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1 Förord

Naturskyddsföreningen i Skåne har under många år arbetat med att öka kunskapen om 
betydelsen av träd och skog i Skåne för biologisk mångfald och människors rekreation 
och upplevelser. 

Denna sammanställning av skyddsvärda tätortsnära skogar hoppas vi skall sätta fart på 
diskussionerna i kommunerna om hur man bäst tillvaratar den resurs som skogen närmast 
bostaden innebär. Här fi nns unika möjligheter att både ge upplevelser och rekreation i 
en miljö med rikt växt och djurliv.  Vi hoppas kommunerna tar sitt ansvar för att bevara 
dessa värdefulla tätortsnära skogar genom avtal med markägare, planreglering eller skydd 
i form av kommunala naturreservat.

Rapporten har sammanställts under kort tid och med små resurser och skall främst ses 
som en översikt av var de mest värdefulla områdena fi nns. Det är upp till kommunerna att 
öka kunskapen om vilka värden som fi nns i områdena och hur dessa skall tas tillvara.

Slå vakt om den nära skogen!

Per Blomberg, ordförande i Naturskyddsföreningen i Skåne
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NATURSKYDDSFÖRENINGEN är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger mil-
jöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi 
bakom världens tuffaste miljömärkning Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbets-
områden. Föreningen har ca 170 000 medlemmar och finns i lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkom-
men att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. Se mer på www.skane.naturskyddsforeningen.se
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2 Inledning

Naturskyddsföreningens 
projekt
Idag är bara drygt en procent av skogen (ca 300 000 
hektar) i Sverige tätortsnära skog. Denna andel minskar 
med någon procent varje år, främst på grund av väg- och 
bostadsbyggen. Denna minskning, samt det faktum att 
den tätortsnära skog som fi nns kvar samtidigt fragmen-
teras, leder till att skogens värden minskar.
 Projekt Skydda tätortsnära skogar syftar till att fl er 
tätortsnära skogar skyddas som, i första hand, natur-
reservat. Målet ska nås genom att initiera nya projekt 
och att samordna och stimulera påbörjade lokala pro-
jekt för att skydda tätortsnära skog i Svenska Natur-
skyddsföreningens kretsar och länsförbund. Projektet 
vill uppmärksamma den tätortsnära skogens värden, 
både på kort och lång sikt.
 Den tätortsnära skogen måste bevaras, inte bara för 
djuren och växterna, utan även för vår egen skull! 

Genomförande i Skåne
Våren 2006 ansökte Naturskyddsföreningen i Skåne 
bidrag från Region Skånes miljövårdsfond och Natur-
skyddsföreningen för att kunna jobba med ett skogs-
projekt i Skåne. I juni 2006 fi ck länsförbundet beviljat 
pengar som skulle användas för dokumentation om 
hotade arter i nordvästra Skåne samt sammanställning 
av en rapport med skyddsvärda tätortsnära skogar i 
Skåne. Dokumentationen av hotade arter genomfördes 
sommaren 2006 och i slutet på 2006 inleddes sam-
manställningen av de mest skyddsvärda tätortsnära 
skogarna. Under våren 2007 har Per Blomberg sam-
manställt materialet i denna rapport. I arbetet har också 
ingått besök på många av de beskrivna områdena. 
Kontakter har tagits med lokala föreningar inom Na-

turskyddsföreningen samt med kommunala tjänstemän 
och myndigheter.
 Syftet med rapporten är att sätta press på kommunerna 
att säkerställa tätortsnära skogar. Länsförbundet och 
lokala kretsar kommer fortsätta arbeta för att skogarna 
säkerställs i planer eller som kommunala naturreservat.

3 Tätortsnära skogars 
betydelse

Skydda den tätortsnära skogen
Den tätortsnära skogen är mycket viktig i många män-
niskors vardag. Den kan ge möjlighet för en avslapp-
nande promenad under lunchpausen eller efter dagens 
arbete. Möjlighet för barn att leka och springa av sig 
bland träd och stenar. Möjlighet att fi nna stillhet och 
tystnad. Möjlighet att göra en utfl ykt med picknick. 
Många gånger är det skogen i sig som ger inspiration 
till alla dessa aktiviteter.
 Idag bor en majoritet av Sveriges befolkning – omkring 
85 procent – i tätorter, vilket innebär att det är den tät-
ortsnära naturen som har störst betydelse för människors 
möjlighet till vardaglig rekreation och kontakt med vilda 
växter och djur. Tre av fyra svenskar vistas i skogen varje 
vecka. Merparten av dessa besök sker i den tätortsnära sko-
gen. Närheten till skogen är mycket viktig för att människor 
ska ta sig dit. Mer än fyra femtedelar av svenskarna vill ha 
närmaste rekreationsskog inom gångavstånd.
 Västra Skåne domineras av öppna odlingslandskap 
med få skogsområden och mycket liten tillgång till 

Rydskratt i Svedala kommun

Törringelund utanför Oxie
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tätortsnära skogar. Dessutom är konkurrensen om 
markutnyttjandet stort och de kvarvarande tätortsnära 
skogarna är hotade av exploatering och störning samt 
barriäreff ekter från väg och järnväg. Det fi nns därför 
en extra stor anledning att säkerställa de tätortsnära 
skogarna i Skåne. I fl era kommuner är tillgången så 
begränsad att det måste anläggas nya skogsdungar på 
åkermark för att ge invånarna en attraktiv och vindskyd-
dad rekreationsmiljö.
 Den artrika ädellövskogen i Skåne hyser dessutom 
en lång rad växter och djur som är värda att slå vakt 
om. De bidrar till upplevelsevärden för besökare och 
tillhandahåller viktiga ekosystemtjänster.

Varför måste skogen skyddas?
Skogsdebatten, som under lång tid främst har handlat 
om naturvård och biologisk mångfald å ena sidan, och 
om produktion och ekonomi å andra sidan, har vidgats. 
Allt större uppmärksamhet ägnas nu åt de sociala och 
hälsomässiga aspekterna av skogen, där tätortsnära 
rekreation och friluftsliv är en viktig del. Men varför 
är den tätortsnära skogen så viktig? Det fi nns många 
argument för att bevara den tätortsnära skogen. Här 
är några av dem:

Skogens biologiska värden
• Djur- och växtarter (inklusive hotade arter) bibehål-
ler habitat
• Skyddsvärda miljöer och landskap bevaras och utvecklas

Skogens ekologiska värden
• Vattenrening och stabilisator av vattenfl öden (inklu-

sive våtmarker och vattendrag)
• Luftrening och bullerdämpning
• Inverkan på lokalklimatet (vindskydd, utjämnar 
temperaturer mm)

Skogens ekonomiska värden
• Förbättrad folkhälsa innebär lägre sjuk- och hälso-
vårdskostnader
• Ökad turism
• Ökat fastighetsvärde
• Ökar områdets attraktionskraft

Skogens estetiska värden
• Synintryck
• Känslor

Skogens hälsomässiga värden
• Inspirerar till fysisk aktivitet
• Minskar stress
• Bättre koncentration
• Blodtryck och puls sänks
• Gynnsamt för rehabilitering
• Minskar ångest och depression för äldre

Skogens kulturella värden
• Inspirationskälla för konst, litteratur, 
• religion och mytologi
• Fornminnen
• Spår av gammal markanvändning 

Skogens värden som naturresurs
• Virke
• Energi
• BrännvedPålsjöskog i Helsingborg

4



• Bär och svamp 
• Vilt

Skogens pedagogiska värden
• Pedagogisk resurs – stimulerar till utomhusaktiviteter 
och 
• ekologisk förståelse
• Kännedom om skogsbruksåtgärder och deras kon-
sekvenser
• Barns fysiska, mentala och sociala utveckling gynnas
Skogens sociala värden
• Rekreation och friluftsliv
• Naturupplevelser

Fysisk planering i 
kommunerna
Kommunerna äger cirka 60 procent av den tätortsnära 
skogen och de har därmed ett stort ansvar för skogens 
framtid (Rydberg et al, 1999). Men många kommuner 
har varken en tydlig målsättning, ansvarsfördelning eller 
genomtänkt skötsel för sin tätortsnära skog. Ansvaret 
för den tätortsnära skogen ligger ofta på fl era olika 
förvaltningar inom kommunen. Samarbetet mellan 
olika tjänstemän med olika ansvarsområden såsom 
naturvård, park, skogskötsel, miljövård, friluftsliv, ex-
ploatering och stadsplanering är ofta bristfällig. Man 
ser inte grönstrukturen i dess helhet. 
 Kommunen har sällan krav och önskemål på hur 
andra skogsägare ska sköta sin skog. Ofta betraktar 
politiker i en kommun skydd av skog enbart som en 
kostnad. De räknar inte med de samhällsekonomiska 
fördelarna, i form av exempelvis bättre hälsa hos kom-
munens invånare, som en tätortsnära skog kan ha. I 
vissa kommuner fi nns krav på avkastning för skogen. 
Få kommuner avsätter tätortsnära mark för framtida 
rekreationsbehov och bevarande av biologisk mångfald, 
på samma sätt som man avsätter mark för framtida ex-
ploatering. De tätortsnära grönområden som fi nns idag 
betraktas ofta som reservmark för exploatering.

Intressekonfl ikter
Tätortsnära skogar ligger i områden där många olika in-
tressen konkurrerar. Exploateringsintresset är stort; man vill 
bygga nya bostäder, vägar, golfbanor och sportanläggningar. 
Många gånger bedrivs ett produktionsinriktat skogsbruk. 
Samtidigt har den tätortsnära skogen stor betydelse för den 
biologiska mångfalden inne i och omkring tätorten och för 
tätortsbornas rekreation. Det kan även uppstå konfl ikter 
mellan de intressen som vill bevara den tätortsnära skogen. 
För att tillgodose rekreationsintressen och öka säkerheten 
i ett område anläggs ofta stigar, gångvägar, belysning, 
motionsslingor, parkbänkar, parkeringsplatser, förråd och 
servering. Detta strider ibland mot naturvårdens önskemål 
som ofta innebär att låta området utvecklas fritt. Med en 
skötselplan för området, som tar hänsyn till alla intressen, 

kan konfl ikter minimeras eller lösas helt. 
 Rekreations- och naturvårdsintressen kan självfallet 
lättare samsas om den tätortsnära skogen är tillräckligt 
stor. Ibland uppstår en konfl ikt mellan naturhänsyn 
och estetiska önskemål. Fri utveckling av skogen, död 
ved i olika former och orördhet främjar ofta den bio-
logiska mångfalden. Undersökningar visar emellertid 
att människor vanligen föredrar öppna, skötta, och 
lättframkomliga skogar.

Nyexploatering och förtätning
Nyexploatering och förtätning i tätortsnära områ-
den innebär ofta att avståndet mellan bostäder och 
skogsområden ökar och att mängden tätortsnära skog 
minskar. Med minskad areal ökar slitaget på den skog 
som är kvar. Det får negativa konsekvenser inte bara för 
den biologiska mångfalden utan även för möjligheten 
till rekreation och friluftsliv. Det är lätt hänt att den 
tätortsnära skogen förvandlas till park med mängder 
av olika anläggningar och gångvägar. Då har skogen 
förlorat sin karaktär av skog.

Fragmentering och 
barriäreffekter
Nyexploatering och förtätning kan också innebära en 
fragmentering av skogen, det vill säga att ett stort sam-
manhängande skogsområde delas i fl era mindre och att 

Skogsområde norr om Bromölla
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dessa helt eller delvis isoleras från varandra. Ett mindre 
skogsområde kan ofta inte erbjuda lika stor variation 
och så hög biologisk mångfald som ett större område. 
Bebyggelse och infrastruktur skapar också barriärer 
som hindrar eller försvårar spridningen av organismer, 
både människor, växter och djur. Även detta leder till 
en minskad biologisk mångfald och försämrade förut-
sättningar för friluftsliv och rekreation.

Skogsbruk utan hänsyn
Orsaker till att den biologiska mångfalden i tätorterna 
har minskat kontinuerligt under senare år är inte bara 
nyexploatering, förtätning och fragmentering. Minsk-
ningen beror även på att skötseln av skogen har likrik-
tats och rationaliserats. Trakthyggesbruk, det vill säga 
att skogen föryngras med mer eller mindre kala hyggen, 
är sedan lång tid det helt förhärskande sättet att sköta 
skog. Av utförda avverkningar uppfyller endast 78 % 
lagens nivå eller högre med avseende på miljöhänsyn 
(Skogsstyrelsens hemsida, 2005). Mer än var femte 
avverkning bryter alltså mot lagen.
 De problem som detta skapat är generella över hela 
skogslandskapet och i hela landet. På senare tid har 
initiativ från bland annat Naturskyddsföreningen lett 
till vissa förbättringar (till exempel genom FSC-stan-
darden, se vidare under ”Skydd av tätortsnära skog”), 
men det mesta återstår att göra. Krisen för den biolo-
giska mångfalden fortgår och arealen skog med höga 
naturvärden fortsätter att minska. Detta slags skogsbruk 
kan givetvis också påverka den tätortsnära skogen på 
ett negativt sätt, både vad gäller biologisk mångfald, 
rekreation och friluftsliv.
 Den biologiska mångfalden minskar och skogsbruk som 
bedrivs utan hänsyn till skogens rekreationsvärden skapar 
miljöer som är ogästvänliga eller oframkomliga. En skogs-
ägare är med dagens skogsvårdslag inte skyldig att anpassa 
skogsbruksmetoderna för att tillgodose friluftslivet.

Naturskyddsföreningen vill
...se en ökad kunskap om den 
tätortsnära skogen
• Kunskapen hos allmänhet, myndigheter och markägare 
om den tätortsnära skogens värden måste öka. En ökad 
kunskap leder till ett ökat intresse för exempelvis växter, 
djur och de ekologiska sambanden. På så sätt skapas en 
vilja och ett engagemang för att bevara skogen.
• Utveckling av metoder för ekonomisk värdering av 
tätortsnära natur.
• Framtagande av ett kvalitetsprogram som innehåller krav 
på den tätortsnära naturens utformning och innehåll.

…se en utökad samverkan
• Alla som har intressen i den tätortsnära skogen måste 

samverka: myndigheter, allmänhet, ideella organisatio-
ner och markägare.
• Lokala forum måste utvecklas där markägare, före-
trädare från exempelvis kommunen eller Skogsstyrelsen 
och allmänheten kan diskutera aktuella frågor som 
berör den tätortsnära skogen.
• Kommunen som skogsägare och planmyndighet 
måste bättre informera allmänheten om de mål och 
planer som fi nns för skogen. Det kan ske skriftligen i 
form av tidningsannonser, massutskick i brevlådor men 
också genom anslag vid entréer till skogen.

…se en fysisk planering med 
helhetssyn
• Alla kommuner måste se den fysiska planeringen i 
ett helhetsperspektiv där både ekonomiska, sociala och 
miljömässiga aspekter beaktas. De samhällsekonomiska 
fördelarna av skogens sociala värden, såsom folkhälsa, 
turism och människors välbefi nnande, måste vägas in 
i de beslut som fattas.
• En nationell kartläggning av den tätortsnära skogen 
måste göras för att de värdefulla tätortsnära skogsom-
rådena ska få ett långsiktigt skydd.
• Alla kommuner måste långsiktigt reservera skog för 
friluftsliv och biologisk mångfald, på samma sätt som 
man reserverar mark för till exempel vägar och järnvägar, 
bostäder och arbetsplatser. Varje förskola, varje skola, 
varje sjukhus och varje äldreboende behöver ha tillgång 
till en skog på så nära håll att vardagsbesök är möjliga.
• Alla kommuner måste ha en policy om hur man vill 

Hembygdsgården nära Trollahallar utanför Glimåkra
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att kommunens skogsägare sköter sin skog vad gäller 
naturvård, rekreation och kulturmiljövård.
• Alla skogsägare måste utveckla en tydlig målsättning, 
ansvarsfördelning och genomtänkt skötsel för sitt 
skogsinnehav. Det räcker inte med att veta var och 
hur mycket tätortsnära skog som fi nns i ett område. 
Markägare som har intresse av att bevara den tätortsnära 
skogens värden bör även kartlägga hur skogen används, 
när under året den används samt vilka som använder 
den. Denna kunskap är viktig när man formulerar mål 
för skötseln av skogen.
• Samtliga län tar fram program för skyddad tätortsnära 
natur.
• Samtliga kommuner utvecklar policys för tätortsnära 
natur.
• Samtliga bostäder, förskolor, skolor, äldreboenden 
och sjukhus som planläggs har tillgång till natur av hög 
kvalitet inom 300 meter.
• Tätortsnära skog restaureras och återskapas där det 
råder brist på sådan. 

