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Inledning 

De nationellt framtagna miljömålen samt generationsmålet ska hjälpa oss att nå ett långsiktligt 
hållbart samhälle. Miljömålen berör frågor om luft, vatten och markanvändning. De handlar om 
livsmiljöer i naturen, i staden och på landsbygden. De tar upp frågor om atmosfären, om klimatet, 
om ozon och om strålning. De handlar om biologisk mångfald, om övergödning och om försurning. 
De behandlar viktiga framtidsfrågor om miljögifter i samhället, om planeringen av samhällets olika 
funktioner, om tillgången på rent grundvatten och de tar upp frågeställningar om marken vi odlar 
för vår livsmedelsproduktion.  

16 nationella miljökvalitetsmål och ett generationsmål 

Det finns 16 nationella miljökvalitetsmål beslutade av Riksdagen: 

• Begränsad klimatpåverkan
• Frisk luft
• Bara naturlig försurning
• Giftfri miljö
• Skyddande ozonskikt
• Säker strålmiljö
• Ingen övergödning
• Levande sjöar och vattendrag
• Grundvatten av god kvalitet
• Hav i balans samt levande kust och skärgård
• Myllrande våtmarker
• Levande skogar
• Ett rikt odlingslandskap
• Storslagen fjällmiljö
• God bebyggd miljö
• Ett rikt växt- och djurliv

Alla de 16 nationella miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som 
miljöarbetet ska leda fram till. För varje miljökvalitetsmål finns en definition beslutad av 
Riksdagen. Miljökvalitetsmålen har sedan genomarbetats, analyserats och definierats på regional 
nivå och även på lokal nivå. Många kommuner har idag antagna lokala miljömål som ligger till 
grund för det lokala miljöarbetet. 

Generationsmålet 

”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där 
de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges 
gränser.” 

Så lyder generationsmålet som ska, som ett inriktningsmål för miljöpolitiken, ge vägledning om de 
värden som ska skyddas och den samhällsomställning som krävs för att den önskade 
miljökvaliteten ska kunna nås. Detta innebär också en ambitiös miljöpolitik i Sverige, inom EU och 
i internationella sammanhang. Generationsmålet är vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i 
samhället.  
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Generationsmålet innebär att förutsättningarna för att lösa miljöproblemen ska vara uppfyllda 
inom en generation och att miljöpolitiken ska inriktas mot att: 

• Ekosystemen har återhämtat sig, eller är på väg att återhämta sig, och att deras förmåga att 
långsiktigt generera ekosystemtjänster är säkrad.  
 

• Den biologiska mångfalden och natur- och kulturmiljön bevaras, främjas och nyttjas på ett 
hållbart sätt. 
  

• Människors hälsa utsätts för minimal negativ miljöpåverkan samtidigt som miljöns positiva 
inverkan på människors hälsa främjas. 
  

• Kretsloppen är resurseffektiva och så långt som möjligt fria från farliga ämnen. 
  

• En god hushållning sker med naturresurserna.  
 

• Andelen förnybar energi ökar och att energianvändningen är effektiv med minimal 
påverkan på miljön. 
   

• Konsumtionsmönstren av varor och tjänster orsakar så små miljö- och hälsoproblem som 
möjligt. 

 

Trelleborgs kommuns miljömålsarbete 

Trelleborgs kommun har ett synnerligen ambitiöst och mångfacetterat miljöarbete som under en 
dryg tioårsperiod tagit avstamp i de nationella miljömålen. Nu behövs lokalt politiskt antagna 
miljömål. Dessa ska utgöra ledstjärna i det fortsatta arbetet för att ytterligare förhöja kvalitén och 
effektiviteten i kommunens miljöarbete för en hållbar utveckling. 

Miljökvalitetsmålen har grupperats inom olika ämneskategorier. Syftet med grupperingen är att ge 
en tydlig struktur till helheten, skapa bättre överblick och därmed förenkla arbetet med att 
formulera de lokala målen och sedan att arbeta vidare för att nå dem. 

Miljömål som på olika vis hör samman lite tydligare än andra är grupperade tillsammans och 
kommuniceras tillsammans. Det måste dock poängteras att alla miljömål på olika sätt i olika frågor 
berör varandra och hänger ihop kors och tvärs och att upprepningar därför kan förekomma i de 
olika underlagsdokumenten. Ofta förekommer hänvisningar till andra delar i programmet. 

För att ge Trelleborgs kommuns miljömålsarbete en större bredd och ett tydligare 
ställningstagande för en hållbar utveckling även utanför Trelleborgs kommun har ett helt nytt 
miljökvalitetsmål formulerats, ”Etiskt och ekologiskt handlande”. Detta nya miljökvalitetsmål 
bildar tillsammans med ”Begränsad klimatpåverkan” och ”Skyddande ozonskikt” ämneskategorin 
”Globalt ansvarstagande”. Det är viktigt att visa att även frågor på det lokala planet har en påverkan 
globalt.  

Samtliga ämneskategorier har på olika sätt kopplingar till folkhälsoarbetet och till de nationella 
folkhälsomålen. Detta kan på flera sätt utläsas i de nationella miljökvalitetsmålen och i de 
föreslagna lokala miljömålen för Trelleborgs kommun. I vissa av de föreslagna lokala miljömålen är 
kopplingen till folkhälsoarbetet tydligare än i andra.  

”God bebyggd miljö” är ett nationellt miljökvalitetsmål som består av många olika frågeställningar 
som påverkar samhällets bebyggda och planerade miljöer. Eftersom detta miljömål i sig är så 
omfattande, lite speciellt och olikt från de andra, med sin tydliga koppling till kommunens arbete 
med samhällsplanering, gjordes bedömningen att strukturen blir tydligast om detta 
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miljökvalitetsmål själv får utgöra en egen ämneskategori. Miljökvalitetsmålet ”Storslagen fjällmiljö” 
bedöms som ointressant för regionen och utgår därmed även för Trelleborgs kommun.   

De olika ämneskategorierna i Trelleborgs kommuns miljömålsprogram 2013 – 2020 är:  
”Hav och inlandsvatten i balans”, ”Natur och landsbygd i levande mångfald”, ”Giftfri och god 
livsmiljö”, ”Globalt ansvarstagande” och ”God bebyggd miljö”. Grupperingen av miljökvalitetsmålen 
är följande: 

 

 

”Hav och inlandsvatten i balans”  Hav i balans samt levande kust och skärgård  
Ingen övergödning  
Myllrande våtmarker  
Levande sjöar och vattendrag 
 

”Natur och landsbygd i levande mångfald”  Ett rikt odlingslandskap   
Ett rikt växt- och djurliv 
Levande skogar 

 
”Giftfri och god livsmiljö” Giftfri miljö  

Frisk luft    
Grundvatten av god kvalitet  
Bara naturlig försurning  
Säker strålmiljö     
 

”Globalt ansvarstagande”  Begränsad klimatpåverkan 
    Skyddande ozonskikt 
    Etiskt och ekologiskt handlande 
 
”God bebyggd miljö”   God bebyggd miljö 
 

 

  

”Natur och landsbygd i levande mångfald” 

De lokala miljömålen inom ”Natur och landsbygd i levande mångfald” har fastställts och antagits av 
Trelleborgs Kommunfullmäktige enligt beslut 26 januari 2015. 

För alla miljökvalitetsmål inom kategorin ”Natur och landsbygd i levande mångfald” finns 
framtagna formulerade lokala miljömål för Trelleborgs kommun. De flesta lokala miljömålen har 
formulerats på ett konkret sätt medan andra lokala miljömål har fått en mera övergripande 
formulering. De flesta miljömålen är tidssatta, vanligen till år 2015 eller till år 2020.  

Ett resonemang kring och ett underlag till de föreslagna lokala miljömålen finns att hitta i 
underlagsdokumentet. Underlagsdokumentets funktion är att ge en avgränsad nulägesbild för 
Trelleborgs kommun inom vart och ett miljökvalitetsmål. 
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Den redan befintliga underlagsinformationen, som vid ett tidigare skede tagits fram av kommunen 
kring de aktuella miljökvalitetsmålen på ett lokalt plan, har uppdaterats, analyserats och 
aktualiserats. Inaktuell information har strukits och viktig ny information har arbetats in i 
underlagsdokumentet. 

 

Arbetet med framtagning av underlagsdokumentationen samt formulering av föreslagna lokala 
miljömål har skett i en arbetsgrupp bestående av tjänstemän från avdelningarna Hållbar Utveckling 
och Miljöavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen. Vid behov har specialkompetens tillfrågats 
förvaltningsöverskridande.  

Miljömålsprogrammet sträcker sig fram till år 2020. Flertalet av de lokala miljömålen är mätbara 
och tidssatta redan till år 2015. Detta gör att det är mycket lämpligt att efter år 2015 göra en 
lägesavstämning, för att se hur långt kommunen kommit i arbetet med att nå målen. Efter år 2020 
görs en total utvärdering av hela Trelleborgs kommuns miljömålsprogram. 

Miljömålens underlagsdokument och Trelleborgs kommuns antagna lokala miljömål finns 
tillgängliga på kommunens hemsida varifrån de även kan laddas ner. 

 

 

Per Arne Johansson, Frida Lindkvist 
 och Maria Adolfsson m.fl. 

Miljöavdelningen / 
 Hållbar Utveckling 

Samhällsbyggnadsförvaltningen    
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Ett rikt odlingslandskap 
 
 
 
 

 
 
 
Riksdagens definition 
 
”Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och 
livsmedelsproduktion skall skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och 
kulturmiljövärdena bevaras och stärks.”  
 
Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation.  
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Miljömålsprogram 2013 – 2020 
 

LOKALA MILJÖMÅL – 

Ett rikt odlingslandskap 
 
1 – Trelleborgs kommun ska på ett hållbart sätt hushålla med naturresurser 
Trelleborgs kommun ska samverka både externt och internt för att värdefulla naturresurser i 
odlingslandskapet, både lokalt och regionalt, ska användas på ett hållbart sätt för att trygga 
kommande generationers behov och livskvalitet. Se sida15.  
 
2 – Förutsättningar för småbiotoper och hög biologisk mångfald i odlingslandskapet  
ska förbättras 
Informationsinsatser för att öka och gynna biologisk mångfald i odlingslandskapet ska ske 
kontinuerligt. Odlingslandskapets biologiska mångfald berikas bland annat genom anläggande av 
våtmarker, terrassering av åkanter och anläggande av trädbevuxna kantzoner längs med vattendrag. 
Förutsättningarna för bevarande och nyskapande av småbiotoper och hög biologisk mångfald i 
odlingslandskapet ska ha förbättrats och visat resultat till år 2020. Se sida 19.  
 
3 – Fortsatt utveckling av värdefulla kulturmiljöer 
Kulturarvet i Trelleborgs odlingslandskap skall kunna upplevas och förstås och hotade  
kulturmiljöer skall skyddas och bevaras. Se sida 12 och 23. 
 
4 – Andelen ekologiskt odlad mark ska öka i Trelleborgs kommun 
Till år 2020 ska andelen ekologiskt odlad mark femdubblas och uppgå till minst 5 % av den totala 
odlade åkermarken i Trelleborgs kommun. Den åkermark som ägs och utarrenderas för odling av 
Trelleborgs kommun ska så långt möjligt brukas enligt ekologiska metoder. Till år 2020 är målet att 
50% av kommunens mark ska brukas ekologiskt. Se sida 17. 
 
 
 
 
  

8 
 



 

Det rika odlingslandskapet  
 
Landsbygden ger en mängd miljönyttor som t ex produktion av livsmedel, upplevelser, förnybar 
energi och mycket mer. Genom en god förvaltning och utveckling av landsbygdens nyttor säkerställs 
att landsbygden fortsatt kan användas som en tillgång även för kommande generationer.  
 
En hållbar landsbygd innebär att utvecklingen och förvaltningen av landsbygden ska tillfredställa 
dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredställa sina behov. På 
landsbygden och inte minst på Trelleborgs slätter finner vi många naturresurser, utmaningen vi står 
inför är att få dem att räcka till både idag och imorgon. För att klara det krävs gemensamma mål och 
en ständig förbättring och utveckling av såväl verksamheter som omgivning. 
 
 
Odlingslandskapet 

Människans brukande av jorden har format det skånska landskapet under årtusenden. Arter har efter 
hand vandrat in och anpassat sig genetiskt till rådande förhållanden. För många växter är den hävd 
som bete och slåtter utgör avgörande för möjligheten att konkurrera med mer starkväxande arter och 
många djur använder odlingslandskapet för sitt sökande efter föda. Men för att kunna trivas i det 
homogena, öppna jordbrukslandskapet behöver djuren den variation och det skydd som småbiotoper 
som åkerholmar, stenmurar, rösen, dikesrenar, betesmarker och ängar utgör – sådana det fanns gott 
om i det gamla jordbrukslandskapet. Rationaliseringen och mekaniseringen av jordbruket har lett till 
att småbiotoper på många platser i odlingslandskapet har försvunnit. Förutsättningarna för bevarande 
av biologisk mångfald och kulturhistoriska värden har på så vis avsevärt försämrats. 
 
 
Kulturhistoria 
Dagens odlingslandskap är ett utpräglat kulturlandskap där människan och betesdjuren styrt 
utvecklingen och utseendet. Kunskapen om kulturlandskapets utveckling är mycket viktig för 
förståelsen av naturmiljöns gestaltande och behov av skötsel. Nästan all naturmiljö i södra Sverige är 
kulturpåverkad. Många av våra mest artrika och uppskattade naturtyper är ett resultat av tidigare 
generationers brukningsformer och dessa naturtyper kräver vård och skötsel för sin fortlevnad. För 
att skapa förståelse för människans del i odlingslandskapets utveckling är det viktigt att spår av forna 
tider bevaras. Det kan vara fornlämningar som bronsåldershögar, megalitgravar och kalkugnar, men 
också stengärdsgårdar, gränsvallar, fägator, vägar, kvarnar och andra byggnader. Även spår och former 
av äldre markanvändning såsom gamla utmarker, översilningsängar, slåtterängar, hamlade träd, 
betade strandängar och trädesåkrar måste bevaras för de kulturhistoriska värden de har samtidigt som 
de är livsmiljöer för en stor och viktig artrikedom av flora och fauna. Man är idag mån om att inte 
enbart vårda och bevara enskilda fornlämningar och byggnader utan värnar om bevarandet av samlade 
miljöer där både natur- och kulturmiljö samspelar i en värdefull helhet. 
 
 
Hot och utmaningar för det rika odlingslandskapet 
 
Utdikning och uppodling av betesmark 
Den omfattande utdikningen i Sverige under 1800-talet och första hälften av 1900-talet innebar att 
mycket ny jordbruksmark skapades. Detta var en förutsättning för att kunna föda den växande 
befolkningen, men det skedde på bekostnad av småvatten och framför allt fuktiga mad- och 
ängsmarker – miljöer som är mycket rika avseende både flora och fauna. I början av 1800-talet 
brukades i Sverige ca 0,85 miljoner hektar åker. År 1930 var åkerarealen uppe i 3,80 miljoner hektar – 
en ökning med nästan 450 %. En stor andel av betesmarkerna odlades också upp. Idag återstår endast 
10-12 % av de 2 miljoner hektar naturbetesmark som nyttjades i mitten på 1800-talet. Ängsmarkerna 
är försvinnande få i dagens jordbrukslandskap. I den senaste inventeringen noterades 7 000 hektar 
värdefull ängsmark i landet. Detta kan jämföras med en uppskattad areal ängsmark på 1,5 miljoner 
hektar i slutet av 1800-talet.  
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Nedläggning 
Sveriges åkerareal har sedan kulmen på 1930-talet åter minskat och uppgick år 2000 till drygt 2,2 
miljoner hektar. De senaste trettio åren har andelen åkermark minskat med i genomsnitt 10 900 
hektar per år. Totalt under 1900-talet minskade Sveriges åkermarksareal med en miljon hektar, eller 
ungefär en fjärdedel. Det är i första hand de småskaliga jordbruken i skogs- och mellanbygderna som 
läggs ner. Tillsammans med den snabba specialiseringen och ökade stordriften inom jordbruket 
innebär detta ett tydligt hot mot odlingslandskapets natur- och kulturvärden. Förlust av arealer av 
vissa biotoper på grund av igenväxning och igenplantering av betesmark, äng och åker samt minskat 
bete, är de i särklass viktigaste skälen till att jordbrukslandskapets mångfald minskat under 1900-
talet. 
 
 
Exploatering 
Ett annat hot mot odlingslandskapets naturresurser och värden är exploateringen av god 
jordbruksmark. När bebyggelse och vägnät i jordbruksintensiva områden byggs ut är det ofta på 
bekostnad av högklassig jordbruksmark. Åkermarken är en ändlig resurs och i och med 
exploateringen förbrukas dess värde för biologisk produktion. Idag utgör odlingslandskapet 8 % av 
Sveriges yta. Andelen av Skånes areal som utgörs av tätort har sedan 60-talet mer än fördubblats, från 
20 000 hektar år 1962 till 40 000 hektar år 2000. Därigenom har 13 000 hektar av Skånes mest 
värdefulla åkermark exploaterats för utbyggnad. Mycket mark användes t.ex. till byggandet av 
miljonprogrammet under 1970-talet, och de villaområden, golfbanor m.m. som under senare 
decennier har byggts upp har tagit än större arealer i anspråk. Idag exploateras ungefär 600-700 hektar 
jordbruksmark om året för bebyggelse och anläggningar i Sverige. De tre vanligaste skälen till att 
jordbruksmark exploateras idag är i fallande ordning byggande av småhus, flerbostadshus och 
industri- och företagsetableringar. 
 
 
Bekämpningsmedel och konstgödsel 
De kemiska växtskyddsmedlen har allt sedan 1940- och 1950-talen bidragit till en betydande ökning 
av världens livsmedelsproduktion med större skördar och inte minst en ökad odlingssäkerhet. 
Kemiskt växtskydd är fortfarande viktigt inom jordbruket. 
 
