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Kontaktperson   

Miljöavdelningen 
Naturskyddsenheten 
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skane@lansstyrelsen.se 
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Anslagstavla kommunen.docx 

Förslag till beslut om bildande av naturreservatet 

Severtorp i Båstads kommun 

(2 bilagor) 

 
Bifogat förslag till beslut om bildande av naturreservatet Severtorp i Båstads 
kommun ska hållas tillgängligt för berörda på kommunens anslagstavla eller hos 
aktförvararen på Kommunkansliet under tiden den 9 december 2022 till och med 
den 3 februari 2023. 
 
Bevis om tillhandahållandet av handlingarna återförväntas senast den 10 februari 
2023. 
 
 
Denna handling har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrift. 
 
Sanna Persson 
 
Bilagor 

• Förslag till beslut den 9 december 2022 om bildande av naturreservatet 

Severtorp i Båstads kommun 

• GDPR-version av beslutet 
 
 
 
För information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter, se 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.  

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Kontaktperson   

Miljöavdelningen 
Naturskyddsenheten 
Sanna Persson 
010- 224 10 00 (vxl) 
skane@lansstyrelsen.se 

Enligt sändlista 
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Föreläggande Severtorp.docx 

Förslag till bildande av naturreservatet Severtorp i 

Båstads kommun 
(3 bilagor) 
 
Länsstyrelsen har tagit fram förslag till beslut om bildande av naturreservatet 
Severtorp i Båstads kommun med tillhörande skötselplan. Naturreservatet berör 
följande fastigheter: Severtorp 3:2, Killeröd 11:20, Severtorp S:2, Killeröd S:3, 
Killeröd S:4, Severtorp S:1, Salomonhög S:1, Salomonhög S:3 och Salomonhög S:4. 
  
Alla remisshandlingar finns på länsstyrelsens hemsida under rubriken Förslag på nya 
områden och nya beslut på följande adress: 
http://www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat 
 
Innan beslut om bildande av naturreservat sker ska Länsstyrelsen enligt 24 § 
förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. förelägga 
ägare och innehavare av särskild rätt till marken att inom viss tid yttra sig över 
förslaget. 
 

Länsstyrelsen har beslutat att detta föreläggande ska delges genom kungörelse. 
Kungörelsen kommer att införas i Post- och Inrikes Tidningar, Helsingborgs 
Dagblad med Nordvästra Skånes Tidningar/Landskrona Posten den 9 december 
2022. 
 
Innan beslut om bildande av naturreservat sker ska Länsstyrelsen även samråda med 
ett antal myndigheter i enlighet med 25 §, 25a §, 25b § och 26 § förordningen 
(1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 
 
Ni bereds härmed tillfälle att senast den 3 februari 2023 komma in med 
eventuella synpunkter på eller invändningar mot Länsstyrelsens förslag. Efter det 

http://www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat
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datumet fortsätter handläggningen av ärendet även om ni inte lämnat något 
yttrande. 
 
Använd Länsstyrelsens e-tjänst för komplettering av eller yttrande i 
ärenden. Klicka här för att komma till e-tjänsten. 
 
Yttranden kan även skickas till Länsstyrelsen Skåne, 
Miljöavdelningen, 205 15 Malmö. Vänligen uppge remissens diarienummer, 
511-8873-2022, för att underlätta hanteringen. 
 
 
 
Sanna Persson 
 
Denna handling har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrift 
 
Bilagor 
A. Förslag 2022-12-09 till bildande av naturreservatet Severtorp 
B. Konsekvensutredning 
C. Sändlista (publiceras ej) 
 
 
För information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter, se 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.e-tjanster.lansstyrelsen.se/formservice/formDownload?serviceName=lst_cfd_multiserv_formhotell_tr&scriptcomponent.cmtagname=trex-lst-komplettering_yttrande_arende-cfd&service_name=komplettering_yttrande_arende&skip.login=yes
http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Kontaktperson   