…se en förbättrad lagstiftning
• I tätortsnära skog ska lagen i första hand främja miljö-
målen och de sociala aspekterna, exempelvis rekreation, 
hälsoaspekter och kulturmiljö. Produktionsmålet ska 
här vara underordnat.
• Dagens allmänna råd (rekommendationer som ej är 

Ekskog norr om Knislinge
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juridiskt bindande) angående hänsyn till naturvården 
och kulturmiljövården i skogen måste omvandlas till 
föreskrifter (juridiskt bindande).
• Större markägare och samtliga markägare av tätortsnära 
skog ska lämna in avverkningsanmälan tre månader före 
avverkning istället för sex veckor innan, som skogsvårds-
lagen säger idag. Den hänsynsredovisning som lämnas in 
ska innehålla inte bara hänsyn till naturen utan även till 
annat ekonomiskt nyttjande, rekreation med mera.
• En ny paragraf om tätortsnära skog måste läggas till 
i skogsvårdslagen:
– Begreppet tätortsnära skog defi nieras
– Rekreationsintressena i tätortsnära skogar överordnas 
andra intressen
– Samråd hålls alltid före avverkning i tätortsnära skog.

…se en förändrad skogsskötsel
• Den tätortsnära skogen måste, där skogsbruk bedrivs, 
brukas på ett sådant sätt att skogens alla värden bevaras. 
Alla former av trakthyggesbruk i tätortsnära skogar 
måste upphöra och ersättas av selektiva metoder som 
lämnar ett kontinuerligt trädskikt. Biologiska och so-
ciala naturvärden ska styra intensiteten i brukandet.
• Minst 300 000 hektar tätortsnära skog har en rekrea-
tionsinriktad skötsel, vilket innebär att frilufts-, kultur- och 
naturvärden bevaras, vårdas och utvecklas på lång sikt.

…se ett lagskydd av tätortsnära skog
• En betydande del av den tätortsnära skogen måste 



undantas helt från skogsbruk – förutom åtgärder för 
att förstärka eller bevara biologiska och sociala natur-
värden. Skogen skyddas på lämpligt sätt genom reservat 
eller annan juridiskt långsiktig skyddsform.

4 Tätortsnära skogar i 
Skåne
Defi nition av tätortsnära skogar
Det fi nns ingen formell defi nition av begreppet tät-
ortsnära skog. När Naturskyddsföreningen talar om 
tätortsnära skog menar vi en skog som ligger inom eller 
minst tre km från tätort. I bristområden kan tätortsnära 
skog ligga längre bort än tre kilometer. Som tätort räknas 
”hussamlingar med minst 200 invånare, såvida avståndet 
mellan husen normalt icke överstiger 200 meter” (SCB:s 
defi nition av tätort).  I den skånska sammanställningen 
har vi bara haft möjlighet att ta med tätorter med fl er än 
1000 invånare för att hinna med uppdraget.
 Skog defi nieras enligt Skogsstyrelsen som ”mark 
som är lämplig för virkesproduktion och som inte i vä-
sentlig utsträckning används för annat ändamål” eller 
”trädbevuxna områden med ett naturligt förekommande 
fältskikt som inte kontinuerligt klipps”. Det fi nns många 
olika uppfattningar om vad som omfattas av begreppet 
tätortsnära skog. Skogsstyrelsen har ingen formell de-
fi nition av begreppet, men talar ofta om ”den skog som 
fi nns nära och inom en tätort och vars främsta funktion 
är att den nyttjas av tätortens befolkning”. Detta innebär 
att den tätortsnära skogens gräns styrs mer av hur den 

används än av faktiska avstånd. Man bör eftersträva 
samsyn kring begreppet tätortsnära skog eftersom det 
underlättar hanteringen av de intressekonfl ikter som 
ofta uppstår kring denna fråga.
 I Sverige utgörs cirka 55 procent av landarealen av 
skogsmark. Arealen produktiv skogsmark i landet är 
cirka 23 miljoner hektar (1 hektar = 100x100 meter). 
Eftersom en formell defi nition av tätortsnära skog sak-
nas fi nns inga beräkningar av andelen tätortsnära skog. 
Skogsstyrelsen uppskattar emellertid att drygt 1,3 pro-
cent av skogen, eller cirka 300 000 hektar, ligger nära 
någon tätort (Rydberg et al, 1999). Andelen varierar 
mycket beroende på var i landet man befi nner sig.

Beskrivning av skyddsvärda 
tätortsnära skogar i Skåne
•  Namn på skogsområdet
•  Storlek (i hektar), varav andel skog
•  Läge (kommun/kommuner)
•  Markägare
•  Avstånd från tätort
•  Planeringsstatus
•  Allmän beskrivning av området (t ex skogstillstånd, 
tillgänglighet, vägar, biologiska skyddsvärden (som 
djur- och växtarter, hotade arter om sådana fi nns, 
skyddsvärda miljöer och landskap), beskrivning av 
områdets sociala och övriga skyddsvärden,
• Förslag till åtgärder

8
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Beskrivning av tätortsnära
skogar i Skåne

Tätorter med dålig tillgång på tätortsnära skog

Tätorter med medelgod tillgång på tätortsnära skog

Tätorter med god tillgång på tätortsnära skog
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4.1 Ystads kommun
Ystad kommun ligger vid sydkusten och landskapet 
karaktäriseras av ett öppet slättlandskap i öster och ett 
kuperat backlandskap i väster. Det är främst i back-
landskapet kring sjöarna som det fi nns skogsområden, 
men även längs kusten fi nns några större skogsområden, 
bl.a. Sandskogen, Lilleskog och skogarna vid Sandham-
maren och Hagestad.
 Befolkningen är koncentrerad till tätorten Ystad samt 
några mindre tätorter som Nybrostrand och Svarte. 
Tillgången till tätortsnära skog kring Ystad är begränsad 
och består främst av det större skogsområdet Sandsko-
gen öster om tätorten. Alldeles öster om Ystad, utmed 
kusten, fi nns skogsområdet Lilleskog. De östra delarna 
av tätorten har därför relativt god tillgång medan de 
centrala och västra delarna har långt till närmaste skog. 
Ca 2 km norr om Ystad ligger Bjersjöholms gods med 
skogsmark där delar är skyddade som naturreservat. 
Ringleder och större vägar utgör barriärer i landskapet 
och försvårar ytterligare möjligheterna att enkelt nå 
tätortsnära skogar. För de västra delarna av Ystads 
tätort är behovet stort att skapa nya skogspartier för 
friluftslivet.

Skyddsvärda tätortsnära skogar i 
Ystads kommun
1 Sandskogen
Storlek: ca 250 ha
Läge: Öster om Ystad
Markägare: Ystad kommun
Avstånd till tätort: 0
Planeringsstatus: Söder om landsvägen är det statligt 
naturreservat och norr om landsvägen fi nns förslag på 
kommunalt naturreservat. Området är riksintresse för 
naturvård och delvis NATURA 2000 område.
Beskrivning: Sandskogen består främst av äldre tallskog 

med inslag av blandskog med gran, tall och björk samt 
mindre bestånd av ren lövskog. Skogen har uppkom-
mit under 1800-talet för att binda sanden i det sandiga 
kustlandskapet. Trots att skogen är relativt ung har den 
höga biologiska värden och genom sin karaktär med gles 
tallskog med inslag av lövskog stora rekreativa värden. 
Gång- och cykelvägar från Ystad gör det lätt att ta sig 
till Sandskogen och närheten till den fi na sandstranden 
gör att många söker sig hit sommartid. En hel del som-
marstugebebyggelse fi nns i den västra delen.
Åtgärder: Det är viktigt att förslaget på kommunalt na-
turreservat realiseras för norra delen av Sandskogen.

2 Bjersjöholm
Storlek:ca 15 ha
Läge: ca 2 kilometer nordnordväst om Ystad
Markägare: privat
Avstånd till tätort: 500 m nordväst om Hedeskoga.
Planeringsstatus: I den norra delen fi nns ett natur-

Sandskogen öster om Ystad

Äldre bokskog vid Bjersjöholm
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reservat.
Beskrivning: Skogsområdet ligger norr om de två slot-
ten vid Bjersjöholm och består främst av äldre bokskog 
med inslag av yngre skog med ask, ek och gran i östra 
delen. De biologiska värdena är mycket stora med en 
lång rad sällsynta och rödlistade arter. På 1980-talet 
öppnades en stor grustäkt mitt i skogen och stora de-
lar av skogen togs bort. Idag har täkten upphört och 
området åter planterats med skog. I samband med att 
tänkten påbörjades skyddades en del av den gamla 
ädellövskogen i norr som naturreservat. Fortfarande 
fi nns dock en hel del gammal bokskog väster och söder 
om reservatet. Skåneleden passerar området mellan 
Sövestad och Krageholm. Från Ystad fi nns cykelväg 
till Hedeskoga och sedan går mindre markvägar fram 
till skogsområdet.
Åtgärder: Resterande del av skogen bör skyddas som 
naturreservat och förutsättningarna för friluftslivet 
förbättras. En gång och cykelväg från Ystad hela vägen 
till skogen skulle förbättra tillgängligheten betydligt. I 
området bör strövstigar iordningställas för att kanalisera 
besökarna. 

3 Köpingebro V
Storlek: ca 10 ha
Läge: Väster om Köpingebro
Markägare:?
Avstånd till tätort: 0 m
Planeringsstatus: ?
Beskrivning:Väster om Köpingebro ligger ett skogs-
område med främst tall på sandig mark. De norra och 
västra delarna består av medelålders och ung planterad 
tall medan det i söder fi nns bryn och bestånd med äldre 

träd och träd som är fl erstammiga och vidkroniga. 
Skogen är strövvänlig och genom närheten till tätorten 
har området mycket höga rekreativa värden.
Åtgärder: Området bör avsättas som kommunalt na-
turreserat och göras mer tillgängligt genom strövstigar 
från tätorten.

4.2 Skurups kommun
Skurups kommun domineras av ett skoglöst Söderslätt 
i söder och ett kuperat backlandskap med en del skogs-
partier i norra delen. Tätorten ligger i övergången mel-
lan de båda landskaps-typerna men har ganska långt 
till närmaste skogsparti vid  Svaneholm och Hästhagen. 
En mindre skogsdunge med elljusspår fi nns norr om 
tätorten och utnyttjas fl itigt men är kraftigt bullerstört. 
Avståndet är ca 1 km från de norra delarna av tätorten 
till Svaneholm fågelvägen men väg E65 utgör en be-
tydande barriär mellan tätorten och skogarna i norr.  
För att ge invånarna här och i de mindre tätorterna 

Tallskog väster om Köpingebro
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Svaneholmssjön med Svaneholmsslott



Albäckskogens västra mer skogslika del

Våtmarksområdet vid Albäcken med den nya skogen i 
vänstra kanten

Karta över Albäcksområdet på informationsskyltar
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Rydsgård och Skivarp tillgång till tätortsnära skog bör 
kommunen initiera plantering av skogsdungar i kanten 
av tätorten.

Skyddsvärda tätortsnära skogar i 
Skurups kommun

1 Svaneholm
Storlek: ca 20 ha
Läge: Nordväst om Skurup
Markägare: Stiftelse
Avstånd till tätort: 1 km
Planeringsstatus: Förslag till naturreservat
Beskrivning: Svaneholms slott är ett känt besöksmål 
med museum och restaurang. Kring Svaneholmssjön 
fi nns en strövstig. Öster om sjön fi nns ett skogsområde 
med främst ädellövskog.
Åssträckningen i väster domineras av bok. Fuktiga 
partier närmast sjön består av alsumpskog.
Åtgärder: Bättre förbindelse från tätorten till skogen. 
Bilda naturreservat och anlägg fl er stigar för frilufts-
livet.

4.3 Trelleborgs kommun
Trelleborgs kommun ligger på Söderslätt och saknar 
nästan helt skogsdungar. Endast längst upp i norr i kan-
ten av backlandskapet fi nns några större skogspartier. 
Intill tätorten Trelleborg fi nns ett mindre skogsområde i 
Albäcksskogen väster om staden. De norra och östra de-
larna av staden har extremt dåligt tillgång till tätortsnära 
skog och det fi nns stora behov att plantera skogsdungar 
i anslutning till stadskanten. Den andra tätorten i kom-
munen är Anderslöv som helt omges av åkerlandskap 
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och har mer än 2 km till närmaste skogsparti. Inte 
heller Gislövs läge, Smygehamn och Beddingestrand 
har någon större skog i sin närhet. Närheten till kusten 
ger dock goda möjligheter till friluftsliv.

Skyddsvärda tätortsnära skogar i 
Trelleborgs kommun

Albäcksskogen
Storlek: ca 5 ha
Läge: Direkt väster om Trelleborgs tätort, 
Markägare: Privat väster om ån, kommunen öster om 
ån
Avstånd till tätort: ca 3 km väster om centrum
Planeringsstatus: Detaljplanlagt öster om Albäcken, 
huvuddelen av skogen ej planlagd
Beskrivning: Albäcksområdet är kommunens viktigast 
rekreationsområde och har mer parkartad karaktär i 
östra delen och med skogspartier i väster. Norrut ligger 
soptippen där delar av deponin avslutats och planterats 
med skogsdungar. Skogen i väster planterades 1922 
men vägdragningar på 1980-talet har decimerat skogen 
och avskilt den västra delen från övriga skogen.
Åtgärder: Säkerställa skogen genom naturreservat och 
utvidga genom nyplantnering norrut.

4.4 Vellinge kommun
Vellinge kommun ligger i sydvästra hörnet av Skåne 
och har fyra större tätorter, Vellinge som är centralort, 
Höllviken, Falsterbo och Skanör ute på Falsterbo-
halvön. Höllviken har mycket av bebyggelsen i äldre 
tallskogsplanteringar där skogen glesas ut då som-
marstugor omförs till åretruntboende och när nya hus 
uppförs. Något större skogsområde för friluftslivet 
saknas. Vellinge är helt omgivet av åkermark och har 
inga tätortsnära skogar. För Falsterbo och Skanör är 
situationen bättre. Här fi nns omfattande tallskogar som 
planterats för att binda de sandiga jordarna. Stora delar 
har dock försvunnit genom att tätorterna expanderat 
kraftigt på 1970- och 1980-talen. För tätorten Vellinges 
del behövs nyetablering av skogsdungar i kanten av 
tätorten för att ge möjlighet för vindskyddat friluftsliv. 
För de andra tätorterna betyder närheten till havet och 
öppna naturmarker mycket för friluftslivet.
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Skyddsvärda tätortsnära skogar i 
Vellinge kommun
1 Stadsskogen Skanör
Storlek: ca 15 ha
Läge: Direkt sydöst om Skanörs centrum
Markägare: Kommunen?
Avstånd till tätort: 0
Planeringsstatus: ?
Beskrivning: Stadsskogen i Skanör är en centralt belägen 
skog av stor betydelse för det rörliga friluftslivet. Skogen 
består av gles tall- och björkskog med inslag v rönn, 
ek, bok m.fl . Fältskiktet är av hedkaraktär med främst 
lågvuxet ris och mossor som gör området lättillgängligt. 
Här fi nns också ett utvecklat stigsystem och utplacerade 
bänkar som ökar tillgängligheten.
Åtgärder: Säkerställa i plan

2 Stadsskogen Falsterbo
Storlek: ca 15 ha
Läge: Direkt sydöst om Falsterbo centrum
Markägare: Kommunen?
Avstånd till tätort: 0
Planeringsstatus: ?
Beskrivning: Kring Falsterbo kyrka och österut fi nns 
en varierad skog mellan bebyggelsen och havet. De 
sandiga dynerna närmast kusten har ekkratt och tallskog 

1
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Glänta i stadsskogen i Falsterbo med kyrkan i bakgrunden



Vångaskogen i östra delen av Falsterbo

Gammal tångvall i Vångaskogen

Ljungens naturreservat med skogen i bakgrunden
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medan det i mer skyddade lägen inåt land fi nns en hel 
del frodig ädellövskog. Närheten till tätorten gör att 
området är fl itigt utnyttjat.
Skogen är mycket artrik med ca 70
inventerade arter buskar och träd, vilket torde vara 
unikt för en så liten yta. Där fi nns ett lättillgängligt 
stigsystem med bänkar.
Åtgärder: Säkerställa i plan

3 Ljungskogen NV
Storlek: ca 10 ha
Läge: Norr om Ljungen och öster om Skanör
Markägare: ?
Avstånd till tätort: 50 m
Planeringsstatus: ?
Beskrivning: I norra delen av naturreservatet Ljungen 
fi nns skogsmark med främst tall. Den västra delen av 
skogen närmast Skanör ligger utanför reservatet. Skogen 
är inte speciellt gammal och har etablerat sig främst 
under 1900-talet. Fortfarande fi nns gläntor och öppna 
partier främst i NV där björk också är mer vanlig än 
i de sydöstliga delarna där tall dominerar. Området 
är relativt svårtillgängligt eftersom stigar saknas och 
vägar utgör barriärer. Banvallen i norr som används 
till cykelväg är bästa angöring till området. Området 
har en hel del nyplanterad ek. Naturstigslinga fi nns. 

