkning i
söder och bildandet av en nationalpark i den syd-
östra delen av Söderåsen vilket ytterligare för-
stärker fokus på Söderåsens unika position och
naturvärden.

Analys
hot/möjligheter
Söderåsen är ett vildmarksområde i en tätbefol-
kad region. Om man i det regionala perspektivet
innefattar Köpenhamnsregionen och med ett
vidare synsätt även norra Tyskland är Söderås-
ens situation fullständig unik i ett svenskt per-
spektiv. Bristvaran i ett sådant tätbefolkat om-
råde är möjligheten att uppleva natur och tyst-
nad! Med en anpassad och målmedveten utveck-
ling kan Söderåsen formas till en betydande re-
surs i ett sådant sammanhang.

Förutsättningen är att Söderåsen består som
ett levande landskap med en mångfald av natur-
och kulturupplevelser som står
i samspel mellan människa och
natur. Avgörande är att området
utvecklas i ett sammanhang där
ekologiska och kulturella/so-
ciala och ekonomiska konse-
kvenser vägs samman för att
skapa förutsättningen till en
långsiktig och hållbar turism.

En tänkbar långsiktig
planeringsinriktning är att ut-
veckla den sydöstra delen av
åsen till ett �tyst� område där nationalparken och
angränsande områden i allmän ägo utgör en
kärna i en långsiktig inriktning mot att erbjuda
natur, bristvaran i en tätbefolkad region.

Den centrala delen av åsen är i huvudsak den
del där en bofast befolkning finns och där vär-
defulla kulturmarker är framträdande. Kombi-
nationen mänsklig närvaro och värdefull natur i

form av kulturmarker är viktig för karaktären
samtidigt som ett långsiktigt ekologiskt perspek-
tiv skall prägla utvecklingen.

I den nordvästra delen finns idag ett produk-
tionslandskap och i anslutning till åsen finns även
en mera utpräglad tätortskaraktär. Här kan en
mera anläggningsberoende besöksnäring utveck-
las i åsens anslutning samt att inslag som tillgo-
doser dagen och morgondagens aktiviteter etab-
leras.

Behovet av att kanalisera besökande ökar
med ett växande besökstal. Det finns en oro för
att en utveckling av besöksnäringen kan skada

Söderåsens långsiktiga utveck-
ling i form av slitage och träng-
seleffekter. De värdefulla områ-
dena med rik natur ska kunna
bestå även i ett långt perspektiv
och även utvecklas. Information
och kanaliserande stigsystem
kan vara effektiva medel men
det är också viktigt att en upp-
följning och utvärdering sker
löpande. Samverkan mellan de
allmänt ägda naturområdena är

en viktig metod att kanalisera på ett positivt sätt.
I en långsiktigt god utveckling kan det även vara
nödvändigt att arealen skyddad mark ökar vä-
sentligt. Dels för att säkerställa ett rikt utbud av
attraktiv natur, dels för att göra det möjligt att
sprida besökstrycket till flera alternativa områ-
den.

Sedan länge har ett synsätt rått beträffande
anläggningar på Söderåsen att inga påtagliga
turistanläggningar skall etableras på åsen eller i
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anslutning till viktiga naturområden. Undanta-
get är då Söderåsens omland där det redan idag
finns anläggningar för besöksnäringen och där
det kan finnas utrymme för ytterligare etable-
ringar. En sådan strategi kan vara viktig även i
den fortsatta utvecklingen. Dock har synpunk-
ter framkommit av behov att utveckla boende-
former i form av vandrarhem, stugor eller mot-
svarande småskaliga lösningar. Genomförande
kräver emellertid noggrant avvägda analyser så
att de inte motverkar riksintresset och andra
utvecklingsmål.

Tillgängligheten till Söderåsen är idag helt
beroende av transportmedel. Den kollektiva de-
len är dåligt utvecklad varför biltransporter är helt
dominerande. Busstransporter finns visserligen
till flera av de större tätorterna samt god tillgäng-
lighet via järnväg till Åstorp. Det är emellertid
en viktig utmaning att utveckla bättre kollektiva
transportförutsättningar och att skapa ett riktat
utbud mot rekreationstransporter inom kollektiv-
trafiken. Kommunerna samverkar i inriktningen
att åstadkomma en återupptagen persontransport

med järnväg på Söderåsbanan. En sådan utveck-
ling är strategisk i ett perspektiv av en uthållig
samhällsutveckling på så sätt att en sådan trafik-
relation öppnar tillgängligheten för Söderåsen för
en betydande befolkningsandel i regionen samt
att natur även blir tillgänglig för den del av be-
folkningen som saknar körkort eller ej har till-
gång till bil.