Det stora genombrottet för konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel i jordbruket på 1950-talet 
förändrade ytterligare förutsättningarna för djur och växter i odlingslandskapet. Konstgödning av 
betesmarker för ökad produktion har på många håll utarmat den biologiska mångfalden. Kemiska 
bekämpningsmedel sprids också vidare från åkrarna till omkringliggande vattendrag och sjöar, där 
många arter är mycket känsliga för kemiska föroreningar. I Sverige och övriga EU-länder har de 
farligaste och mest långlivade substanserna bytts ut mot sådana som bryts ner lättare och därför inte 
finns kvar i miljön lika länge. Det är inte ovanligt att de ”moderna” substanserna har en högre akut 
giftighet än många av de gamla, mer långsamt nedbrytbara bekämpningsmedlen, exempelvis DDT.  
 
Med nuvarande kunskap är det inte möjligt att helt komma bort från kemikalier inom växtodlingen 
om samma avkastning ska uppnås, eller att åstadkomma teknik som helt förhindrar spridning och 
effekter i miljön av de medel som används. I ett längre perspektiv (en generation) strävar dock 
samhället mot genomgripande förändringar för att komma bort från det kemikalieberoende som 
livsmedelsproduktionen nu vilar på. I miljömålet ”Giftfri miljö” står bl.a. att för att uppnå målet ska 
halterna av naturfrämmande ämnen vara nära noll och deras påverkan på människors hälsa och 
ekosystemen vara försumbar. Detta förutsätter insatser för att utveckla och implementera alternativ 
till kemisk bekämpning.  
 
Användningen av växtskyddsmedel i Sverige är dock liten jämfört med många andra länder, men det 
finns stora regionala skillnader inom Sverige. Användningen av växtskyddsmedel i Skåne län utgör 
exempelvis över 50 procent av den totala mängd som används i Sverige. Miljöövervakningen visar att 
ett flertal bekämpningsmedel ofta återfinns samtidigt i vattendrag som rinner genom 
jordbruksbygder. Två eller fler kemikalier kan ibland samverka så att effekten av kemikalierna blir 
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större än den dubbla. Fortfarande vet vi väldigt lite om hur bekämpningsmedel samverkar med 
varandra eller motverkar varandra i vattenmiljön.  
 
Problemen med användningen av kemiska bekämpningsmedel behandlas vidare i miljökvalitetsmål 
Giftfri miljö, i miljömålsprogram del 3, ”Giftfri och god livsmiljö”, och effekterna av användningen av 
konstgödsel behandlas i miljökvalitetsmål Ingen övergödning, i miljömålsprogram del 1, ”Hav och 
inlandsvatten i balans”. 
 
 
Djurhållning 
Sveriges odlingslandskap är starkt präglat av djurhållningen. Ca 70 % av åkerarealen används för att 
odla vallgräs och säd som foder till djuren. Dagens produktionssystem, med krav på snabbväxande 
djur, leder till att många lantbrukare föredrar det näringsrika vallbetet framför att låta djuren beta i 
naturbetesmarker eller hämta foder från slåtterängar. Detta påverkar även det vilda djurlivet knutet 
till hävdade naturmarker. 
 
Konsumtionsmönster och politiska beslut har en stor inverkan på betesdjursdriften. Från början av 
1950-talet fram till 1980-talet ökade produktionen av nötkött med ca 25 %. Under samma period 
ökade produktionen av griskött med över 90 %. Produktionen av fjäderfäkött var i början av 2000-
talet ca 7 gånger större än i början av 1950-talet. Produktionen av både gris- och nötkött har därefter 
minskat med ca 10 % sedan 1980-talet. Produktionen av får- och lammkött minskade kraftigt under 
första hälften av 1900-talet, men har sedan 1960-talet börjat stiga igen. Den nuvarande trenden är 
däremot en minskning av antalet nötkreatur, framför allt mjölkkor, samt en minskning av antalet 
svin, medan antalet fjäderfä, får och hästar ökar. Från år 2000 till år 2006 minskade antalet nötdjur i 
Sverige med ca 94 000 djur, vilket motsvarar 5,6 % av beståndet år 2000.  
 
 
Inhemska husdjursraser och kulturväxter 
Det är inte bara de vilda djuren i jordbrukslandskapet som hotas – också flera av de inhemska 
kulturväxterna och lantraserna riskerar att försvinna i konkurrensen med mer högavkastande sorter 
och raser. En lantras kan definieras som en husdjursras som har funnits så länge i ett område att den i 
många avseenden har blivit genetiskt anpassad till den lokala miljön, t.ex. vad gäller klimat, 
sjukdomar, skötsel och människans krav på djurets prestation och utseende. En genuin lantras har 
alltså inte blivit selekterad genom medveten avel i syfte att motsvara en skriven och fastställd 
rasstandard. Av genuina lantraser återstår i Sverige idag bara ett fåtal små populationer. De mest 
värdefulla för regionen är göingeget, åsbohöns, blommehöns, skånegås och linderödssvin. 
 
Även våra gamla, inhemska kulturväxter är resultatet av en lång tids odling och urval, som resulterat i 
sorter genetiskt anpassade till vårt klimat. Detta arbete har fortgått på ett alltmer målmedvetet sätt 
inom växtförädlingen sedan slutet av 1800-talet. Med begreppet kulturväxter avses inte bara om arter 
som vete, potatis, korn och betor, utan också om t.ex. frukter, bär, nötter, medicinalväxter och 
prydnadsväxter. Hotade sorter finns inom alla odlade växtgrupper, några exempel på jordbruksgrödor 
är spånadslin, bovete och rovor. Alla de lokala växtsorter som odlats för husbehov i generationer, av 
kanske bara en familj, utgör tillsammans en enorm växtgenetisk och kulturhistorisk resurs. Den 
genetiska variation som lantraser och inhemska kulturväxter utgör är viktig att bevara för att 
säkerställa goda möjligheter för framtida avel och förädling, samt som en del av vårt kulturarv.  
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Trelleborgs kommun i ett kulturhistoriskt  
värdefullt landskap 
 
Trelleborgs kommun utgör ett kulturlandskap vars utveckling från förhistorisk till modern tid ofta är 
tydligt avläsbar i landskapet; dels i dess äldre skede med en mångfald av fornlämningar, slingrande 
vägar, byar och kyrkor, dels det av enskiftet skapade landskapet med ensamgårdar och rätvinkliga 
vägar. Det skånska landskapet är fullt av fysiska lämningar efter människans aktiviteter och dessa 
spår är viktiga att bevara så att vi och kommande generationer ska kunna förstå områdets utveckling. 
Många lämningar utgör också viktiga småbiotoper i odlingslandskapet. Då Trelleborgs kommun under 
en lång tid varit ett attraktivt jordbruksområde, med nästan total uppodling, har många av de fasta 
fornlämningarna odlats bort. Trots detta är lämningarna talrika och i snart sagt varje gård finns större 
eller mindre samlingar av flint- och stenyxor. 
 
 
De första boplatserna 
Sydvästra Skåne hör till de först bebodda områdena i vårt land. Alltsedan inlandsisens 
tillbakaträngande har det varit attraktivt att bosätta sig här; klimatet och naturen var redan under 
samlar-jägarstenåldern så gynnsamt att man kunde ha permanenta boplatser i området. En sådan 
boplats, 7000 år gammal, har undersökts i kustbandet vid Skateholm och det har visat sig att man levt 
här under en period av 1000 år. Man har också hittat ett hundratal gravar efter denna befolkning. 
Gravarna var mycket välbevarade och de har gett mycket information, både om tiden och hur livet en 
gång levdes. 
 
Först när jordbruk och boskapsskötsel alltmer vann insteg övergavs de lätta sandjordarna till förmån 
för leriga områden. Hela Söderslätt är mer eller mindre fyllt av boplatser från olika tider. De flesta är 
dock helt och hållet dolda under markytan.  Under matjorden syns dock lämningar efter hus och 
avfallsgropar, härdar och ugnar, staket mm.  
 
Andra lämningar i jorden är offer- och skattfynd. Föremål som vid en historisk tid offrats finner man 
ofta i gamla våtmarksområden. Åmossarna är, som man känner till, den mest kända offerplatsen i 
kommunen. Våtmarken har använts som offerplats såväl under stenålder som under bronsålder. 
Skattfynden är avsiktligt gömda och består av både brons och silver, i form av mynt, smycken och 
råmaterial. Ett av de mera speciella fynden kring våtmarken är ett krumsvärd från den äldre 
bronsåldern.  
 
En annan kategori fornlämningar är runstenarna. Dessa restes under vikingatidens slutskede, det vill 
säga senare delen av 900-talet och en bit in på 1000-talet. De placerades ofta invid broar eller 
vadställen. Av de runstenar som idag är kända i Trelleborg, står dock ingen på ursprunglig plats. 
Tullstorpsstenen som idag står rest på Tullstorps kyrkogård, hör till Nordens förnämligaste runstenar 
och visar, förutom runor, såväl ett ståtligt gripdjur som ett sköldbehängt vikingaskepp. 
 
 
Gravlämningar 
Runt 4000 f.Kr. började landskapet öppnas upp och en primitiv agrarekonomi skapades med 
boskapsskötsel som kompletterades med ett vandrande åkersystem och runtflyttande av boplatser. 
Bondestenålderns stenkammargravar (megalitgravar) kan då ha verkat som fasta hållpunkter i bygden. 
I kommunen finns ett 20-tal olika megalitgravar, de flesta längs motorvägen Trelleborg – Malmö, 
invid Dalköpingeån, samt i närheten av Östra Torp. En annan intressant lämning är bronsålderns 
gravhögar, vilka finns i stor mängd, ibland en och en, andra gånger i större samlingar som exempelvis 
i Steglarp och Gylle. 
 
En intressant lämning är höggravfältet vid Albäck. Här har människor begravts under nästan hela 
järnåldern (500 f.Kr. till 1000 e.Kr.). Gravskicket har under denna tid varierat och här finns förutom 
högbegravningar även flatmarksgravar och brandgravar.  
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Trelleborgs stad 
Trelleborgs stadsområde blev befolkat första gången under senare delen av järnåldern. Mot slutet av 
600-talet breder en bebyggelse ut sig längs strandvallen och blir snabbt tämligen omfattande. Kring år 
900 försvinner denna bebyggelse och ett flertal byar byggs upp i en krans norr om staden. Invid den 
stadens tidigare bykärna uppförs småningom en cirkulär ringborg av Trelleborgstyp. Ringborgen byggs 
troligen under senare delen av 900-talet och den består av kluvna stockar. Borgen blev inte långlivad 
och det finns inga spår av bebyggelse i Trelleborg från 1000- och 1100-talen. Först under 1200-talet 
återbebyggs området och Trelleborgs stad grundas.  
 
 
Byarna 
Kring år 1000 etableras en mängd byar på sina nuvarande platser runt om i hela kommunen vid denna 
tid. Tidigare hade byarna flyttat runt inom ett begränsat område – när marken efter 100-200 år var 
utarmad var det dags att flytta. En kraftig folkökning, tekniska förbättringar inom jordbruket och nya 
odlingssystem resulterade i det Söderslätt som sedan levde kvar fram till 1800-talets början, d.v.s. ett 
jordbrukslandskap med stora spannmålsproducerande byar. I slättbyarna bedrevs övervägande 
treskiftesbruk, där varje år en av tre vångar låg i träda och användes för bete. Åkermarken 
dominerade men det fanns också mycket ängsmark; utmarkerna utgjordes främst av kustens 
strandängar. Ensamgårdarna var mycket få. I genomsnitt rymde byarna 14-15 gårdar, men det fanns 
också byar som Maglarp och Gislöv med ett 30-tal gårdar. Åkermarken låg samlad närmast byn och 
längre ut tog betesmarken vid. Många av slättens vindlande vägar går tillbaka till denna tid, men en 
hel del är faktiskt betydligt äldre än så. 
 
 
Kyrkor 
I samband med den omfattande bybildningen uppfördes även ett stort antal kyrkor. Till en början 
byggdes de i trä, men under 1100-talet blev sten ett vanligt byggmaterial. Flera av dessa kyrkor finns 
ännu kvar, om än delvis till- och ombyggda. Vid slutet av 1100-talet började man använda tegel vid 
kyrkobyggena. Gislövs och Maglarps gamla kyrkor hör båda till landets allra äldsta tegelkyrkor. 
Kyrktätheten är unik på Söderslätt och visar på både en väldig befolkningstäthet och en särdeles god 
åkerjord. Kyrkorna ligger med en till två kilometers mellanrum och nästan var man än står, kan man 
se åtminstone en handfull kyrktorn. Förutom kyrkorna är vallarna utmed sockengränserna ett 
påtagligt och värdefullt minne från denna tid. 
 
 
Medeltida gårdar 
Ärkestiftet (kyrkan) var den dominerande jordägaren i flertalet byar under medeltiden. Näsbyholm 
fungerade t.ex. som ett av ärkebiskopens fasta hus i landskapet – rester av såväl den högmedeltida 
som den senmedeltida ärkebiskopsgården kan finnas kvar i anslutning till nuvarande Näsbyholms 
gård. Flertalet adliga huvudgårdar i kommunen är kända ända från medeltiden som säte för riddare, 
t.ex. Markie gård och Stora Jordberga. Bland områdets medeltida väpnargårdar kan nämnas Klagstorp. 
Även spår av ett antal nedlagda väpnargårdar finns kvar i kommunen, t.ex. Svenstorps herregård, där 
rester av vallgravsanläggningen ännu kan beskådas. 
 
 
Skiftesreformerna 

Århundradena gick med arvsskiften och försäljningar som splittrade ägorna. På 1700-talet började de 
små åkertegarna bli närmast omöjliga att bruka. Storskiftet och det därpå följande enskiftet i början av 
1800-talet, innebar stora förändringar av landskapsbilden. Gårdarna flyttades ut från byarna, endast 
fyra till fem gårdar lämnades kvar i varje by. Istället fylldes landskapet med gårdar och en mängd nya 
rätvinkliga vägar lades ut mellan åkerstyckena. De stora sammanhängande betesmarkerna kom att 
odlas upp. Byarna utarmades delvis av enskiftet och några byar kom att försvinna helt. De flesta 
repade sig dock ganska snabbt genom att tomrummen fylldes av gatehus. Under 1800-talet spred sig 
också en ny kyrkobyggnadsperiod. De gamla kyrkorna ansågs vara för små, för mörka och helt enkelt 
omoderna. Ett antal medeltida bykyrkor kom att rivas för nya ”katedraler”. 
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Industrialisering 

Under den senare delen av 1800-talet skedde stora förändringar i kulturlandskapet i och med den 
industriella epokens inträde. Med början på 1870-talet färdigställdes järnvägen mellan Trelleborg och 
Lund. Snart kom också sträckorna Trelleborg-Malmö via Vellinge och Trelleborg-Malmö via Arrie 
liksom Trelleborg-Rydsgårdbanan. Vid järnvägen uppstod nya samhällsbildningar och därtill 
livsmedelsindustrier och serviceverksamhet med anknytning till jordbruksnäringen. 
 
Efter andra världskriget kom jordbrukets tekniska modernisering igång med sammanslagningar till 
större och mer rationellt brukade enheter. Staden Trelleborg och andra tätorter fortsatte att 
expandera med allt större industrianläggningar, vägar och småhusbebyggelse. 
 
 
Nutid 
Landskapet i Trelleborgs kommun är fortfarande präglat av sin historia. Från allra äldsta stenålder har 
vi inga ovan mark synliga strukturer i landskapet men från bondestenålder har vi olika typer av 
megalitgravar och säkert har en hel del av vårt befintliga vindlade vägsystem anor ändå ifrån 
stenålderns kostigar. Bronsåldern är rikligt representerad med ett stort antal gravhögar, ofta belägna 
så att de är väl synliga i landskapet. Byarna och kyrkorna representerar vikingatid och tidig medeltid 
medan det utspridda gårdslandskapet och rätvinkliga vägar kom till efter enskiftet, under 1800-talets 
första hälft. Flertalet gårdar är ännu traditionellt kringbyggda, vitkalkade och försedda med en mindre 
parkanläggning till trädgård. Vägar, alléer liksom jordvallar finns kvar i stor mängd och de senare är i 
många fall ännu trädkantade. Strandängarna betas i viss utsträckning fortfarande. I kommunen finns 
också sex väderkvarnar bevarade, såväl stubbamöllor som holländare, en del av dessa är byggda redan 
på 1600-talet. En annan lämning som både känns nära och avlägsen är de vackert och omsorgsfullt 
utformade transformatorstationerna som vi ännu har kvar en del av. 
 
En stor förändring vi nu står inför är uppförandet av stora elementbyggda maskinhallar i anslutning 
till gårdarna. Även en del siloanläggningar avviker i skala och utformning jämfört med den äldre 
bebyggelsen, men i övrigt är gårdarna och gatuhusen i byarna en relativt intakt och oerhört värdefull 
del av landskapet. 
 

 
 
Bild 1. Skymning över odlingslandskapet norr om Västa Vemmerlöv. Foto: Maria Adolfsson.  
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Trelleborgs kommun i ett rikt odlingslandskap med 
höga natur- och kulturmiljövärden 
 
Fram till skiftesreformerna på 1700- och 1800-talen dominerades Trelleborgs slättbygd av 
skottskogar, betesmarker och ängar. Efter enskiftet påbörjades en omfattande förändring som fortsatt 
fram till våra dagar genom att bysamhällen splittrats och ängs- och betesmarker odlats upp. Från 
mitten av 1800-talet skedde omfattande utdikningar för att få mer åkermark och i början av 1900-talet 
var redan stora delar av kommunen helt uppodlade. Rationaliseringen och specialiseringen har sedan 
gått fort och många kulturhistoriskt viktiga element och värdefulla naturtyper har odlats bort och 
försvunnit. 
 
