LIFE 70
Ekskursion til Skåne i Sverige
10. – 12. juni 2013
Afrapportering
Erfaringsudveksling med
”LIFE to ad(d)mire”

Forord
Denne rapport er en ekskursionsberetning for projektet LIFE70 (LIFE
11 NAT/DK/00894). Ekskursionen er led i opfyldelse af projektets
aktion F4 om networking.
Projektet medfinansieres af EU’s LIFE Nature program under
ovenstående projektnummer.
Følgende medarbejdere fra projektets partnere deltog i ekskursionen:
Kasper Nowack, Faaborg-Midtfyn Kommune
Heidi Vinther, Faaborg-Midtfyn Kommune
Karin Skovhus, Faaborg-Midtfyn Kommune
Lars Sønderby, Odense Kommune
Mogens Lind Jørgensen, Svendborg Kommune
Martin Søholm, Kerteminde Kommune
Ida Jelnes, Assens Kommune
Kim Walsted Knudsen, Assens Kommune
Jakob Pedersen, Nordfyns Kommune
Annita Svendsen, Naturstyrelsen Fyn
Bente Sørensen, Silkeborg Kommune
Claus Paludan, Faaborg Midtfyn Kommune
Mere information om projektet: www.LIFE70.dk
Foto på forsiden: Heidi Vinther og Ida Jelnes
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Indledning
Ekskursionen til Skåne i Sverige er gennemført indenfor rammerne af
LIFE70 projektets aktion F4 om networking. Formålet er at udveksle
erfaringer med andre LIFE projekter, der arbejder med lignende
problemstillinger som i LIFE70. I dette tilfælde fandt
erfaringsudvekslingen sted med det svenske LIFE projekt ”LIFE to
ad(d)mire” (www.lifetoaddmire.se), der arbejder indgående med
bevaring og genopretning af rigkær (7230) og højmoser (7110*) i en
stor del af det sydlige Sverige.
Der rettes en stor tak til Länsstyrelsen Skåne for en velplanlagt
ekskursion:
• Anette Persson
• Ann Fristedt
• Magnus Jönsson
• Jörgen Nilsson
• Karl-Johan Pålsson
Ekskursionen er gennemført efter nedenstående program.
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Program for erfaringsudveksling mellem LIFE70 og LIFE to
Ad(d)mire den 10.-12. juni 2013.
10. juni
Kl. 10.30
Afgang fra Odense.
Kl. 12:00
Frokost
Kl. 14:30
Stenhuvud Nationalpark – nord for Simrishamn. Rigkær og
orkideenge http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/djur-ochnatur/skyddad-natur/nationalparker/stenshuvud/Pages/index.aspx
Kl: 18:00
Overnatning: Hotel Svea i Simrishamn
Kl: 19:00
Middag
11. juni
Kl. 7:15
Morgenmad
Kl. 8:00
Afgang fra Simrishamn til Gladsax
Kl. 8:30
Se dagens program fra Länsstyrelsen Skåne – nedenfor
Kl. 17:00
Dagens ekskursion slutter – transport mod Söderåsen Nationalpark
Kl. 18:30
Middag
Kl. 21:00
Overnatning: vandrehjem Skäralid www.skaralid.com .
12. juni
Kl. 7:15
Morgenmad
Kl. 8:15
Afgang til Söderåsen Nationalpark
Kl. 8:30
Se dagens program fra Länsstyrelsen Skåne – nedenfor
Kl. 16:00
Dagens ekskursion slutter – transport hjem.
Kl. 19:00
Ankomst Odense
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Detaljeret program for 11. – 12. juni 2013
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10. juni 2013
Besøg i Stenhuvud Nationalpark, hvor vi bl.a. besigtigede naturtyperne rigkær, orkideeng og
afgræsset skov.
Opmærksomhedspunkter:
- Rigkær og orkideeng fremstod med højere vegetation end der i almindelighed anses som
ideelt græsningstryk i Danmark. Alle områder behøver tilsyneladende ikke at blive græsset
så hårdt. Store områder kan fremstå med en større variation i naturtyper (åbent land, skov,
kraftig afgræsset og områder med høje stauder og græsser). Dette kan give en mere
mangfoldig natur.
- Der var flere småbuske med ”fodposer” på de lysåbne naturtyper end det er almindeligt i
Danmark i forbindelse med naturpleje. Dette ser ud til at give en bedre helhedsløsning i
forbindelse med pleje, fx i forhold til sommerfugle og andre insekter frem for fokus på
udelukkende planter.
- Rigkæret og en våde eng fremstod flere steder forholdsvis tørt og mere tørt end hvad vi
normalt anser for ideelt i Danmark. Årsagen til at dette er muligt i Sverige er sandsynligvis
en mindre deposition med kvælstof fra luften end i Danmark.
Orkieeng i Stenhuved Nationalpark. Læg mærke
til den forholdsvis høje vegetation. Området
afgræsses senere på sæsonen (Foto: Ida Jelnes).