Stadsskogen i Skanör



15

P-plats med stig genom området norrut till vindskydd 
fi nns också.
Åtgärder: Säkerställa området i plan eller som natur-
reservat. Öka tillgängligheten genom att iordningställa 
stigar.

4 Vångaskogen
Storlek: ca 30 ha
Läge: Inne i bebyggelsen i östra delen av Falsterbo.
Avstånd till tätort: 0
Planeringsstatus: ?
Beskrivning: På de sandiga markerna i östra delen av 
Falsterbo har skog vuxit upp under 1900-talet. Fortfa-
rande fi nns en del gläntor där skogen ännu inte etablerat 
sig. Skogen domineras av tall med inslag av björk och 
gran. Den sandiga marker ger hedvegetation med bl a 
ljung, kruståtel och mossor. I området fi nns ett virrvarr 
av spontant uppkomna stigar och några större stråk som 
utnyttjas fl itigt av de kringboende. I sydöstra kanten 
fi nns en väl bevarad vall som är av kulturhistoriskt 
värde. Området är relativt stort och har mycket höga 
rekreativa värden för det tätortsnära friluftslivet.
Åtgärder: Säkerställa området i plan eller göra kom-
munalt naturreservat

4.5 Malmö kommun
Malmö stad omges av öppna odlingslandskap och 
saknar i princip skog. Stadens parker är därför väldigt 
viktiga för rekreation. Både Pildammsparken och 
Slottsparken/Kungsparken är över 100 år gamla och 
har stora upplevelsevärden och börjar utveckla höga 
biologiska värden. I utkanten av staden fi nns yngre 
parker där naturlika planteringar efterhand växer upp 
till skogsområden. Det viktigaste området är Bulltofta 
rekreationsområde som har relativt stora delar som 
börjar få skogskaraktär. Även i Käglinge rekreations-
område fi nns yngre skogsplanteringar som börjar ge lä 
och erbjuda skogskänsla.
I sydöstra delen av kommunen ligger tätorten Oxie som 
har ett skogsområde inom 2 kilometer i grannkom-
munen Svedala, nämligen Törringelund. Tillgänglig-

heten är dock begränsad genom att landsvägen som 
binder ihop tätorten och skogen saknar gång- och 
cykelbana.

Skyddsvärda tätortsnära skogar i 
och kring Malmö kommun

1 Törringelund i Svedala kommun
Storlek: ca 25 ha
Läge: Sydöst om Oxie i Svedala kommun
Avstånd till tätort: 1,5 km

Infarten till Törringelund

1

Ekdominerad skog i norra delen av Törringelund



Minnessten vid Bökeberg där tidigare Restaurang och 
dansbana fanns.
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Beskrivning: Törringelund är en vacker lövskog i det 
böljande backlandskapet. Lunden har lång historia 
som trädbärande mark och har tidigare nyttjats som 
äng och hjorthägn. Sedan början av 1900-talet fi nns en 
dansbana och restaurang i norra delen av skogen och 
området har sedan dess varit ett populärt utfl yktsmål. 
Ett enkelt stigsystem fi nns i skogen. Bok dominerar i 
den västra delen medan eken är vanligast i öster. Sten-
vallar kring skogen och i skogen vittnar om tidigare 
betes- och ängsbruk. Skogen har även höga biologiska 
värden med sällsynta växter och djur.
Åtgärder: Törringelund bör skyddas som naturreser-
vat.

4.6 Svedala kommun
Svedala kommun är väl försett med skogsområden men 
just kring tätorterna breder odlingslandskapet ut sig. 
Från Svedala tätort är det några hundra meter upp till 
Västerkulla som är det närmaste skogsområdet. Tyvärr 
utgör motorvägen E65 en stor barriär och skogen är 
svårtillgänglig på grund av staket kring hjorthägnet. 
Bökeberg som är en del av ett större skogsområde lig-
ger ca 2 kilometer från tätorten och dit fi nns cykelväg 
en del av sträckan.
 Bara och Klågerup ligger norr om Torup och de fi na 
bokskogarna kring slottet. Från Bara är det ca 2 km till 
skogarna i söder och det fi nns möjlighet att använda 
cykelväg i väster eller följa landsvägen i öster. Klågerup 
har lite längre, drygt 2 kilometer, via cykelväg söderut 
och sedan landsväg med låg trafi kintensitet för att 
komma till Risebjer i den nordöstra delen av skogsom-
rådet. Detta skogsområde är privatägt och ingår inte 
i fastigheten Torup som Malmö stad äger. Detsamma 
gäller Rydskratt i väster där cykelvägen från Malmö 
och Bara ansluter.
 För att öka tillgängligheten för Baraborna bör en 
gång- och cykelväg anläggas direkt till Torup. Sveda-
laborna bör få bättre anslutningar till Roslätt och Bö-
keberg och båda områdena bör få bättre tillgänglighet 
genom stigar och information.

Skyddsvärda tätortsnära skogar i 
Svedala kommun

1 Bökeberg 
Storlek: ca 50 ha
Läge: 2 kilometer nordöst om Svedala
Markägare: privat
Avstånd till tätort: ca 2 kilometer
Planeringsstatus: Riksintresse för friluftsliv och na-
turvård.
Beskrivning: Bökeberg är ett klassiskt utfl yktsmål och 
under första halvan av 1900-talet tog sig stora skaror 

besökare hit med järnväg från kringliggande tätorter. 
Järnvägen las ner på 1960-talet och strax därefter 
försvann restaurang och andra nöjes-anläggningar vid 
Bökeberg. Fortfarande söker sig många besökare hit 
med bil men det fi nns inget välutvecklat stigsystem 
i området. Skogen brukas rationellt vilket påverkar 
friluftslivet negativt.
Åtgärder: Att anpassa skogsbruket mer till friluftslivets 
behov genom överhållning av skogen och ökad fram-
komlighet i området.

2 Torup
Storlek: ca 100 ha
Läge: Söder om Bara
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Markägare: Malmö stad
Avstånd till tätort: ca 2 kilometer
Planeringsstatus: Riksintresse för det rörliga friluftslivet, 
högsta naturvärde enligt naturvårds-planerna i kom-
munen och länet.
Beskrivning: Torup och Bokskogen har varit ett popu-
lärt utfl yktsmål i över 100 år. Ägarna upplät skogarna 
för besökare och ett stickspår anlades från järnvägen 
mellan Malmö och Genarp till norra kanten av skogen. 
Här byggdes en nöjesanläggningen med dansbana och 
restaurang. 1972 köpte Malmö stad godset Torup med 
marker för att trygga Malmöbornas tillgång till skog 
för friluftsliv. En motions-anläggning, parkeringar, 
omfattande stigsystem och elljusspår anlades för att 
öka tillgängligheten.
Åtgärder: Skydda området som naturreservat.

3 Risebjer
Storlek: ca 50 ha
Läge: Nordväst om Torup

Markägare: Privat
Avstånd till tätort: ca 2 kilometer
Planeringsstatus: Riksintresse för friluftsliv och na-
turvård.
Beskrivning: Mellan fastigheten Torup som Malmö 
stad äger och Klågerup fi nns ett privatägt skogsområde 
som kallas Risebjer. Området är kuperat och domineras 
av ädellövskog med inslag av granplanteringar. Några 
mindre parkeringar fi nns i södra delen men i övrigt är 
området relativt svårtillgängligt.
Åtgärder: Att öka tillgängligheten genom att utveckla 
angöringspunkter och stigsystem. Särskilt viktigt är att 
kunna angöra från Klågerup.

4 Rydskratt
Storlek: ca 50 ha
Läge:Söder om Bara tätort strax väster om Torup.
Markägare: Privat
Avstånd till tätort: ca 1,5 km.
Planeringsstatus: Riksintresse för naturvård och fri-
luftsliv.
Beskrivning: Skogsområdet väster om Bokskogen vid 
Torup har en varierad sammansättning med bok- och 
ekskogar, granplanteringar och betesmarker. Området 
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Utsikt över Vesums mosse i Staffanstorps kommun.

Öppet slättlandskap söder om Staffanstorp. Kronetorps mölla i östra delen av Burlövs kommun.
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är relativt lättillgängligt genom att cykelvägen från 
Malmö passerar till Torup i norra kanten och gör 
området enklare att nå från Bara än Torup. Strövstigar 
saknas men några markvägar gör att området kan ut-
nyttjas för strövande.
Åtgärder: Att öka tillgängligheten genom att utveckla 
angöringspunkter och stigsystem.

4.7 Staffanstorps kommun
Staff anstorp ligger på Lundaslätten och saknar helt 
skogsområden i sin närhet. Det enda som kan liknas vid 
skog är en mindre parkanläggning i anslutning till det 
gamla Sockerbruket. Vid Vesums mosse direkt nordöst 
om tätorten håller mindre partier skog på att växa upp 
och området har nyligen gjorts mer tillgänglighet ge-
nom stigar. Staff anstorp har stort behov av att anlägga 
mindre skogspartier i anslutning till tätorten för att i 
framtiden skapa skogar för tätortsnära rekreation.

4.8 Burlövs kommun
Burlövs kommun är den till ytan minsta kommunen i 
Skåne och utgörs till stor del av bebyggelse, motorvägar 
och åkermark. Skog saknas men mindre parkanlägg-
ningar har en del äldre träd. Strax norr om Arlöv ligger 
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Alnarpsparken i Lomma kommun. Närheten gör att 
många kommuninvånare besöker området. Kommunen 
har stort behov av att anlägga skogsplanteringar för att 
kunna utveckla värdefulla miljöer för det tätortsnära 
friluftslivet.

4.9 Lomma kommun
Lomma kommun ligger vid Öresundskusten och 
dominera av ett öppet slättlandskap. Skogsdungar är 
sällsynta och får därför extra stort värde. Två stora 
tätorter dominerar kommunen, Lomma och Bjärret. 
Kring Bjärred saknas skogsområden och de boende får 
åka ca 3 km ner till Habo Ljung för att besöka närmaste 
skog. Ett mindre boksbestånd fi nns innanför långa 
bryggan och kan ge viss skogskänsla men erbjuder inte 
några längre promenader. Lommaborna har närmare 
till Habo Ljung och dessutom fi nns Alnarpsparken 1 
km söder om tätorten. Närheten till kusten ger stora 
rekreativa upplevelsevärden som till viss del kompen-
serar dålig tillgång till skogsmark.
 Se mer i Naturmiljöprogrammet för Lomma: http://
www.lomma.se/planeringsenheten/naturochmiljo/na-
tur/naturmiljoprogrammetstartsida.4.db23f1fc60352
0677ff f6459.html

Skyddsvärda tätortsnära skogar i 
Lomma kommun

1Habo Ljung
Storlek: ca 60 ha
Läge: norr om Lomma
Markägare: ?
Avstånd till tätort: 500m -1 kilometer
Planeringsstatus: ?
Beskrivning: Habo ljung är det enda större skogspartiet 
i kommunen och har mycket högt värde för friluftslivet. 
Skogen domineras av tallskog och granskog med be-
gränsat värde för biologisk mångfald. På västra sidan av 
kustvägen fi nns dock ett alkärr med höga naturvärden. 
Även längs Höjeå fi nns en del strandskog av betydelse. I 
Habo Ljung fi nns ett utvecklat stignät och antalet besö-
kare är stort. Marken är sandig och fältskiktet sparsamt 
vilket gör att skogen är mycket lättframkomlig. Skogen 
omges av havet i väster, odlingsmark i norr, golfbana i 

öster och bebyggelse och industriområde i söder.
Åtgärder: Området bör säkerställas för det rörliga fri-
luftslivet i plan eller genom naturreservat.

2 Alnarpsparken
Storlek: 50 ha
Läge: söder om Lomma
Markägare: Statens fastighetsverk
Avstånd till tätort: ca 1 kilometer
Planeringsstatus: parkmark
Beskrivning: Parken i södra delen av Lantbruks-univer-
sitetet i Alnarp har delvis en skogskaraktär med historia 
långt tillbaka. I parken fi nns många mycket gamla 
träd och en mycket rik fl ora och fauna. Omväxlingen 
mellan parkkaraktär och mer skogslika delar skapar 
stor variation trots relativt begränsad yta. Väster om 
parken har ett skogsområde etablerats under 1990-talet 
i ett s k landskapslaboratorium där olika trädslags-sam-
mansättningar studeras. Planteringarna börjar nu bli 
tillräckligt gamla för att en skogskänsla skall inträda 
och området komplettera parken och är betydelsefull 
för det rörliga friluftslivet.
Åtgärder: ?

4.10 Lunds kommun
Lunds kommun består av öppna odlingsbygder i västra 
delen, Vombsänkan i östra delen, Backlandskapet med 
en hel del skogsmark nere i sydöst och med Romeleåsen 
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som en diagonal i nordvästlig-sydöstlig riktning. Staden 
Lund har ingen skog i närheten men mindre skogsplan-
teringar har gjorts i anslutning till staden för att på sikt 
skapa skogsdungar. Tusenårslunden och Stadsskogen på 
östra sidan är exempel på detta. 
 Stångby ligger norr om Lund och omges helt av öp-
pet odlingslandskap. I den östra kommundelen ligger 
fyra större tätorter, Södra Sandby, Dalby, Genarp och 
Veberöd. 
 Dalby ligger på kanten av Romeleåsen och gränsar 
till Dalby Söderskog som är nationalpark och Skryl-
leskogen som är naturreservat i norr. Tillgången till 
säkerställd tätortsnära skog är därför förhållandevis 
god. 
 Genarp ligger i söder på gränsen mellan slätten 
och Backlandskapet. Söder om Genarp ligger Risens 
naturreservat med omfattande skogsmark. I öster lig-
ger Häckeberga Allmänning som också har en hel del 
skogsmark skyddad i naturreservat. 
 Södra Sandby ligger på norra kanten av Romeleåsen 
med huvudsakligen åkermark närmast tätorten. Till-
gänglig natur närmast tätorten är begränsad och för 
att nå Skrylle 3 km söder om tätorten tar många bilen. 
Inom promenadavstånd ligger tre skogspartier som inte 
är speciellt tillgängliga idag men som hyser relativt höga 
natur- och upplevelsevärden och därför bör säkerställas 
för friluftsliv och naturvård (Dessa områden presenteras 
nedan). 
 Veberöd ligger i sydöst på gränsen mellan Vombsän-
kan och Romeleåsen. I anslutning till tätorten fi nns 
inga skogspartier säkerställda. Norrut utgör väg 11 en 
barriär mot Revingefältet. I tätorten fi nns ett skogsparti 
centralt och av stort värde för friluftslivet. Söder om 
Veberöd vid Idala fi nns också värdefulla tätortsnära 
skogar (se nedan).