Nationella miljökvalitetsmål
En utveckling av Söderåsen som är långsiktigt
ekologiskt hållbar innebär också att verksamhe-
ter som turism och besöksnäring måste inordna
sig i ett sådant synsätt. De nationella miljö-
kvalitetssmålen är goda utgångspunkter i ett så-
dant förhållningssätt. I princip är alla målen til-
lämpliga i detta sammanhang med undantag av
de mål som anges för fjäll- och kustområden.

En utgångspunkt för utvecklingen av besöks-
näringen är att naturen är den resurs som utgör
basen samt att verksamheterna bör utvecklas från
en ekologisk grundsyn.

Informationstavlor och fågeltorn vid Traneröds mosse.
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Ekoturism kan definieras på följande sätt:
• Den är småskalig och ställer krav på besökaren.

• Den bidrager till ekonomisk lönsamhet för lokal-
befolkningen.

• Den ökar besökarens kunskap och förståelse för natur,
kultur och miljö.

• Den informerar om allemansrätten, kultur och
naturförhållande.

• Den ska på olika sätt främja naturskydd.

Turistarrangemang som inte sli-
ter, förorenar eller stör naturen och
som kan bidraga till utveckling av
det lokala näringslivet kan t ex vara
aktiviteter såsom vandringar, cyk-
ling, ridning, fågelskådning, fiske
och botaniska guidningar. Utveck-
ling av lokala transportsystem kan
också bidra till förbättrad miljö och
avvägd kanalisering.

Ställningstagande
Förslag till åtgärder
Kommunerna bör driva på och
stödja projekt såsom:
• att besökarna kan nå Söderåsen med

miljövänliga transportsystem t ex.
tåg.

• att det vid anslutningsplatserna vid
åsen finns tillgång till andra trans-
portmedel så att man kan ta sig upp
på åsen t ex. cyklar, bussar, alternativa
transportsystem.

• att det tas fram en utförlig informa-
tion om naturen och vilka regler som
gäller för besökaren. Denna informa-
tion sätts upp vid anslutningsplatser
och anslutningsvägar.

• att utveckla cykelleder, ridvägar och
vandringsslingor på Söderåsen.

• att öka samarbetet mellan kommu-
nerna och invånarna.

• att stödja en utveckling av lokalt entreprenörskap
kring besöksnäringen.

• att tillskapa olika färdiga turist- paketlösningar med
övernattningar, naturupplevelser, ridhajker etc.

Snuestuan inom Klåveröds strövområde
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Näringsliv/
service

Beskrivning
• Skogsbruk
• Små jordbruksföretag
• Sågverk
• Kaféer, småbutiker, gårdsbutiker
• Konsulter, marknadsförare etc.
• Hästsportanläggningar, hästklinik m.m
• Hotell och restauranger, vandrarhem
• Hembygdsgårdar
• Camping
• Bo på lantgård
• Bibliotek
• Banker, post

Näringsutvecklingen är på väg mot en över-
gång från det traditionella industrisamhället do-
minerat av de klassiska produktionsfaktorerna,
kapital, energi, arbete och mark till ett samhälle
uppbyggt på de s.k. K-faktorerna d.v.s. ny kun-
skap som utvecklas genom kreativ verksamhet,

kunskap genom ökad utbildning, kommunika-
tionskapacitet samt konst och kultur. Utveck-
lingstendenserna inom näringslivet går mot en
ökning av olika typer av serviceföretag. Efter-
frågan på service och rekreation kommer att spela
en mycket stor roll i morgondagens samhälle.

Tillgång till service och matställen finns
främst i de större samhällena, Åstorp, Billesholm,
Kågeröd, Röstånga och Ljungbyhed runt åsen.
På åsen är servicen utbyggd främst i Stenestad,
dock saknas matställen. Caféer finns i Stenestad,
Lotta på Åsen och i närheten av Kågeröd.

Vandrarhem och övernattningsrum finns i
Skäralid/Allarp och i Röstånga hittar man hotell
och vandrarhem. I Åstorp finns hotell och en
stugby och på åsen kan man övernatta i vind-
skydd.

Enklare övernattningsmöjlighet saknas alltså
på åsen och på den västra sidan av åsen.