I Stenhuved Nationalpark afgræsses engene med
kreaturer. Afgræsningen sker også i skovene
således at der er en glidende overgang mellem
skovbryn og enge (Foto: Ida Jelnes).
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11. juni 2013
Karlaby Mosse
Rigkær uden drift, som er under tilgroning med tagrør. Arealet er for vådt til afgræsning og der
ændres på hydrologien, således at vandet ledes over det mest værdifulde område. Det mere tørre
område kan så afgræsses. Der foretages en førstegangspleje ved at slå tagrør og buske. Det afslåede
materiale anbringes på presenning og fjernes fra arealet.
Arealet er ikke beskyttet, men der er lavet aftale med ejeren om drift af arealet. Inden der indgås
plejeaftale med ejeren udarbejdes en plejeplan for området. Det er muligt at få enkeltbetaling på
naturarealer (ca. 1.000 kr./ha), og ved 5-årige miljøaftaler med afgræsning eller slæt gives
yderligere op til 3.000 kr./ha. , hvis området er levested for ”gode arter” ex. Liparis loeselii, Vertigo
gyeri m.fl. Liparis loeselii forekommer i mosen.
Området ligger i en større ådal. Forvaltningen sker imidlertid pletvis uden større sammenhæng
mellem arealerne og heller ikke i sammenhæng med de omkringliggende arealer.
En nærmere beskrivelse af Karlaby Mosse findes i bilag 1.
Introduktion til naturforvaltning i Karlaby
Mosse ved Anette Persson (Foto: Ida Jelnes).

Liparis loeselii (Mygblomst) i Karlaby Mosse
(Foto: Ida Jelnes).
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Örups kalkkärr
Naturreservat og Natura 2000. Ekstremrigkær med tidlig høslæt og afgræsning. Problemer med
tætte bevoksninger af butblomstret siv (Juncus subnodulosus). Den bedste drift for området er et
tidligt høslæt med efterfølgende afgræsning. En tidlig afgræsning er problematisk for
orkidébestanden. Det overvejes at benytte afbrænding af partier med tætte bevoksninger af
butblomstret siv, der danner et tykt førnelag af døde planterester. Manuel rydning af birkeopvækst
sker i yderkanten af området. Driften af området er sket ved den samme landmand over en meget
lang årrække, hvilket har sikret kontinuitet i plejen.
Kæret er karakteriseret ved udsivning af trykvand med meget stort indhold af kalk. Visse steder er
jordoverfladen hvid af aflejret kalk.
Selve ekstremrigkæret er Natura 2000 område og er på nogle få hektar. Engene omkring er ikke
udpeget til Natura 2000 område på trods af stor forekomst af orkideer. I Sverige lægges vægt på
forekomst af brune mosser før end der sker udpegning til rigkær. Det er en stor forskel i forhold til
kriterierne for udpegning i Danmark.
En nærmere beskrivelse af Örups Kalkkär findes i bilag 2.
Introduktion til Örups kalkkärr (Foto: Heidi Vinther).

Salep Gøgeurt (Orchis morio) i Örups kalkkärr.
Området med denne plante ligger udenfor
Natura 2000 (Foto: Ida Jelnes).
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Västermossen, Ramsåsa
Rigkæret er på 0,4 ha, og har været uden drift i mange år. Tilgroning med træer, buske og tagrør.
En del af kæret er for vådt til afgræsning og det er derfor nødvendigt med pleje ved slåning og
fjernelse af materialet. Tagrør og mindre træer slås med en fingerklipper, der er monteret på en
buskrydder. Man lader nogle af pilebuskene stå for at gavne kildevældsvindelsnegl (Vertigo geyeri)
Området er for lille til at det kan betale sig at søge miljøstøtte, og der er indgået en plejeaftale med
ejerne, som giver Länsstyrelsen en plejeret på arealet. Ejerne får ca. 11.000 kr./ha/år, hvilket svarer
til det tilskud, som kan opnås gennem EU-miljøtilskud. Tilsvarende giver Länsstyrelsen, via egne
plejeaftaler, mellem 25.000 og 40.000 kr./ha/år, hvis ejeren selv plejer arealerne.
En nærmere beskrivelse af Västermossen findes i bilag 3.

Ryddet område af Västermossen. For få år siden
var rigkæret helt tilvokset med birk og pil (Foto:
Kasper Nowack).

Rydningerne i Västermossen sker skånsomt så
der også bevares levesteder for bl.a. Vertigo
geyeri. Liparis loeselii forekom tidligere i
rigkæret, men er ikke set de senere år (Foto: Kasper
Nowack).
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Vitabäckskärret, Røddinge
Et mindre kær og væld, hvor der tidligere har været benyttet til aflæsning af jord. Natura 2000
område. I 2010 blev jorden skrabet af for at genoprette rigkæret. Länsstyrelsen følger nu
indvandring af planter fra naboarealerne. Allerede to år efter, er flere rigkærsarter etableret, bl.a.
vibefedt (Pinguicola vulgaris), kærtidsel (Cirsium palustre), hirsestar(Carex panicea) samt
Okkergul Pletvinge (Melitaea cinxia). Arealet slås med le af den lokale naturfredningsforening.
En nærmere beskrivelse af Vitabäckskäret findes i bilag 4.
Et eksempel på en Natura 2000 handleplan (for Vitabäckskäret) findes i bilag 5.