Skyddsvärda tätortsnära skogar i 
Lunds kommun

1 Fruaräften
Storlek: ca 15 ha
Läge: Öster om Södra Sandby
Markägare: privat
Avstånd till tätort: 500 meter
Planeringsstatus: riksintresse för naturvård. I GsNvP 
föreslås ökad tillgänglighet och restaurering av skogs-
miljön till en mer artrik lundmiljö och att området 
bör skyddas som naturreservat. Området är dock inte 
prioriterat för reservatsbildning. I GsNvP omfattar 
området 27 ha.
Beskrivning:
Väster om Södra Sandby ligger lövskogsområdet Fru-
aräften på Romeleåsens norra utlöpare. Avståndet till 
tätorten är ca 1 km. 500 meter längre norrut ligger 
Linnebjär som också är ett äldre ädellövskogsområde 
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och som skyddats som naturreservat. Räften hade i 
slutet av 1800-talet ett utseende som liknande Lin-
nebjär med varierad lövskog och mycket rikt fältskikt. 
Skogen har troligen ursprung som trädrik äng. I början 
av 1900-talet skedde skogsbruksåtgärder som i stora 
delar skapat likåldriga bestånd av främst bok, ek och 
gran. I södra kanten fi nns fortfarande mer spontant 
uppväxt lövskog med artrikt fältskikt. En mindre par-
kering fi nns i nordvästra kanten av områden men det 
är inte skyltat in till skogen. En markväg löper som en 
slinga i skogen. Området är privatägt och bör skyd-
das som naturreservat genom intrångsersättning till 
markägaren eller markförvärv. Anslutning i form av 
gång- och cykelväg från tätorten bör anläggas. I skogen 
bör ett nytt stigsystem skapas. Skogen bör skötas för 
att utveckla rekreativa, upplevelsemässiga värden och 
naturvärden.
Åtgärder: Området bör avsättas som naturreservat och 
göras mer tillgänglighet för besökare.

2 Skytteskogen Södra Sandby
Storlek: ca 15 ha

Rögle kärr med Rögleskogen i bakgrunden.



3 Rögleskogen
Storlek:ca 20 ha
Läge: Söder om Södra Sandby
Markägare: Privat
Avstånd till tätort: ca 200 meter
Planeringsstatus: i GsNvP föreslås förordnande för att 
säkerställa friluftslivets behov, samt långsiktig ersätt-
ning av barrskogen med lövskog och fäladsmark. I den 
fördjupade översiktplanen för Skrylle ges riktlinjer om 
att skogen skall reserveras för friluftsändamål och att 
strövstigar bör anläggas för att bättre förbinda Södra 
Sanby med Skrylleområdet. Intressemotsättningar 
föreligger dock eftersom området har föreslagits för 
utvidgning av NCC:s bergtäkt. I GsNvP omfattar 
området 49,4 ha. 
Beskrivning: Direkt söder om Södra Sandby ligger 
ett barrskogsområde på Romeleåsens sluttning. Delar 
av den äldre skogen föll i stormen 1999. Skogen har 
en relativt trivial sammansättning men närheten till 
tätorten och äldre skog som skyddar mot vind utgör 
värden för det tätortsnära friluftslivet. Skogen har 
dessutom stora potentialer att utvecklas när det gäller 
natur- och upplevelsevärden. Det fi nns önskemål från 
stenindustrin öster om skogen att expandera även hit. 
Åtgärder: Området bör införlivas i Skrylle naturreservat 
och binda ihop Södra Sandby med Skrylleområdet.

4 Skyttaskogen Veberöd
Storlek: ca 15 ha
Läge: i östra delen av Veberöd
Markägare: Stora delar av området ligger på kommunal 
mark.
Avstånd till tätort: 0

1
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Läge: Öster om Södra Sandby
Markägare: Privat
Avstånd till tätort: 200 meter
Planeringsstatus: Föreslaget naturreservat i ÖP. föreslås 
som naturreservat med ökad tillgänglighet, prioriterat 
område i GsNvP. I GsNvP omfattar området 25 ha. 
Beskrivning: Öster om Södra Sandby (ca 250 m) lig-
ger ett långsträckt skogsparti på Romeleåsens nedre 
brantare sluttning. Skogen består av bokskog i västra 
delen och mer varierad ädellövskog i östra delen. Till-
gängligheten är idag begränsad och stigar saknas i större 
delen av området. Den äldre skogen har stora upplevel-
sevärden och stora naturvärden. Floran är delvis artrik 
med utvecklad lundfl ora. Den västra delen har troligen 
tidigare betats medan den östra troligen varit trädrik 
äng. Skogen är privatägd och bör avsättas som natur-
reservat genom intrångsersättning eller markförvärv. 
Anslutningsstig från tätorten bör anläggas liksom ett 
stigsystem i skogen.
Åtgärder: Området bör skyddas som naturreservat och 
ges ökad tillgänglighet för besökare.
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Planeringsstatus: Området föreslås i GsNvP få ökad 
tillgängligheten med fl er markerade stigar och infor-
mation för besökare. I Översiktsplanen anges större 
delen av området som naturvärdesområde. Området 
kan förbindas med naturreservatet Ljungen. I GsNvP 
omfattar området 49 ha. 
Beskrivning: Centralt i östra delen av Veberöd fi nns 
ett skogsområde på sandig mark. Stora delar av skogen 
domineras av tall. I området fi nns idrottsplats, simbas-
säng och motionsspår. Det centrala läget med uppväxt 
skog är mycket värdefullt och området bör utvecklas för 
att ge bättre tillgänglighet för besökare. Även de östra 
delarna på privat mark bör göras mer tillgängliga.
Åtgärder: Skogen bör skyddas i planbestämmelser eller 
genom inrättande av naturreservat. 

5 Idalaskogen
Storlek: ca 20 ha
Läge: Söder om Veberöd
Markägare: Kommunen
Avstånd till tätort: 0
Planeringsstatus: I området söder om Idala har Park- 
och naturkontoret låtit utföra inventeringar av bl.a. 
insekter, fåglar och kärlväxter. I området har noterats 
höga värden vad gäller främst insekter med en rad 
rödlistade arter. I GsNvP föreslås området ingå i ett 
större natur och friluftsområde. I ett sankt parti föreslås 
anläggande av våtmarker. I den norra delen, närmast 
Veberöd föreslår översiktsplanen utbyggnadsområde. I 
GsNvP omfattar området 35,2 ha. 
Beskrivning: Söder om Veberöd fi nns ett större skogs-
område på sandig mark där delar är bebyggda med 
villor. Området har stor betydelse för närrekreation för 
den södra delen av tätorten och villaområdet Idala. I 
öppna gläntor fi nns fortfarande en mycket artrika och 
skyddsvärd sandhedsfauna. Den östra delen har äldre 
tallskog som idag har en varierad karaktär med inslag 
av björk, rönn och andra lövträd. Skogen är strövvänlig 
och utnyttjas av de boende i området. Den västra delen 
av skogen är yngre och här bör åtgärder vidtas för att öka 
de värden som är knutna till de öppna sandiga markerna 
samtidigt som den uppväxande tallskogen ges ett mer 
varierat utseende för att öka upplevelsevärdena. 
Åtgärder: Området bör skyddas som naturreservat.

4.11 Kävlinge kommun
Kävlinge kommun ligger i Västra Skånes slättlandskap 
och har få skogsområden. De som fi nns utgörs främst 
av skyddsplanteringar med tall för att binda sandiga 
jordar. Kävlinge tätort har inga tätortsnära skogar 
norr om Kävlingeån men intill Furulund söder om 
ån fi nns några mindre skogsbestånd med främst tall. 
Löddeköpinge har sandskogen väster om tätorten men 
motorvägen E6 utgör en bärriär. Detsamma gäller för 
Hofterup som har Järavallens naturreservat nära men 
där E6 utgör en barriär.

Skyddsvärda tätortsnära skogar i 
Kävlinge kommun

1 Furulund
Storlek: ca 30 ha
Läge: I västra delen av Furulund på sluttningen mot 
Kävlingeån
Markägare: ?
Avstånd till tätort: 0
Planeringsstatus: ?
Beskrivning: Några skogspartier fi nns i centrala och 
östra delen av Furulund. Områdena har stor betydelse 
för det tätortsnära friluftslivet. Skogen domineras av 
tall men här fi nns inslag av björk, rönn, bok och alm. 
De äldsta tallarna är 150 år och har även biologiska 
värden. I norr mot Kävlingeån fi nns en motionsslinga 
i tallskogen.
Åtgärder: Säkerställa skogsbestånden i plan.

1
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Sandskogen väster om Löddeköpinge
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2 Lödde Sandskog Löddeköpinge
Storlek: ca 80 ha
Läge: Öster om Löddeköpinge
Markägare: ?
Avstånd till tätort: 0
Planeringsstatus:
Beskrivning: Öster om Löddeköpinge ligger ett skogs-
område som dominera av tall som planterades för ca 
50-75 år sedan. Tallskogen har inslag av björk, ek, rönn 
och uppväxande ungskog. Närmast motorvägen fi nns 
ett bestånd med ek i samma ålder. Området utnyttjas 
fl itigt av närboende och ett elljusspår fi nns i skogen. 
Västerut avgränsas området av ett hjorthägn. Motor-
vägen medför omfattande bullerpåverkan. 
Åtgärder: Skogen bör avsättas som naturreservat för 
dess stora betydelse för tätortsnära friluftsliv.

3 Salhögsskogen
Storlek: ca 60 ha
Läge: Nära salviken ö Löddeköpinge
Markägare: Privat
Avstånd till tätort: 2 kilometer
Planeringsstatus: ?
Beskrivning: Större sammanhängande tallskog med 
inslag av björk och ek. Markförhållandena är sandiga 
på isälvsavlagringar av geologiskt värde. Området är 
relativt ostört av buller.
Åtgärder: Bör bli naturreservat

4.12 Eslövs kommun
Eslövs kommun består av slättlandskap i södra delen 
och ett mer varierat landskap i norr med omväxlande 
skogar, betesmarker och odlingsmarker. Eslöv ligger i 

kanten av slättlandskapet och har relativt dålig tillgång 
till tätortsnära skogar. Öster om tätorten fi nns dock 
Snärjet som är det viktigaste tätortsnära skogområdet. 
I övriga tätorter har Stehag bra tillgång på tätortsnära 
skog medan Billinge ligger lite mer isolerat. Löberöd i 
södra delen har begränsad tillgång till skog.

Skyddsvärda tätortsnära skogar i 
Eslövs kommun

1 Snärjet
Storlek: ca 200 ha
Läge: Öster om Eslöv
Markägare: Privat
Avstånd till tätort: 0 km
Planeringsstatus: Del i Reg NVP, ÖP naturvärden

Beskrivning:
Snärjet är ett sammanhängande skogsområde med 
omväxlande löv- och barrskog öster om Eslövs tätort. 
Skolor, scouter och friluftsfolk utnyttjar området fl itigt. 
Större delen av skogsområdet har ett rationellt skogs-
bruk med hyggen, likåldriga planteringar och granskog. 
Här fi nns dock inslag av äldre bok- och ädellövskog med 
höga naturvärden. Skogsvägarna ligger i ett rutnät och 
ger långa siktsträckor.
Åtgärder: Naturvårdsanpassat skogsbruk, ökad tillgäng 
till området genom iordningställda strövstigar, på sikt bör 
området närmast Eslöv avsättas som naturreservat.

2 Gyabjär
Storlek: 86 ha
Läge: Eslövs kommun NV Stehag
Markägare: Eslövs kommun
Avstånd till tätorten: 0
Planeringsstatus: ÖP naturvärden
Beskrivning:
Gyabjär är ett större sammanhängande skogsområde 
norväst om Stehags samhälle som används främst för 
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närrekreation. Där fi nns anlagda motionsspår och 
strövstigar. Marken är kuperad med omväxlande ve-
getation och fornlämningar. Den västra delen består 
av branta sluttningar med äldre bokskog. Det är här 
som de största biologiska värdena fi nns. I övriga delar 
bedrivs ett rationellt skogsbruk med mycket gran och 
hybridasp.
Åtgärder: Den södra delen av skogen bör skyddas som 
naturreservat.

3 Stehag Ö
Storlek: 15 ha
Markägare:?
Avstånd till tätort: 0
Planeringsstatus: ?
Beskrivning: Öster om Stehag fi nns en liten fi n ädellöv-
skog med stora biologiska och rekreativa värden. Skogen 
är relativt gammal och domineras av bok med inslag av 
bl a ek. Flera äldre bokar står som solitärer i yngre skog. 
Skogen är tät i sydväst och mer öppen i norrut. 
Åtgärder: Bör skyddas genom naturreservat

4.13 Landskrona kommun
Landskrona kommun är en utpräglad slättkommun 
med få skogspartier. I norra delen av Landskrona fi nns 
ett mindre skogsområde som har mycket stor betydelse 
för tätortsnära friluftsliv. Delar av skogen är relativt 
gammal bokskog med höga naturvärden förutom 
de höga rekreativa värdena. Söder om Saxtorp ligger 
Saxtorpsskogen som har betydelse för det tätortsnära 
friluftslivet i södra delen av kommunen. Övriga tätorter 
saknar tätortsnära skog i kommunen. Åtgärder för att 
nyskapa tätortsnära skog är därför mycket angeläget.

Skyddsvärda tätortsnära skogar i 
Landskrona kommun

1 Skogen
Storlek: ?
Läge: I norra delen av Landskrona.
Markägare: Kommunen?
Avstånd till tätort: 0
Planeringsstatus: ?

Beskrivning: Ett mycket värdefullt skogsområde ine i 
norra delen av Landskrona. Skogen domineras av bok i 
olika ålder och det fi nns inslag av 150-200 åriga bokar 
och några ekar. Flera strövstigar fi nns i skogen där det 
även har iordningställts en större lekplats.
Åtgärder: Säkerställa skogsbestånden i plan och even-
tuellt göra kommunalt naturreservat.

2 Saxtorpsskogen
Storlek: ?
Läge: Mellan Häljarp och kommungränsen.
Markägare: ?
Avstånd till tätort: 500 m
Planeringsstatus: ?
Beskrivning: Tätortsnära skogsområde nära kusten. 
Skogen domineras av tall på de sandiga markerna med 
inslag av björk, alm m fl  lövträd. Under-vegetationen 
är delvis rik och begränsar fram-komligheten. Ett 
antal stigar och markvägar gör dock området relativt 
lättillgängligt. Området är relativt stort och värdefullt 
för det rörliga friluftslivet.
Åtgärder: Avsätta området som naturreservat för det 
rörliga friluftslivet.

4.14 Helsingborgs kommun
Helsingborg har bättre förutsättningar än fl ertalet 
andra västskånska tätorter när det gäller tillgången till 
tätortsnära skogar. Historiskt sett har de tunga lerorna 
innanför kusten inte odlats upp i lika stor utsträckning 
som längre söderut och ett mer varierat landskap med 
betesmarker och skogspartier har bevarats. Staden 
Helsingborg har dock vuxit kraftigt och fl era skogs-
områden har påverkats negativt. Genom Helsingborg 
går landborgsstråket som ett grönt band längs kusten 
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från Sofi ero i norr ner till Rååns dalgång i söder. Den 
viktigaste tätortsnära skogen är Pålsjö skog i norra de-
len. Två raviner i södra delen av staden, Ramlösa och 
Jordbodalen, har äldre skog och utgör viktiga miljöer 
för friluftsliv och biologisk mångfald. Norr om staden 
fi nns ett band av skogsområden med de skyddade Små-
rydskogen och Väla skog i centrum. Kring Ödåkra fi nns 
två skogar, Duvstubbe och Björka skog, som har stort 
värde och bör skyddas. De södra delarna av staden har 
sämre försörjt med tätortsnära skog och sämst är det 
kring Påarp. Staden har anlagt och införlivat ett större 
skogsområde i Bruces skog på östra sidan av staden 
vilket är mycket glädjande. Även södra delen av staden 
skulle behövas förstärkas med nyanlagd skogsmark.