Det finns ca 350 lantbruksföretag i Trelleborgs kommun (år 2010). Jordbruket i kommunen är 
fokuserat på växtodling, framför allt av spannmål som vete och korn, sockerbetor och rapsodling. I 
kommunen finns det även ett par större gårdar med djurhållning som svinproduktion och 
fjäderfäproduktion. Antalet betesdjur är få även om hästhållningen är på stadigt uppgående. Den 
ekologiska produktionen är också den liten, även på den jordbruksmark som kommunen själv äger. 
 
 

Markanvändning och naturresurser 
 
Landarealen i Trelleborgs kommun uppgår till 34 120 hektar. Större delen av kommunen tillhör 
Söderslätt med ett utpräglat och relativt flackt jordbrukslandskap och enligt den naturgeografiska 
regionindelningen i Norden tillhör dessa delar region 6, Sydvästra Skåne. Norrut i kommunen tar det 
skånska backlandskapet vid med en varierad topografi. Det tillhör naturgeografisk region 7, Skånes 
sediment- och horstområden. De lösa jordlagren inom kommunen domineras av mäktiga lerjordar där 
moränlera är den vanligaste jordarten. Ler- och kalkhalten varierar men är i allmänhet hög. 
 
 

 
Karta 1. Markanvändningen i Trelleborgs kommun.  
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Nästan 82 % av kommunens totala landareal, 28 140 hektar, är jordbruksmark, 14 % är bebyggd mark, 
2 % våtmark, 1 % skog och 1 % övrig mark, se karta 1. Trelleborgs kommun har den störta andelen 
jordbruksmark bland samtliga kommuner i Sverige. Den totala arealen ängs- och betesmark är 470 
hektar, d.v.s. endast 1,7 % av kommunens totala jordbruksareal. En femtedel av kommunens totala 
landareal är klassad som riksintresse för naturvården (se vidare under Naturvärden). 
 
Jordbruksmarken i Trelleborgs kommun är intensivt uppodlad. Jordbruksmarken tillhör Europas bästa 
och så gott som hela kommunen omfattas av områden med åkerklass 8-10. Detta är en mycket viktig 
naturresurs att ta väl hand om. Den lägsta klassen på kommunens jordbruksmark är 4, men det rör sig 
endast om mindre arealer längs kusten i öster, se karta 2. Enligt EUs klassifikations-system som 
baserar sig på produktionsnivå, tillhör hela Trelleborgs kommun zon 1. Det är denna klassificering 
som styr hur mycket lantbrukarna i olika delas av landet får i EU-stöd. 
 
 
 

 
 
Karta 2. Klassning av jordbruksmark inom Trelleborgs kommun. 
 
 
 
Kommunalt ägd jordbruksmark 
 
Trelleborgs kommun äger i dag 620 hektar jordbruksmark, vilket motsvarar 2 % av den totala arealen i 
kommunen. Syftet är att ha mark i beredskap för framtida exploateringsbehov. All denna mark 
utarrenderas idag med arrendestorlekar mellan 0,15 och 55,8 hektar. Av de utarrenderade arealerna 
tillhör 563 hektar åkerklass 10, 23 hektar är av klass 9 och 21 hektar är ängs- och betesmark. Endast 
21 hektar brukas för ekologisk odling. Detta är knappt 3,5 % av den mark som Trelleborgs kommun 
äger. 
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Exploatering av jordbruksmark 
 
Exploateringstakten för åkermark i Skåne har ökat de senaste åren och det är de bästa jordarna som 
exploateras snabbast. Mellan åren 2002 och 2004 exploaterades 663 hektar åkermark i Skåne, vilket 
motsvarar 0,14 % av den totala arealen åkermark i Skåne år 2001 (457 454 hektar). Drygt hälften, 382 
hektar, tillhörde klass 10. Planeringsansvaret för hushållande med jordbruksmark ligger hos 
kommunerna. Nästan hälften av utbyggnadsarealerna i de skånska kommunernas översiktsplaner 
utgörs av åkermark, vilket innebär att nästan 9 000 hektar åkermark kan komma att exploateras i 
Skåne de närmaste 20-30 åren, ej medräknat utbyggnad av vägar och järnvägar. 
 
Trelleborgs stad har de senaste decennierna vuxit kraftigt, framför allt norrut. Från år 1962 till år 2000 
utökades Trelleborgs kommuns tätortsyta med 913 hektar. All utbyggnad av staden har skett på 
bekostnad av högklassig åkermark. 250 hektar åkermark ingår bland utbyggnadsområdena i 
kommunens översiktsplan, vilket ej inkluderar mark för utbyggnad av vägar. Man bör dock i 
sammanhanget komma ihåg att exploaterad åkermark är svår att återskapa. Det tar mellan 50- 150 år 
för att restaurera och återskapa en god åkermark, vilket gör det till ett mycket långsamt alternativ om 
framtida behov av resursen skulle krävas. En god hushållning av åkermarken är därför oerhört viktig.   
 
 
 

Ekologiskt odlad mark 
 
Begreppet ekologisk produktion är ett skyddat begrepp som ska uppfylla kraven i EG förordningen 
834/20077. För att produkter ska få säljas som ekologiska ska producenten inte bara ha följt 
produktionsreglerna, utan även vara kontrollerad och certifierad av ett oberoende kontrollorgan.  
 
Ekologisk produktion ska innebära ett hållbart jordbruk. Det ekologiska jordbruket ska respektera 
naturens ekosystem och olika naturliga kretslopp och sträva efter att upprätthålla och förbättra 
kvaliteten på jord, vatten, växternas sundhet och djurens hälsa. Balansen mellan alla delar ska 
upprätthållas och helst förbättras. Ekologisk produktion ska bidra till en hög biologisk mångfald och 
naturresurser ska användas på ett ansvarsfullt sätt.  
 
Riksdagens mål var att andelen certifierad ekologisk odling skulle ha ökat till minst 20 % av landets 
jordbruksmark till år 2013. År 2012 uppskattade jordbruksverket att ca 15 % av jordbruksmarken var 
ekologiskt certifierad. Jordbruksverket förslår i sin utredning kring nya mål för ekologisk produktion 
att riktmålet ska vara 20 % certifierad ekologisk odling år 2020. Ytterligare ett mål föreslås, att den 
certifierade ekologiska jordbruksmakren i slättbyggd senast år 2020 ska ha ökat med minst 50 000 
hektar jämfört med 2011 års nivå. För att nå målen föreslås en högre omställningsersättning i 
slättbygd jämfört med övriga landet.  
 
Ekologisk odling i Trelleborgs kommun utgör endast ca 1 % av den totala odlade arealen, vilket är en 
låg andel även på slättbygden. Vid omställning till ekologisk odling gynnas den biologiska mångfalden, 
framförallt om omställningen sker i slättbygder. De organismgrupper som gynnas mest vid ekologisk 
odling är fåglar, växter och insekter. Effekterna av en ökning av den ekologisk odlade marken i 
Trelleborgs kommun skulle därför kunna ge stora effekter i arbetet mot ett rikare odlingslandskap. 
 
 
Minskad användning av kemiska bekämpningsmedel 
 
Utöver målet för en ökad andel ekologisk odling i Trelleborg finns mål och riktlinjer för användandet 
av kemiska bekämpningsmedel i Trelleborgs kommun. Samhällsbyggnadsnämndens mål är att senast 
år 2020 ska halten av kemiska bekämpningsmedel och deras nedbrytningsprodukter vara nära noll 
(under detektionsgränsen) i sjöar, vattendrag, grundvatten och ytvatten i Trelleborgs kommun.  
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För att uppnå målet har följande riktlinjer antagits:  
 

• All spridning av kemiska produkter (utom ättika) i syfte att bekämpa ogräs ska upphöra senast 
2015-12-31 inom mark som Trelleborgs kommun äger och förvaltar. 

• Spridning av kemiska produkter i syfte att bekämpa svamp, skadedjur och mikroorganismer 
inom mark som Trelleborgs kommun äger och förvaltar ska i möjligaste mån upphöra senast 
2015-12-31. 

• Spridning av kemiska produkter i syfte att bekämpa ogräs, svamp, skadedjur och 
mikroorganismer inom kommunen utarrenderad mark ska i möjligaste mån upphöra 2015-12-
31. 

• Spridning av kemiska produkter i syfte att bekämpa ogräs inom kommunen utarrenderad 
mark i vattenskyddsområden ska upphöra senast 2016-12-31. 

• Spridning av kemiska produkter i syfte att bekämpa svamp, skadedjur och mikroorganismer 
inom kommunen utarrenderad mark i vattenskyddsområden ska i möjligaste mån upphöra 
2016-12-31.   

 
För att minska risken att kemiska bekämpningsmedel läcker ner i grundvattnet i kommunens 
vattenskyddsområden har riktlinjer antagits som innebär att yrkesmässig användning av 
bekämpningsmedel inom den inre zonen (100 m från brunnen) i kommunens vattenskyddsområden 
inte ska tillåtas från år 2017. Beslutet innebär att ca 40 hektar åkermark kommer att behöva odlas 
utan kemisk bekämpning senast 2017.  
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Naturvärden  
 
Trots den begränsade naturarealen har Trelleborgs kommun en relativt rik biologisk mångfald. Inom 
kommunen finns många olika naturtyper som t ex ädellövskog, betesmarker, sandstränder, 
strandängar, rikkärr, torra sandbiotoper. Alla olika naturtyper har sin typiska flora och fauna.  
 
I odlingslandskapet finns även små men, för den biologiska mångfalden, mycket viktiga 
naturområden. Dessa områden benämns småbiotoper och kan bestå av åkerholmar, småvatten, 
brukningsvägar, öppna diken, stenmurar, allér och gamla grova träd m.fl. Det är viktigt att på olika 
sätt skydda odlingslandskapets småbiotoper. 
 
 

  
Karta 3. Områden med höga naturvärden enligt kommunens natur- och kulturmiljöplan, antagen av 
Kommunfullmäktige 2010. 
 
 
 
Allemansrättslig mark 
 
Trelleborgs kommun har, som resten av sydvästra Skåne, mycket lite allemansrättslig mark. 
Genomsnittet för Sverige är 93 % eller 4,62 hektar per invånare. Genomsnittet för Skåne är 48 %, eller 
0,47 hektar per invånare. För Trelleborgs kommun är andelen allemansrättslig mark endast 2 % eller 
0,01 hektar per invånare. Inom en radie av 5 km runt Trelleborgs stad utgör den allemansrättsliga 
marken endast 1 % av arealen. Ett sätt att öka tillgängligheten till odlingslandskapet och möjliggöra för 
allmänheten att uppleva landskapets kulturhistoria är att anlägga beträdor.  
 
 
  

19 
 



 

Ängs- och betesmarker 
 
Många ängs- och betesmarker är idag påverkade av handelsgödsel och/eller dåligt hävdade, vilket ger 
konkurrenskraftiga arter chansen att breda ut sig och tränga undan typiska ängs- och 
betesmarksväxter. Bara i det skånska landskapet är omkring 600 djur- och växtarter rödlistade, d.v.s. 
löper risk att försvinna. Dessutom gör fragmenteringen av landskapet att spridningen mellan olika 
populationer försvåras, vilket bland annat kan leda till genetisk utarmning och därmed minskad 
anpassningsförmåga och minskad motståndskraft mot sjukdomar. Särskilt allvarligt är detta i 
jordbruksintensiva områden som Skåne, där åkrarna är stora och spridningsvägar mellan de befintliga 
småbiotoperna oftast saknas. Gullviva (Primula veris) är en av de hotade ängsarter som återfinns i 
Trelleborgs kommun. Exempel på hotade betesarter i kommunen är renlosta (Bromus arvensis). 
 
 
Rikstäckande inventeringar av ängs- och betesmarker 
I den riksomfattande ängs- och hagmarksinventeringen, som genomfördes under åren 1987-1992, 
hittades i landet 3 355 hektar äng och ca 195 300 hektar betesmark med höga bevarandevärden för 
naturvården (klass 1-3). En återinventering gjordes under åren 2002-2004 (Ängs- och 
betesmarksinventeringen 2002-2004) av sammanlagt drygt 301 000 ha, varav 270 000 hektar 
bedömdes som värdefulla marker (markerna har inte klassats på samma sätt som vid den tidigare 
inventeringen). Av dessa 270 000 hektar var 6 700 hektar ängsmark. 
 
Den senaste inventeringen omfattar alla de arealer som idag används i jordbruksdrift som ängs- och 
betesmark och som bär på ett betydande innehåll av natur- och/eller kulturmiljövärden, baserat på 
länsstyrelsens åtgärdsplaner för de betesmarker som kvalificerats för tilläggsersättning enligt EU-
stödssystemet. Även de arealer som uppmärksammades i den tidigare ängs- och 
hagmarksinventeringen och som inte överlappas av en åtgärdsplan har inventerats.  
 
I Skåne besöktes totalt 7 330 områden med en sammanlagd areal på 37 000 hektar. Av denna areal 
bedömdes nästan en tredjedel som ”inaktuell”. Ett objekt som bedömts som ”inaktuellt” betyder att 
objektets värden gått förlorade eller är alltför obetydliga för att objektet ska betraktas som värdefullt. 
I 40 % berodde bedömningen på att området vuxit igen och att värdena därmed gått förlorade.  
 

 
 
Tabell 1. Sammanställning av resultat från Ängs- och betesmarksinventeringen 2002-2004. 
Källa: Schneider & Levenskog 2007, samt databasen TUVA. 

 
 Typ Antal objekt Areal % av areal 
Skåne Äng 174 1274 3 

Bete 2917 21942 59 
Restaurerbar 668 3140 8 
Ej aktuell 3571 10947 29 
Totalt 7330 37303 100 

Trelleborg Äng 5 4 1 
Bete 16 93 23 
Restaurerbar 9 21 5 
Ej aktuell 77 291 71 
Totalt 107 409 100 

 
 
 
Inventeringsresultat för Trelleborgs kommun 
Den totala areal i Trelleborgs kommun som inventerades åren 1989-1990 i ängs- och 
hagmarksinventeringen var 470 hektar, vilket motsvarade 2 % av den totala ängs- och 
betesmarksarealen i länet. 29 av de 102 inventerade objekten bedömdes ha höga naturvärden och 
ytterligare tre hade mycket eller särskilt höga värden (Beddinge ängar, Fårabackarna samt Dalköpinge 
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ängar). Sammanlagt utgjorde dessa 29 objekt en areal på 266 hektar. Endast ett objekt klassificerades 
som slåttermark – ett ängsområde vid kusten sydväst om Steglarp som då, åtminstone till viss del, 
utnyttjades för slåtter. 
 
Vid återinventeringen åren 2002-2004 registrerades 30 värdefulla objekt i kommunen, se karta 4, med 
en sammanlagd areal på 118 hektar. Detta motsvarar blygsamma 0,5 % av hela länets areal värdefull 
ängs- och betesmark. Sedan den förra inventeringen har hela 71 % av arealerna förlorat så mycket av 
sina tidigare värden, att de bedömts som ej aktuella (se tabell 2) – det är näst störst andel för någon 
kommun i hela Skåne. 
 
 

Karta 4. Värdefulla ängs- och betesmarker inventerade åren 2002-2004. Källa: Databasen TUVA, Statens 
Jordbruksverk. 
 
 
Fem av de värdefulla objekten i kommunen klassificeras som ängsmark, två med övervägande bra 
hävd. Av betesmarkerna har tio objekt (tillsammans 78 hektar) bra hävd. Två betesmarksobjekt har 
ingen hävd. Nio betesmarker är i behov av restaurering för att deras natur- och kulturmiljökvaliteter 
ska säkerställas. Tre av dessa är mycket högt prioriterade områden för restaurering enligt 
Länsstyrelsens urval, ytterligare fem är prioriterade. Alla prioriterade objekt är utvalda p.g.a. 
förekomsten av s.k. indikatorarter. Två av betesmarkerna har en flora som tyder på tidigare ängsbruk 
och som skulle gynnas bättre av slåtter än av det nuvarande betet. Två av de objekt som angavs ha 
höga naturvärden i ängs- och hagmarksinventeringen åren 1989-1990 har förlorat så mycket av sina 
kvaliteter att de inte längre bedöms som värdefulla för natur- och kulturmiljön. 
 
Majoriteten av kommunens ängs- och betesmarker är öppna betesmarker. 14 inventerade objekt har 
inslag av de av länsstyrelsen prioriterade naturtyperna Permanenta sanddyner med örtvegetation 
(1630) och/eller Artrika torra - friska låglandsgräsmarker av fennoskandisk typ (6270). Naturtyperna är 
klassificerade enligt Natura 2000-nätverkets definition av svenska naturtyper. 
 
 
Strandängar 
 
Vad gäller bevarandet av äldre brukningsformer inom odlingslandskapet är slåtter och bete av 
strandängar särskilt viktiga inom Trelleborgs kommun. Strandängar bildas på flacka och sedimentrika 
stränder och utgör mycket artrika och produktiva miljöer. Genom hävden hålls högvuxna och 
konkurrensstarka växter som vass (Phragmites australis) och älggräs (Filipendula ulmaria) tillbaka, 
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vilket gynnar de lågväxande och mindre konkurrenskraftiga arterna som renlosta (Bromus arvensis), 
majnycklar (Dactylorhiza majalis) och flockarun (Centaurium erythraea). Havsstrandängar som är 
tydligt påverkade av saltvattenöversvämning förekommer i Trelleborgs kommun endast som 
fragment vid Fågelviksängar, men sötvattenstrandängar återfinns i anslutning till Börringesjön i norr, 
samt kring småvatten och vattendrag. 
 
Strandängarna utgör också mycket värdefulla fågellokaler, inte minst vid flyttning under höst och vår, 
då strändernas våtmarker med kortvuxen grässvål blir viktiga rastlokaler för vadarfåglar, änder och 
gäss. Det grunda vattnet vid stranden är också en mycket viktig reproduktionsplats för många 
insektsarter. 
 