Inom de närmsta åren planeras vandrarhem
att etableras runt och på åsen.
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Analys
hot/möjligheter
En alltför frikostig syn på nya etableringar kan
innebära en överexploatering av åsen.
Fler människor innebär fler bilar och därmed mer
avgaser och buller.
Natur- och kulturmiljöerna och den känsliga
landskapsbilden försämras.
Den ekologiska utvecklingen äventyras.
Åsens attraktionskraft minskar på sikt.

Söderåsen med omgivningar har goda förut-
sättningar att bli en bas för företag inom speci-
ellt service, informations- och kunskapsområdet.
En avstressande och kreativ miljö är mycket in-
tressant för många företag.

Åsen kan bli en levande bygd med lämpliga
nyetableringar och en bättre utbyggd service.

Antalet arbetstillfällen ökar.

Nationella miljökvalitetsmål
Alla miljökvalitetsmålen berör näringsliv och ser-
vice.

Ställningstagande
Förslag till åtgärder
En positiv och aktiv styrning av
näringslivs- och serviceanläggningar
där hänsyn till naturen och en hållbar
utveckling är grundläggande.

Med detta som utgångspunkt är föl-
jande prioriterat:
••••• utveckla besöksnäringen
• ta fram ett marknadsföringsprogram

• öka möjligheterna till övernattning, t.ex.
”bo på lantgård”

• öka antalet gårdsbutiker och matställen

• förbättra skyltning och markering av
stigar och leder.

• utveckla p-platser, toaletter, grillplatser vid
strövstigar o dyl.

• satsa på bättre kollektivtrafik

Kommunernas avdelningar för näringslivs-
utveckling och turism samt miljö- och byggnads-
nämnderna verkar för att dessa åtgärder genom-
förs, i samarbete med lokala näringsidkare,
markägare och andra  berörda myndigheter som
Vägverket  m fl.
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Kommunikationer

Beskrivning
Tillgänglighet till området

Allmänna kommunikationer:
Bussar går till och från Söderåsen med kopplingar
till olika pågatågstationer utmed Skånebanan.
Kommunerna har gemensamt tagit fram en
trafikutredning som visar hur tillgängligheten till
området skulle kunna förbättras genom tills-
kapande av persontågstrafik på Söderåsbanan
(Åstorp-Billesholm-Kågeröd-Teckomatorp). En
utveckling av busslinjer inom och till området är
ett projekt som skulle kunna ske tillsammans med
Region Skåne.

Länsstyrelsen har i en egen utredning avse-
ende tillgänglighet konstaterat att av större orter
har Kågeröd och Ljungbyhed ej kollektivtrafik
med vilken det är möjligt att nå högskolor och
sjukhus, vilket är unikt för Skåne.

Analys
hot/möjligheter
Dåliga allmänna kommunikationer, med speci-
ellt Lund-Malmö-Köpenhamnsområdet, kan leda
till svårigheter för besökare utan bil att nå Söder-
åsen samtidigt som boende på Söderåsen försvå-
ras. Andra effekter kan bli en ökning av bilar på
Söderåsen. För många bilar kan skapa miljöpro-
blem, vilket kan bli ett hot om kollektivtrafiken
ej löses.

Infrastrukturella anläggningar typ 400
kilovoltsledningar, flygfyrar och bredbandskablar
har en negativ inverkan på Söderåsen ur miljö-
hänseende.

Pågatåg på Söderåsbanan med stationer i
Åstorp, Billesholm och Kågeröd är en möjlighet
för att öka tillgängligheten till åsen men även för
att stimulera ett miljöanpassat resande. På lite
längre sikt bör vi även kunna få station i Norra
Vram. I RTI-planen (Länsplan för regional

Det nya entréområdet vid Skäralid.
En viktig angöringspunkt för
besökare till Söderåsen
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transportinfrastruktur i Skåne 1998-2007) finns
medel reserverade för de åtgärder som krävs för
att få till stånd regional persontrafik på banan.