Skyddsvärda tätortsnära skogar i 
Helsingborgs kommun

1 Pålsjö skog
Storlek: ca 50 ha
Läge: Mellan Häljarp och kommungränsen.
Markägare: ?
Avstånd till tätort: 500 m
Planeringsstatus: ?
Beskrivning: Tätortsnära skogsområde nära kusten. 
Skogen domineras av tall på de sandiga markerna med 
inslag av björk, alm m fl  lövträd.
Åtgärder: Avsätta området som naturreservat för det 
rörliga friluftslivet.

2 Landborgsstråket
Storlek: ca 20 ha
Läge: Mellan Häljarp och kommungränsen.
Markägare: ?
Avstånd till tätort: 500 m
Planeringsstatus: ?
Beskrivning: Tätortsnära skogsområde nära kusten. 
Skogen domineras av tall på de sandiga markerna med 
inslag av björk, alm m fl  lövträd.
Åtgärder: Avsätta området som naturreservat för det 
rörliga friluftslivet.

3 Sofi eroskogen

Storlek: ca 50 ha
Läge: Mellan Häljarp och kommungränsen.
Markägare: ?
Avstånd till tätort: 500 m
Planeringsstatus: ?
Beskrivning: Tätortsnära skogsområde nära kusten. 
Skogen domineras av tall på de sandiga markerna med 
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inslag av björk, alm m fl  lövträd.
Åtgärder: Avsätta området som naturreservat för det 
rörliga friluftslivet.

4 Maria
Storlek: ca 25 ha
Läge: Mellan Häljarp och kommungränsen.
Markägare: ?
Avstånd till tätort: 500 m
Planeringsstatus: ?
Beskrivning: Tätortsnära skogsområde nära kusten. 
Skogen domineras av tall på de sandiga markerna med 
inslag av björk, alm m fl  lövträd.
Åtgärder: Avsätta området som naturreservat för det 
rörliga friluftslivet.

5 Duvstubbe
Storlek: 15 ha
Läge: V Ödåkra
Markägare: ?
Avstånd till tätort: 500 m
Planeringsstatus: ?
Beskrivning: gammal bokskog med inslag av lind, 
avenbok, al och ek. Grund bäckravin med rester av 
kvarndamm. Rik fl ora med bl a gulsippa, hässleklocka 
och ljusgrön hundäxing. Järnvägen i söder utgör bul-
lerstörning. Nära till Ödåkra och utgör stråk med 
skogspartier västerut mot havet.
Åtgärder: Avsätta området som naturreservat för de 
biologiska värdena och det rörliga friluftslivet.

6 Björka skog

Storlek: 40 ha
Läge: Öst Ödåkra
Markägare: ?
Avstånd till tätort: 500 m
Planeringsstatus: ?
Beskrivning: Varierad skog med främst björk och gran. 
Äldre ek i östra delen. Ligger direkt öster om Väla 
centrum och hotas av utbyggnad av både verksamhet 
och vägar. Ej speciellt frekventerad av friluftslivet idag 
men har stor potential för framtida nyttjande. Buller 
från trafi ken minskar dock värdet.
Åtgärder: Avsätta området som naturreservat för det 
rörliga friluftslivet.

7 Ramlösa
Storlek: 10 ha
Läge: I södra delen av Helsingborg
Markägare: ?
Avstånd till tätort: 0 m
Planeringsstatus: Naturmark och park ÖP
Beskrivning: Djup skogsklädd bäckravin med äldre 
bokskog. Här fi nns också inslag av ek, lind och aven-
bok. I söder ligger den gamla brunnsmiljön med äldre 
parkanläggning.
Åtgärder: Avsätta området som naturreservat för det 
rörliga friluftslivet.

8 Jordbrodalen
Storlek: 16 ha
Läge: I centrala delen av Helsingborg
Markägare: ?
Avstånd till tätort: 0 m
Planeringsstatus: Naturmark ÖP

26

5
6

Duvstubbe Duvstubbe

7

8



27



28

Beskrivning: Bäckravin centralt i Helsingborg. kantas 
av lövskog med en del äldre träd. Stort värde för det tät-
ortsnära friluftslivet och en hel del biologiska värden.
Åtgärder: Avsätta området som naturreservat för det 
rörliga friluftslivet.

4.15 Höganäs kommun
Höganäs kommun utgörs av öppna odlings-bygder 
som bryts av i norr mot Kullaberg där det finns ett mer 
varierat landskap med skogspartier och betesmarker. 
De få dungar som finns kring tätorterna är mycket 
värdefulla och utnyttjas flitigt för närrekreation. Mel-
lan Höganäs och Lerberget finns ett skogsområde med 
främst tall som är av stor betydelse. Jonstorp, Viken 
och Ingelsträde saknar till-gängliga större skogspartier 
nära tätorten.

Skyddsvärda tätortsnära skogar i 
Höganäs kommun

1 Lerbergsskogen
Storlek: ca 25 ha
Läge: Mellan Höganäs och Lerberget
Markägare: Kommunen, privata
Avstånd till tätort: 0
Planeringsstatus:
Beskrivning:  Uppväxt tall- och björkdominerad skog 
som planterades i början av 1900-talet på tidigare kust-
hed. Skogen har inslag av självsådd ek, rönn och klibbal. 
Området har stort värde för det tätortsnära friluftslivet. 
Närmast vattentornet finns en motionsslinga. Väg 111 
passerar rakt genom skogen och utgör en barriär mellan 
östra och västra delen.
Åtgärder: Säkerställa i plan.

2 Ärtan och Bönan
Storlek: ca 8 ha
Läge: Norra delen av Höganäs
Markägare: Höganäs kommun
Avstånd till tätort: 0

Planeringsstatus:
Beskrivning: Relativt ung (40-80 år) blandlövskog med 
främst björk och inslag av ek, alm, asp, sälg och bok. 
Skogsområdet har vuxit upp kring två slagghögar som 
kallas Ärtan och Bönan. Fältskiktet är magert med 
inslag av ljung. Skogen utnyttjas av närboende som 
strövområde.
Åtgärder: Säkerställande i plan

4.16 Ängeholm kommun
Ängelholms kommun består dels av en öppen odlings-
bygd i den västra delen närmast havet och en skogsbygd 
i den nordöstra delen. Flertalet tätorter ligger på slätten 
med dålig tillgång till tätortsnära skog. Ängelholm är 
ett undantag tack vare den stora skyddsplantering som 
finns längs Skälderviken. Tätorterna Munka-Ljungby 
och Munka Ljungby ligger på kanten mellan slätt och 
skogsbygd och har också relativt god tillgång till skog 
inom gångavstånd.

Skyddsvärda tätortsnära skogar i 
Ängelholms kommun

1 Kronoskogen
Storlek: ca 200 ha
Läge: Sydväst om Ängelholm vid Skälderviken
Markägare: Privat, Region Skåne
Avstånd till tätort: 0
Planeringsstatus: Delar av skogen hotas av golfbane-
anläggning.
Beskrivning: Kronoskogen är ett stort skogsområde 
söder om Ängelholm längs stranden av Skälderviken. 
Skogen planterades på 1800-talet för att binda den 
sandiga marken. Skogen domineras av tall med inslag 
av gran, bok, ek och al. Närmast havet är terrängen 
kuperad genom de sanddyner som skapades då land-
skapet låg öppet. Delar av Kronoskogen förvaltas av 
Region Skåne och stigar och parkeringar gör området 
lättillgängligt.
Åtgärder: Skydda hela skogen som naturreservat.
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2 Ängeholm N (Reningsverksskogen 
eller Thorslundsskogen)
Storlek: ca 15 ha
Läge: Norra delen av Ängelholm
Markägare: Sveaskog och kommunen.
Avstånd till tätort: 0
Planeringsstatus: Naturmark
Beskrivning: Varierad skogsmark mellan bostadsom-
råden i Ängelholms norra del. Stor betydelse för det 
tätortsnära friluftslivet.
Åtgärder: Bör säkerställas i detaljplan

3 Valhallaskogen
Storlek: ca 40 ha
Läge: Intill Rössjöholmsån.
Markägare: Privat.
Avstånd till tätort: 0 km
Planeringsstatus: ev. avstyckning av sydvästra hörnet 
för bostäder.
Beskrivning: Valhallaskogen är tallskog intill Rössjö-
holmsån mellan bebyggelsen. Strövområde med många 

fornlämningar.
Åtgärder: Bör skyddas som kommunalt naturreservat.
 
4 Skillingeskogen
Storlek: ca 50 ha
Läge:sydöst om Munka Ljungby
Markägare:privat
Avstånd till tätort:50 m
Planeringsstatus: 22 tomter fi nns längs väg 113.
Beskrivning: Skogsområde norr om Skillinge herrgård 
med en hel del lövskog i söder om mer granskog i norr. 
Ett par större hyggen har nyligen skapats. Den södra 
delen har stora rekreativa och biologiska värden med en 
hel del äldre bokar och ekar. Ett par dammar och bäcken 
som går genom området har stora värden. Stigarna 
och markvägar används för strövande av närboende. 
Angöring med bil är begränsad.
Åtgärder: Kanalisera besökare till strövstig och infor-
mera om allemansvett.

4.17 Båstads kommun
Båstads kommun ligger i Skånes nordvästra hörn på 
Bjärehalvön. Hallandsås ligger som en ryggrad i norr 
och ger varierad topografi  och geologi. Landskapet är 
varierat med många skogsdungar, betesmarker och 
utsikter mot kusten som ständigt är nära. De större tät-
orterna är Båstad, Torekov, Grevie och Förslöv. Båstad 
och Torekov har relativt god tillgång på tätortsnära skog 
medan Grevie och Förslöv har något sämre.

Skyddsvärda tätortsnära skogar i 
Båstads kommun

4
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1 Hallandsåsens nordsluttning
Storlek: ca 40 ha
Läge: sydväst om Båstad
Markägare: Privata markägare samt Båstads kommun
Avstånd till tätort: 0
Planeringsstatus: Ingår ej i naturreservat Hallandsåsens 
Nordsluttning
Beskrivning: Hallandsåsens nordsluttning har en kraf-
tigt kuperad terräng där några öppna höjdlägen erbjuder 
storslagen utsikt över Laholmsbukten och slättlandet 
innanför. Den nedre sluttningszonen är mycket brant 
och ovanför Båstad finns blockrika rasbranter (talus). 
Nordsluttningen genomkorsas av flera småbäckar och 
bäckraviner som skapar fuktiga och skyddade miljöer. 
På många ställen innehåller jordmånen kalk som in-
landsisen fört med sig uppför sluttningen och detta har 
skapat förutsättningar för en artrik flora.
 Markerna består av omfattande skogsområden med 
insprängda åkrar och betesvallar. Skogsområdena 
domineras av ädellövskogar med skiftande ålder och 
sammansättning. I den nedre branten växer mycket 
alm och ask. 
Hallandsåsens nordsluttning innehåller många forn-
lämningar som vittnar om mänsklig verksamhet för 
flera tusen år sedan och gör området extra spännande. 
De registrerade lämningarna består i första hand av 
olika gravanläggningar i form av storhögar, rösen, 
stensättningar samt en domarring. Skålgropar inristade 
i stenblock och spår av åkerbruk är andra minnen som 
forntidens människor lämnat efter sig.
Åtgärder: Området bör reservatsskyddas och göras 
mer tillgängligt för det rörliga friluftslivet. Skötselplan 
och reservatsbeslut för Hallandsåsens nordsluttning 
och/eller Lyadalens naturreservat bör omarbetas och 
omförhandlas med markägarna så även denna yta 
omfattas.

2 Pershögsskogen
Storlek: ca 25 ha
Läge: Väster om Båstad
Markägare: Båstads kommun
Avstånd till tätort: 0
Planeringsstatus: Bör inrättas som kommunalt natur-
reservat för att långsiktigt skyddas från exploatering. 
Skötselplan anpassad för den skogliga miljön bör tas 
fram.

Beskrivning: I en brant nordostsluttning ner mot Båstad 
tätort ligger en ädellövskog som kallas Pershögsskogen 
eller Prästaliden. Den domineras av bok med något 
inslag av bl a ask, alm, lönn, ek och björk. Flera träd 
är gamla med ansenlig grovlek och här förekommer 
också högstubbar, lågor och träd med tickor. På en del 
gamla bokar växer bokvårtlav Pyrenula nitida. I den 
västra delen finns en bäckravin med lämningar efter 
en gammal damm. Buskskikt saknas nästan helt i den 
djupt skuggade branten, endast någon fläder och ben-
ved påträffas. Skogen hyser en rik lundflora med flera 
skyddsvärda arter. I vårfloran märks vitsippa, gulsippa, 
vårlök, svalört, smånunneört, skogsviol, lundviol och 
desmeknopp. Efter att löven slagit ut domineras fält-
skiktet av skogsbingel och lundarv med inslag av arter 
som ormbär, lundslok, bergslok, kransrams, häckvicker, 
nässelklocka, hässleklocka och trolldruva. På fuktig-våt 
jord i bäckravinen trivs också mellanhäxört. Av de fåglar 
som brukar häcka i sluttningen bör särskilt nämnas 
skogsduva och gröngöling.
 Ovanför branten har man funnit spår av fossil åker-
mark. Inom en ca 500 m lång sträcka finns rester av ett 
15-tal terrassformade åkerytor. Strax ovanför branten 
finns också resterna av en gravhög, Pershög, som blivit 
helt överodlad.
 Pershögsskogen har klassats som nyckelbiotop av 
skogsvårdsstyrelsen. Vidare används den som ströv-
område och har stort värde för inramningen av Båstad. 
Tillgängligheten är idag är bra men begränsad för 
rörelsehindrade.
Åtgärder: Området bör reservatsskyddas och skoglig 
skötselplan tas fram.