 
Våtmarker och småvatten 
 
I Trelleborgs kommun finns ca 1 000 små sjöar, småvatten och märgelgravar, se karta 5. Dessa små 
sjöar och småvatten är mycket viktiga för den biologiska mångfalden eftersom de bildar en mosaik i 
det annars ganska likformiga odlingslandskapet. De små sjöarna är viktiga biotoper för flora och fauna 
och det bästa förhållandet för växter och djur finns vid de platser där småvattnen ligger tätt och bildar 
större strukturer i landskapet.  
 

 
Karta 5. Små sjöar, småvatten och märgelgravar i Trelleborgs kommun. 
 
 
Hotade arter 
 
Drygt en tredjedel av växterna och två tredjedelar av fåglarna och groddjuren i odlingslandskapet är 
hotade till följd av de förändringar som jordbrukslandskapet gått igenom. De flesta av dessa arter är 
knutna till ängar och naturbetesmarker, men närmare femtio hotade växtarter har åkerlandskapet 
som livsmiljö, bland andra de s.k. åkerogräsen. Hotet är särskilt stort i sydvästra Skåne; här har 70 av 
det svenska jordbrukslandskapets drygt 120 hotade kärlväxter sin hemvist. 
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Skogsområden 
 
Den bokskog som finns i kommunen tillhör huvudsakligen den så kallade ängsbokskogen. 
Kommunens skogsområden är till övervägande del belägna i den norra delen av kommunen. Här finns 
förutom bokskog, (Fagus sylvatica) även ädellövskog av alm (Ulmus glabra), ask (Fraxinus excelsior) 
och ek (Quercus robur), med inslag av gran (Picea abies). Almsjukan är utbredd i Trelleborgs kommun 
och under 90-talet destruerade kommunen drabbade träd på plats för att försöka förhindra spridning. 
Ansträngningarna har dock visat sig vara fruktlösa och man har därför upphört att bekämpa 
sjukdomen. 
 
 

Kulturmiljövärden 
 
Av kommunens alla värdefulla kulturmiljöer har länsstyrelsen lyft fram 19 områden som särskilt 
intressanta (se bilaga 3), där fyra objekt ingår i olika kulturmiljöstråk i kommunen. Många av 
kommunens ängs- och betesmarker ingår som betydelsefulla delar i det handlingsprogram för 
bevarande av odlingslandskapets natur- och kulturmiljövärden som beslutats av länsstyrelsen. I Karta 
5 visas de sju områden inom kommunen som klassats som riksintresse för kulturmiljön (se sida 23).  
 
Riksintressen för kulturmiljön är områden som har betydelse från allmän synpunkt på grund av sina 
kulturvärden. Dessa ska sammantaget representera hela landets historia från förhistorisk tid till nutid, 
genom att visa hur människan har utnyttjat tillgängliga naturresurser samt genom att illustrera 
samhällets utveckling, näringsliv, sociala villkor, byggnadsskick och olika estetiska ideal. I Sverige 
finns enligt Riksantikvarieämbetet ca 1 700 områden som är av riksintresse för kulturmiljön. I Skåne 
utgör riksintressena för kulturmiljön en sammanlagd yta på 1 165 km2. 
 
Mera intressant information om Trelleborgs kulturmiljö finns i Trelleborgs kommuns natur- och 
kulturmiljöplan från 2010. 

 
Karta 6. Riksintressen för kulturmiljön inom Trelleborgs kommun. 
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Ett rikt växt och djurliv 
 
 
 
 
 

 
 
 
Riksdagens definition 

 
”Den biologiska mångfalden skall bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och 
framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer 
skall värnas. Arter skall kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk 
variation. Människor skall ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, 
som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd. ” 
 
Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation.  
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Miljömålsprogram 2013 – 2020 

 
LOKALA MILJÖMÅL - 

Ett rikt växt och djurliv 
 

1 – Trelleborgs kommun ska ha god kännedom om ekosystemtjänsters funktioner 
Trelleborgs kommun ska i samband med beslut om planering och exploatering så långt möjligt ha 
kunskap om och ta hänsyn till berörda ekosystemtjänsters funktioner och de värden berörda 
ekosystemtjänster genererar. Se sida 28. 
 
2 – Klassificering av tätortsnära marker  
Värdefulla tätortsnära naturområden ska bevaras till förmån för kommande generationer. Senast 
2016 ska en inventering och en klassificering av tätortsnära marker vara genomförd med hänsyn 
till markens naturvärde samt värde för rekreation och friluftsliv. Se sida 33. 
 
3 – Värdefulla naturområden ska skyddas  
Värdefulla naturområden ska skyddas och skötas till förmån för kommande generationer. År 2020 
ska minst fem nya naturområden eller naturmiljöer av högt värde för biologisk mångfald ha fått 
långsiktigt skydd. År 2015 ska minst ett nytt naturområde eller naturmiljö ha fått ett långsiktligt 
skydd. Se sida 33. 
 
4 – Åtgärdsprogram för hotade arter och habitat ska genomföras 
De åtgärdsprogram för hotade arter och habitat som är relevanta för Trelleborgs kommuns 
naturmiljöer samt för växt och djurliv ska genomföras löpande och senast 2020 ska en plan för 
genomförande vara framtagen. Se sida 37. 
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Biologisk mångfald – 
Ett rikt växt och djurliv 
 
Biologisk mångfald utgörs av den mosaik av naturtyper och livsmiljöer som finns i landskapet. 
Synen på biologisk mångfald och dess betydelse har ändrats sedan begreppet myntades på 1980-
talet. Biologisk mångfald är gener, arter och deras samverkan i ekosystem. Fungerande ekosystem 
ger en mängd tjänster, som att rena vatten och luft, binda jorden och pollinera våra grödor. 
Biologisk mångfald främjar folkhälsan genom att natur- och kulturmiljöer är en viktig källa för 
rekreation och upplevelsebaserat friluftsliv. Sveriges biologiska mångfald i dag är ett resultat av 
klimat, geologiska förutsättningar och människans verksamheter. Många av våra växter och djur, 
som i dag är hotade, är på olika sätt beroende av att landskapet hävdas eller sköts på ett speciellt 
sätt. Äldre bruksmetoder skapade ofta en mycket rik biologisk mångfald kring gårdarna. 
Omläggningen av jord- och skogsbruket under det senaste seklet avspeglar sig i vilka arter som har 
blivit vanligare och vilka som har blivit mera sällsynta.  

Sverige har åtagit sig att både bevara och nyttja den biologiska mångfalden på ett hållbart sätt, i 
enlighet med FN:s konvention för biologisk mångfald. Värdefull natur skyddas som nationalparker 
och naturreservat samt genom Natura 2000-nätverket. Det stora arbetet med att kartlägga Sveriges 
fauna och flora (Artprojektet) är en viktig del i förvaltningen och informationsspridningen av den 
biologiska mångfalden. Åtgärdsprogram tas fram av Naturvårdsverket för att vi på ett bra sätt ska 
kunna bevara våra mest hotade arter och habitat.  

 
Åtta punkter 
Regeringen har bestämt åtta punkter som beskriver miljökvalitetsmålet ”Ett rikt växt- och djurliv”. 

• Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation 
Bevarandestatusen för i Sverige naturligt förekommande naturtyper och arter är gynnsam och för 
hotade arter har statusen förbättrats samt att tillräcklig genetisk variation är bibehållen inom och 
mellan populationer. 
 

• Påverkan av klimatförändringar  
Den av klimatscenarier utpekade förhöjda risken för utdöende har minskat för de arter och 
naturtyper som löper störst risk att påverkas negativt av klimatförändringar.  
 

• Ekosystemtjänster och resiliens  
Ekosystemen har förmåga att klara av störningar samt anpassa sig till förändringar, som ett ändrat 
klimat, så att de kan fortsätta leverera ekosystemtjänster och bidra till att motverka 
klimatförändringen och dess effekter. 
 

• Grön infrastruktur  
Det finns en fungerande grön infrastruktur, som upprätthålls genom en kombination av skydd, 
återställande och hållbart nyttjande inom sektorer, så att fragmentering av populationer och 
livsmiljöer inte sker och den biologiska mångfalden i landskapet bevaras.  
 

• Genetiskt modifierade organismer 
Genetiskt modifierade organismer som kan hota den biologiska mångfalden är inte introducerade. 
 

• Främmande arter och genotyper  
Främmande arter och genotyper hotar inte den biologiska mångfalden.  
 

• Biologiskt kulturarv  
Det biologiska kulturarvet är förvaltat så att viktiga natur- och kulturvärden är bevarade och 
förutsättningar finns för ett fortsatt bevarande och utveckling av värdena. 
 

• Tätortsnära natur 
Tätortsnära natur som är värdefull för friluftslivet, kulturmiljön och den biologiska mångfalden 
värnas och bibehålls samt är tillgänglig för människan. 
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Ekosystemtjänster – i var människas vardag 
 
För många är ordet ”ekosystemtjänster” ett nytt begrepp men redan under 1980- talet användes 
begreppet inom forskarvärden. Begreppet definierades av Naturvårdsverket 2012:  
 
Ekosystemtjänster är ”ekosystemens direkta och indirekta bidrag till människors 
välbefinnande”.  
 
Begreppet ekosystemtjänster tydliggör människans beroende av naturen, och att mångfalden av 
växt- och djurarter i jordens skogar, hav, sjöar, våtmarker och andra ekosystem förser 
mänskligheten med ett brett urval av nyttigheter. En stor variationsrikedom ger livskraftiga 
ekosystem som är motståndskraftiga och har en god förmåga att anpassa sig och vidareutvecklas 
trots olika störningar (de har en god ”resiliens”). Det finns alltså en koppling mellan biologisk 
mångfald och ekosystemens långsiktiga förmåga att ge oss en rad viktiga ekosystemtjänster. Det är 
således viktigt att värdet av ekosystemtjänsters funktioner, processer och direkta och indirekta 
bidrag till välbefinnande, ordentligt synliggörs.  

 
 
 
Ofta leder dock människan aktivitet på jorden till negativ påverkan på ekosystemen.  
Några av de största källorna till negativ påverkan är: 
 

- Klimatförändringar 
- Utsläpp av gifter och gödningsämnen 
- Introduktion av främmande arter 
- Förstörelse eller fragmentisering av ekosystem genom vår markanvändning 
- Överutnyttjande av populationer av vilda djur och växer 

 

Ekosystemtjänsternas fyra kategorier 
 
 
• Producerande  Produkter som erhålls från ekosystem,     

     t ex all mat, vatten, mediciner, timmer och fibrer. 
 

• Reglerande  Naturliga processer som erhålls från ekosystem, 
     t ex att vatten filtreras i marken, att avfall bryts 
     ner, att våtmarker tar upp näringsöverskott och  
     reglerar översvämningar och att bin pollinerar.  

 

• Kulturella  Känslomässiga värden som erhålls från ekosystem, 
     ex skönhet, inspiration, rekreation och andliga 
     värden som bidrar till vårt välbefinnande. 

 

• Stödjande  Grundläggande processer från ekosystemen som är 
     en förutsättning för andra ekosystemtjänsterna,  
      t ex fotosyntes, jordmånsbildning, cirkulation av 
     näringsämnen och biokemiska kretslopp.     
 

 
Vi är dagligen beroende av fungerande ekosystem och deras tjänstgörande förmåga! 
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Begreppets bakgrund 
 
Som bakgrund finns FN: studie av ekosystemtjänsters betydelse för mänskligt välbefinnande, 
Millennium Ecosystem Assessment (MA), år 2000. Initiativet till studien kom från Kofi Annan som 
då var generalsekreterare för FN. I fokus låg mänsklig välfärd och välbefinnande i en bredare 
bemärkelse.  
År 2007 tog G8-länderna initiativ till studien ”The Economics of Ecosystems and Biodiversity 
(TEEB). Denna studie hade ett tydligare ekonomiskt fokus och ekosystemens tjänster började nu 
värderas mera i monetära termer.  
 
Riksdagen antog år 2010 ett generationsmål för miljömålsarbetet. Målet inkluderar ett långsiktligt 
säkrande av ekosystemtjänster och att miljöproblemen inte ska lösas genom att effekterna flyttas 
utomlands, se inledningen. Under 2012 beslutade regeringen om ett etappmål i miljömålssystemet, 
som innebär att betydelsen av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster senast 2018 ska 
vara allmänt kända och integreras i ekonomiska ställningstaganden, politiska avvägningar och 
andra beslut i samhället där så är relevant och skäligt. Naturvårdsverket har som ett steg i detta 
arbete tagit fram rapporten ”Sammanställd information om ekosystemtjänster”. 
 
 
Att synliggöra värdet av ekosystemtjänster i sambans med beslut 
 
Genom att kartlägga, identifiera och på olika sätt försöka värdera ekosystemtjänsters funktioner 
kan man göra värdesbedömningar i samband med olika typer av beslut, planering och exploatering 
av nya mark- och vattenområden. Man ställer då frågan – Vilka ekosystemtjänster berörs av detta 
beslut och hur stor blir påverkan på ekosystemtjänsterna och vad blir då konsekvenserna? Man bör 
även fundera över om möjligheterna för ekosystemtjänstens funktioner kan förbättras i och med 
att det aktuella beslutet tas. Värdering av ekosystemtjänster kan i vissa fall göras monetärt dvs 
med en ”prislapp”, men till största delen bör värderingen ske i ett större samhällsekonomiskt och i 
ett upplevelsemässigt perspektiv. Att synliggöra värdet av ekosystemtjänster i samband med 
planering av mark och vatten och i samband med beslut bör fungera som ett hjälpande verktyg 
under beslutsprocessen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 2 och 3. Ekosystemtjänster utförs kontinuerligt i naturen. Vattendrag och våtmarker renar vatten från 
överskott av näring och minskar därmed övergödningsproblematiken och vildbins fungerande arbete är en 
viktig förutsättning för vår livsmedelsproduktion genom sin pollinering av blommor. Foto: Maria Adolfsson. 
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Art och habitatdirektivet 
 
Europeiska Unionen reglerar naturvårdsfrågorna genom art- och habitatdirektivet (direktiv 
92/43/EEG) tillsammans med fågeldirektivet (direktiv 79/409/EEG). Syftet med direktiven är att 
bevara arter och naturtyper som betraktas som skyddsvärda i ett europeiskt perspektiv. Dessa 
naturtyper och arter är viktiga delar av vår samlade biologiska mångfald. De två direktiven har 
även inneburit en förstärkning av naturvårdsarbetet nationellt i Sverige. 
 
Målet med direktiven är att uppnå ”gynnsam bevarandestatus” för de arter och naturtyper som 
direktivet anger. Begreppet ”gynnsam bevarandestatus” har en central roll för uppföljningen av 
hur habitatdirektivet efterlevs. Vissa av de listade arterna och naturtyperna i direktivet är 
prioriterade och detta innebär att medlemsländerna i EU ska ge särskilt stor uppmärksamhet till 
dessa arter och habitat. De är utvalda som de mest hotade i unionen och åtgärder för dessa måste 
kunna prioriteras och genomföras snabbt. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urvalet av arter och naturtyper är gjort i ett europeiskt perspektiv och flera av dem är relativt 
vanliga i Sverige. Naturtyperna inom art och habitatdirektivet omfattar en stor andel av det som är 
intressant i Sverige ur naturvårdssynpunkt. Urvalet av arter i direktivet motsvarar däremot en 
mindre del av de arter som i dag är skyddsvärda i Sverige. Flera av de utvalda arterna har utöver 
sitt eget bevarandevärde ett värde som indikatorer för tillståndet i naturen och därmed har de ett 
värde för flera andra arter som är beroende av samma livsmiljö.  
 
Natura 2000-områdena med dess utpekade arter och naturtyper kan sägas utgöra värdekärnor i ett 
ekologiskt nätverk över Sverige. 

  

En arts bevarandestatus anses gynnsam när:  
– populationsutvecklingen visar att arten på lång sikt  
kommer att förbli en del av sin livsmiljö, 
– dess naturliga utbredningsområde inte minskar och  
sannolikt inte kommer att minska, 
– tillräckligt stor livsmiljö finns för att arten ska  
bibehållas på lång sikt. 
 
En naturtyps bevarandestatus anses gynnsam när: 
– naturliga utbredningsområdet är stabilt eller ökar, 
– strukturer och funktioner som krävs för att livsmiljön  
ska bibehållas finns under överskådlig framtid, 
– bevarandestatusen hos dess typiska arter är gynnsam. 
 
Arter och naturtyper i habitatdirektivet – Tillståndet i Sverige 2007. 
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Rikt växt och djurliv i Trelleborgs kommun 
 
 
Trots den begränsade naturarealen har Trelleborgs kommun relativt rika naturvärden. Inom 
kommunen finns bl.a. ädellövskog, naturbetesmarker, slåtterängar, sandstränder, strandängar, 
våtmarker och sandbiotoper. Alla naturtyper med sin typiska flora och fauna. 
 