Länsstyrelsen yttrar följande:
�Länsstyrelsen anser att utveckling av kollektiv-

trafiken i området bör ges högsta prioritet i strävan mot
ett miljöanpassat transportsystem, MaTs, och ett ekolo-
gisk hållbart samhälle. Därför bör pågatågstrafik starta
på Söderåsbanan med stationer i Billesholm och Kåge-
röd, vilket särskilt motiverar bostadsutbyggnad i dessa
samhällen. Befintliga och eventuella förbättringar av dels
cykelvägnätet, dels busslinjenätet med hållplatser bör re-
dovisas, inte minst för att öka tillgängligheten till mål för
friluftsliv och turism.�

Vägnätet
Beskrivning
God närhet till E4:an i väst och nordväst

väg 21 i norr, främst nordväst
väg 110 i söder, främst sydväst
väg 109 i söder, främst sydväst,
låg standard
väg 13 i öster
väg 108 i öster
väg 1816 i öster

De allmänna vägarna med �åskorsande tra-
fik� utgörs av vägarna Kågeröd-Stenestad-Väs-
tra Sönnarslöv,Vrams Gunnarstorp-Kärreberga,
Knutstorp-Klåveröd-Slättåkra, Konga-Blinkarp-
Röstånga samt Norra Vram-Stenestad-Klåveröd-
Ljungbyhed.

I synnerhet vägarna Vrams Gunnarstorp-
Kärreberga och Kågeröd-Stenestad-Västra
Sönnarslöv belastas av mycket genomfartstrafik
varav andelen tung trafik är relativt stor.

För väg 13 Klippan-Röstånga pågår en väg-
utredning för närvarande liksom för väg 109
Ekeby-Knutstorp. Tidigare har Vägverket utfört
en förstudie för väg 109 för sträckan Ekeby-Röst-
ånga. Såväl enskilda som allmänna vägar inom
området har låg standard i förhållande till trafik-
mängden.

De större enskilda vägarna är som huvudre-
gel öppen för allmän trafik, då de har statsbidrag
för driften.

Enskildavägen Forsby-Krika-Fosby skog-
Klöva har på en sträcka av ca 100 m vid f  d läns-
gränsen ej statsbidrag för driften, varför den ej
är öppen för allmän trafik.

Tillgänglighet i området:
Samtliga vägar inom området är:

små
kurviga
ofta ursprungliga

cykelvägar är: få
naturnära
vackra

Analys
hot/möjligheter
Trafikbelastningen är för hög för vägarnas stan-
dard. Mycket genomfartstrafik, höga hastighe-
ter och många tunga transporter karaktäriserar
vägnätet. Vägarna är olämpliga för tung genom-
fartstrafik och för höga hastigheter. Ur
trafiksäkerhetssynpunkt och ur miljösynpunkt är
det inte lämpligt med tung genomgående trafik
över Söderåsen. Vägarna är främst till för trafik
med målpunkt i området. Vägarna är lämpliga
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som �gröna� turistvägar och för vandring, cykel
och ridning förutsatt att trafikbe-lastningen mins-
kar. Angeläget är tillskapandet av parkerings/rast-
platser i sådan omfattning och i sådana lägen att
man lätt når de attraktiva strövområden och man
kan parkera sin bil där vid infarten till området.
Härigenom bör också bilkörandet inom åsen
kunna minska. För att ytterligare öka trafik-
säkerheten för cyklister bör utredas behovet av
separata cykelvägar eller andra åtgärder i utsatta
avsnitt.

För att öka tillgängligheten för allmänheten
till Söderåsområdet/nationalparken och minska
belastningen på småvägar bör väg 13, 108 och
109 snarast byggas ut.

Flygplats
Analys
hot/möjligheter
Flygplatsen är unik genom att den har fyra pa-
rallella startbanor och ett luftrum som är mycket
litet utnyttjat. Tillstånd söks nu för civil flygverk-
samhet med bl a utbyggnad av en av landnings-
banorna för flygning med andra typer av jetplan.
På sikt skulle chartertrafik kunna etableras, vil-
ket kan ge goda möjligheter till besök av Söder-
åsen även för den långväga resenären.

En utveckling av flygtrafiken får inte inverka
menligt på natur- och rekreationsvärdena.

Nationella miljökvalitetsmål
Analys
hot/möjligheter

De nationella miljömålen tillämpas bäst ge-
nom att främja allmänna kommunikationer så
som Söderåsbanan och buss bl a till National-
parken. Tunga infrastrukturella anläggningar av
typ 400 kv ledningar och flygfyrar bör ej förläg-
gas till miljömässigt känsliga områden. Bred-
bandskablar bör läggas utefter vägar och ej ute i
naturen.

Ställningstagande
Förslag till åtgärder
• Skyltning som leder motorfordonstrafiken

utförs på ett tydligt sätt.Anpassning av tillå-
ten hastighet sker för att oskyddade trafikan-
ter skall erhålla en säker trafikmiljö.