3 Strandskogen Båstad 
(Malenskogen)
Storlek: ca 40 ha
Läge: Nordöstra delen av Båstad
Markägare: Båstads kommun
Avstånd till tätort: 0
Planeringsstatus: Bör inrättas som kommunalt natur-
reservat för att långsiktigt skyddas från exploatering. 
Skötselplan anpassad för den skogliga miljön bör tas 
fram.
Beskrivning: På sandjorden vid Malen och Stensåns 
utlopp finns ett mångskiftande område med höga 
natur- och rekreationsvärden. I äldre tider har vinden 
satt sanden i rörelse och området innehåller tydliga 
dynbildningar. Nedskuren i sanden rinner Stensån fram 
i ett meandrande lopp innan den mynnar ut i Laholms-
bukten. Längs ån växer mycket alm och ask samt en del 
lönn och al. Den fuktiga, kalkhaltiga jordmånen nära 
ån hyser en rik lundflora med bl a månviol, lundarv, 
springkorn, mellanhäxört, hässleklocka, strutbräken, 
gulsippa, blåsippa, vätteros, lundkardborre, lundbräsma 
och kal knipprot. I den östra delen ligger värdefulla 
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ask-alkärr alldeles invid åfåran. Dessa har ett olikåldrigt 
trädskikt med inslag av äldre träd och lågor. Buskskiktet 
är ymnigt med framför allt hägg men även ung ask och 
lite olvon. Ur den artrika floran kan nämnas rankstarr, 
skärmstarr, kärrfibbla, gullpudra, storrams, ormbär och 
vid åkanten växer bl a ängsruta och vasstarr. Trädridån 
utmed ån samt lövkärren har av skogsvårdsstyrelsen 
avgränsats som nyckelbiotop och vid inventeringen 
hittades bl a rutlungmossa Conocephalum conicum 
och påsfliksmossa Frullania tamarisci.
 Hela Stensån med biflöden har stort värde för sti-
gande lax och öring och inom Båstads kommun finns 
flera värdefulla lek- och uppväxtlokaler. Strax intill 
Stensån ligger Öresjön som är ett vattenfyllt gammalt 
kalkstensbrott. Här passerar Örebäckens vatten innan 
det ansluter till Stensån. Bäcksträckan precis uppströms 
Öresjön har ett naturligt lopp med stort värde för djur-
livet, bl a då som lekplats för öring och lax.
 Mellan Malen och Stensån ligger Malens strandskog. 
Ursprungligen är det en tallplantering som gjordes 
för att binda sanden och området innehåller tydliga 
dynbildningar. Skogen genomkorsas av flera stigar 
och här finns också ett motionsspår. Tallarna är något 
uppblandade med äldre björkar och buskskiktet är på 
flera håll rikligt utvecklat med unga lövträd och hassel. 
Floran är mestadels hedartad med olika ris och arter 
som kruståtel, vårfryle, harsyra, ekorrbär, stensöta m fl. 
På några ställen finns dock inslag med mera närings-
krävande växter som skogsbingel, bergslok, storrams 
och liljekonvalj. Vid inventeringen hittades en lokal 
för den på Bjäre sällsynta klockpyrolan.
 Fågellivet inom det här växlingsrika området är rikt 
och spännande. I anslutning till vattnet häckar bl a 
knipa, storskrake, strömstare, forsärla och kungsfiskare. 
Till skogspartierna hör bl a entita, stjärtmes, nötväcka, 
gärdsmyg, större hackspett, trädkrypare och ett stort 
antal sångare. Från Malens strandskog finns också äldre 
uppgifter om häckande gröngöling, mindre hackspett 
och spillkråka.
 På en sandrygg i Malens strandskog ligger ett gravfält 
bestående av 13 högar från bronsåldern. Utmed Stensån 
finns fyra gränsstenar som lär ha uppförts i samband 
med freden i Brömsebro 1645. De har således fungerat 
som gränsmärke mellan Sverige och Danmark fram till 
1658. På sandstranden vid Malen ligger ytterligare en 
gränssten som går under namnet Rödskall.
Åtgärder: Området bör reservatsskyddas och skoglig 
skötselplan tas fram.

4 Strandskogen i Torekov
Storlek: ca 13 ha
Läge: Norr om Torekov
Markägare: Båstads kommun
Avstånd till tätort: 0
Planeringsstatus: Bör inrättas som kommunalt natur-

reservat för att långsiktigt skyddas från exploatering. 
Skötselplan anpassad för den skogliga miljön bör tas 
fram.
Beskrivning: Strandskogen i Torekov ligger på sandjord 
och består till största delen av tallskog som planterades i 
slutet av 1800-talet för att binda sanden (Kilian 1977). 
Tallbeståndet är något uppblandat med lövträd, främst 
då björk och ek. Här finns ett glest fältskikt med mycket 
mossor och lavar i bottenskiktet. Vanliga kärlväxter 
är ljung, blåbär, kråkbär och lingon tillsammans med 
kruståtel, sandstarr, ekorrbär, skogsstjärna m fl.
 I den norra delen rinner en mindre bäck (Andrebäck) 
i ett naturligt slingrande lopp. Intill bäckfåran växer 
grovstammig al och nära havet finns ett bestånd med 
vindpinade och flerstammiga alar. I närheten av bäcken 
växer också ask, ek, björk och några fågelbärsträd. Några 
av ekarna är äldre och förhållandevis grovstammiga och 
det förekommer också enstaka döda träd och lågor. Intill 
bäcken finns också ett ymnigt buskskiktet med framför 
allt hägg och den relativt artrika floran innehåller flera 
lundväxter. Bland de arter som påträffats kan nämnas 
bäckbräsma, kabbleka, skärmstarr, stinksyska, långs-
vingel, desmeknopp, gulsippa, hässleklocka, storrams 
och murgröna. Genom sin närhet till havet har skogen 
stort värde som rastlokal för fågel. Till häckfåglarna hör 
bl a nötväcka, trädkrypare, gärdsmyg, större hackspett, 
stare, rödstjärt samt ett stort antal sångare. 
 I sluttningen av den mindre grusås som ligger nära 
vägen har man funnit ett 30-tal flintavslag efter en 
forntida boplats. Härutöver har strandskogen stort 
värde som tätortsnära strövområde och utflyktsmål 
för skolan.
Åtgärder: Området bör reservatsskyddas och skoglig 
skötselplan tas fram.

5 Pugeeget
Storlek: ca 4 ha
Läge: Norr om Förslöv
Markägare: Båstads kommun
Avstånd till tätort: 0
Beskrivning: Alldeles intill Förslövs skola ligger en 
lövdunge som har stort värde för rekreation och sko-
lans undervisning. Här finns ett motionsspår och flera 
strövstigar. Den sydvästra delen består av ung, tät bok-
skog med nästan obefintlig undervegetation och längst 
i sydost finns ett litet fuktigt parti med ask. I övrigt 
består dungen av blandlövskog med mycket ek och al 
samt något inslag av björk, fågelbär, ask, bok och lönn. 
I kanterna växer några åldriga, grova ekar som min-
ner om den tid området nyttjades som äng. Ask- och 
blandlövbeståndet har ett rikt utvecklat buskskikt med 
främst hägg och hassel. Fläckvis uppträder en tämligen 
rik lundflora som bl a innehåller skogsbingel, svalört, 
bäckbräsma, storrams, ormbär, stinksyska, gullpudra, 
hässlebrodd och lundvårlök. Dungen innehåller spår av 



Spjutseröd, som är viktigt att slå vakt om. För boende 
i södra delen av tätorten är skogarna kring Gustavsborg 
betydelsefulla. 
 Gustavsborgsområdet består till stora delar av bok-
skog med insprängda sjöar här och var, varav fl era är 
fd karpdammar. Det fi nns fl era skyddsvärda biotoper, 
mestadels bestående av äldre bokskog. Området ge-
nomkorsas av många småvägar och passar utmärkt för 
cykelutfl ykter.

Skyddsvärda tätortsnära skogar i 
Perstorps kommun

1 Spjutserröd
Storlek: ca 35 ha
Läge: Norr om Perstorp

Markägare: kommunen och privata
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gamla åkrar i form av röjningsrösen och en odlingsyta 
med terrasskant. I östra kanten ligger en domarring 
som består av tre block.
Åtgärder: Området bör reservatsskyddas och skoglig 
skötselplan tas fram. 

4.18 Örkelljunga
Örkelljunga är en skogskommun med mindre odlings-
landskap insprängda i skogslandskapet. Trots detta är 
det inte helt enkelt för de boende i tätorterna att ta sig 
ut i skogslandskapet till fots. En rad barriärer i form 
av vägar, åkermarker och vattendrag utgör hinder. De 
större tätorterna är Örkelljunga, Åsljunga och Skånes 
Fagerhult på ett band längs E4. Åsljunga har bäst förut-
sättningar genom friluftsområdet vid Åsljungagården.

Skyddsvärda tätortsnära skogar i 
Örkelljunga kommun

1 Örkelljunga SO
Storlek: ca 75 ha
Läge: öst om centrum i Örkelljunga
Markägare: ?
Avstånd till tätort: 0
Planeringsstatus: ?
Beskrivning: Varierad skogsmark omväxlande med 
öppna partier mellan tätorten och Hjälmsjön. 
Åtgärder: Säkerställa området i detaljplan eller kom-
munalt naturreservat.

4.19 Perstorp kommun
Perstorps kommun domineras av skogsmark men har 
också en hel del odlingsbygder insprängda i skogs-
landskapet. Endast en större tätort fi nns i kommunen 
i centralorten Perstorp. Kommunen har som en av de 
första i Skåne inrättat ett kommunalt naturreservat i 
Uggleskogen nordöst om tätorten. Området är avsatt 
främst för sin betydelse som tätortsnära rekreations-
område men här fi nns även höga naturvärden. Norr 
om staden fi nns ett annat tätortsnära skogsområde, 
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Åtgärder: Området bör göras mer tillgängligt för 
friluftslivet samtidigt som de äldre träden med stor 
betydelse för den biologiska mångfalden bevaras.

2 Vedby
Storlek: ca 5 ha
Läge: NO Klippan, N Vedby
Markägare: Stiftelse (Region Skåne)
Avstånd till tätort: 500 m
Planeringsstatus: Rekreationsområde
Beskrivning: Större område med varierade produktions-
skogar. Gran, bok och lärk dominerar. Region Skåne har 
iordningställt parkering, strövstigar och lägerplatser.
Åtgärder: Området bör bli lättare att nå gående och 
med cykel. 

3 Hembygdsparken
Storlek:ca 10 ha
Läge: Östra kanten av Klippan
Markägare: ?
Avstånd till tätort: 0
Planeringsstatus: ?
Beskrivning: Bokskogsklädda sluttningar ner mot 
ådalen i norr. Enklare strövstiv fi nns i området. När-
heten till tätorten gör området mycket värdefullt för 
friluftslivet.
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Avstånd till tätort: 0
Planeringsstatus: Huvuddelen av området ingår i ett 
av kommunens NIP-projekt där syftet är att göra ett 
naturreservat där vi lägger stor vikt vid friluftslivet. 
Området innehåller även ett fl ertal äldre karpdammar 
som idag är av intresse för fågellivet. Ett fåtal tomter är 
detaljplanelagda i utkanten av området och fl er kommer 
inte att tillkomma på kommunal
mark.
Beskrivning: Norr om Perstorp finns ett varierat 
skogsområde med bokskogpartier, ekskog, tallskog, 
granplanteringar, sumpskog m.m. Stigar i området 
gör att skogen används fl itigt för tätortsnära friluftsliv. 
Området är småkuperat och inbjuder till varierade 
strövmöjligheter.
Åtgärder: Skydda skogen som naturreservat

4.20 Klippan kommun
Klippans kommun ligger på norra sidan av Söderåsen 
med Ängelholmsslätten i väster och skogslandskapet i 
nordöst. Kommunen är skogsrik men kring tätorterna 
är det ofta odlingslandskap som gör att tätortsnära 
skogar är relativt sällsynta. Klippan är den största tät-
orten och omges av vattendrag, vägar och järnväg som 
utgör barriärer. I norr har skogarna kring Bjärsgård 
stor betydelse för tätortsnära friluftsliv. I nordöst lig-
ger friluftsområdet Vedby som Region Skåne förvalter. 
Kring Ljungbyhed är tillgången begränsad och Her-
revadskloster i norr utgör ett viktigt område trots att 
det är någon kilometer dit. Ö Ljungby/Stidsvig i norr 
ligger på kanten mellan slätten och skogslandskapet och 
har relativt god tillgång på tätortsnära skog.

Skyddsvärda tätortsnära skogar i 
Klippans kommun

1 Bjärsgård
Storlek:ca 20 ha
Läge: 1 km norr om Klippan
Markägare: Privat
Avstånd till tätort: 1 km
Planeringsstatus:?
Beskrivning: Ädellövskog med stort inslag av mycket 
gamla och grova ekar och bokar samt stor tillgång på 
död ved. Området har en mycket rik biologisk mångfald 
med många sällsynta arter.
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Åtgärder: Säkerställa området för frilufslivet och bevara 
upplevelsevärden och biologisk mångfald.

4.21 Åstorps kommun
Åstorps kommun ligger vid Söderåsens nordvästra spets 
och domineras förutom längst i öster på Söderåsens 
sluttning av åkermark. Näst största tätorten är Kvidinge 
som ligger omgiven av åkermark men har ett mindre 
skogsområde ca 1 km norrut och Söderåsens skogs-
klädda sluttningar ca 3 km söderut.

Skyddsvärda tätortsnära skogar i 
Åstorps kommun

1 Skyttaskogen
Storlek: ca 100 ha
Läge: SÖ Åstorp
Markägare: privat
Avstånd till tätort: 0
Planeringsstatus: rekreationsområde
Beskrivning: På Söderåsens sluttning växer varierad 
bokskog med inslag av andra ädellövträd och mindre 
partier granskog. Söder om det stora stenbrottet ligger 
en friluftsgård där fl era motions- och strövstigar utgår. 
Terrängen är varierad med bäckraviner där berget går 
i dagen i brantare partier.
Åtgärder: Området bör bli kommunalt naturreservat

2 Tommarps ene
Storlek: 40 ha
Läge: 1 km norr om Kvidinge
Markägare: sannolikt ägs en del av marken privat samt 
att den del som hör till fastigheten Tomarp Kungsgård 
ägs av Statens Fastighetsverk.
Avstånd till tätort: ca 1 km
Planeringsstatus: ?
Beskrivning: Hagmarker och skogsdungar vid Rön-
neådalen öster om Tommarps kungsgård. En mindre 
markväg leder till området och en skjutbana i den 
södra delen. Tillgängligheten är begränsad för rörligt 
friluftsliv vilket nog mest beror på dålig tillgänglighet. 
Rönneå nyttjas som kanotled och en del kanotister 
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rastar i området.
Åtgärder: Förbättra tillgängligheten till området. Det 
fi nns en körväg dit med en mindre parkering, där det 
även fi nns soptunna och TC. Dessutom leder en äldre 
markväg dit ifrån Tommarp kungsgård, som har en 
stor parkering intill stallarna. Därifrån är det en lätt 
promenad ner till Tommarps ene.

3 Prästamarken
Storlek: ca 5 ha
Läge: Det ligger norr om och i direkt anslutning till 
samhället Kvidinge.
Beskrivning:
Bestående av ädellövskog med grova ekar och bokar 
som innehåller höga naturvärden. Bl a rik växt- och 
svampfl ora.
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Området innehåller en anlagd stig.
Åtgärder: ---

4.22 Bjuvs kommun
Bjuv är en mindre kommun väster om Söderåsen. Den 
norra delen domineras av öppna odlingsmarker medan 
den södra delen är mer varierad med partier. I öster lig-
ger den skogsklädda Södersåsen. De större tätorterna 
är Bjuv, Billesholm och Ekeby. Bjuv och Ekeby har 
begränsad tillgäng till tätortsnära skogar medan Bil-
lesholm har två skyddsvärda områden i sin närhet.

Skyddsvärda tätortsnära skogar i 
Bjuvs kommun

1 Mölledammen
Storlek: ca 15 ha
Läge: ca 2 km SV Billesholm
Markägare: privat
Avstånd till tätort: ca 2 km
Planeringsstatus: ?
Beskrivning: Fina ädellövskogar i en dalgång kring den 
uppdämda Mölledammen. Området tillhör Boserups 
gods. Speciellt i den södra delen fi nns fl era mycket 
gamla bokar och ekar med intressant insektsfauna. I 
nordvästra kanten har en parkering iordningställts och 
en markerad vandringsslingar går runt i området.
Åtgärder: Säkerställa området för friluftslivet och bevara 
de äldre träden för den biologiska mångfalden.
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2 Billesholm
Storlek: ca 50 ha
Läge: Östra delen Billesholm
Markägare: ?
Avstånd till tätort: 0
Planeringsstatus: ?
Beskrivning: Fin ädellövskog på norrsluttning i östra 
delen av Billesholm. Den västra delen av skogen visar 
spår av tidigare hagmark med vidkroniga överståndare 
och yngre träd mellan dessa. Bok och ek dominerar 
bland de äldre träden med mycket avenbok i den yngre 
generationen med inslag av björk, rönn, ask och al. 
Område börjar bli rikt på död ved och har betydelse för 
den biologiska mångfalden. Flera stigar korsar skogen. 
Östra delen är produktionsskog med inslag av granskog 
och hyggen.
Åtgärder: Skogen bör skyddas som kommunalt natur-
reservat för att bevara fl ora och fauna samt säkerställa 
tillgänglighet för friluftslivet.