Afskrællet område af Vitabäckskäret.
Rigkærsplanter er ved at indvandre. Kalkrigt
vand gennemstrømmer området, der er
domineret af grus (Foto: Ida Jelnes).

En del af Vitabäckskäret er ikke afskrællet.
Herfra kan planter sprede sig til det afskrællede
stykke (Foto: Heidi Vinther).
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Benestads backar, Tomelilla
Kalkkær på terrasser ved Fyledalen. Stærk kuperet terræn, hvor rigkæret ligger som terrasser på de
stejle skrænter med artsrige overdrev. Problemer med tilgroning af buske og træer. Manuel rydning
med slæt forår og efterår sammen med afgræsning. Årlige udgifter til slåning er ca. 90.000 kr. for 6
ha. Nogle områder afbrændes og man vil gå over til mere afbrænding, da det er en billig og effektiv
metode. For at styre afbrændingen brændes ca. 500 m2 af gangen. Der afbrændes i marts/april
inden græsset bliver grønt. Ved at brænde mod vinden kan man styre ilden.
En nærmere beskrivelse af Benestads Backar findes i bilag 6. Området er delvist Natura 2000.
Terrasser med ekstremrigkær i Benestads
Backar (Foto: Ida Jelnes).

Kalkrigt grundvand strømmer ud i skråningerne
i Benetads Backar (Foto: Ida Jelnes).

I Benestads Backar er der simple men
funktionelle besøgsfaciliteter (Foto: Kasper Nowack).
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12. juni
Traneröds mosse
Traneröds mosse er en af de sydligste højmoser i Sverige af den Atlantiske type. Ved at se på
flybilleder fra 1947 ses at hele mosefladen er uden træopvækst på det tidspunkt. Mosen er nu under
tilgroning med vedplanter (fyr og birk). Højmosen er Natura 2000 område.
Projektet indebærer rydning af et højmoseareal på 40 – 60 ha. Det er ikke en massiv rydning, men
mere et samlet areal, hvor den spredte opvækst fjernes. Rydning af træerne finder sted i
vinterperioden. Der er blevet fældet træer i lagg-zonen i mindre omfang, hvor træerne efterlades.
Ved besøget lå de fældede træer ude på mosen og de påtænktes fjerner med en maskine med lavt
marktryk på bælter. Länsstyrelsen vurderer, at det er bedst at bruge udkørselsmaskiner om
sommeren frem for om vinteren.
Der er lavet en hydrologisk forundersøgelse, men præcist hvor meget vandstanden skal hæves vides
ikke. Dog kommer vandstandshævningen ikke til at påvirke de omkringliggende private skove, da
projektet ikke indebærer erstatninger til skovejerne.
Småopvækst fjernes når det er muligt. Länsstyrelsen vurderer ikke, at genopvæksten minimeres ved
vandstandshævning. Småopvækst fjernes når det er muligt manuelt.
Med LIFE-projektet bliver der også lavet et handicapvenligt spang og et fugletårn.
Følgende arter blev registreret: Tue-Kæruld (Eriophorum vaginatum), Multebær (Rubus
chamaemorus), Tranebær (Vaccinium oxycoccos), Klokkelyng (Erica tetralix), Rosmarin Lyng
(Andromeda polifolia), Tue- Kogleaks (Trichophorum cespitosum), Grå Star (Carex canescens),
Rundbladet Soldug (Drosera rotundifolia) og flere Sphagnum arter.
Natura 2000 handleplanen for Traneröds Mosse findes i bilag 7.
Rydninger i Traneröds Mosse. Rydningerne skal
sammen med vandstandshævning forbedre
mosens bevaringsstatus (Foto: Heidi Vinther).

Omtrent halvdelen af Traneröds Mosse er uden
nævneværdig træopvækst og i god
bevaringsstatus (Foto: Kasper Nowack).
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Dagstorps mosse
I dette rigkær er der tidligere doset en del jord på i forbindelse med anlæggelse af en banestrækning.
Denne jordpåfyldning har delt rigkæret i to dele. Länsstyrelsen laver et forsøgsprojekt med at grave
hul i banediget for at genskabe vandstrømningen mellem kærarealerne på begge sider af
banelegemet. Det forsøges også at skrabe topjorden af i et 5 meter x 5 meter felt (inden for arealet,
hvor der er doset jord) i forsøg på at komme med til kalken for dermed at få genskabt rigkær. En
mindre del (0,2 ha) af området er Natura 2000 område.
Området gennemskæres af en række drænledninger, der aftager drænvand fra dyrkede naboarealer.
Drænledningerne er lukkede systemer, der oporetholdes således at der ikke ledes næringsgrigt
overfladevand til rigkæret.
Følgende arter blev registreret: Butblomstret Siv (Juncus subnodulosus), Kødfarvet Gøgeurt
(Dactylorhiza incarnata var. incarnata), Tvebo Baldrian (Valerianella dioica), Skede-Star(Carex
hostiana), Top-Star (Carex paniculata), Hjertegræs (Briza media) og Trævlekrone (Lychnis floscuculi).
En nærmere beskrivelse af Dagstorps Mosse findes i bilag 8.
Afskrællet område af Dagstorp Mosse.
Rigkærsplanter er ved at indvandre (Foto: Heidi
Vinther).