• Parkerings/rastplatser skall anordnas i sådan
omfattning och i sådana lägen att man lätt når
de attraktiva strövområdena.

• Toalett och sopanordning skall finnas på
lämpliga rastplatser.

• Cykelvägkartor skall tas fram i samråd med
enskilda väghållare. Kommunerna utreder be-
hovet av separata cykelvägar eller andra åt-
gärder i utsatta avsnitt.

• Kommunerna medverkar aktivt till pågatågs-
trafik på Söderåsbanan och utveckling av buss-
linjer inom och till området samt utbyggnad
av väg 13, 108 och 109 genom aktiv samver-
kan med Region Skåne, Länsstyrelse, Banverk
och Vägverk.

• Lokalisering av 400 kv ledningar eller dylikt
på åsen skall göras underjordiskt.
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• Bredbandskablar och liknande lokaliseras i
första hand utefter vägar och ej ute i natu-
ren.

Vandringsleder
Beskrivning
Skåneleden sträcker sig genom Söderåsen i öst-
västlig riktning. Utifrån Skåneleden bör det vara
möjligt att göra två-tredagars vandringar med
övernattning utmed leden. Övernattningar bör
ske dels inomhus i vandrarhem etc eller utom-
hus i tält på campingplatser.
I Vegeåns dalgång i utkanten av åsen planeras en
led från Hyllinge till Kågeröd. Leden är färdig-
ställd i ett fem kilometer långt avsnitt i Bjuvs
kommun.

Märkta vandringsslingor finns bl a vid Ås-
torp, Skäralid, Röstånga, Kågeröd och Klåveröd.
Dessutom finns icke märkta vandringsleder vil-
ket framgår på olika kartor.

De mindre vägarna på Söderåsen används till många ändamål

Analys
hot/möjligheter
Svårigheter att komma fram med lederna över
vissa markägares marker kan medföra att leden
måste dras över mindre attraktiva vägar, vilket
kan minska attraktionskraften.

Vid en hopkoppling av lederna i Vegeåns dal-
gång med Skåneleden erhålls en mycket intres-
sant led som innehåller det mesta som finns att
erbjuda i Skånes inland.

Miljökvalitetsmålen
Miljömålen följs genom att vandringen främjas
genom utbyggnad av vandringsleder i attraktiva
lägen.

Ställningstagande
Förslag till åtgärder:
• Kommunerna bör medverka med aktivt stöd

till Skåneleden.
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Beskrivning
I början av 1800-talet karaktäriseras Söderåsens
bebyggelse av spridda gårdar och torp. Samlad
bebyggelse fanns främst i byarna Åvarp, Norra
Vram, Maglaby och Konga som alla ligger i kan-
ten eller på slätten runt åsen.

Uppe på åsplatån låg det medeltida gårdar
framförallt i närheten av Stenestad och norr om
Konga.

Stenestad bestod av sju hemman fram till
1850. Under senare delen av 1800-talet utöka-
des antalet hemman och Stenestads by växte
fram. En annan by som också växte fram på
1800-talet var Klåveröd.

Byarna omgavs av fäladsmarker, där djuren
betade sommartid innan byarna skiftades.

Tillgången på byggnadsmaterial var relativt
god på åsen. Landskapets prägel återspeglas i
materialval och byggnadsteknik. Här fanns till-
gång på timmer såväl som lera. Vanligast var den
s k skiftesverkskonstruktionen (båle).

Det finns många äldre gårdsgrunder och
torpgrunder kvar.

Söderåsen utgör ett område med mycket
stora naturvärden och en känslig landskapsbild,
vilket givetvis ställer höga krav på nytillkom-
mande bebyggelse samt på om- och tillbygg-
nader.

Möjligheterna för nyetablering av bostäder
är begränsad, synnerhet i sluttningszonerna med
hänsyn till s.k.landskapsbildsskydd enl. f.d.
naturresurslagen, numera miljöbalken.

Bebyggelsen på Söderåsen är idag huvudsak-
ligen koncentrerad till Stenestad, Klåveröd, All-
arp, Konga, Åvarp,  Norra Vram, Vrams Gun-
narstorp, Maglaby, Klövahallar och Svenstorp. I
övrigt är enskilda gårdar och torp spridda över
åsen.

Invid åsen ligger tätorter såsom Röstånga,
Kågeröd och Åstorp.

Planläge
Redan beslutade områden
Översiktsplan permanentbostäder
I Åstorp finns översiktsplan som medger upp-
rättande av detaljplan för 120-150 bostäder inom
Björnåsområdet. (utanför riksobjektet).