 

Riksintresse för naturvård och ”Natur- och kulturmiljöplan” 
 
I kommunen finns i huvudsak två stora karaktäristiska områden, bestående av både mark och 
vatten, som är klassade som riksintresse för naturvården: det varierande backlandskapet i norr, 
inklusive Börringesjän, och den vidsträckta kuststräckan i sydväst från Kämpinge till 
Stavstensudde. Utöver riksintressena finns i kommunen ytterligare ett stort antal områden som 
klassificeras som områden med ”mycket höga naturvärden” samt områden med ”höga 
naturvärden”, se karta. Vissa områden har inventerats av kommunen och somliga ingår i 
Länsstyrelsens övervakningsprogram. Djupare information om Trelleborgs kommun naturområden 
finns i kommunens natur- och kulturmiljöplan, antagen av kommunfullmäktige 2010.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karta 7. Områden med ”särskilt höga-”, ”mycket höga-” och ”höga naturvärden” enligt kommunens natur- 
och kulturmiljöplan, antagen av kommunfullmäktige 2010. 
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Natura 2000-områden 
 
Nätverket Natura 2000 kom till inom EU för att hejda utrotningen av djur och växter inom unionen 
och för att förhindra att deras livsmiljöer förstörs. Natura 2000-områden utses med stöd av 
fågeldirektivet från 1979 och habitatdirektivet från 1992. Dessa direktiv utgör grunden för EU:s 
naturvårdspolitik och har sina rötter i tidigare internationella och europeiska överenskommelser 
som konventionen om biologisk mångfald (1992), Bernkonventionen (1979) och 
Ramsarkonventrionen (1971). EU-direktiven innehåller bestämmelser, krav, som medlemsstaterna 
är skyldiga att införliva i det egna regelverket och tillämpa inom landet. Bland annat ska 
medlemsländerna utse särskilda skyddsområden för de fåglar som utpekas i fågeldirektivet och 
särskilda bevarandeområden för de arter och naturtyper som utpekas i habitatdirektivet. Det är 
dessa områden som utgör nätverket Natura 2000. 
 
I Sverige är Natura 2000-områden skyddade med stöd av miljöbalken och alla är klassade som 
riksintresse. Det krävs tillstånd om någon vill bedriva verksamhet eller vidta åtgärder som på ett 
betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område (7 kap 28a§ miljöbalken). 
 
 
 
Ugglarps mosse 
 
Area: 38 ha 
 
Ugglarps mosse är kommunens enda Natura 2000-område. Orådet består av en torvmosse sydväst 
om Börringesjön i en före detta vik till Börringesjön. I området finns en variationsrik 
våtmarksvegetation och ett rikt djurliv. Runt 2o stycken dammar finns inne i området som en rest 
från tiden då man bedrev torvtäkt i mossen.   
 
Ugglarps mosse är utpekad i habitatdirektivet för förekomsten av citronfläckad kärrtrollslända 
(Leucorrhinia pectoralis). Även den rödlistade fågelarten pungmes (Remiz pendulinus) har 
påträffats i området. I EU är det brist på områden där citronfläckad kärrtrollslända förekommer och 
eftersom området fått status som Natura 2000- område ska området skötas på ett sätt så att arten 
kan fortsätta att leva gynnsamt i området.  
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Naturreservat 
 
I Trelleborgs kommun finns fyra naturreservat, Dalköpinge ängar, Beddinge strandhed, 
Fårabackarna och Maglarps sandtag, se nedan. Utförligare information kring naturreservaten finns i 
kommunens Natur- och kulturmiljöplan från 2010. 
 
Dessutom pågår ett arbete med att bilda ett marint naturreservat mellan Fredshög och 
Stavstensudde. Arbetet startades under 2013. Syftet med reservatet är att skydda de värdefulla 
marina havsängarna och havsbottnarna i området som bland annat är uppmärksammat på grund av 
sina mycket fina ålgräsängar.  
 
 
Värdefull skyddad natur och tätortsnära natur 
 
Den sammanlagda ytan av skyddad natur som naturreservat i kommunen uppgår till 54 ha. Det är 
högst önskvärt att denna siffra blir avsevärt högre. Många fler av kommunens värdefulla 
naturområden med rik biologisk mångfald och områden med rika natur- och kulturmiljöer behöver 
i framtiden få långsiktliga skydd. Detta är nödvändigt för att kommunen ska kunna lämna över en 
hållbar framtid till våra barn och barnbarn. Naturområden som ligger tätortsnära bör skyddas 
generellt för att ge en god tillgång på rekreativa miljöer för människor i alla åldrar nära boendet 
och vardagen. 
 
 
 
Dalköpinge ängar  
 
Area: 25 ha  
Bildat: 1975 och utökades 1976. 
 
Naturreservatet ligger längs med kusten intill Gislövs läge och är en av få obebyggda och fria gröna 
ytor strax öster om centralorten. Allt eftersom tätorten Trelleborg växer blir området allt mera 
tätortsnära.  
 
Reservatet består av ca 3 ha våtmark, utloppet av Gislövsån, kalkfuktängar där orkidéer som 
majnycklar växer, hed och torräng samt sandstrand med sandvegetation och olika sandbiotoper. 
Fågellivet är rikt och bland annat häckar tofsvipa, enkelbekasin och rödbena.      
 
 
 
Beddinge strandhed  
 
Area: 9 ha 
Bildat: 1996 
 
Naturreservatet ligger längs med kusten i Beddingestrand och är ytterligare en av Trelleborgs få 
obebyggda gröna ytor i ett för övrigt relativt tätbebyggt område.   
 
Reservatet består av tallskog, sandhed och bäckfåror. Sandgräsheden är av borsttåteltyp med 
partier av rished och öppen örtrik ljunghed. En intressant fjärilsfauna finns i området där bland 
annat de sårbara arterna malörtskapuschongfly och klocksäckspinnare kan hittas. 
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Fårabackarna 
 
Area: 4,7 ha land och 6,9 ha vatten 
Bildat: 2008 
 
Naturreservatet ligger längs med kusten i Skateholm och är en liten rest av forna tiders 
utmarkslandskap, den mark som fanns utanför de inhägnade gårdarna och åkrarna i det gamla 
bondesamhället. 
 
Naturtypen i reservatet karakteriseras som öppen hagmark där den dominerande vegetationen är 
en örtrik strandhed bestående av bland annat ljung i söder och en stagg- och borsttåtelhed i den 
norra delen. Vissa arter som påträffas i området ingår i sandstäppens vegetation som mera renodlat 
påträffas längs med stränderna på Österlen. 
 
 
 
Maglarps sandtag 
 
Area: 8,4 ha 
Bildat: 2010  
 
Naturreservatet ligger ca 1 km in åt land från kusten och stränderna väster om Trelleborgs tätort. 
Området är en rest från 60- och 70-talets stora sandtäkt i Maglarp, kallat Malarps grustag. Området 
har till i dag utvecklat en intressant biotop med häckande backsvala och en lång rad rödlistade 
insekter.  
 
Sedan sandtäktens storhetstid i Maglarp har backsvalor årligen häckat i de nyskurna 
sandbranterna. Efter att sandtäkten lades ned fortsatte skötseln av sandbranterna på ideell basis. 
Kommunen arbetar i dag efter en skötselplan och som genom årlig skötsel och grävning av delar av 
sandbranterna gör att backsvalornas häckning kan fortsätta i området. I sandbiotopen lever även 
ett stort antal olika arter av sandlevande vildbin varav ett par av fynden är helt unika för Maglarps 
sandtag.   
 

 
 
Bild 4. En försommardag i naturreservat Maglarps sandtag. Foto: Maria Adolfsson. 
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Rödlistade arter 
 
Växt- och djurarters risk att dö ut från ett område registreras i den sk ”Rödlistan”. Rödlistorna 
beskriver arternas levnadsstatus för landet som helhet och listorna tas fram av ArtDatabanken som 
fått har fått Naturvårdsverkets uppdrag att ta fram Sveriges rödlista. Vid rödlistningsbedömningen 
utvärderas tilgängliga data från forskning, miljöövervakning, museer, amatörbiologers rapporter, 
litteratur m.m. mot de internationella kriterierna.  
 
Eftersom rödlistan visar en bedömning av risken att en art dör ut ingår förutom arter som på olika 
sätt är hotade till sin existens även vanliga arter där populationer kraftigt minskat under senare tid.  
 
 Rödlistans kriterier är skapade för att bedöma arters utdöenderisk. För Sveriges rödlista handlar 
det om att kvantifiera risken att en art dör ut från vårt land. Bedömningen görs utifrån 
internationellt vedertagna kriterier som baseras på flera olika riskfaktorer. Hit hör om arten 
minskar snabbt i antal, om dess utbredningsområde krymper eller är kraftigt fragmenterat, eller 
om artens population är mycket liten och därmed mer känslig för inavel eller oväntade negativa 
händelser. Möjligheten att arten kan förstärkas eller återinvandra från angränsande länder vägs 
också in i riskbedömningen. 
 
Av Sveriges ca 48 000 kända inhemska arter har 20 800 (43%) blivit bedömda i 2010 års rödlista. I 
de grupper där vi har tillräckligt med kunskap för att kunna göra en rödlistebedömning bedöms 
samtliga arter - vanliga som ovanliga - förutsättningslöst utifrån de internationella 
rödlistningskriterierna. 4 127 (19,8%) av de 20 800 bedömda uppfyllde kriterierna för att bli 
rödlistade. 
 
En rödlistad art är inte automatiskt skyddad. Rödlistan används som underlag i många olika 
sammanhang för bl.a. naturvårdsplanering och som beslutsunderlag när myndigheter bedömer 
vilka arter som behöver skyddas genom t.ex. fridlysning. Det finns ingen automatisk koppling 
mellan rödlistan och fridlysta arter.  
 
Bedömningar i rödlistan görs genom att jämföra en arts populationsstorlek, populationsförändring, 
utbredningsstorlek, grad av fragmentering m.m. mot en uppsättning av kriterier och tröskelvärden.  

För kategorierna Akut hotad (CR), Starkt hotad (EN) och Sårbar (VU) görs en bedömning av 
arternas status utifrån fem kriterier, A–E. Kriterierna bygger på att det finns olika slags 
varningssignaler för att en population riskerar att dö ut: 

 
A Populationen minskar kraftigt 

 B Populationen har en begränsad utbredning och minskar, är 
fragmenterad och/eller fluktuerar extremt 

 
C Populationen är liten och minskar 

 D Populationen är mycket liten 
 E  Populationens utdöenderisk beräknas genom kvantitativ analys (t.ex. en 

sårbarhetsanalys) uppgå till specificerade värden. 

 

I Trelleborgs kommun finns ett större antal rödlistade växt- och djurarter t.ex. flodsandbi, 
praktnejlika, backsvala, klotullört, sexfläckad bastardsvärmare m.fl. En uppdaterad kontroll över 
vilka rödlistade arter som finns inom kommunen, var de finns och vilka krav de ställer på sin 
livsmiljö för en bestående och gynnsam utveckling vore önskvärd. En rad arter har genom åren 
upptäckts i samband med olika former av inventeringar av arter. Däremot är det inte helt säkert att 
fynden och fyndplatsen av dessa har rapporterats vidare till bland annat länsstyrelsen.    
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Bild 5 och 6. Kollage av ett litet urval av rödlistade arter som går att finna i Trelleborgs kommun. På bilderna 
syns sexfläckad bastardsvärmare, praktnejlika, backsippa, backsvala och flodsandbi. Foto: Maria Adolfsson. 
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Fridlysta arter 
En fridlyst art är till skillnad från arter i rödlistan, skyddad med hjälp av lagstiftning och innebär 
oftast att man inte får plocka, fånga, döda eller på annat sätt samla in eller skada exemplar av 
arten. Det finns ca 300 växt- och djurarter som är fridlysta i hela landet. Dessutom finns det 
omkring 50 arter som är fridlysta i ett eller flera län. Därtill är alla däggdjur, fåglar, kräl- och 
groddjur fredade enligt jaktlagstiftningen (i praktiken samma sak som fridlyst), bortsett från vissa 
arter där det finns undantag för bl.a. jakt. 

Regeringen eller Naturvårdsverket beslutar om nationell fridlysning av arter genom att ange dessa i 
artskyddsförordningens (1998:179) bilaga. Länsstyrelsen kan också besluta om fridlysning av en art 
inom det egna länet. Fridlysning av en växt- eller djurart innebär oftast att arten skyddas mot 
plockning eller dödande och infångande. Artens frön, ägg, rom eller bon kan också skyddas. I vissa 
fall är det bara förbjudet att gräva upp eller plocka en art för försäljning. Skälet till att fridlysa en 
art kan vara att dess fortlevnad är hotad på grund av att den är sällsynt och samtidigt attraktiv för 
insamling hos allmänheten. Vissa skyddsvärda arter är inte intressanta för allmänheten, men så 
sällsynta att enstaka insamlingar av samlare eller specialister kan skada populationen allvarligt. 
Även arter som är relativt vanligt förekommande kan behöva skydd, om de är föremål för 
omfattande plockning eller uppgrävning, t.ex. blåsippa och gullviva som särskilt i närheten av 
tätorter kan bli lokalt utrotade.  
 
Några exempel på fridlysta växtarter som förekommer i Trelleborgs kommun är klotullört (Filago 
vulgaris), ädelmynta (Pycnanthemum tenuifolium), renlosta (Bromus arvensis), praktnejlika 
(Dianthus superbus) och hedblomster (Helichrysum arenarium). I kommunen kan man också hitta 
7 av landets 47 orkidéarter, som alla är fridlysta, bl.a. majnycklar och svärdsyssla. Alla svenska 
grod- och kräldjur är fridlysta i hela landet, däribland strandpaddan (Bufo calamita) som också 
förekommer i Trelleborgs kommun. 
 
 
 
 

Åtgärdsprogram för hotade arter och habitat  
 
Ett åtgärdsprogram för en hotad art är ett vägledande dokument, som fastställs av 
Naturvårdsverket eller Havs- och vattenmyndigheten. Naturvårdsverket och HaV beslutar vilka 
arter som ska få åtgärdsprogram, och länsstyrelserna tar fram programmen. Många av de hotade 
arterna finns bara kvar på några få ställen i landet och varje länsstyrelse får huvudansvar för vissa 
arter som finns i deras län. Programmen tas fram i samverkan med andra myndigheter och aktörer, 
exempelvis ArtDatabanken vid Sveriges Lantbruksuniversitet som har en viktig roll med sin 
kunskap om hotade arter. Ett åtgärdsprogram ska innehålla en översikt av de kunskaper som finns 
om den hotade arten/artgruppen/naturtypen i fråga. Sedan formuleras vilka åtgärder som behövs 
sättas in för att den ska kunna bevaras och vem som har ansvaret för åtgärderna. En finansierings 
och utvärderingsplan läggs upp för att arbetet ska bli långsiktigt.  

Åtgärdsprogram som berör Trelleborgs kommuns växt- och djurliv behöver undersökas vidare och 
sammanställas för att aktivt och fortlöpande kunna ta ansvar för de värdefulla arterna som skapar 
en viktig del av kommunens biologiska mångfald. 
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Levande skogar 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Riksdagens definition 

"Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den 
biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas." 

Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation. 
 
 
 
 
 
 

39 
 



Miljömålsprogram 2013 – 2020 
 

LOKALA MILJÖMÅL - 

Levande skogar 
 
1 – Värdefulla skogsområden ska bevaras 
Senast 2020 ska en analys vara framtagen över skogsområden i kommunen samt skogarnas 
natur- och kulturmiljövärden och värden för rekreation och friluftsliv. I analysen ska även 
innehålla en strategi över hur skogarnas värden kan bevaras och förstärkas. Se sida 42 och 44. 
 
2 – Skydd av kommunens egna värdefulla skogsområden 
Trelleborgs kommuns skogbevuxna marker skall skyddas, vidareutvecklas och bevaras till 
förmån för kommande generationer. Senast 2020 ska ett långsiktligt skydd finnas för 
Trelleborgs kommuns egna skogbevuxna marker med värden för naturmiljön och eller för 
rekreation och friluftsliv. Se sida 42 och 44. 
  
3 – Åtgärdsprogram för hotade arter och habitat ska genomföras 
De åtgärdsprogram för hotade arter och habitat som är relevanta för Trelleborgs kommuns 
trädbevuxna områden och skogsområden ska genomföras löpande och senast år 2020 ska en 
plan för genomförande av åtgärdsprogram vara framtagen. Se sida 45. 
 
4 – Skydd av skyddsvärda träd 
Träd viktiga för kulturmiljön samt träd klassade som särskilt skyddsvärda träd ”jätteträd” ska 
ha ett långsiktligt skydd. Senast 2015 ska 5 st träd vara skyddade och till 2020 ska 20 st träd 
vara skyddade.  Se sida 58. 
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Skogar i sydligaste Sverige  

En skog är ett större trädbevuxet område. Till skogen räknas både träden och undervegetationen 
samt alla andra organismer som har anknytning till träden och marken. Begreppet skog är 
synnerligen svårdefinierat. 
 
Enligt FN:s definiton av skog betraktas ett område som skog om området är större än 5 000 m2, 
innefattar träd som är högre än fem meter och trädkronorna tillsammans täcker minst tio procent 
av ytan. Det primära syftet med marken ska dessutom inte vara att odla den. Skogar är mycket 
komplexa ekosystem. Tillsammans med jorden stora oceaner har skogar stort inflytande på 
jordens klimat. Genom att använda koldioxid till produktion av syre bidrar skogarna till att sänka 
andelen koldioxid i luften markant. Skogarna produktion av syre är en förutsättning för alla djurs 
existens. 

Många hot mot skogsmiljöer 
 
Hoten mot skogsmiljöerna är många. Ett hot är brist på hänsyn i det moderna skogsbruket ett 
annat är försämrad hävd i de miljöer som är kulturskapade, till exempel ekhagar. På längre sikt kan 
förnyelsen av de mest värdefulla skogsmiljöerna hotas om inte fler träd tillåts utvecklas till 
gammelträd. Det är talande att en stor del av landets rödlistade skogsarter påträffas just på ädellöv.  
De äldre träden är viktigast då de innehåller många livsmiljöer för växter och djur. Hoten mot 
ädellövskogen i det moderna skogsbruket kan sammanfattas som en fokus på likåldriga och täta 
bestånd, avverkning av gamla träd, bortrensning av död ved samt körskador. 
 