Dagstorp Mosse er trængt i det dyrkede land
(Foto: Kasper Nowack).
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Stora Harrier mosse
Området er delvist Natura 2000 område. Der er anvendt forskellige former for pleje i området. På et
delareal har man forsøgt at vende jorden uden at koble et hydrologi-projekt samtidigt. På et andet
delareal har de ryddet for brik. Nu tages der slæt og det afklippede materiale køres på deponi.
Länsstyreslen råder over arbejdsløse, som slår arealet. De bruger en buskrydder med en saks.
Området er grøftet. Grøfterne er indtil 1 meter dybe. Grøfterne vedligeholdes ikke længere og er
under tilgroning. Länsstyrelsen finder ikke det er nødvendigt direkte at lukke grøfterne, selvom det
er helt tydeligt, at de har en drænende effekt. Genopretning af hydrologien vil derfor tage
forholdsvis lang tid.
I 2005 var der én Hvidgul Gøgeurt (Dactylorhiza incarnata var. ochroleuca) – nu har den spredt sig
til hele området, efter der er ryddet for birk. Mygblomst (Liparis loeselii) har været i området, men
den er nu forsvundet pga. tilgroning.
Følgende arter blev registreret: Kødfarvet Gøgeurt (Dactylorhiza incarnata var. incarnata), Tvebo
Baldrian (Valerianella dioica), Hjertegræs (Briza media), Hvidgul Gøgeurt (Dactylorhiza incarnata
var. ochroleuca), Rust Skæne (Schoenus ferrugineus), Melet Kodriver (Primula farinosa),
Smalbladet Kæruld (Eriophorum angustifolium), Bredbladet Kæruld (Eriophorum latifolium),
Vibefedt (Pinguicula vulgaris), Leverurt (Parnassia palustris), Sump-Hullæbe (Epipactis
palustris), Hirse-Star (Carex panicea), Tormentil (Potentilla erecta) og Blåtop (Molinia caerulea).
En nærmere beskrivelse af Stora Harrie Mosse findes i bilag 9.
Informationstavler byder besøgende velkommen
til de svenske naturreservater (Foto: Kasper Nowack).

Hvidgul Gøgeurt (Dactylorhiza incarnata var.
ochroleuca) i Stora Harrie Mosse (Foto: Ida Jelnes).
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Stångby mosse
Ved første øjekast ser området helt tilvokset ud i tagrør. Det viser sig, at naturpleje her sker i form
af afbrænding i den tidlige vækstsæson. En stor del af mosen har således været afbrændt i marts
2013. Afbrændingen skete vha. brandbælter og i modvind, hvilket går afbrændingen let at styre.
Området afgræsses senere på sæsonen med kreaturer.
Området er delvist Natura 2000 område.
Følgende arter blev registreret: Kødfarvet Gøgeurt (Dactylorhiza incarnata var. incarnata), Tvebo
Baldrian (Valerianella dioica), Hjertegræs (Briza media), Melet Kodriver (Primula farinosa),
Vibefedt (Pinguicula vulgaris), Leverurt (Parnassia palustris), Sump-Hullæbe (Epipactis
palustris), Top-Star (Carex paniculata), Trævlekrone (Lychnis flos-cuculi), Eng-Troldurt
(Pedicularis palustris), Krognæb Star (Carex lepidocarpa), Blågrøn Star (Carex flacca), Blågrå Siv
(Juncus inflexus), Tvebo Star (Carex dioica), Bukkeblad (Menyanthes trifoliata), Vild Hør (Linum
catharticum), Mygblomst (Liparis loeselii), Ægbladet Fliglæbe (Listera ovata), Næb-Star (Carex
rostrata), Toradet Star (Carex disticha), Kær-Trehage (Triglochin palustris), Enskællet Sumpstrå
(Eleocharis uniglumis), Nattergal (Luscinia luscinia), Græshoppesanger (Locustella naevia),
Kærsanger (Acrocephalus palustris) og Blåvinget Pragtvandnymfe (Calopteryx virgos).
En nærmere beskrivelse af Stångby Mosse findes i bilag 10.
Tagrør vokser hurtigt i Stångby Mosse. Med den
rette forvaltning bevares de karakteristiske
planter i ekstremrigkæret (Foto: Heidi Vinther).