Detta område berörs inte av förordnande
enligt miljöbalken och har stöd dels i fördjupad
översiktsplan som antagits av kommunfullmäk-
tige 1994 dels i översiktsplan för Åstorps kom-
mun som antagits av kommunfullmäktige 1998.
Kommunalt vatten och avlopp finns framdraget
och länsstyrelsen har inte haft något att erinra
mot utbyggnadsplanerna.

Detaljplaner har antagits för två områden
med 47 bostäder och detaljplanering pågår för
ytterligare ett område med cirka 100 bostäder.

Detaljplan småindustri
Vid Vrams Gunnarstorp finns en gällande de-
taljplan för industriell verksamhet, sågverk.

Bygatan i Stenestad. Den enda större
byn på Söderåsen
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Detaljplan fritidsbostäder.
Klippans kommun:
Fritidsbebyggelseområdet vid Ljung ligger endast
2 km från Skäralid och i åsens förgrundslandskap.
(utanför riksobjektet).

Gällande detaljplan medger totalt cirka 315
tomter varav cirka hälften är utnyttjat. Möjlighet
finns således till utbyggnad med ytterligare cirka
150 bostäder inom detaljplan. Området är även
intressant för permanent boende och det är tro-
ligt att en stor andel av husen kommer att bli
permanentbostäder på längre sikt.

Bjuvs och Svalövs kommuner:
Några planlagda områden för fritidsbebyggelse
finns ej och det planeras ej heller några sådana.

Åstorps kommun:
I Åstorps kommun finns två fastställda detalj-
planer för fritidsbebyggelse; en vid Kärreberga
där möjligheter finns att bygga ut med ytterli-
gare 10 hus samt ett område vid Körslätt där
möjligheter finns för utbyggnad med ytterligare
40 hus.

Genomförandetiden för båda områdena har
utgått och lämpligheten att bygga ut området vid
Körslätt ifrågasätts dels med hänsyn till den starka
nordsluttningen där blivande bebyggelse är pla-

nerad dels med hänsyn till vattenskyddsintres-
set. Bebyggelse inom Körslättsområdet bygger
på lokalt omhändertagande av avloppsvatten vil-
ket är tveksamt med hänsyn till täta markskikt
samt närheten till Åstorps kommuns skyddsom-
råde för vattentäkt som för närvarande är under
översyn.

Områdesbestämmelser/fritidsbostäder
För bebyggelse utanför befintlig eller planerad
detaljplan.
Befintliga områdesbestämmelser som styr
utbyggnadsmöjligheterna, tillåten byggnadsyta
m.m. finns i Kärreberga stugby som omfattar ca
100 hus, i Åstorps kommun. Dessa områdes-
bestämmelser har antagits av kommunfullmäk-
tige 1998 och avser att styra den befintliga be-
byggelsen i första hand genom begränsning av
byggnadsytan.

Analys
Hot/Möjligheter
Markägare som vill bygga nytt, bygga till eller
om sina hus.
Önskemål kan finnas att exploatera värdefulla
naturområden.
Hur löser man vatten och avloppsfrågorna?
Vem ansvarar för merkostnaden om inte
fastighetsägarna får bygga om sina hus som de
önskar?

Det förekommer radonområden på åsen.
Strålningsrisken skall beaktas vid ny och befint-
lig bebyggelse. Se beskriuvning av radon i �Sam-
manfattningen av miljösituationen på Söderåsen�

Många bostadshus ligger i närheten av går-
dar med djurhållning (t.ex. hästgårdar).  Se be-
skrivning av djurhållning  i �Sammanfattningen
av miljösituationen på Söderåsen�.

Riktlinjer för ny bebyggelse
Utrymme för inflyttning och nybyggnation i viss
omfattning på åsen ska finnas.

I egenskap av huvudort för Söderåsen är
Stenestad med omgivning ett intressant område
för ny bostadsbebyggelse. Med en begränsad
förtätning kan byns byggnadshistoriska särprä-
gel stärkas.

Äldre fritidsbebyggelse söder
om Klåveröd
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En försiktig komplettering av enstaka hus
enligt lokal byggnadstradition i anslutning till
befintlig bebyggelse bör kunna tillåtas i första
hand.