Igenväxning är ett annat hot där ibland flerhundraåriga träd kan fara illa till följd av brist på ljus 
och ökad konkurrens. Mer diffust, men ändå ett viktigt hot mot skogsmarken är nedfall av 
gödande och försurande ämnen, exempelvis kväve och svavel. Resultatet av luftföroreningar blir 
förändring av markflora samt i viss utsträckning även direkta skador även på träd. Mätningar av 
luften visar att halterna i luften av föroreningar har minskat under senare år, men samtidigt har 
nederbörden ökat, vilket inneburit stora påfrestningar på skogen. Forskarna kan inte säkert 
bedöma vad som händer om den höga tillförseln av markförsurande ämnen fortsätter. Ännu 
svårare är det att förutspå vilka effekter förändringar i klimatet kan få för skogen. Ett ökat 
exploateringstryck med tillhörande störningar är ett tänkbart hot i tätortsnära skogsområden.  
 

Skogsmiljöer kan skyddas på många sätt 
 
Genom information kan kommunen förmå skogsägare att upprätta naturvårdsinriktade 
skogsbruksplaner. Om områdena däremot hotas av pågående markanvändning kan de få ett 
skydd i form av naturreservat, naturvårdsavtal eller naturminne. 
 
Direkt skydd av värdefull skogsmark har alltmer kommit i fokus under senare år. För närvarande 
är dock relativt små arealer skyddade inom kommunen. De skyddsformer som finns är Natura 
2000- område, naturreservat och biotopskydd. Ambitionen är att fler skogsområden skyddas i 
form av reservat och/eller naturvårdsavtal. 
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Naturreservat 
Bevarande av biologisk mångfald och vård och skydd av värdefulla naturmiljöer är de vanligaste 
skälen till att bilda ett naturreservat. Naturreservat är en skyddsform som inrättas av 
länsstyrelserna och kommunerna med stöd av miljöbalken. Skyddsformen möjliggör begränsning 
av markanvändning som gäller för all framtid. Marken i ett naturreservat kan ingå i såväl ett privat 
som allmänt ägande. Markägaren får ersättning med ett belopp som motsvarar minskningen av 
fastighetens marknadsvärde plus 25 procent eller genom att marken förvärvas.  

Biotopskydd 
Generellt biotoppskydd gäller för i jordbruksmark: källor med omgivande våtmark, stenmurar, 
odlingsrösen. Generellt biotopskydd gäller även för åkerholmar, alléer och pilevallar. 
Biotopskyddsområden kan också inrättas av skogsstyrelsen för mindre områden som håller mycket 
höga naturvärden, till exempel nyckelbiotoper. För närvarande finns inga sådana 
biotopskyddsområden inom Trelleborgs kommun. Även kommunen kan i ett enskilt fall besluta 
om att ett område skall utgöra ett biotopskyddsområde. Sådana enskilda och specifika områden 
som kan vara biotopskyddsområden finns uppräknade i en bilaga till förordningen om 
områdesskydd enligt miljöbalken. 

   
 
Bild 7 och 8. Pilevall längs en gammal grusväg öster om Fuglie och naturminnesmärkning på ek vid kyrkan i 
Stora Slågarp. Foto: Maria Adolfsson. 

Naturminne 
Ett särpräglat naturföremål som behöver skyddas eller vårdas särskilt för att kunna bevaras, t.ex. 
ett enstaka träd, flyttblock eller liknande kan få ett förordnande som naturminne. Naturminnena 
är antingen punktobjekt eller har en yta mindre än ett hektar. I Skåne län finns 51 naturminne. De 
flesta, 37 stycken, är stora gamla träd. Ytterligare 2 naturminne består av alleér. Ett naturminne är 
fridlyst enligt lag och ingen åverkan får ske. Bestämmelser om naturminne finns i miljöbalken. 
Naturminnen kan bildas av länsstyrelsen eller kommunen. Därmed får det samma skyddsstatus 
som ett naturreservat. 
 
Trelleborg har två ekar och en lind som naturminne vid kyrkan i Stora Slågarp. Naturminnet är från 
1947 och bestod fram till 1959 av en lind och tre ekar. Den största eken (tvillingeken) sågades ner 
då den hotade att falla på prästgården. De återstående träden skall skötas så att de bildar solitärer. 
En av ekarna hotas av uppväxande hassel och murgröna. Trädens stammar är mellan 2,7 m till 3,5 
m i omkrets. 
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Naturvårdsavtal 
För att skydda miljön och naturen kan naturvårdsavtal tecknas mellan markägaren och staten eller 
kommunen. Det är ett tidsbestämt kontrakt med markägaren och innehåller en skötselplan i vilket 
det definieras hur det specifika området skall skötas. Avtalet utvärderas kontinuerligt och vid ett 
avtals slut kan ett nytt ta vid. Den maximala tiden på avtalen är för närvarande 50 år. Syftet med 
avtalet är att bevara och utveckla områden med höga naturvärden.  

Natura 2000 område 
Natura 2000 är ett nätverk av skyddade områden i EU. Flera områden är utvalda därför att de är 
viktiga livsmiljöer för hotade arter. För ett sådant område ska bevarandeplaner tas fram. Inom ett 
Natura 2000-område skall området skötas så att den skyddsvärda arten kan leva gynnsamt i 
området. Hur arten skall kunna behålla sin livsmiljö avgörs genom att avtal träffas med markägare 
om lämpliga skötselåtgärder. I Trelleborg finns ett Natura 2000-område vid Ugglarps mosse. Inom 
området finns den hotade arten citronfläckad kärrtrollslända. Inom EU föreligger brist på områden 
som hyser citronfläckad kärrtrollslända. Eftersom området fått status som Natura 2000-område 
skall området skötas så att trollsländan kan leva gynnsamt i området. Hur sländan skall kunna 
behålla sin livsmiljö avgörs genom att avtal träffas med markägaren om lämpliga skötselåtgärder. 

 
Djur- och växtskyddsområde 
Djur- och växtskyddsområden är områden som bebos av någon störningskänslig djur- eller växtart 
som för sin fortlevnad är i behov av ett särskilt skydd. Syftet med djur- och växtskyddsområden är 
att skydda ett känsligt djur- eller växtliv från mänsklig störning. Föreskrifterna i dessa områden 
handlar oftast om inskränkningar i rätten att vistas i området, under hela eller delar av året. Mellan 
Böste och Smygehuk finns en skyddad lokal för huggorm. Strandängarna hyser en unik 
huggormspopulation som är en av de sista strandängslevande populationerna i Skåne. 
 

Marklov för trädfällning eller skogsplantering inom detaljplan 
I en detaljplan kan lovplikten utökas till att gälla även trädfällning och skogsplantering. Det kan 
exempelvis bli aktuellt med marklov om det finns ett behov av att skydda träd som utgör 
värdefulla inslag i den bebyggda miljön. Det kan vara både enstaka träd och en grupp av träd, 
exempelvis en allé.  

   
Bild 9. Gammal ek vid Tärnö.                 Bild 10. Gammal pileallé vid Västra torp.    
Foto: Per Arne Johansson.   Foto: Maria Adolfsson. 
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Sveriges sydligaste skogsområden –  
Viktiga områden i Trelleborgs kommun 
 
Av Trelleborgs landareal utgörs ca 0,7 % av skogsmark vilket motsvarar ca 850 ha. Detta blir 
ungefär 200 m2 skogsmark per invånare eller ca 2 % av en fotbollsplan. Skogsområdena är till 
övervägande del belägna i den norra delen av kommunen. Här finns förutom bokskog (Fagus 
sylvatica) som huvudsakligen tillhör den så kallade ängsbokskogen, även ädellövskog av alm 
(Ulmus glabra), ask (Fraxinus excelsior) och ek (Quercus robur), med inslag av gran (Picea abies). 
Eftersom Trelleborgs kommuns yta till så övervägande stor del består av odlingslandskap är alla 
skogbeklädda områden mycket viktiga för den biologiska mångfalden av växter och djur på 
Söderslätt, stora som små områden. 
 
Värdefulla skogar och trädbevuxna områden i Trelleborgs kommun kan delas in i olika karaktärer: 
 

- Skogar i backlandskapet 
- Tätortsnära skogsområden 
- Skogsdungar i kustlandskapet 
- Alléer i landskapet 
- Pilevallar 
- Skyddsvärda träd och ”jätteträd” 

 
 

 

 
Karta 8. Trelleborgs kommun domineras av odlingslandskapet. Mindra skogsområden finns insprängda i 
landskapet. Framför allt i kommunens norra delar finns lite större sammanhängande fina skogsområden. 
Alla skogsområden i Trelleborgs kommun är mycket viktiga för den biologiska mångfalden av växter och 
djur på Söderslätt, stora som små områden. 
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Skyddsvärda skogsområden  
 
Biologisk mångfald har svårt att hitta bra livsmiljöer i det stora odlingslandskapet. Detta gör att 
samtliga skogsområden i Trelleborgs kommun har en mycket viktig funktion att fylla. 
Skogsområdena är tillflyktsorter för växter och djur som inte får plats i det övriga landskapet. 
Samtliga skogsområden är alltså generellt sett värda att skyddas på Söderslätt. Det finns dock 
områden som har så höga värden att de markerats och klassats som ”höga-”, ”mycket höga-” och 
”särskilt höga naturvärden” enligt Trelleborgs kommuns Natur- och kulturmiljöplan, antagen av 
Kommunfullmäktiga 2010. Dessa värdefulla områden beskrivs utförligare i Natur- och 
kulturmiljöplan och man hittar områdena lättast genom att följa numreringen i kartan. Flera av 
områdena beskrivs även i detta material och då omnämns de tillsammans med det nummer som 
de tilldelats i Natur- och kulturmiljöplanen. 
 
För att skydda hotade arter och habitat finns åtgärdsprogram framtagna av länsstyrelsen. 
Åtgärdsprogram för hotade arter och habitat som berör Trelleborgs trädbevuxna områden och 
skogsområden måste vidare undersökas och analyseras för att sedan även genomföras löpande.    
 

 
Karta 9. Värdefulla naturvårdsområden i Trelleborg enligt Trelleborgs Natur- och kulturmiljöplan. 
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Skogar i backlandskapet 
 

Backlandskapet söder om Romeleåsen (2) 
 
Backlandskapet söder om Romeleåsen är av riksintresse för naturvård. Det sydvästskånska 
backlandskapet sträcker sig inom kommunen från Näsbyholm i öster till St. Slågarp i väster längs 
med väg 101. Backlandskapet söder om Romeleåsen är ett unikt natur- och kulturlandskap som det 
bör vara angeläget för hela regionen att gemensamt tillvarata. Inom området finns delområden 
med mycket högt och högt naturvärde och området ingår i område av riksintresse för Skåne län 
(NRO12033). 
 
Området har en unik geologi och topografi där platåliknande kullar åtskiljs av sänkor och raviner. 
Områdets rikedom av småsjöar präglar landskapet. Moränbacklandskapet är beläget över den s.k. 
Alnarpssänkan, en förkastningsdal i berggrunden, orienterad i NV/SO riktning.  
 
Landskapsbilden är varierande med öppna hagmarker och odlingsfält blandat med bokskogsdungar 
och allékantade vägar. I området finns rika typer av lövskog, torr- och fuktängar, rik- och fattigkärr. 
Omväxlande förhållanden i landskapet ger upphov till stor vegetationsvariation. Området har stort 
värde för flytt- och häckfågelfaunan. Bland groddjuren har ätlig groda samt de hotade arterna löv- 
och lökgroda sina utbredningsområden här. Det är ett av de viltrikaste områdena i Skåne, med 
bland annat vildsvin och dovhjort.  
 
Förutsättningar för att områdets naturvärden skall behållas är att bebyggelse och anläggningar 
regleras, markavvattning och täktverksamhet också regleras samt att jord- och skogsbruk kan 
bestå. För närvarande saknas skydd mot förändrad markanvändning inom detta område. 
Utbyggnad av bostadsområden pågår bland annat i Anderslöv. Det bör vara en angelägenhet för 
hela regionen att gemensamt ta till vara detta unika natur- och kulturlandskap. Inom området 
ligger många av kommunens naturområden med mycket eller högt naturvärde, bland annat 
Börringesjön, Minnesberg, Alstad, Ugglarps mosse, Asbjer, Grönalund-Sörbykratt, Gabeljung, 
Stenbäck, Tärnö, Hjortholmsskogen och Kullatorp. 
 

 
 
Bild 11. Börringesjön från Asbjer. Foto: Per Arne Johansson. 
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Börringesjön med omgivande skogar(3) 
 
Börringesjön är en grund näringsrik slättsjö, som tillhör Segeåns vattendragssystem. Den ligger i en 
svacka i det skånska backlandskapet och dess södra del är belägen i kommunens norra gräns. Sjön 
omges av omväxlande betesmarker, bokskogar, sumpskogar och åkermark. Sydväst om sjön ligger 
Ugglarps mosse med stora sumpskogar och många dammar (resultat av torvtäkt). Sjön ligger på en 
höjd av 49 meter över havet, har en yta på 3,1 km2, samt ett medeldjup på 1,1 meter och ett 
maxdjup på 3,3 meter. Det totala tillrinningsområdet är 39,6 km2. Tillrinningsområdets yta består i 
huvudsak av åker (64 %), skog (20 %), samt övrigt (16 %). Sjön har utsatts för ett flertal 
dikningsföretag, vilka alla minskat vattenståndet i sjön. Belastningen av kväve på sjön från 
omgivningen är stor liksom fosforbelastningen. Jämfört med övriga större sydvästskånska sjöar är 
belastningen bland de högsta. Mer än 35 års mätningar av grumligheten i de sjöar som avrinner till 
Segeå visar tydligt att Börringesjöns vatten är betydligt grumligare än de övrigas. Resultat från 
undersökningar visar den stora mängden fina lerpartiklar som finns i sjön har stor betydelse för 
grumligheten. Vinden och vågornas omrörning av de lösta bottensedimenten med sina fina 
partiklar grumlar sjön och minskar siktdjupet. 
 
Börringesjöns stränder lyder under utökat strandskydd. Sjön med dess omgivning klassas som 
fågelrik, och området hyser störningskänsliga rast- och häckningsplatser för en rad fågelarter 
strandskogarna runt sjön, till exempel vid Ugglarps mosse, häckar bland annat lärkfalk och 
stjärtmes. På våren och framförallt hösten rastar mycket fågel i sjön. Grågäss, gräsänder och 
sothöns dominerar och förekommer ibland i tusental. I sjön bedrivs fiske på abborre, gös, gädda 
och i mindre omfattning på ål. Sparsam förekomst av ål förklarar god tillgång på kräftor. Sjön 
klassas dock som mindre bra för fisk på grund av sämre temperatur-, syremättnads- och pH-
förhållanden.  
 
Området vid Börringesjöns södra strand är intressant ur flera perspektiv. Terrängen är variationsrik 
med olika lövskogstyper och biotoper, bland annat sumpskog, strandskog, skogsridåer, 
fruktodlingar och betade ängar. Olikåldrade bestånd av bok, al, ek och björk dominerar i det 
kuperade landskapet. Det finns därför förutsättningar för en art- och individrik fauna, speciellt 
fågelliv. Bland annat häckar den sällsynta mindre hackspetten samt även ormvråk och trädkrypare i 
sumpskogskärret. Småfåglar förekommer talrikt. Vassområdet i sjöns sydvästra del hyser bland 
annat vattenrall och kärrhök. Övrig fauna, som uppehåller sig i området, är vinbergssnäckan och 
mycket vilt, speciellt hjortdjur.Floran är rik och skyddsvärd med bestånd av fridlysta blåsippor och 
vild murgröna. En av de längsta alléerna i länet sträcker sig från Markiehage till Stora Markie gård. 
Den är en viktig restbiotop för floran och faunan, samt ett viktigt inslag i landskapsbilden. 
Fuktängen vid sjön på ca 10 ha, är skyddsvärd (klass 3) enligt länets våtmarksinventering. 
 
Börringesjön betecknas som ekologiskt särskilt känsligt område med avseende på belastningen av 
närsalter. Ädellövskogen betecknas som ekologiskt särskilt känslig med hänsyn till försurningen. 
Önskvärd skötsel för omgivande skog är att gamla grova träd bör sparas som boträd, 
sumpskogskärret bör lämnas i sitt vildvuxna tillstånd, beteshävden av öppna partier bör behållas, 
lövskog med riklig gräsvegetation bör bevaras m m. Nyplantering av träd i den ståtliga allén vid 
Stora Markie bör utföras kontinuerligt för säkerställa alléns fortbestånd. 
 
 
Sumpskogarna vid Ugglarps mosse (14) 
 
Ugglarps mosse är en torvmosse belägen sydväst om Börringesjön i en före detta vik till sjön. 
Området, som innefattar ca 72 ha våtmark, är det enda större sumpskogsområdet inom 
kommunen. Fossila fynd av djur- och växtlämningar från tiden närmast efter inlandsisens 
avsmältning har gjorts i en del av mossen. Området hyser en variationsrik våtmarksvegetation och 
ett rikt djurliv. I länets våtmarksinventering har det klassats som skyddsvärt (klass 3). I de olika 
dammarna, totalt ca 24 st, inne i mossen, finns stora mängder av gäss, änder och sothöns. 
Dammarna innehåller även groddjur. Skogen består av olikåldrade bestånd av al, björk samt gran, 
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asp och ek på de torrare partierna. De döda träden är viktiga boplatser för flera fågelarter, bland 
annat både större och mindre hackspett. Bland de häckande fåglarna i och runt vattenhålen 
återfinns grågäss, gräsänder och sothöns. Många arter av småfåglar håller till i buskar och snår, 
bland annat den sällsynta arten pungmes, svartvit resp. grå flugsnappare samt flera olika sångare 
och trastar. I området finns flera olika rovfåglar, bland annat brun kärrhök och lärkfalk. Bland det 
rikliga insektslivet i torvgravarna påträffas hotade arter av trollsländor. Skogen, som är 
självföryngrande på sina ställen, har en rik undervegetation som även är fristad åt kronvilt, dovvilt, 
älg, rådjur, hare, räv och grävling.  Floran består bland annat av den ovanliga vattenaloen, 
sprängört och vattenbläddra. En del av de fria vattenspeglarna i mossen har tyvärr vuxit igen under 
de senaste åren, vilket kan bero på närsaltstillskott från dräneringsvatten från omkringliggande 
mark och fastigheter. Enligt länets ängs- och hagmarksinventering finns ca 3 ha skyddsvärd 
hagmark i anslutning till mossen.  
 