Miljöavdelningen 
Naturskyddsenheten 
Sanna Persson 
010 - 224 10 00 (vxl) 
skane@lansstyrelsen.se 

Enligt sändlista 
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Förslag till bildande av naturreservatet Severtorp i 

Båstads kommun  

 

Länsstyrelsens förslag till beslut 

Med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) förklarar Länsstyrelsen det område 
som anges med kraftig svart punktstreckad linje på bifogad karta, bilaga 1, som 
naturreservat. Beslutet riktar sig till var och en, fastighetsägare och innehavare av 
särskild rätt, vars rättigheter att använda mark- och vattenområden berörs inom 
reservatsområdet. Naturreservatets gränser ska märkas ut i fält enligt 
Naturvårdsverkets anvisningar. 
 
För att uppnå och tillgodose syftet med naturreservatet ska de föreskrifter gälla, som 
anges nedan med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken samt 22 § förordningen 
(1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken mm. 
 
I enlighet med 3 § förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken 
m.m. fastställer länsstyrelsen bifogad skötselplan, bilaga 3.  
 
Med stöd av 7 kap. 7 § första stycket miljöbalken, upphäver Länsstyrelsen sitt beslut 
den 13 mars 1972 (Dnr. 11.126-242-71) i den del som avser förordnande om 
landskapsbildskydd enligt 19 § naturvårdslagen och som motsvarar det nya 
naturreservatets yta. Upphävandet gäller först när detta beslut vinner laga kraft. 
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Fig. 1. Naturreservatet är markerat med svart punktstreckad linje på fastighetskartan. 
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Uppgifter om naturreservatet 

Namn  Severtorp 

Kommun  Båstad 

Natura 2000-ID - 

NVR/DOS-ID 1 1115283 

Gränser Området begränsas av mitten av svart punktstreckad linje på till 

detta beslut bifogad karta (bilaga 1) 

Fastigheter Severtorp 3:2, Killeröd 11:20, Severtorp S:2, Killeröd S:3, 

Killeröd S:4, Severtorp S:1, Salomonhög S:1, Salomonhög S:3, 

Salomonhög S:4 

Markägarkategori Statlig, enskild 

Läge  3,5 km NO om Grevie kyrka 

Centralpunkt  E: 366320 N: 6251646 (SWEREF99 TM)  

Naturgeografisk region  8 – NO Skånes skogslandskap 

Typindelning enligt vatten- 

direktivet:  5 - Södra Hallands och norra Öresunds kustvatten 

Vattenförekomst (HID)2: SE625674-131386 

Gemensamhetsanl. 1278>Bösketorp>GA:1 (väg) 

Areal  139 ha  

Förvaltare  Länsstyrelsen  
 
_________________________ 

Syftet med naturreservatet 

Syftet med naturreservatet är att: 
långsiktigt bevara biologisk mångfald och att skydda, vårda och återställa värdefulla 
naturmiljöer samt att skydda och återställa livsmiljöer för skyddsvärda arter. 
Områdets kulturpräglade naturmiljöer såsom öppen betesmark och enefälader med 
dess ekosystem och biologiska mångfald ska bevaras och vid behov restaureras. 
Områdets ädellövskogar och lövsumpskogar med dess ekosystem och biologiska 
mångfald ska bevaras, utökas och tillåtas utvecklas mot naturskogar. Gynnsamt 
bevarandetillstånd ska upprätthållas för i området nationellt fridlysta arter och 
rödlistade arter. Syftet är också att inom ramen för bevarandet av biologisk mångfald 
och naturmiljöer utveckla och tillgodose behovet av områden för friluftslivet. 
 