4.23 Svalövs kommun
Svalövs kommun domineras av öppna odlingsmarker i 
söder och ett mer varierat landskap i norr med dungar 
och skogsområden samt de skogsklädda sluttningarna 
på Söderåsen. De större tätorterna är Svalöv, Kågeröd, 
Röstånga och Teckomatorp. Svalöv och Teckomatorp 
har inga tätortsnära skogar medan både Kågeröd och 
Röstånga har bra tillgång till tätortsnära skogar. Intill 
Röstånga ligger nationalparken Söderåsen med stora 
skogsområden inom promenadavstånd. Kågeröd som 
ligger vid foten av Söderåsen har framför allt en mycket 
fi n ekbacke inne i samhäller samt varierade lövskogar 
i östra kanten med utvecklingspotential.

Skyddsvärda tätortsnära skogar i 
Svalövs kommun

1 Kågeröd SO
Storlek: ca 40 ha
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Läge: Centralt i Kågeröd
Markägare: ?
Avstånd till tätort: 0
Planeringsstatus: ?
Beskrivning: Ekbacke Kågeröd som domineras av ca 
100 åriga ekar med inslag av äldre och yngre träd. Syd-
sluttningen erbjuder bra lokalklimat både för fauna och 
flora samt friluftslivet. Stigar finns anlagda i området 
som har stor betydelse för det tätortsnära friluftslivet.
Åtgärder: Säkerställa området i detaljplan.

2 Kågeröd ekbacken
Storlek: ca 5 ha
Läge: Ö Kågeröd
Markägare: ?
Avstånd till tätort: 0
Planeringsstatus: ?
Beskrivning:  Varierade lövskogar öster om tätorten 
Kågeröd. I skogen dominerar ek med inslag av ask och 
al kring bäcken i söder.
Åtgärder: Öka tillgängligheten för friluftslivet.

4.24 Höörs kommun
Höörs kommun ligger central i Skåne och består 
av ett varierat landskap med omväxlande skog och 
öppna odlingsmarker. Förutom centralorten Höör 
finns tätorterna Tjörnarp och Sätofta. Kring Höör finns 
många fina skogsområden men vägar, kärrmarker och 
odlingsmark utgör hinder för många boende. De mest 
tillgängliga områden finns i sydväst och nordöst.

Skyddsvärda tätortsnära skogar i 
Höörs kommun

1 Stenskogen
Storlek: 70 ha
Läge: S Höör
Markägare: privata
Avstånd till tätort: 1 kilometer
Planeringsstatus: Delar är nyckelbiotop och det finns 
planer på naturreservat.
Beskrivning: Varierat skogsområde med kuperad ter-
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räng. De norra delarna domineras av bok medan det i 
söder finns en del föryngringsytor med gran, björk och 
bok. I svackorna finns kärr och sumpskog som är relativt 
opåverkad. Kulturspåren är många med stenmurar och 
lämningar efter äldre kvarnstensbrytning. Hela området 
har höga rekreativa och biologiska värden.
Åtgärder: Bör bli naturreservat

2 Skogen
Storlek: ca 25 ha
Läge: I Höör

Markägare: ?
Avstånd till tätort: 0 meter
Planeringsstatus: ?
Beskrivning:  Skogsområde central i Höörs västra del 
mellan järnvägen och vägen till Stenskogen. Ek do-
minerar med inslag av björk, al och hassel. Närmast 
kyrkogården finns äldre ekskog med höga biologiska 
värden.
Åtgärder: Öka tillgängligheten och säkerställ områdets 
biologiska värden.

3 Fogdarödsskogen
Storlek: ca 75 ha
Läge: Ö Höör
Markägare: ?
Avstånd till tätort: 500 meter
Planeringsstatus: ?
Beskrivning:  Skogsområde på kuperad terräng med 
främst ädellövskog. I väster finns urbergsdrumliner 
med mäktiga bergbranter. Skogen domineras av bok 
med inslag av främst ek men även alm, björk, al, ask 
och mindre partier med hygge och granskog. Området 
har stora rekreativa värden och här finns också en hel 
del kulturhistoriska spår av äldre markanvändning.
Åtgärder: Öka tillgängligheten och säkerställ områdets 
biologiska värden.

4 Skogen
Storlek: ca 5 ha
Läge: Ö Höör
Markägare: ?
Avstånd till tätort: 0 meter
Planeringsstatus: ?
Beskrivning:  Mindre skogsområde och ekhage öster 
om tätorten och söder om väg 13. Äldre ekskog domi-

1

2

1

2
34



37

nerar med riklig undervegetation av hassel, hägg m.m. 
Gång- och cykelvägar passerar genom skogen som är 
relativt lättillgänglig
Åtgärder: Öka tillgängligheten och säkerställ områdets 
biologiska värden.

4.25 Hörby kommun
Hörby kommun ligger central i Skåne mellan Ring-
sjöarna och Linderödsåsen. Den södra delen av kom-
munen består av öppna odlingsbygder medan de norra 
och östra delarna domineras av skogsmark. I norr ligger 
Fulltofta strövområde som förvaltas av Region Skåne. 
Hörby är den enda större tätorten i kommunen. Väg 
E22 utgör en betydande barriär mellan Hörby och de 
strövvänliga skogarna norr om tätorten.

Skyddsvärda tätortsnära skogar i 
Hörby kommun

1 N Hörby
Storlek: ca 200 ha
Läge: N Hörby
Markägare: Privata och staten
Avstånd till tätort: 100 meter
Planeringsstatus: ?
Beskrivning: Norr om Hörby finns ett större skogsom-
råde som hänger samman med skogarna vid Fulltofta 
strövområde. En passage under motortrafikleden gör 
det möjligt för de boende i norra delen av Hörby att 
utnyttja skogsområdet. En längre vandringsled finns 
markerad i skogen. Skogen är varierad med mycket ek 
i söder och öster medan granplanteringar dominerar 
i norr. Buller från E22 är påtaglig i området närmast 
vägen.
Åtgärder: Området bör göras mer tillgängligt för fri-
luftslivet genom kortare strövslingar. Ädellövskogen har 
höga biologiska värden och bör säkerställas. 

2 Karnas backe
Storlek: ca 30 ha
Läge: Ö Hörby
Markägare: ?
Avstånd till tätort: 0 m
Planeringsstatus: ?

Beskrivning: Öster om Hörby ligger Karnas backe, ett 
strövområde med motionsslinga och vandringsled. I 
den nordvästra delen finns parkering, anslutande cy-
kelväg från centrum, boulbana, rastplats, raststuga och 
grillplatser. Ekskog dominerar med hassel i buskskiktet. 
Ett parti i den centrala delen består av enefälad med 
inslag av björk och hassel. Området har stora värden för 
det tätortsnära friluftslivet och hyser även en intressant 
flora och fauna.
Åtgärder: Området bör bli kommunalt naturreservat.

4.26 Sjöbo kommun
Sjöbo kommun ligger i södra delen av Skåne och består 
av ett varierat landskap med omväxlande öppna od-
lingsmarker, skogsområden och sjöar. Centralorten är 
Sjöbo och övriga större tätorter är Blentarp och Vollsjö. 
Vollsjö saknar tätortsnära skogar medan Blentarp har en 
hel del skogsområden väster om tätorten på sluttningen 
av Romeleåsen. Sjöbo omges av odlingsmarker och två 
större skogsområden i väster och sydöst. Riksväg 11 och 
13 utgör dock barriärer för boende i tätorten som skall 
ta sig till den tätortsnära skogen. 

Skyddsvärda tätortsnära skogar i 
Sjöbo kommun

1 Sjöbo ora N
Storlek:ca 40 ha
Läge: SO Sjöbo
Markägare: Kommunen och Skogssällskapet
Avstånd till tätort: ca 500 m
Planeringsstatus: Rekreationsområde, men kommer att på-
verkas vid en alternativ dragning av Simrishamnsbanan.
Beskrivning: Norra delen av ett relativt stort skogs-
område sydöst om Sjöbo. Väg 11 skär av området 
och delar upp det i två delar med passage under vägen 
som förbinder delarna. I västra delen finns camping, 

bad, restaurang och friluftscentrum. Ett stort nät med 
strövstsigar och motionsspår utgår härifrån. Skogen 
dominera av bok i olika åldrar.
Åtgärder: En hel del av bokskogen utgörs idag av granskog. 
Det finns inga biologiska kvalitéer som motiverar att om-
rådet skyddas som reservat.
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2 Sjöbo ora S
Storlek: ca 75 ha
Läge: SO Sjöbo
Markägare: Privata, Skogssällskapet och kommunen.
Avstånd till tätort: ca 1 kilometer
Planeringsstatus: ?
Beskrivning: Södra delen av större skogsomrpde sydöst 
om Sjöbo. Väg 11 skär av området och delar upp det 
i två delar med passage under vägen som förbinder 
delarna. Skogen domineras av bestånd med bok och 
gran i olika ålder. Markvägar och stigar gör området 
relativt lättillgängligt.
Åtgärder: Skogen bör skyddas som naturreservat för 
att bevara den biologiska mångfalden och utveckla fri-
luftslivet. Endast den sydöstra delen (området närmast 
Skäpperöd) har en biologisk mångfald som motiverar 
reservatbildning.

3 Björkaskogen
Storlek: ca 75 ha
Läge: Väster Sjöbo
Markägare: Kommunen, Ramel fideikommiss.
Avstånd till tätort: 200 m
Planeringsstatus: Björkaskogen (området öster om golf-
banan) kommer att bebyggas. Naturvårdskonsult Gerell 
gjorde en miljökonsekvensbeskrivning med hänsyn till 
fauna och flora i samband med detaljplanearbetet. Ge-
nom att påvisa områdets stora kvalitéer som tätortsnära 
skog lyckades den nordöstra delen av skogen räddas. 
Området är detaljplanelagt (Sjöbo Väst) och kommer 
att bebyggas med 190 villor (ev. ytterligare 100 villor). 
Vägen kommer att breddas från 7 meter till 13 meter. 
Önskvärt att det anläggs strövstigar längs Björkaån 
utanför strandskyddsområde. Även Omma och Björka 
bör finnas med som tätortsnära skog. Tillkomsten av 
ett nytt bostadsområde medför en ombyggnad av den 
västra rondellen, nya vägar samt en tunnel under väg 
13. Sistnämnda kommer att öka möjligheterna för 
Sjöbo-borna att besöka resterna av Björkaskogen.
Beskrivning: Väster om Sjöbo vidtar ett större skogs-
område som sträcker sig till Vombsjön. På den sandiga 
marken dominerar tallskog med inslag av björk, ek och 
bok. Området närmast Sjöbo ligger inom promenad-
avstånd från tätorten men tillgängligheten försvåras 
genom vägarna 11 och 13. Söder om rondellen där de 
båda vägarna möts finns en planskild korsning för att 
komma västerut från tätorten men sedan är det svårt 
att komma norrut.
Åtgärder: Öka tillgängligheten till skogsområde och 
iordningställa strövstigar.

4.27 Tomelilla kommun
Tomelilla kommun domineras av öppna odlingsmar-
ker och de skogsområden som finns ligger i västra och 
nordöstra delen. Kring huvudorten Tomelilla är det 
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mycket får skogspartier och den viktigaste i väster vid 
Ramsåsa är avskild från tätorten av väg 19. Övriga tät-
orter Skånes Tranås, Onslunda, Lunnar och Smedstorp 
saknar tätortsnära skogar. 
 Enligt Naturskyddsföreningen i Tomelilla saknas 
ett av de finaste och vackraste tätortsnära områdena i 
denna sammanställning: Skogsbacken, som sträcker sig 
från idrottsplatsens parkering längs Välabäcken ända 
ut till golfbanan sydost om samhället. Tyvärr har vi 
ej under remisssammanställningen haft möjlighet att 
besöka området.

Skyddsvärda tätortsnära skogar i 
Tomelilla kommun

1 Ramsåsa
Storlek: ca 20 ha
Läge: Ö Tomelilla
Markägare: ?
Avstånd till tätort: ca 2 km
Planeringsstatus: ?
Beskrivning: Ca 1 kilometer väster om Tomelilla och 
väster om Tosselilla nöjesfält och Svampabanans mo-
torstadion ligger ett skogsområde kring en dalgång med 
Byåsabäcken som rinner västerut till Fyledalen. Här 

finns en del strövstigar i relativt ung skog med bok, 
gran och björkskog. En mindre parkering och bord 
med bänkar finns intill området.
Åtgärder: Skogen bör skyddas som kommunalt natur-
reservat.

4.28 Simrishamns kommun
Simrishamns kommun ligger i sydöstra Skåne och 
består av öppna odlingsmarker i söder och en mer 
skogsrik norra del. Huvudorten Simrishamn ligger i 
övergången mellan den södra och norra delen med 
naturreservatet Bäckhalladalen strax norr om tätorten 
som det viktigaste tätortsnära skogsområdet. Övriga 
tätorter är Gärsnäs, Ö Tommarp och Borrby i söder där 
tätortsnära skogar saknas samt Brösarp, Kivik och Sankt 
Olof i norr med bättre tillgäng på skogsmark.



Skyddsvärda tätortsnära skogar i 
Simrishamns kommun

1 Kivik
Storlek: ca 2 hektar
Läge: S Kivik
Markägare: ?
Avstånd till tätort: 0 m
Planeringsstatus: ?
Beskrivning: En mindre ädellövskog i direkt anslutning 
till Kiviks södra del. Marken är näringsrik och utvecklar 
en rik fl ora i skogen som består av ask-alm med inslag 
av ek och bok.
Åtgärder: Skyddas i detaljplan och görs mer tillgänglig 
med fl er stigar.

4.29 Kristianstads kommun
Kristianstads kommun är en för skånska förhållanden 
stor kommun med öppna odlingsmarker på Kristinas-
tadsslätten i väster och mer skogsklädda delar i norr, 
väster och söder. Huvudorten Kristianstad har inte spe-
ciellt mycket skogsmark tätortsnära och de få områden 
som fi nns, dels i det nya naturreservatet Näsbyfältet och 
i de två beskrivna områdena Ekenabben och Björket, 
är mycket värdefulla. Åhus vid kusten har en del tall-
skog kring tätorten men expanderande bebyggelse tar 
allt mer av skogen i anspråk. Öster om samhället och 
öster om Helgeån utlopp ligger naturreservatet Äspet 
med strövvänlig tallskog. Tollarp i väster ligger vid 
foten av Linderödsåsen med omfattande skogsmark. 
Övriga större tätorter, Everöd, Degeberga, Önnestad, 
Färlöv, Arkelstorp och Vånga har relativt bra tillgång 
till tätortsnära skogar.

Skyddsvärda tätortsnära skogar i 
Kristianstads kommun

1 Björket
Storlek: ca 25 ha
Läge: Centralt i östra delen av Kristianstad
Markägare: kommunen
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Avstånd till tätort: 0
Planeringsstatus: parkmark
Beskrivning: Björkskog med inslag av gran i ett stråk 
i nord- sydlig riktning i Kristianstads östra del. Delar 
av skogen har en ganska vildvuxen karaktär medan 
andra är mer parkartade. Djupa diken går genom och 
i kanterna av skogen som omges av bebyggelse. I sydöst 
fi nns stora ytor av nyplanterad björk-, bok- och ekskog 
på tidigare åkermark. Området har stor betydelse för det 
tätortsnära friluftslivet i östra delen av Kristianstad.
Åtgärder: Säkerställa området i planer

2 Ekenabben
Storlek: ca 15 ha
Läge: S Kristianstad vid Hammarsjön
Markägare: ?

Avstånd till tätort: 500 m
Planeringsstatus: ?
Beskrivning: Fuktiga skogar vid Hammarsjön söder om 

1
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Kristianstad. Skogen består av al, ask och björk med 
inslag av ek på torrare partier. Området nås via gång- 
och cykelvägar från Kristianstad och bostadsområde 
söder om motorvägen som utgör en betydande barriär. 
Parkering fi nns vid ruinerna av större villa och ett antal 
iordningställda stigar med spångar gör området lätt-
tillgängligt. Ett fågeltorn fi nns i södra delen.
Åtgärder: Säkerställa området som naturreservat.