De brune mosser vokser fint i bunden af
ekstremrigkæret i Stångby Mosse. Området blev
afbrændt i marts 2013 (Foto: Heidi Vinther).
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BEVARANDEPLAN
Traneröds mosse
2005-12-16

1(10)
511-21687-05
1276, 1214

Bevarandeplan för Natura 2000-område
Traneröds mosse
SE 0430106
pSCI beslutat av Regeringen 1998-01.
SCI fastställt av EU-kommissionen 2004-12.
Bevarandeplan kungjord av Länsstyrelsen i Skåne län 2005-12-16.
Kommun:
Läge:
Markägare:
Areal:

Klippan och Svalöv
på Söderåsen mellan Ljungbyhed och Kågeröd
enskild, Naturvårdsverket, O. D. Krooks stiftelse
106,9 ha

Traneröds mosse är förutom ett Natura 2000-område också:
• i Myrskyddsplanen för Sverige, 1994,
• av riksintresse för naturvård (N58) och friluftslivet (L:F2),
• med i dåvarande naturvårdsprogram för Malmöhus län,
• med i dåvarande Kristianstads läns Natur- och kulturmiljövårdsprogram, 1996,
• delvis medtaget i ängs- och hagmarksinventeringen, klass II.

Vad betyder Natura 2000?
Natura 2000-områdena ska bidra till att skyddsvärda naturtyper och arter får ett
långsiktigt bevarande. Att en mark brukas på ett lämpligt sätt är i många fall en
förutsättning för att skyddsvärda naturtyper och arter ska kunna bevaras.
Bevarandeplanen ska peka ut naturvärdena för ett område och beskriva vad som krävs
för att värdena långsiktigt ska finnas kvar.

Naturtyper och arter enligt Natura 2000
Områdets naturtyper (se tabell 1 och bilaga 1) konstaterades vid fältbesök 2004-04-01
och 2004-05-19.

Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

Plusgiro/Bankgiro

E-post

www

lansstyrelsen@m.lst.se

www.m.lst.se

205 15 Malmö

Kungsgatan 13

040-25 20 00 vx

040-25 22 55

6 88 11-9

291 86 Kristianstad

Ö Boulevarden 62 A

044-25 20 00 vx

044-25 22 55

5050-3739
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Tabell 1. Traneröds mosse naturtyper med arealer 2004, Natura 2000-arter och Natura 2000-koder inom
parentes

Naturtyp

Areal (ha)

Enbuskmarker på hedar eller kalkgräsmarker (5130)
*Artrika stagg-gräsmarker på silikatsubstrat (6230)
*Högmossar (7110)
Öppna svagt välvda mossar, fattigkärr, intermediära kärr och gungflyn
Trädklädda betesmarker av fennoskandisk typ (9070)
*Lövsumpskogar av fennoskandisk typ (9080)
Bokskog av fryle-typ (9110)
*Skogsbevuxen myr (91D0)
Totala arealen naturtyper:

1,8
0,1
34,7
2,4
1,8
4,9
2,7
24,9
73,3

* = prioriterad naturtyp enligt Natura 2000

Art
Orre - Tetrao Tetrix (A409)

Bevarandesyfte och bevarandemål
Det övergripande bevarandesyftet är att upprätthålla ovan nämnda naturtyper i gynnsam
bevarandestatus inom den biogeografiska regionen.
För Traneröds mosse innebär detta följande bevarandemål:
Areal
Odlingslandskapets naturtyper (5130, 6230, 9070)

•
•
•

Enbuskmarken (5130) ska utgöra en areal på minst 1,8 ha men kan tillåtas gå
över i naturtypen torra hedar (4030)
Staggheden (6230) ska utgöra en areal på minst 0,1 ha.
Den trädklädda betesmarken (9070) ska utgöra en areal på minst 1,8 ha.

Skogsmarkens naturtyper (9080, 9110, 91D0)

•
•
•

Lövsumpskogen (9080) ska utgöra en areal på minst 4,5 ha.
Bokskogen (9110) ska utgöra en areal på minst 2,5 ha.
Den skogsbevuxna myren (91D0) ska utgöra en areal på minst 24 ha

Mossens naturtyper (7110, 7140)

•
•

Högmossen (7110) ska utgöra en areal på minst 34 ha och kan tillåtas öka i areal
på bekostnad av den skogsbevuxna myren (91D0).
Kärr och gungflyn (7140) ska utgöra en areal på minst 2 ha.
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Struktur och funktion
Odlingslandskapets naturtyper (5130, 6230, 9070)

•
•
•

Enbuskmarken (5130) ska ha ett träd och buskskikt med en krontäckning på
mellan 5 och 25 %.
Staggheden (6230) ska vara väl avbetad årligen.
Den trädklädda betesmarken (9070) ska innehålla äldre träd med död ved.

Skogsmarkens naturtyper (9080, 9110, 91D0)

•

Samtliga skogsnaturtyper (9080, 9110, 91D0) ska mängden död ved i form av
döda fallna träd men även som en del av äldre levande träd kvarstå och gynnas.

Mossens naturtyper (7110, 7140)

•
•

Högmossen (7110) och kärr och gungflyn (7140) ska ha en ostörd hydrologi,
avvattnande diken ska ej förekomma.
För högmossen (7110) ska krontäckningen för träd och buskar vara max 10 %.