Förslag på lämpliga områden för ny och
kompletterande bebyggelse på/vid åsen:

• Stenestadsområdet
• Röstångaområdet
• Klåverödsområdet
• Kågerödsområdet, även fritidsanläggning
• Kongaområdet
• Norra Vram, Tunnby
• Åvarp
• Svenstorp/Slättåkra väster om Ljungbyhed

Övrig tillkommande bebyggelse som bör
kunna tillåtas
På ödetomter kan tidigare hus ersättas med nya.
Byggnader för skogsbrukets och jordbrukets
behov.
Bebyggelse som kan erfordras för naturvårdens
och det rörliga friluftslivets intressen, tex. vand-
rarhem etc.

I de känsliga sluttningszonerna med bl.a sina
fantastiska sprickdalar bör ingen ny bebyggelse
tillåtas. I nationalparken kan enstaka byggnader
tillåtas som behövs för naturvårdsverksamheten,
t.ex. i anslutning till Naturum eller övernattnings-
stugor längre in i parken.

För att kunna bevara de vackra miljöerna och
säkerställa byggnadsarvet föreslås att områdes-
bestämmelser med förhöjd byggnadslovsplikt
upprättas för angivna delar på Söderåsen.

Enskilda bedömningar görs för varje bygg-
lovsansökan, beroende på vilken plats byggna-
den är tänkt att uppföras, vilka kulturhistoriska
värden som behöver tas till vara, lokal byggnads-
tradition osv.

Bebyggelsen för jordbrukets behov bör också
följa  den lokala byggnadstraditionen, avseende
proportioner, fasad- och takmaterial samt färg-
sättning.

Speciellt i värdefulla kulturmiljöer bör ny
bebyggelse präglas av småskalighet.

Exempel på traditionella byggnadsmaterial som
kan användas:

tak:tak:tak:tak:tak: tegelpannor, papp på trekantslist, träspån, halm

”Skånelänga” med materialval från den nära omgivningen.
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innervägg/ytterfasad:innervägg/ytterfasad:innervägg/ytterfasad:innervägg/ytterfasad:innervägg/ytterfasad: lersten, bränt tegel, falurödfärg,
locklistpanel,

sockel:sockel:sockel:sockel:sockel: natursten

Husen skall också ha lämpliga proportioner och
takvinklar, fasad- och takmaterial samt
färgsättningar.

Placering av bostadshus och övriga uthus är
mycket väsentlig. Bebyggelsen är en del av land-
skapet, vilket uppnås genom att bygga med hän-
syn till terrängen. Naturliga byggnadslägen kan
vara i en skogsglänta nära befintlig vegetation,
vid en gärdsgård eller längs en väg.

Man bör samla bebyggelsen i grupper skyd-
dade av träd och därigenom kan friliggande hus-
kroppar i ett öppet landskap undvikas.

Med rätt placerad bebyggelse ger åsland-
skapet ett fantastiskt läge med både utsikt och
skydd.

Ny kompletterande bebyggelse bör präglas
av ett ekologiskt byggnadssätt med naturliga och
om möjligt lokala men framförallt inhemska

byggnadsmaterial. Den gamla Söderåslängan iso-
lerades med lufttorkad lersten eller kline. Dessa
väggar putsades med lera eller kalkbruk. Vanliga
färger för utvändiga träväggar var faluröd färg
och linolja.

Miljön på åsen är mycket känslig och bebyg-
gelsen är en viktig del i kulturlandskapet.

En alltför släpphänt hållning till ny bebyg-
gelse kan innebära överexploatering.

Kulturmiljöerna och den känsliga landskaps-
bilden kan därmed försämras.

Ett permanentboende medför en belastning
av vatten- och avloppssystem samt en ökning av
biltrafiken.

För bebyggelse utanför planlagt område och
samlad bebyggelse finns ingen bygglovsplikt för
komplementbyggnader, mindre tillbyggnader
samt ändring av fasad- och takmaterial. För att
minimera störningar av landskapsbilden och för
att bibehålla den lokala och gamla byggnads-
traditionen ska planåtgärder formuleras.

Åsens attraktionskraft kan annars minska på
sikt.

Söderåsen kan bli en ännu mer levande bygd
om lämplig kompletterande bostadsbebyggelse
kan uppföras. Små ödetorp kan rustas upp och
öppna marker kan hållas öppna.

På 1940-talet kläddes många äldre hus med
locklistpanel

Många äldre
lador är
byggda i
gråsten
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Servicen kan byggas ut när boendeunderlaget
ökar, vilket bl.a. kan öka antalet arbetstillfällen.