3 Hackarp Tollarp
Storlek: ca 75 ha
Läge: Söder om Tollarp
Markägare: ?
Avstånd till tätort: 1 km
Planeringsstatus: ?
Beskrivning: Varierad skog på Linderödsåsens slutt-
ning söder om Tollarp. En större parkering fi nns i 
anslutning till friluftsgård, skjutbana och ett väl utbygt 
stigsystem med fyra olika motionsspår och ett 2,5 km 

elljusspår. Åsens sluttning innebär varierad topografi  
med utblickar på fl era ställen. Skogen är varierad med 
omväxlande bokskog och granplanteringar. Marken är 
blockrik och relativt mager.
Åtgärder: Området borde skyddas som kommunalt 
naturreservat. Andelen lövskog bör öka.

4 Åhus V
Storlek: ca 20 ha
Läge: Väst Åhus
Markägare: ?
Avstånd till tätort: 200 m
Planeringsstatus: ?
Beskrivning: Medelålders likåldrig tallskog i raka rader 
med relativt lättgången fält- och buskskikt. Bebyggelsen 

expanderar i norr och i väster fi nns öppna sandiga mar-
ker. I söder ligger golfbana och vägen till Åsum. 
Åtgärder: Området bör skyddas i detaljplan.

5 Åhus N
Storlek: ca 75 ha
Läge: N Åhus
Markägare: ?

Avstånd till tätort: 0
Planeringsstatus: ?
Beskrivning: Större tallskogsområde på sandig mark 
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norr om Åhus. Skogen börjar allt mer att delas upp av 
bostadsområden och de rekrativa värdena minskar. Tall-
skogen är relativt lättillgänglig och har stora rekreativa 
värden. Fauna och flora är också värdefull med sällsynta 
växter och fåglar.
Åtgärder: Stora delar av skogen bör säkerställas i plan 
eller som kommunalt naturreservat.

 

4.30 Hässleholms kommun
Hässleholms kommun är Skånes största och ligger delvis 
i södra barrskogsregionen. Tillgången till tätortsnära 
skog är god men vägar, järnvägar och våtmarker utgör 
ofta barriärer som gör det svårt att nå skogarna från 
tätorterna. Hässleholm är huvudorten med ett större 
skogsområde mellan tätorten och Finjasjön. Järnvägen 
utgör en barriär mellan skogen och tätorten. Övriga 
större tätorter är Tyringe, Sösdala, Hästveda, Bjärnum 
och Vittsjö som alla har relativt god tillgång på skog 
inom promenadavstånd.

Skyddsvärda tätortsnära skogar i 
Hässleholms kommun

1 Hässleholm SV
Storlek: ca 300 ha

Läge: SV Hässleholm
Markägare: Staten och kommunen
Avstånd till tätort: 500 m
Planeringsstatus: strövområde
Beskrivning: Sydväst om Hässleholm finns ett större 
skogsområde som tidigare utnyttjades som militärt 
övningsområde. Järnvägen utgör en barriär men 
passager under järnvägen samt gång- och cykelvägar 
gör området relativt lätt att nå från bostadsområden. 
Hässleholmsgården i östra kanten är en viktig angöring 
till området. Här finns motionsanläggning, kafé, res-
taurang, rastplats för skåneleden, stor parkering och en 
flertal motionsspår och elljusspår. Skogen är varierad 
med omväxlande bok, ek, tall, gran och björk med 
inslag av al, fågelbär, hassel m.m.
Åtgärder: Området bör skyddas som kommunalt na-
turreservat.

2 Hässleholm Ö
Storlek: ca 50 ha
Läge: Ö Hässleholm, S järnvägen
Markägare: Kommunen.
Avstånd till tätort: 0
Planeringsstatus: ?
Beskrivning: Området kallas för Linnéängen och består 
av ett blandskogsområde kring en rullstensås och ett 
sandigt höjdområde kring vattentornet i Hässleholm. 
Är delvis ett vattenskyddsområde. I området finns en 
hel del stigar. En skjutbana och järnvägen i norr bidrar 
till störande buller. Området gränsar till bostäder i söder 
och Kringelvägen i väster.
Åtgärder: Området bör säkerställas för friluftslivet.

3 Hässleholm NV
Storlek: ca 50 ha
Läge: NV Hässleholm
Markägare: Staten?
Avstånd till tätort: 0
Planeringsstatus: nog på väg att delvis bebyggas.
Beskrivning: Tidigare övningsområde till nedlagda re-
gementet T4. Området består av glesa blandskogar med 
främst tall och ek med inslag av gran, björk etc. Områ-
det omges av kanaler i söder och öster och genomkorsas 
av flera mindre vägar som ger god tillgänglighet.
Åtgärder: Säkerställa området som kommunalt natur-
reservat.

4 Tyringe
Storlek: ca 100 ha
Läge: Ö och V Tyringe
Markägare: ?
Avstånd till tätort: 0
Planeringsstatus: ?
Beskrivning: Vid Tyringe finns två mycket värdefulla 
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tätortsnära skogar i direkt anslutning till tätorten. I 
öster ligger ett varierat skogsområde med kuperad 
terräng. Ett motionsspår gör området lättillgängligt. 
Skogen består av en blandskog med bok, tall och ek 
med inslag av andra träd. Väster om tätorten ligger 
en hög höjdsträckning med äldre bokskog. Här fi nns 
en hel del död ved och förutsättningar för en rik fl ora 
och fauna. Även här fi nns stigar och motionsspår samt 
fi skedammar i norr.
Åtgärder: Båda områdena bör skyddas som kommunala 
naturreservat.

5 Hästveda
Storlek: ca 20 ha
Läge: Kring sjön i Hästveda
Markägare: Kommunen och privata
Avstånd till tätort: 0
Planeringsstatus: ?
Beskrivning: strandskogar kring sjön väster om samhäl-
let Hästveda. Öster om sjön ligger hembygdsparken 
med en del ekskog ner mot sjön. En gångväg leder 
runt sjön.
Åtgärder: Säkerställa friluftslivet tillgång till strand-
skogarna.

6 Bjärnum
Storlek: ca 30 ha
Läge: Ö Bjärnum
Markägare: Kommunen
Avstånd till tätort: 0
Planeringsstatus: ?
Beskrivning: Mellan samhället och Bjärlången fi nns en 
skogsbevuxen höjdsträckning sydöst om Hembygdspar-
ken. Förekomst  av lunglav. Skogen består främst av 
bokskog med många äldre träd och en hel del död 
ved. I branterna mot sjön går urberget i dagen. En stig 
med bänkar går från hembygdsgården till sjön där det 
fi nns badplats.
Åtgärder: Området bör skyddas som naturreservat.

7 Sösdala
Storlek: ca 10 ha
Läge: V Sösdala
Markägare: Kommunen & privat?
Avstånd till tätort: 500 m
Planeringsstatus: ?
Beskrivning: Området är lättillgängligt genom en mo-
tionsslinga med elljus som går från tätorten i en slinga 
upp till området som består av en trädrik hagmark 
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med angränsande obetade skogspartier. Här fi nns fi na 
ekpartier med vidkroniga träd och inslag med fågelbär 
och tall samt hassel. I nordväst ligger Kronan som är 
en ängsmark med rik fl ora. Parkering fi nns vid slottet 
i Sösdala med anslutande stigar i parken.
 I nordöst ligger Vannaröds Ängskrona som är en 
ängsmark med rik fl ora. Förekomst av fornåkrar. 
Åtgärder: Området bör skyddas som naturreservat.

4.31 Östra Göinge kommun
Östra Göinge kommun är en utpräglad skogsbygd 
i nordöstra Skåne. Huvudorten är Broby och övriga 
större tätorter är Knislinge, Sibbhult och Glimåkra. 
Trots god tillgång till skog i kommunen är det inte 
alltid så lätt för invånarna att nå skogsområden till 
fots då vägar, vattendrag och våtmarker utgör barriä-
rer. Brobys viktigaste tätortsnära skogsområde ligger i 
norr kring det gamla sanitoriet. Knisslinge har ganska 
mycket öppna marker kring tätorten men i nordöst och 
sydväst fi nns två fi na tätortsnära skogar. Sibbhult omges 

av skogsmark men det är trots detta svårt att komma 
ut i skogen på grund av hyggen, våtmarker och andra 
hinder. Nordöst om Glimåkra fi nns ett fi nt tätortsnära 
skogsområde vid Trollabackarna.

Skyddsvärda tätortsnära skogar i 
Östra Göinge kommun

1 Broby norr
Storlek: ca 20 ha
Läge: N Broby
Markägare: ?
Avstånd till tätort: 500 m
Planeringsstatus: ?
Beskrivning: Kring det gamla sanitoriet norr om Broby 
fi nns en varierad skogsmark med blandskog av tall, 
ek, gran, bok, hassel etc. Ett antal strövstigar fi nns i 
området. 
Åtgärder: Området bör säkerställas för det tätortsnära 
friluftslivet och fl er strövstigar och informationsstigar 
ställas iordning.

2 Knislinge NO
Storlek: ca 15 ha
Läge: Nordöst Knislinge vid vattentornet
Markägare: ?
Avstånd till tätort: 0
Planeringsstatus: ?
Beskrivning: Ekskog på sluttningarna av höjd norr om 
Knislinge. Bebyggelsen gränsar i söder, i väster betes-
mark och i norr och öster gränsar golfbanan. Många 
av ekarna är vidkroniga och vittmar om tidigare mer 
öppen hagmarkskaraktär. Flera spontant uppkomna 
stigar fi nns i skogen. Nivåskillnaderna ger fi na utblickar 
över landskapet i öster.
Åtgärder: Säkerställa området i plan eller som reser-
vat.
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3 Knislinge V
Storlek: ca 10 ha
Läge: V Knislinge
Markägare: ?
Avstånd till tätort: 0
Planeringsstatus: ?
Beskrivning: Väster om Knislinge fi nns en skogsklädd 
höjd med fl era forntida gravar. Skogen består av tall-ek-
skog med inslag av gran och bok. Från gravarna erbjuds 
en fi n utsikt över Knislinge. Flera stigar fi nns i skogen 
och ansluter till skola och idrottshall i samhället.
Åtgärder: Området bör säkerställas som naturreser-
vat.

4 Trollabackarna
Storlek: ca 50 ha
Läge: NO Glimåkra
Markägare: privat
Avstånd till tätort: 1 km
Planeringsstatus: ?
Beskrivning: Öster om tätorten vid väg 119 mot 
Lönsboda fi nns en friluftsanläggning, bad och hem-
bygdspark. Skåneleden och en strövstig går norrut till 
Trollabackarna, en hög klipprygg med branta sidor. På 
Trollabackarna fi nns en varierad skog med hällmarkstal-
lar på toppen och rikare lövskog i sluttningarna. I de 
södra delarna fi nns en del granplanteringar och hyggen. 
En lägerplats på Skåneleden fi nns på Trollabackarna.
Åtgärder: Området bör skyddas som naturreservat.

5 Barnens skog Sibbhult
Storlek: ca 20 ha
Läge: V Sibbhult
Markägare: ?
Avstånd till tätort: 0
Planeringsstatus: ?
Beskrivning: Väster och sydväst om Glimåkra fi nns 

skogsområden som utnyttjas flitigt av skolorna i 
Glimåkra. Skogen är främst gran- och tallskog med 
inslag av al och björk på fuktigare partier. Flera hyggen 
och ungskogsbestånd gör stora delar av skogen relativt 
svårtillgänglig.
Åtgärder: Öka tillgängligheten i området med fl er stigar 
och angöringspunkter.

4.32 Osby kommun
Osby kommun ligger längst upp i nordöst i Skåne 
och dominera av skogsmark med gran- och tallskog. 
Lövskog fi nns främst på äldre inägomark kring gårdar 
och byar. Osby är huvudort med Lönsboda som näst 
största tätort. Kring båda tätorterna är tillgången på 
skogsmark god men tillgängligheten är inte alltid så 
bra med barriärer i form av vägar, järnvägar, sjöar och 
våtmarker samt unga och täta ungskogar. På näset i 
södra delen av Osbysjön har kommunen iordningställt 
strövstigar och rastplatser. Hit är det dock ca 3 km från 
centrala Osby. Väster om sjön vid Helgeåns utlopp 
ligger Osby skansar som är ett bokskogsområde och 
skyddat som naturreservat. Hit är det ca 1 km från 
västra delen av Osby.

Skyddsvärda tätortsnära skogar i 
Osby kommun

1 Osby SO
Storlek: ca 50 ha
Läge: SO Osby
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Markägare: ?
Avstånd till tätort: Ca 500 m
Planeringsstatus: ?
Beskrivning: Varierad skogsmark på höjdsträckning 
öster om Osbysjön. Ek, gran och tall dominerar med 
inslag av bok och björk. Här finns även mindre inslag 
av lönn, lind och ask som minner om tidigare lövängs-
bruk. En del intressanta insekter har hittats i området. 
Närheten till tätorten gör att området har stor betydelse 
för det tätortsnära friluftslivet.
Åtgärder: Säkerställa området som kommunalt natur-
reservat.

4.33 Bromölla kommun
Bromölla kommun ligger i Skånes nordöstra hörn på 
gränsen till Blekinge. Kommunen har omfattande 
skogsmark i norraoch östra delen medan den södra är 
mer öppen och övergår i Kristianstadslätten i sydväst. 
Huvudorten är Bromölla med Gualöv, Valje och Näsum 
som övriga större tätorter. Bromölla omges i övrigt av 
Ivösjön i väster och av betesmarker och odlingsmark och 
har skogmark i tre mindre områden intill sjön och längs 
ån söderut vid Årup. Näsum ligger nära Ryssberget och 
Västanåberget med stora skogsområden. Gualöv och 
Valje har sämre tillgång till tätortsnära skogar.

Skyddsvärda tätortsnära skogar i 
Bromölla kommun

1 Årup
Storlek:ca 10  ha
Läge: Söder Bromölla
Markägare: Privat
Avstånd till tätort: 200 m
Planeringsstatus: ?
Beskrivning: Längs Skräbeån norr och söder om herr-
gården Årup finns två skogsområden inom gångavstånd 
från Bromölla. Skogen är varierad med många olika 
trädslag, bland annat flera mycket stora lärkträd och 
bokar. Den nya motorvägen förbi Bromölla utgör en 
barriär mellan tätorten och skogen men har en planskild 
korsning i anslutning till området.
En vandringsled (Lilla Kungsleden) går delvis genom 
området och utmed Skräbeån och förbinder Bromölla 

med havet. 
Åtgärder: Området bör göras mer tillgängligt för fri-
luftslivet och säkerställas för att skydda de gamla träden 
och dess biologiska mångfald. En utvidgning av leden 
har stött på motstånd hos markägaren. Delar av skogen 
bör glesas ut för att ge utrymme till de stora ekarna.

2 Bromölla N
Storlek: 20 ha
Läge: Norr om Bromölla
Markägare: Privat
Avstånd till tätort: 0
Planeringsstatus: Finns med i Grönstruktur- och Över-
siktsplanerna från 2005, men planeras ändå bebyggas 
för att förlänga tätorten norrut.
Beskrivning: Norr om stadsdelen längst i norr i Bro-
mölla finns ett större skogsområde av stor betydelse för 
det tätortsnära friluftslivet. En del spontant uppkomna 
stigar och mindre markvägar gör området tillgängligt. 
En markerad slinga utgår från bebyggelsen. Längst i 
söder finns en lundmiljö med ek och hassel. I övrigt 
dominerar granskog i olika åldrar samt några kalhyg-
gen.
Åtgärder: Ytterligare åtgärder för att främja friluftsli-
vet.

3 Bromölla V
Storlek: 15 ha
Läge: Vid badplatsen V Bromölla
Markägare: ?
Avstånd till tätort: 200 m
Planeringsstatus: Ingår i Grönplanen och ingår f n inte 
i utbyggnadsplaner.
Beskrivning: Längs Ivösjöns strand väster om Bromölla 
vid bad- och campingplatsen finns ett tallskogsområde 
med motionsspår och strövstigar. Området avgränsas 
av järnvägen och industrier i söder.
Åtgärder: Säkerställa friluftslivet tillgång till området.
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