Typiska arter
Odlingslandskapets naturtyper (5130, 6230, 9070)
• Enbuskmarken (5130) ska inneha de typiska arterna slåttergubbe och knägräs.
• Staggheden (6230) ska inneha de typiska arterna granspira, knägräs, stagg och
stenmåra.
Natura 2000-arter
• För Orre anges inga bevarandemål på grund av dess oklara status i området.
Framtida uppföljning av planen kan medföra att nuvarande bevarandemål ändras och att
nya mål läggs till.

Beskrivning
Områdesbeskrivning
Natura 2000-området består av Traneröds mosse och området söder om som kallas för
Grindhus. Själva Traneröds mosse är en sydvästlig mosse som till största delen är
opåverkad (framförallt i den norra delen man kan finna spår av torvtäkt). Mossen anses
ha höga geovetenskapliga värden och den mäktigaste lagerföljden är 18 meter.
Runtomkring finner man huvudsakligen skog men även en del rester av tidigare
betesmarker som idag är kraftigt igenvuxna. Grindhus består av ett småskaligt
odlingslandskap där större delen av arealen idag är hävdad betesmark.
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Naturtyper
Högmossen (7110)

Högmossen är relativt plan med en mindre torrbacke. I kanterna och västra delen av
mosseplanet har björk och tall etablerat sig på mosseplanet. Jämfört med flygbilder från
1947 har det öppna mosseplanet mer än halverats i areal. Dikning tillsammans med
kvävenedfall anses vara de två största anledningarna till detta. Tidigare hävd såsom bete
och slåtter tillsammans med brand kan också hjälpt till att hålla mosseplanet öppet. I
fältskiktet finner man bland annat klockljung, kråkbär, ljung, rosling, tuvull och tranbär.
I botten förekommer det gott om vitmossa.
Den skogsbevuxna myren (91D0)

Runtomkring högmossen finner man naturtypen skogsbevuxen myr (91D0). Trädskiktet
domineras av björk med inslag av tall. Fältskiktet utgörs på sina håll av risvegetation
medan i fuktiga partier mestadels växer tuvull med vitmossor i botten. I laggkärret som
omger mossen och som finns insprängt i den skogsbevuxna myren finner man ibland
lite mer intressanta växter såsom kabbleka, kalla, kärrviol, småvänderot och älgört.
Bokskogen (9110)

Bokskogen är av naturtypen bokskog av fryle-typ (9110) och förekommer på tre
separata ställen i området, ett norr, ett i söder och ett i mitten nära Grindhus. Det
mittersta beståndet är relativt trivialt med likåldrig bok utan speciellt fältskikt. Det norra
beståndet utgörs av en gles bokbacke med rikt inslag av ek. Flertalet av träden är äldre,
flerstammiga och innehållande död ved. Beståndet är relativt glest med kruståtel
dominerande i fältskiktet. Blåbär och lingon förekommer också. Även träd såsom rönn,
björk och gran förekommer. Granen är själsådd troligen etablerad från intilliggande
granplantering. Längst i söder finner man en brant med bok. Trädskiktet är slutet och
flera av bokarna är relativt klena, men även äldre träd med död ved finns (en del fallna
döda träd finns i branten). Åldern på träden är dock svår att uppskatta då de kan vara
”senvuxna”. Andra träd som förekommer är bland annat avenbok, ek, gran och lönn där
granen utgörs av en mindre plantering. Fältskiktet är sparsamt med växter såsom
harsyra och vitsippa.
Lövsumpskogarna (9080)

Områdets alkärr har bedömts som naturtypen Lövsumpskogar av fennoskandisk typ
(9080). I den södra delen, delvis i betesmarken finner man fuktstråk där al dominerar
trädskiktet. Strax söder om betesmarken finner man ett större alkärr. I fältskiktet finner
man växter såsom bäckbräsma, gullpudra, gulplister, humleblomster, kärrviol, skogssäv,
småvänderot, veketåg och älggräs. På en del ställen är mossbildning tydlig och viss
sockelbildning kan skönjas. Alkärren har glesats ut i betesmarken och har viss
betesprägel som kan anses vara positiv.
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Gungfly och fattigkärr (7140)

I mindre gläntor i eller i anslutning till den skogsbevuxna myren eller högmossen finner
man gyngflyn med en dominans av tuvull och vitmossa (naturtyp 7140). Vegetationen
är lik den på själva mossen men man finner mycket lite ris. En del av gungflyna finns
utbildade i mycket gamla torvgravar.
Enbuskmarken (5130)

Naturtypen Enbuskmark (5130) finner man i betesmarken söder om Grindhus.
Vegetationen består av rödvenhed med växter såsom blåsuga, gråfibbla, knippfryle,
rödven, slåttergubbe, stagg, stenmåra och ärenpris. Träd- och buskskiktet är rikt med
bland annat bok, björk, en och vildapel. Här ska även förekomma svamparterna grålila
vaxskivling (Hygrocybe lacmus) och scharlakansvaxskivling (Hygrocybe punicea) som
båda är goda indikatorarter för värdefulla betesmarker (är även rödlistade, hotkategori:
missgynnade, NT).
Den trädklädda betesmarken (9070)