Väl utformade hus på rätt plats kan öka åsens
attraktionskraft totalt.

Nationella
miljökvalitetsmål:

God bebyggd miljö- Att bo nära naturen.

Grundvatten av god kvalitet.- Vatten och avloppsfrågorna
måste noga lösas vid all bebyggelse.

Säker strålmiljö.- Undvika att bygga på radonområden.

Ställningstagande
Förslag till åtgärder

Förslag till nya områden
Tunnby vid Vrams Gunnarstorp. Diskussioner
pågår med berörd markägare om upprättande av
detaljplan för ett område vid Tunnby omfattande
cirka 20 nya bostäder.
Norra Vram. Ny bebyggelse med Norra Vram
som bas.
Åvarp/Södra Vram. Viss komplettering av be-
byggelse.

I Klippan föreslås att ett område vid Svenstorp,
väster om Ljungbyhed studeras för framtida be-
byggelse omfattande ca 10 nya bostäder.
I Ljungbyheds samhälle finns utbyggnads-
förutsättningar inom fastställd detaljplan. Ytter-
ligare utbyggnad bör prövas mot bakgrund av
kommunens översiktliga planering i övrigt.
I Svalövs kommun är Kågeröd ett intressant
utbyggnadsområde. Kågeröd kommer troligen
att få persontågstrafik och blir då ett intressant
bosättningsalternativ längs Söderåsbanan.

Vid val av utbyggnadsriktningar och utbygg-
nadsområden bör man eftersträva att finna
utbyggnadsområden inom 1 km från kollektiv
transportlinje.

Kommunerna ansvarar för att nya
områdesbestämmelser upprättas för viss
begränsad bebyggelse inom de områden
som anges nedan:

• Området kring Stenestad
• Området kring Klåveröd
• Området vid Slättåkra, längs vägen från

Ljungbyhed upp mot åsen.

Hembygdsgården i Stenestad, ett exempel på en byggnad som är öppen för
allmänheten.
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Inom dessa områden skall bebyggelse prö-
vas enligt 2 kap. 1 § Plan- och bygglagen samt 3
kap 2 § Plan- och bygglagen samt givetvis med
hänsyn till Miljöbalken och det grundläggande
kravet på en ekologiskt hållbar utveckling på
Söderåsen.

Följande principer bör gälla vid
prövningen.
• Den lokala byggnadstraditionen skall beak-

tas.
• Bebyggelse som behövs för att bedriva före-

tagsamhet o dyl på Söderåsen skall priorite-
ras, givetvis med �Söderåshänsyn�  i bygg-
lovprövningen.

• Bebyggelse bör grupperas i mindre grupper
eller klungor och inte förläggas som isole-
rade öar i landskapet.

• Det bör vara möjligt att avstycka större fastig-
heter för att medge viss djurhållning, häst-
gårdar etc.

Inom Stenestadsområdet bedöms cirka 20 nya
hus kunna tillkomma.

Inom Klåverödsområdet bedöms 12 nya hus
kunna tillkomma.

Inom Slättåkraområdet, längs vägen från
Ljungbyhed upp mot åsen, som omfattar cirka
100 ha bedöms cirka 10 nya hus kunna tillkomma.

Den icke utnyttjade delen av detaljplanen för
Körslättsområdet föreslås upphävas.

Bebyggelse utan områdesbestämmelser
Inom den allra största delen av åsområdet är
nytillkommande bebyggelse olämplig om den
inte har anknytning direkt till befintliga bebyggel-
segrupper. I synnerhet inom sluttningszon skall
nybebyggelse prövas med restriktivitet.

Vid prövning av bygglov skall följande beaktas.
• Påverkan på naturen och landskapsbilden
• Påverkan på jord- och skogsbruket
• Bebyggelsens anpassning till byggnads-

traditionen inom området
• Bebyggelsen får inte påverka det rörliga fri-

luftslivet

Fritidsanläggningar
Fortsatt utbyggnad av fritidsbebyggelse inom
åsnära områden är i första hand möjligt inom
Ljungområdet och i liten omfattning i Kärre-
bergaområdet.

Ytterligare detaljplaner för fritidsbebyggelse
på åsen bör inte få förekomma.

Eventuellt skulle en mindre stugby kunna
anordnas i anslutning till campingplats cirka 1,5
km norr om Kågeröds centrum.

Facetthugget skiftesverk, en mycket gammal
byggnadsteknik

Gamla husgrunder härstammar ofta från
äldre torp.
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