Ugglarps mosse ingår i nätverket Natura 2000. Länsstyrelsen har framtagit en bevarandeplan för 
Ugglarps mosse 2005 (SE 0430175). Inom området har den hotade arten citronfläckad 
kärrtrollslända hittats. Inom EU föreligger brist på områden som hyser citronfläckad 
kärrtrollslända. Eftersom området fått status som Natura 2000-område skall området skötas så att 
trollsländan kan leva gynnsamt i området. Hur sländan skall kunna behålla sin livsmiljö avgörs 
genom att avtal träffas med markägaren om lämpliga skötselåtgärder. 
 
 
Asbjer (37) 
 
Asbjer är kommunens högsta utsiktspunkt på en kulle, rester av en isälvsbildning. 
En rik vårflora finns i Asbjer bokskogsdungar. Intill området finns fruktträdsodlingar och här finns 
även en rik häckfågelfauna. I en brant växer många gamla stora bokar som fungerar som boträd för 
rovfåglar så som ormvråk och glada. Även skogsduva häckar i bohål i Asbjer. I området finns en 
grustäkt som man tidigare använt för husbehov av omkringboende. Ett naturvårdsinriktat 
skogsbruk bör eftersträvas, där döda träd sparas. 
 
 
Grönalund och Sörbykratt med Börringemad (13) 
 
Detta är ett mycket värdefullt naturområde med rester av gamla odlingsformer i form av 
skottskogsbruk. De södra delarna av området har sedan lång tid tillbaka brukats som skogsmark. 
De norra delarna har brukats även som betesmark. I Grönalunds skogsvegetation förekommer 
flertalet i södra Skåne förekommande fältskiktstyper. Bok dominerar i den blandade lövskogen. I 
områdets norra del finns rester av traktens äldre jordbrukslandskap med lång historisk 
kontinuitet. Ytterst få marker av denna typ återstår i idag i sydvästra Skåne.  
 
De spår av äldre markanvändning som kan påträffas är hägnadssystem (diken), toppbeskurna 
bokar och flerstammiga skottskogsträd. Markerna är starkt igenvuxna, men möjliga att restaurera. 
Hela området uppvisar ett rikt växt- och djurliv med en stor rikedom av biotoper på en begränsad 
yta; kärrartad mark, bokskog, krattskog, öppen betesmark och vegetationen på den forna 
järnvägsbanken mellan Börringe-Östra Torp. Vårfloran är mycket rik, speciellt i den norra delen 
där vit- och gulsippor breder ut sig mellan hasselsnåren. Bland de hotade, sårbara och fridlysta 
växtarterna som återfinns i området påträffas blåsippa, vätteros, vit lungört, skånsk nunneört och 
diverse orkidéer, bland annat skogsknipprot. Faunan i området innehåller rikligt med vinbergs-
snäcka och groddjur, exempelvis ätlig groda. Området är vilt- och småfågelrikt. Hornuggla och 
gröngöling häckar i närheten. Det är ett välbesökt rekreationsområde som används som 
exkursionsmål för skolorna i kommunen.  
 
Önskvärd skötsel är att den södra delen av området bör skötas i form av ”skonsamt” skogsbruk för 
att säkerställa en livskraftig återväxt av ädellövskogen. Området med hassel i norra delen bör 
bevaras i nuvarande form med skonsam röjning och bete. Gamla träd (döda mer än två år) bör ligga 
kvar. De medför ingen risk med tanke på spridning av skadeinsekter, men har ett stort värde för 
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både insektsfauna och fåglar, bland annat hackspett. En återinförsel av skottskogsbruk vore 
önskvärt, dock kräver det kunskap och kontinuitet i utförandet av de gamla metoderna. 
Möjligheten att ge hassellunden inom naturområdet ett biotopskydd enligt 7 kap. miljöbalken bör 
undersökas. Gamla hassellundar kan avgränsas av skogsvårdsstyrelsen genom § 6 förordningen om 
områdesskydd enligt miljöbalken. 
 
Börringe mad är en 20 ha stor våtmark anlagd på Börringe Klosters fastighet i Svedala kommun 
anlagd genom Tullstorpsåprojektet alldeles intill kommungränsen vid Grönalund. Våtmarken är 
anlagd inom ett område av riksintresse för naturvård, friluftsliv, kulturmiljövård. 
Våtmarksområdet betas av nötkreatur. Vattnet från våtmarken rinner ner förbi byn Grönalund i en 
nyanlagd bäck. Efter att våtmarken anlagts kan man räkna med ett ökat antal besök i området. På 
den andra sidan Börringevägen i Trelleborgs kommun finns redan en rastplats som skall kunna 
rustas upp och samtidigt förstärkas med information om intressanta natur- och kulturobjekt i 
området.  

 
Gabeljung (10) 
 
Området är ett välbesökt och värdefullt natur- och rekreationsområde. Gabeljung är med bland de 
områden som Romeleås- och sjölandskapskommittén (RÅSK) förordar som utflyktsmål för natur 
inom backlandskap- och Romeleåsområdet. Platån, dvs den stora backen, är förmodligen rester av 
ett deltaområde som byggts upp av en isälv under inlandsisen. En gammal grustäkt är återställd till 
betesmark, som vintertid utnyttjas till vintersport. Floran är mycket intressant i det kuperade 
landskapet och i lärkskogen förekom för 20 år sedan den sällsynta sevärdheten klotullört. Idag är 
den helt försvunnen men troligen har arten en fröreserv och om barrträdsplanteringen öppnas upp 
och ytor med bar jord skapas kan den kanske återkomma. I länets ängs- och hagmarkinventering, 
betecknas ca 34 ha av den öppna hagmarken söder och sydväst om platån som skyddsvärd. I den 
norra delen finns högstammig bokskog och i den södra delen finns en medelstor lövskog med 
delvis tät undervegetation. På ängarna finns små kärr med rik växtlighet med kalkgynnade arter 
som bland annat ängs och majnycklar samt slankstarr.  
 
Djurlivet är rikt och av däggdjuren är dovvilt, rådjur, grävling och ekorre vanliga inom området. 
Mård och fladdermöss har observerats i området. Bland insekterna förekommer det vitbandade 
glansflyet talrikt i området. I kärr- och smågölarna finns groddjur, bland annat ätlig groda. Området 
innehåller också ett artrikt fågelliv. Häckningsfaunan är omfattande. Ett antal arter av rovfågel 
såsom ormvråk, bivråk och glada hör till häckfågelfaunan. Lärkfalk har observerats i området och 
sommargylling har hörts i skogen. Under höst och vinter kan antalet rastande fåglar bli mycket 
stort. Granplantering bör inte tillåtas i området, framförallt inte runt småvatten med tanke på 
groddjuren. 
 

 
Kullatorp (34) 
 
På våren förekommer i området en örtrik flora med mängder av vitsippor och gulsippor blandade 
med vårlök och lungört. Ett flertal fridlysta växter t ex diverse orkidéer återfinns i områdets flora. 
Bland annat förekommer sällsynt grönvit nattviol vid Kullatorp. Andra ovanliga arter i 
naturområdet är tibast och vitskråp. Insektslivet är mycket rikt och de flesta av de hotade och 
sällsynta arterna som finns i kommunen förekommer i området. I bestånd av tibast (värdväxt) 
förekommer bland annat den akut hotade bruna tibastmalen. Söder om Kullatorp påträffas den 
akut hotade alkonblåvingen, men endast i ett fåtal exemplar. Kring Kullatorp förekommer också 
mycket dovvilt. Fågelfaunan i området är artrik med bland annat mindre hackspett, gröngöling och 
stenknäck.   
 
Ädellövskogen betecknas som ekologiskt särskilt känslig med avseende på försurning. Risk 
föreligger också att värdväxterna försvinner på grund av avverkning av lövskogen med åtföljande 
granplantering. Torrläggning är ett annat riskmoment mot områdets naturvärden.  I dagsläget 
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brukas området som extensivt skogsbruk. Vilthägn samt inhägnade föryngringsytor för bokskogen 
har anordnats. Ett så naturinriktat skogsbruk som möjligt bör eftersträvas. Vid avverkningar bör 
tibastbestånden behandlas varsamt. Föryngringshuggningar i lövskogen bör ske successivt och 
ungskogen röjas så att värdväxten inte får för stark sol eller skugga. Ingen ytterligare torrläggning 
bör ske. Där alkonblåvingen förekommer bör den förr betade ytan öppnas upp genom avbränning 
och lätt bete. Klockgentiana (värdväxt) kan introduceras genom frösådd eller plantering. 
 

 
 
Bild 12. Skogsödla vid Kullatorp. Foto: Per Arne Johansson. 
 
 
 
Tärnö (32) 
 
Bokskogsdungar och fuktiga öppna hagmarker återfinns inom detta område. Ängsfloran är 
intressant och 26 ha av den öppna hagmarken klassas som skyddsvärd enligt ängs-och 
hagmarksinventeringen (objekt nr.36). En del återställda grustäkter finns i området.  Allvarliga 
skogsskador har observerats på en del av bokskogen. Dessa ”stresssymptom” kan härledas till 
torka, klimatfaktorer och luftföroreningar. Ett naturvårdsinriktat skogsbruk är önskvärt i området.  
 
 
Hjortholmsskogen (33) 
 
Hjortholmskogen innehåller en värdefull skogsterräng med på sina ställen en rik vårflora. Området 
är av stor betydelse för faunan, både för vilt och häckande fåglar. Insektslivet är rikt och det finns 
bland annat en del sårbara arter av fjärilar, t ex vitbandat glansfly och lindmalmätare. Inga 
inventeringar av floran och faunan finns över området. Ett allför intensivt skogsbruk kan skada 
bokskogens värden. Det är därför önskvärt att området skyddas mot ändrad markanvändning som 
kan äventyra dess naturvärden. Skogsbruket bör vara naturvårdsinriktat. Ingen ytterligare 
granplantering bör tillåtas i området. Värdväxterna till fjärilarna, lind och trolldruva, måste 
försäkras en framtid i området. 
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Stenbäck (31) 
 
Stenbäck är ett lövskogsområde med inslag av gran i den nordligaste delen av kommunen alldeles 
norr om E65. I det starkt kuperade området finns ett kärr med orkidéer. Området är värdefullt för 
naturvård och rekreation. Varken flora- eller faunainventeringar är utförda i området. Enstaka 
uppgifter om lövgroda i området och dess närhet förekommer. 
 
 

 
 
Bild 13. Stenbäck- naturområde norr om E65. Foto: Per Arne Johansson. 
 
 
Ullbergskroken-Gillesgruvan (38) 
 
Detta område är en intressant geologisk bildning, som framträder som ett markant höjdstråk med 
bok- och ekskog. En stor del av höjdstråket tillhör Svedala kommun. Området har en rik vårflora 
och fauna. I den östra delen ligger en vacker ravin, som sannolikt är ett minne från tiden för 
inlandsisens avsmältning. Inga dokumenterade uppgifter om flora och fauna är utförda i området. 
Ett alltför intensivt skogsbruk kan skada bokskogens biologiska värden. Kommunen kan 
tillsammans med angränsande kommun, Svedala, inleda ett samarbete för att förmå de privata 
skogsägarna att upprätta naturvårdsinriktade skogsbruksplaner 
 
 
Minnesberg-Alstad (39) 
 
I området finns flera av kommunens vackraste och mest välkända dödisgropar. Lertäkten uppe på 
platån är gammal bottensediment från en s.k. dödissjö. En sjö har skapats vid återställningen av de 
första etapperna av täkten. I sjön har ett bra fågelliv etablerats med bland annat häckande 
gråhakedopping. Ytterligare en hänsynskrävande art, brun kärrhök, häckar vid ett småvatten intill 
den gamla banvallen öster om Minnesberg-Alstad. Rik flora förekommer i skogsdungarna i 
Minnesberg och Marieberg där bland annat kungsmyntan växer.  Inga inventeringar av flora och 
fauna är utförda i området. 
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Tätortsnära skogsområden  
 
 

Albäckskogen (19) 
 
Albäcksområdet är Trelleborgs tätorts mest betydelsefulla område för rekreation, naturupplevelser 
och upplevelse av den biologiska mångfalden. Området ligger endast 3 km väster om Trelleborgs 
centrum vilket gör det möjligt för människor i de centrala delarna av staden att till fots eller med 
cykel ta sig till naturen. Albäck har en lång historia som tätortsnära rekreationsområde och 
området planerades redan i början av 1920-talet för friluftsliv. Skolelever planterade bok, al, tall, 
hagtorn mm. Under 1950-talet grävdes två dammar, en på vardera sidan om Albäcksån. Området 
öster om Albäcken är detaljplanelagt.  
 
Dagens Albäck bjuder på många olika miljöer och är mycket välbesökt. Mellan 1996 och 2009 har 
Albäcksån vuxit och förändrats. Delar av de tidigare förlorade våtmarkerna har återskapats. 
Området har förstorats med hjälp av planteringar och ett utökat stignät. Olika biologiska 
undersökningar har genomförts och kunskaperna om vilka arter som finns här nu är goda. 
Albäcksån är ett för Söderslätt typiskt näringsrikt vattendrag som fick sin nuvarande sträckning för 
omkring 100 år sedan när jordbruksmark runtomkring dikades ut. På vägen till havet passerar ån 
genom rekreationsområdet och förbi Fågelviksängar. Efter omgrävning 2007 slingrar sig Albäcksån 
numera åter fram över Rådmansängarna. Genom meandring, översilning, nya våtmarker och ökad 
genomströmning i befintliga dammar skapar man effektiva näringsfällor och en ökad våtmarksyta 
vilket i sin tur gynnar den biologiska mångfalden. Bottenvegetationen och övrig vattenvegetation 
är riklig. De vanligaste fiskarterna i ån är storspigg och ål men även öring förekommer.  
 
 

 
 
Bild 14. Den nya meandrande Albäcksån på väg in i Albäcksskogen. Foto: Per Arne Johansson. 
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De äldre dammarna innehåller många olika och intressanta insektsarter och blev klassade att hysa 
höga och mycket höga naturvärden vid en bottenfaunaundersökning 2002. Två rödlistade arter, 
dvärgbuksimmaren (Plea minutissima) och nattsländan (Oeceteis furva), noterades liksom tre andra 
ovanliga arter. Fiskfaunan består av abborre, gädda, sarv, ruda och mört. Runt dammarna finner 
man även vanlig groda, padda, ätlig groda och mindre vattensalamander. Rådmansängarna väster 
om Albäcksån är fuktiga betesmarker som översvämmas om vårarna. Man kan se spår av 
torvbrytning. På äldre kartor från 1840-talet består området till största delen av våtmarker. De 
fuktiga ängarna har stor betydelse för fågellivet. 
 
Skogen är kanske inte så stor men den har många kvaliteter och har olika karaktärer såsom 
tallskog, lövskog, ”vildskog”, nyplanterad skog och välskött parkskog. Sedan våren 2005 kan man 
följa olika färgmarkeringar och inspireras till att besöka nya stigar och upptäcka mer av hela 
området. Den sårbara fjärilsarten molnfläckiga benvedspinnmalen har påträffats. I området har 
observerats många fågelarter och ett stort antal småfåglar. Två så kallade skolområden finns. Ett 
har fått utvecklas ganska fritt och är idag en mycket fin fågelbiotop. Det andra området planterades 
1997 av elever. Olika skolor tilldelades olika träd och buskar. Skyltar finns så man kan öva sina 
träd och buskkunskaper och vid ett ”trädhus” kan man läsa om träden och se och känna på deras 
struktur. En liten bok om träd kopplad till området, finns att skaffa via Trelleborgs kommun. 
 
Klippta gräsmattor och en äventyrslekplats som inbjuder till lek och spel finns i de mer 
traditionellt skötta delarna och används flitigt av skolbarn. Ett motionsspår på 2 km är upplyst om 
kvällarna. Områdets topografi har ändrats avsevärt under åren i och med anläggandet av deponin 
en bit öster om Albäcken. Den södra delen av deponin som avslutades i mitten av 1980-talet är 
numera införlivad i rekreationsområdet. De högsta delarna på deponin når nära 18 meter över 
havet och ger en utmärkt utsiktspunkt med vyer över Söderslätt och Östersjön. 
 
För att behålla det rika fågellivet behöver vegetationen och våtmarksbiotoperna förbli intakta. 
Strövstigar och motionsspår ska inte förläggas för nära våtmarksområdet eftersom störningen blir 
för stor, speciellt under fåglarnas häckningsperiod. På Rådmansängarna bör betet fortsätta. Vid 
röjningar i området och dess omgivningar bör benvedsbuskar sparas, eftersom de utgör värdväxt åt 
den hotade fjärilsarten, molnfläckiga benvedspinnmalen. För att säkerställa naturvårds- och 
friluftsintressena i området ska nära samråd ske mellan de som sköter parken och kommunens 
naturvårdare.  
 
Det finns en framtagen och väl genomtänkt plan för hur Albäcksområdet i framtiden ska växa sig 
större. För närvarande pågår ett detaljplanearbete med syfte att utveckla Albäcksskogen och 
intilliggande öppna marker för att långsiktigt säkerställa ett större sammanhängande 
rekreationsområde.  Det har länge funnits planer på att utveckla Albäcksskogen norrut. Marken 
som idag består av åkermark kommer att utvecklas till ett natur- och rekreationsområde och 
införlivas i det befintliga rekreationsområdet. I ett första skede skall omkring 23 hektar 
tillkommande skog anläggas som delvis finansieras genom statliga bidrag. Trelleborgs kommun har 
åtagit sig att: Plantera 10-15 ha skog- och buskmark, anlägga 2-3 km enklare stig, ex. klippt grässtig 
samt producera 5-10 informationsskyltar och en folder. Arbetet kommer att genomföras under 
2014-2015. Anläggande av de övriga 7,5 hektar skog- och buskmark och övrigt stignät ska 
finansieras enbart av kommunen. Detta kan dock med fördel samordnas med anläggning av övrig 
skog- och buskmark. Planen innebär att kommunen långsiktigt säkrar Trelleborgs tillgång till 
omkring 48 hektar tätortsnära natur- och rekreationsområde.  
 