I anslutning till enbuskmarken förekommer ett parti som anses vara trädklädd betesmark
av fennoskandisk typ (9070). På marken finner man ungefär samma växter som i
enbuskmarken om än något artfattigare. Trädskiktet domineras huvudsakligen av bok.
Det finns också en mindre bestånd av gamla granar.
Staggheden (6230)

I betesmarken mellan enbuskmarken och de gamla mossodlingarna finner man ett
mindre område av stagghed (naturtyp 6230). Växter som man kan hitta här är bland
annat blodrot, borsttåg, hirsstarr, hundstarr, knägräs, kärrviol, ljung, rundsileshår, stagg
och stenmåra samt vitmossor i botten. Granspira ska också förekomma enligt tidigare
noteringar för området.
Natura 2000-arter
Orren

Orren är det öppna hedlandskapets och myrarnas fågel och är i Skåne knuten till myrar
och det gamla småskaliga odlingslandskapet. Orren har de senaste åren gått tillbaka i
Skåne och det är oklart om den finns kvar på Traneröds mosse eller för den delen hela
Söderåsen. De senaste åren har endast enstaka hannar setts på Traneröds mosse och inga
uppgifter finns för 2004. Orrens tillbakagång beror troligen delvis på mossens
långsamma igenväxande, minskande mängd betesmarker i omgivningen samt en alltmer
sluten skog.

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus
Ett nära samarbete mellan berörda myndigheter och den som äger eller brukar en mark
är en av de viktigaste förutsättningarna för att ett områdes värdefulla livsmiljöer och
arter ska finnas kvar.
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För skogen och myren krävs att miljön i stor utsträckning ska skötas för att gynna den
biologiska mångfalden och bevarandet av områdets naturtyper. Åtgärder kan behövas
för att på längre sikt upprätthålla gynnsam bevarandestatus för en del av naturtyperna
speciellt högmossen och den skogbevuxna myren. Sådana åtgärder kan t ex vara
borttagande av sly på högmossen, igensättande av diken i laggkärret, bränning etc.
För skogsmarkens naturtyper (9080, 9110, 91D0) gäller i övrigt att:
• Död ved; grenar, torrträd, hålträd, lågor, m.m. av olika trädslag ska förekomma.
• Gamla och grova träd ska förekomma.
• Bortröjning av gran och granföryngring (framförallt inom naturtypen bokskog
av fryle-typ).
För odlingslandskapets naturtyper (5130, 6230, 9070) gäller i övrigt att:
• Nuvarande betesmarker ska hävdas.
• Gödsling, stödutfodring, kalkning, nydikning eller insådd av för naturtypen
främmande arter får ej förekomma.
• Ett variationsrikt träd- och buskskikt förekommer med rikt inslag av grova träd
och död ved.
För högmossen (7110) och kärr och gungflyn (7140) gäller bland annat:
• En naturlig hydrologi utan påverkan från dikning i omnejd.
För orren gäller:
• En öppen huvudsakligen trädfri högmosse.
• Intilliggande betesmarker i ett småskaligt odlingslandskap.
• En skogsbevuxen myr ej alltför sluten rik, på lövträd, gläntor och med stor
åldersvariation i trädskiktet.
Ytterligare information om naturtyper och Natura 2000-arter i tabell 1 kan hämtas från
Naturvårdsverkets art- och biotopvägledningar under rubrikerna ”Förutsättningar för
gynnsam bevarandestatus” och ”Ekologiska krav”. Se Naturvårdsverkets webbplats
www.naturvardsverket.se.

Risk för skada
De största riskerna för odlingslandskapets naturtyper (5130, 6230, 9070) är:
• Svag eller utebliven hävd.
• Gödsling, stödutfodring, kalkning, dikning eller insådd av för naturtypen
främmande arter
• Markexploatering och annan markanvändningsförändring i objektet eller i
angränsande områden, exempelvis skogsplantering, dikning och täktverksamhet.
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Användning av avmaskningsmedel som innehåller avermectin är negativt för
den dynglevande insektsfaunan (vilka är viktiga i betesmarkerna då de bryter
ned kospillning).
Ett alltför tätt träd och buskskikt.

De största riskerna för skogsmarkens naturtyper (9080, 9110, 91D0) är:
• Avverkningar
• Transporter
• Markberedning
• Plantering av andra trädslag t ex gran.
• Buskröjning
De största riskerna för mossens naturtyper (7110 och 7140) är:
• åtgärder som påverkar hydrologin t ex dikning och dämning,
• torvbrytning,
• anläggande av skogsvägar,
• avverkningar i anslutande skogsmiljöer,
• spridande av kalk, gödsel etc,
• Igenväxning på grund av t ex ökad kvävetillförsel och avvattning.
De största riskerna för orren är:
• igenväxning av mosseplanet,
• ökad slutenhet av skogsmarken,
• igenväxning av betesmarkerna,
• plantering av åkermark.
Ytterligare information om naturtyper och Natura 2000-arter i tabell 1 kan hämtas från
Naturvårdsverkets art- och biotopvägledningar under rubriken ”Hotbild”. Se
Naturvårdsverkets webbplats www.naturvardsverket.se.

Bedömning av bevarandestatus
Vid fältbesök konstaterades bevarandestatusen för områdets naturtyper (se tabell 2).
Orrens bevarandestatus är bedömd utifrån muntliga kommentarer från personer som de
senaste åren varit och sökt efter orren i området men ej funnit den.
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Tabell 2. Bevarandestatus 2004 för områdets naturtyper och Natura 2000-arter

Naturtyp

Bevarandestatus

Enbuskmarker på hedar eller kalkgräsmarker (5130)
Mycket gott bevarande
*Artrika stagg-gräsmarker på silikatsubstrat (6230)
Mycket gott bevarande
*Högmossar (7110)
Gott bevarande
Öppna svagt välvda mossar, fattigkärr, intermediära kärr och gungfl Mycket gott bevarande
Trädklädda betesmarker av fennoskandisk typ (9070)
Mycket gott bevarande
*Lövsumpskogar av fennoskandisk typ (9080)
Mycket gott bevarande
Bokskog av fryle-typ (9110)
Mycket gott bevarande
*Skogsbevuxen myr (91D0)
Mycket gott bevarande
Art

Orre - Tetrao Tetrix (A409)

Obetydlig förekomst

Skydd och bevarandeåtgärder
Ingrepp som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område kräver
tillstånd av länsstyrelsen enligt 7 kapitlet 27-29 § miljöbalken. Detta gäller oavsett om
ingreppet sker inom eller utanför ett Natura 2000-område. Bevarandeplanen ska också
fungera som underlag för bedömningen av om tillstånd behövs och om tillstånd kan ges.
Markägare har rätt till ersättning om tillstånd inte kan ges och Natura 2000 innebär
avsevärda begränsningar i pågående markanvändning inom den berörda delen av
fastigheten. Mer information finns i Naturvårdsverkets broschyr ”Natura 2000 Värdefull
natur i Sverige” och på Naturvårdsverkets webbplats www.naturvardsverket.se.
Skydd
För betesmarker där det finns ett åtagande för skötsel av betesmarker och slåtterängar
inom ramen för stöd för miljövänligt jordbruk gäller de särskilda skötselvillkor som
finns i upprättad åtgärdsplan. Det finns ett åtagande för skötseln av betesmarken vid
Grindhus som gäller till och med 2005.
Bevarandeåtgärder
För att områdets alla naturtyper och orren ska anses ha gynnsam bevarandestatus
behövs restaureringsåtgärder framförallt av högmossen men troligen även av den
skogsbevuxna myren samt att nya betesmarker tillkommer i området.
Staten har det övergripande ansvaret för skötseln av Natura 2000-områden och för att
bevarandemålen uppnås. En förutsättning för att nå målen är ett gott samarbete mellan
staten och den eller dem som äger eller brukar marken. Om skötseln av ett Natura 2000område orsakar merkostnader för en markägare eller arrendator kan ersättning fås, till
exempel miljöersättning för betesmarker. Markägaren kan även skriva skötselavtal med
Länsstyrelsen. Mer information om regler, ansvar och ersättningar i samband med

BEVARANDEPLAN
Traneröds mosse
2005-12-16

9(10)
511-21687-05
1276, 1214

Natura 2000 finns i Naturvårdsverkets broschyr ”Natura 2000 Värdefull natur i Sverige”
och på Naturvårdsverkets webbplats www.naturvardsverket.se.
Restaureringsåtgärder

För naturtypen högmosse får träd- och buskskiktet inte överstiga 25% av ytan. De västra
delarna av det som anses vara högmosse är idag alltför igenvuxet och måste öppnas upp
genom borttagande av alla ungtallar och björkar.
I den skogsbevuxna myren förekommer en del diken som måste sättas igen om
högmossen ska återfå en mer naturlig hydrologi.
För att gynna orren bör ytterligare betesmark skapas inom Natura 2000-området eller i
anslutning till. Enligt Svalövs kommun har det gjorts bedömningar 1980-talet om att 50
ha risbärande naturbetesmarker i mossens närområde måste skapas om orren ska kunna
finnas i området.
Löpande skötsel

Så länge mossens hydrologi inte är helt naturlig kommer återkommande röjningar
behövas för att den inte ska växa igen. Dessutom är kvävenedfallet en faktor som också
i framtiden kommer att påverka mossen och dess omgivningar.

Viktigt att tänka på
Alla som planerar att utföra en åtgärd som man tror kan påverka ett områdes
naturvärden ska på ett tidigt stadium kontakta Länsstyrelsen. Det underlättar eventuell
tillståndsprövning som Länsstyrelsen ska göra. När det gäller åtgärder på skogsmark ska
istället Skogsvårdstyrelsen kontaktas.

Uppföljning
1. Kontroll av naturtypernas areal, struktur och funktion och typiska arter vart 5-6 år.
2. Kontroll av Natura 2000-arternas förekomst och deras livsmiljös struktur och
funktion vart 5-6 år.
3. Sammanställning och utvärdering av skydd och meddelade tillstånd.

Övrigt
Bevarandeplanen gäller tills vidare. Bevarandeplanen kommer att revideras om ny
kunskap ger anledning till det.
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