 
Dalköpingeåns dalgång (23) 
 
Denna dalgång är den bäst bevarade meandrande å-fåran i kommunen. Från åns mynning upp till 
väg 9, ca 0,5 km, slingrar sig ån genom en relativt djupt nedskuren dalgång med betade fuktängar. 
Ytterligare 0,5 km flyter den norrut genom våtmark och obrukad areal. Ån är skyddad dels genom 
generellt strandskydd och dels genom ett fredningsområde vid mynningen. Det råder förbud mot 
fiske av lax och öring under lekperioden 1 oktober-31 december.  
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Uppströms är ån är hårt påverkad av rätning, kulvertering och närsaltsläckage. I ån finns en känslig 
havsöringsstam (Salmo trutta), och Dalköpingeån är idag en av Sydsveriges bästa reproduktions-
vatten för denna art. Detta beror till stor del på det ideella fiskevårdsarbetet som Dalköpingeåns 
fiskevårdsförening utfört under 1990-talet. Föreningen har tillsammans med fiskerinämnden i 
länet planterat ut öringsmolt i ån. Fiskevårdsföreningen har vidare skapat lekbottnar, 
strömkoncentratorer, erosionsskydd vid strandbrinkar, utfört rensning m.m. Skyddszoner i form 
av träd/buskgrupper har planterats längs med delar av åns nedre lopp.  
 
I länets våtmarksinventering finns fuktängen vid ån samt blandbuskkärret norr om väg 9 på totalt 
5 ha medtagen som skyddsvärt område (klass 3). Det sker dock en lokal påverkan på ån både från 
vägen och från läckage av närsalter från omgivningen. Djurlivet är relativt rikt i och kring ån trots 
viss utarmning beroende på föroreningar och ett sämre vattenflöde. Under sommarhalvåret är åns 
sträckning mellan Gislövs by och Kontinentterminalen (ca 3 km) helt torrlagd; vattnet försvinner 
via slukhål söder om Gislövs by. Endast grundvatten tillförs under denna period den nedre delen 
av ån. Fågelfaunan är rik på olika småfågelarter som förekommer i träd- och buskvegetationen 
längs ån. Den sällsynta gulhämplingens gnisslande sång kan höras i skogen vid åmynningen och 
längre österut vid Dalabadet. Under stränga vintrar har åns mynning stor betydelse som 
uppsamlingsplats åt stora mängder sjöfågel. 
 

 
 
Bild 15. Vild natur vid Dalköpingeåns Dalgång. Foto: Per Arne Johansson. 
 
 
Vid eventuell exploatering i närheten av ån får inget obehandlat dagvatten tillföras ån och 
skogsbryn och omkringliggande översvämningsbenägna marker måste värnas för biologisk 
mångfald som en mycket viktig naturkorridor. Dessutom skall tillräckliga buffertzoner anläggas 
längs ån. Inventeringar av Dalköpingeån-Gislövsån visar att stora delar av de båda åarnas 
avrinningsområden uppströms är relativt fattiga både när det gäller arter och miljöer. Det kan 
konstateras att många arter i jordbrukslandskapet har minskat mycket kraftigt de senaste 100 åren 
och Gislövsån och Dalköpingeån är inga undantag.  
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Det går dock att med relativt enkla medel förbättra livsbetingelserna för olika organismgrupper. 
Det som krävs är en stor variation i åtgärder eftersom det inte går att gynna alla arter med samma 
åtgärder. Det behövs en översiktlig planering på landskapsnivå för att binda ihop miljöer och se till 
att åtgärderna hamnar på rätt plats. Exempel på åtgärder i jordbrukslandskapet som skulle gynna 
biologisk mångfald är anläggning av dammar, småvatten och våtmarker, busk- och trädplanteringar 
längs vattendragen, sprutfria kantzoner i anslutning till skyddszonen, avfasning av dikeskanter för 
att minska erosion, borttagande av vandringshinder för fisk samt att nyskapa vattendrag genom att 
bryta upp kulvertar. 
 
Det bör övervägas om inte ett förordnande som naturreservat eller annat lämpligt skydd bör läggas 
på Dalköpingeåns dalgång upp till Gislövs by. Det finns även förutsättningar att skapa gång 
och/eller ridstråk längs vattendraget. I samband med planering av en ringled runt staden redovisas 
ett alternativ där ringvägen passerar nära och över Dalköpingeåns dalgång med dess höga 
naturvärden. En sådan placering vore ett direkt hot mot naturområdet och resultaten kan bli en 
ödeläggelse av de naturvärden och den livsmiljö i naturkorridoren, för flora och fauna, som finns 
där i dag.  
 

 

Skogsdungar vid kusten 
 

Längs med kusten i kommunen finns många värdefulla naturområden. En del av dem är utpekade i 
natur- och kulturplanen. En del av kustens naturområden är trädbevuxna. Större eller mindre 
talldungar finns insprängda i bebyggelsen eller det öppna hagmarkerna vid kusten. Väster om 
staden finns förutom Albäckskogen även en liten strandskog vid norr om kustvägen vid Skåre. Vid 
Modeshög och österut finns en lång vildvuxen grönremsa som bla består av blandskog. Området 
har ett värde av att vara lite vildvuxet och inte tillrättalagt. Bla ges barns kreativitet möjlighet att 
utvecklas i dessa miljöer genom utforskande lekar. Vid Simremarken finns ett skogsområde som är 
värt ett bevara med hänsyn till trädens storlek. I Trelleborgs kustområden finns relativt få platser 
med träd av denna storlek kvar. 
 
Väster om Pärlan i Beddingestrand finns ett område som från stranden övergår, via tallhed och 
ängsmark, i en björkskog och slutligen en snårig skog med höga träd och ”lianer” av klätterväxter 
och vildkaprifol. Genom skogsområdet finns ett finmaskigt nät av stigar som gör det snåriga 
skogsområdet lättillgängligt. Ovanstående beskrivna områden kanske inte alla faller inom 
definitionen för skog men områdena kan likväl vara värdefulla att bevara och vårda. 

 

Alléer i landskapet 
 

Biotopskyddad allé är enligt definition lövträd planterade i en enkel eller dubbel rad och som 
består av minst fem träd längs en väg eller i ett övrigt öppet landskap. Träden skall till övervägande 
del utgöras av vuxna träd. Alléerna representerar stora kultur- och naturvärden. I landskapet är 
alléerna iögonfallande kulturobjekt och tillför stora skönhetsvärden. Alléerna beskriver 
landskapets topografi, vägars placering i landskapet, historiska sammanhang och de ger vägfarande 
stora skönhetsupplevelser. Alléer är viktiga miljöer där svampar, insekter, mossor, lavar, fåglar och 
fladdermöss och andra djur har en möjlighet att leva och finna skydd och föda i jordbruksland-
skapet. Många alléer anlades på 1700-och 1800-talet när trafiken utgjordes av långsamma fordon 
som häst och vagn. Längs med de smala vägarna planterades träden i vägkanten för att tillsluta sig 
över vägen och ge väderskydd åt de vägfarande. 
 
Under senare tider formades alléerna så att de kom att luta ut från vägbanan för att höja 
trafiksäkerheten. Alléer kunde också planteras för att visa på markägarens goda sociala ställning. I 
åkerlandskapet rådde brist på träd vilket medförde olika påbud att träd skulle planteras. När 
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alléerna började planteras fanns det gott om gamla grova lövträd i ängs och hagmarker som 
gynnande en mångfald av växt- och djurarter.  
 
I dag saknas på många håll sådana gamla träd. Många lavar, mossor, tickor, fjärilar, bin m fl gynnas 
av gamla träd med ihåligheter. Alléer av lind och lönn är särskilt värdefulla för bin. Lönn och lind 
ger extra mycket honung för bina. Även alléer med oxel och olika fruktträd är med sina bär och sin 
blomning mycket viktiga för insekter och fåglar. Ökningen av trafiken de senaste decennierna har 
medfört ett ökat krav på vägarnas standard vilket gjort att vägar har breddats och kurvor rätats ut. 
Alléer har därigenom försvunnit längs många vägar. I åkerlandskapet har alléer planterats för att 
skydda mot bl a jordflykt, för att markera ägogränser eller för att dra nytta av det material som 
kommer från träden till användning inom hushållet eller i lantbruket. Sammanslagningen av 
mindre åkrar till större sammanhängande åkerarealer samt att alléerna inte längre har varit till 
någon nytta har gjort att många alléer försvunnit.  
 
Alm är ett mycket vanligt alléträd. Den snabba spridningen av almsjukan har gått hårt åt många 
alléer och det finns inget som tyder på att almsjukans spridning skall avta. Många almar har de 
senaste åren fällts i Trelleborg på grund av almsjukan. Flera alléer är också mycket gamla varför en 
del träd dör av ålderskäl. Även pil är ett vanligt alléträd på Söderslätt. Flertalet pilealléer i 
kommunen är gamla och många har redan helt försvunnit från Trelleborgs slättlandskap. Flera av 
pilealléerna som finns kvar är glesa på grund av att gamla träd med jämna mellanrum faller eller 
dör. Det är viktigt att intensifiera återplanteringen av pilealléer så att denna landskapskaraktär, så 
typisk för Söderslätt, förstärks och bevaras för framtiden. Vägverket har ansvaret för det statliga 
vägnätet och 1996 upprättades en allévårdsplan över alléerna i Skåne. Under 2009 och 2010 
genomförde Trelleborgs kommun inventeringar av kommunens alléer med utgångspunkt från 
vägverkets allévårdsplan. Våren 2010 positionsbestämdes befintliga alléer längs det statliga 
vägnätet med hjälp av GPS.  
 

 
Karta 10. Alléerna i Trelleborgs kommun längs det statliga vägnätet har minskat rejält sedan 1990. De röda 
sträckorna visar alléer som fanns vid inventeringen 1990 och de gröna sträckorna visar vilka alléer som fanns 
vid inventeringen 2010. Samtliga gröna sträckor fanns 1990 med undantag av några sträckor vid Skegrie, 
Maglarp och norr om Trelleborgs tätort. 
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Vid en jämförelse kan man notera att många av de för natur- och kulturmiljön på Söderslätt så 
viktiga långa gamla alléerna helt eller delvis har försvunnit. Att försöka behålla dessa gamla 
sträckningar av alléer längs med det statliga vägnätet är värdefullt. Sedan 1990-talet har även vissa 
helt nya kortare allésträckningar tillkommit i kommunen. Det skall också poängteras att den 
största delen av alla alléer i kommunen finns längs privata vägar och som pilévallar mellan åkrar i 
landskapet.  I Trelleborgs stad finns också många alléer. Skandinaviens enda allé av ginkoträd 
ligger längs med Nygatan och norr om Stadsparken, längs Gasverksgatan finns en allé med fina 
höga hörsholmsalmar. S:ta Gertruds väg är stadens enda ”boulevard” med en gångväg i mitten. 
Längs gångvägen finns två rader rödblommig hästkastanj. Alléer finns även längs Frans 
Malmrosgatan. 
 
 

   
Bild 16. Allé vid Stora Markie. Foto:Per-Arne Johansson. Bild 17. Allé vid Östra Torp. Foto: Maria Adolfsson. 
 

 
Bild 18. Vacker allé i dimma i Trelleborgs kommuns östra del. Foto: Maria Adolfsson.  
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Pilevallar 
 

Pilevallar är hamlade pilar i en rad som består av antingen minst fem träd med ett inbördes 
avstånd av högst 100 meter i en i övrig öppen jordbruksmark, eller invid en väg om marken mellan 
pileträden är plan eller upphöjd till en vall. Pilevall kallas den även då den består av minst tre träd 
och vallen är väl utbildad, mer än 0,5 meter hög och två meter bred. Biotopen omfattar trädradens 
längd med den bredd den vidaste trädkronans projektion på marken utgör. För det fall vallen är 
bredare än trädkronans projektion på marken omfattar biotopen vallen i sin helhet. Pilevallar 
tillhör det under 1700-talet skapade kulturlandskapet på slätten. Trädvegetation förekom endast i 
anslutning till gårdar och småvatten. En del av de gamla alléerna och pilevallarna har fått ge efter 
för senare decenniers storskalighet i jordbruket. Det stubbade pileträdet är en typisk 
landskapssymbol för Skåne. Landskapsvårdare har under lång tid varnat för att det utmärkande 
drag som pilarna ger det skånska landskapet kommer att gå förlorade om inte pilarna räddas och 
återplantering sker. För återplantering av pil i landskapet har bland annat ett Leader-projekt 
startats.  
 
Den hamlade pilen, stubbapilen, är en gammal kulturväxt som har följt människan sedan hon 
började odla den i Orienten. Vitpilen, det vanligaste pileträdet, började dyka upp i Skåne i början av 
1800-talet. Ofta ser man korsningar mellan vitpil och knäckepil i pilevallarna. De äldsta pilarna kan 
bli upp mot 150 år och friväxande kan pilen bli 20 m hög. Orsaken till pilplanteringarna på 
Söderslätt var skogsbrist. Bristen på bränsle, hägnadsmaterial och virke var ett stort problem. Pilen 
är lätt att föröka och beskära samt livskraftig och snabbvuxen. Pilen kom att trivas bra i 
landskapets milda klimat och bördiga moränlera. Pilarna planterades i jordvallarna i gränserna 
mellan ägorna och gav samtidigt material till vidjor, korgar, kvastar med mera i det gamla 
bondesamhället. I slutet på 1800-talet tyckte bönderna att pilevallarna tog för stor del av den 
bördiga åkerjorden och i samband med införandet av alltfler maskiner i jordbruket efter 1945 
startade det långa återtåget av pilar i landskapet. Idag har känslan för det kulturhistoriska 
landskapet med dess biologiska värden blivit allt starkare. Olika ersättningar från EU har på senare 
tid uppmuntrat lantbrukare till att sköta och vårda sina pilevallar. Detta och tillsammans med det 
ökade intresset för nyplantering av pil medför en viktig länk till det kulturlandskap som en gång 
fanns på slätten. 
 

Skyddsvärda träd och ”jätteträd” 
 

Naturvårdsverket har tagit fram ett åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd i 
kulturlandskapet. Begreppet särskilt skyddsvärda träd fungerar här som samlingsnamn för 
jätteträd, mycket gamla träd och grova hålträd. Vissa trädmiljöer uppmärksammas särskilt på 
grund av deras stora betydelse för biologisk mångfald, däribland grova och gamla ekar, 
gårdsmiljöer, parker och kyrkogårdar, alléer och andra vägnära träd samt hamlade träd.  
 
Med särskilt skyddsvärda träd avses:  
 

• Jätteträd: träd grövre än 1 meter i diameter på det smalaste stället under brösthöjd.  
• Mycket gamla träd: gran, tall, ek och bok äldre än 200 år. Övriga trädslag äldre än 140 år.  
• Grova hålträd: träd grövre än 40 cm i diameter i brösthöjd med utvecklad hålighet i 

huvudstam 
 

Särskilt skyddsvärda träd definieras här således med utgångspunkt från egenskaper hos det 
enskilda trädet. Både levande och döda träd ingår i definitionen. Träd som inte uppfyller något av 
kriterierna kan naturligtvis ändå ha ett kulturmiljövärde eller värde som livsmiljö för rödlistade 
arter. Förekomst av rödlistade arter på träd som ej uppfyller kriterierna beror ofta på särskilda 
förutsättningar (till exempel hög luftfuktighet) snarare än egenskaper hos det enskilda trädet. 
Äldre träd av till exempel alm, ask, rönn, oxel, asp och sälg uppfyller endast ibland kriterierna men 
är en biologisk bristvara och är normalt naturvärdesträd som bör sparas. 
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Grova, gamla och ihåliga träd bevaras som ett viktigt värdebärande element i landskapet. Det är 
viktigt att träden och deras närmiljöer förvaltas på ett sätt som gör att trädens vitalitet och 
värden för biologisk mångfald och kulturarv bevaras. Träd äldre än 200 år ska inte avverkas. 
Åtgärder för att bevara och vårda skyddsvärda träd ska vara prioriterade i planering och i 
operativ verksamhet  

Träd i Trelleborg är viktiga för både natur- och kulturmiljön. Arbetet med att ta fram ett 
långsiktigt skydd för träd klassade som ”jätteträd” är därför angeläget.  
 
 

 
 
Bild 19. Ett exempel på ett gammalt skyddsvärt träd är blodboken vid Smygehuk. Det ca 350 år gamla trädet 
är Trelleborgs största och Sveriges sydligaste blodbok. Foto: Maria Adolfsson. 
 

Trädportalen  
 
Trädportalen är en samlingsplats för uppgifter om skyddsvärda träd. Portalen är utvecklad och 
drivs av ArtDatabanken på uppdrag av Naturvårdsverket. Portalen öppnade i november 2008 och 
är fri att använda för alla. Genom Trädportalen samlas uppgifter, t.ex. lokalisering, storlek och 
status för skyddsvärda träd in. Vem som helst kan bidra eller hämta uppgifter om värdefulla träd. 
På så sätt kan alla intresserade byta information med varandra på ett enkelt sätt. Detta ger en 
möjlighet att värna, vårda och visa den natur- och kulturskatt som finns i landets träd. De 
registrerade antal skyddsvärda träd inom Trelleborgs kommun uppgår för närvarande till 1238 
träd. Skyddsvärdet är oftast antingen ett grovt träd eller ett hålträd. En övervägande majoritet är 
lövträd. 
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