Syftet uppnås genom att: 

• betesmarkerna hävdas med naturvårdsinriktad beteshävd, 

• uppslående träd och buskar röjs fortlöpande för att förhindra igenväxning i 

betesmarkerna,  

 
1 ID-nummer i Naturvårdsverkets databas Vic Natur. 
2 Enligt VISS, Vatteninformationssystem Sverige 
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• ädellöv- och sumpskogar sköts med naturvårdsinriktade åtgärder för att på 
sikt utvecklas mot ett naturskogsliknande tillstånd med en naturlig intern 
dynamik med kontinuerligt stort innehåll av gamla träd och död ved, 

• inget produktionsinriktat skogsbruk bedrivs, 

• all gran och lärk tas ned på sikt och områdena restaureras antingen till 
betesmarker eller lövskog,  

• inte transportera ut någon form av död lövved från skogen, 

• dammar och småvatten bevaras och hålls fria från fisk, 

• bevara och utveckla de faunistiska, floristiska och mykologiska värdena inom 
området,  

• bekämpa arter som inte har sin naturliga utbredning inom området, 

• nödvändiga åtgärder utvärderas och vidtas för att bevara och stärka 

livsmiljöer för fridlysta eller rödlistade arter, 

• anordningar för besökare såsom, parkeringsplats, informationsskyltar, stigar 
och stängselgenomgångar anläggs, utvecklas och underhålls. 

Reservatsföreskrifter 

A. Föreskrifter med stöd av 7 kap. 5 § miljöbalken om inskränkningar i 
markägares och annan sakägares rätt att förfoga över fastighet inom 
naturreservatet.  
 
Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:  
 

1. avverka träd eller buskar eller bortföra död lövved, 
2. bedriva åkerbruk, 
3. så eller plantera ut växter eller sätt ut djur, 
4. plöja, spränga, gräva, schakta, tippa, dumpa, anordna upplag, bedriva täkt, 

eller på annat sätt skada mark eller småvatten, 
5. uppföra byggnad eller annan anläggning, exempelvis mast, vindkraftverk 

eller liknande, 
6. anlägga väg eller dra fram mark- eller luftledningar, 
7. dika eller dränera,  
8. använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel, stödutfodra eller 

tillföra växtnäringsämnen eller jordförbättringsmedel, 
9. utfodra vilt,  
10. utföra åtgärder som kan påverka områdets hydrologi och vattenkvalitet 

negativt, t.ex. genom att dämma, leda bort vatten eller utföra 
vattenreglering. 
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B. Föreskrifter med stöd av 7 kap. 6 § miljöbalken om markägares och 
annan sakägares skyldighet att tåla visst intrång.  
 
För att tillgodose syftet med naturreservatet förpliktas markägare och innehavare av 
särskild rätt till fastighet att tåla att följande anordningar och åtgärder vidtas inom 
naturreservatet: 
 

1. utmärkning av, skyltning och upplysning om naturreservatet,  
2. hävd genom bete samt uppförande av stängsel på mark som anges som 

betesmark, enligt bilaga 2, 
3. avverkning och bortforsling av sly, träd och buskage i betesmarkerna, 
4. inplantering eller insådd av inhemska arter vilka är knutna till biotoperna i 

naturreservatet, 
5. naturvårdsåtgärder i skogsmark i syfte att gynna hotade arter och föryngring 

av skog, 
6. avverkning av områdets gran- och lärkplanteringar, enligt bilaga 2, 
7. omförande från gran- och lärkplanetring till lövskog eller betesmark, enligt 

bilaga 2, 
8. utförande av åtgärder för att gynna dammar och småvatten, som t.ex. 

rensning för att hindra igenväxning, 
9. utförande och underhåll av anläggningar för allmänhetens tillgänglighet i hela 

naturreservatet, 
10. uppföljning av områdets bevarandemål, skötsel och miljöövervakning inom 

hela reservatet, 
11. åtgärder i syfte att motverka skador som orsakas av vilt, 
12. bekämpning av för området främmande och/eller invasiva arter. 

 
 
C. Ordningsföreskrifter med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken och 22 § 
förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken mm. om 
rätten att färdas och vistas samt ordningen i övrigt inom 
naturreservatet.  
 
Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:  
 

1. ta bort, gräva, borra, måla eller på annat sätt skada mark, sten, eller 
naturföremål, 

2. ställa upp husvagn, husbil eller liknande under tiden 00:00-05:00, 
3. elda annat än på anvisad plats. Användning av friluftskök är tillåtet i 

naturreservatet, 
4. cykla annat än på väg eller anvisad cykelled, 
5. medvetet störa betesdjur, 
6. ta med hund eller annat sällskapsdjur som inte hålls i fysiskt koppel, 



 

   
FÖRSLAG TILL BESLUT  6(12) 

2022-12-09 Dnr 511-8873-2022 
 1278-218 

   

 

 

 

7. uppföra någon form av anläggning, 
8. sätta ut eller släppa ut för området främmande arter, 

 
 
Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd: 
 

9. anordna tävling eller liknande arrangemang, 
10. placera eller sätta upp tavla, plakat, skylt, affisch, snitsel, 

orienteringskontroll eller liknande annat än tillfälligt, högst tio dygn. 
 

Undantag från föreskrifter 

Ovanstående föreskrifter under A och C utgör inte hinder för: 

• förvaltaren, eller den som Länsstyrelsen utser, att utföra de åtgärder som 
behövs för reservatets vård och skötsel och som framgår av föreskrifter B1-
12.  

• tillsyn i samband med förvaltarens skötsel av området,  

• driftåtgärder av vid tidpunkten för detta beslut befintliga vägar för 

motorfordon, vägkanter, vägdiken eller enskilda brukningsvägar. Exempel 
på driftåtgärder som ovan åsyftas är: lagning av mindre beläggningsskador 
och potthål, röjning och slåtter av vägslänter eller rensning av vägtrummor 
och vägdiken och kapning av överhängande grenar.  

• underhållsrensning av lagakraftvunna dikningsföretag eller lagliga diken. 
Inför utförande av arbetet ska naturreservatets förvaltare informeras om 
åtgärden. 

• drift, underhåll och ombyggnad inom gällande ledningsrätt, servitut eller 
nyttjanderätt av vid tidpunkten för detta beslut befintliga vägar, 
dikningsföretag, ledningar och anläggningar tillhörande staten, kommunen, 
el-, energi- och teledistributör samt markägaren. Inför utförande av arbetet 
ska naturreservatets förvaltare informeras om åtgärden. Vid akuta 
underhållsåtgärder kan förvaltaren informeras i efterhand, dock senast inom 
tre arbetsdagar från det att arbetet har inletts. 

 
 
Föreskriften A5 gäller inte mobila jakttorn. 
 
Föreskriften A8 gäller inte för övergångsutfodring av betesdjur i maximalt två 
veckor vid betessläpp och installning. 
 
Föreskriften A9 gäller inte för åtling, t.ex. med foderautomat med högst 1 kg foder 
per dygn, för att underlätta vid jakt. Omfattning och plats för åtling ska 
överenskommas med naturreservatets förvaltare. 
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Föreskriften C3 gäller inte eldning som genomförs av förvaltare eller sakägare som 

skötselåtgärd eller naturvårdsbränning.  

 

Föreskrifterna C6 och C10 gäller inte i samband med jakt. 
 
Föreskriften C6 gäller inte i samband med vallning av betesdjur. 

 

 
Föreskrifterna gäller ej tjänstemän från Länsstyrelsen i samband med tillsyns- och 
förvaltningsuppdrag. 
 
Länsstyrelsen får enligt 7 kap. 7 § miljöbalken, om det finns särskilda skäl, lämna 
dispens från meddelade reservatsföreskrifter. 
 

Upplysningar 

Länsstyrelsen vill upplysa om att föreskrifter meddelade med stöd av 7 kap. 30 § 
miljöbalken gäller även om beslutet överklagas. Dessutom gäller andra lagar, 
förordningar och föreskrifter än reservatsföreskrifterna för området, exempelvis:  
 

• Fridlysningsbestämmelser. Alla vilda fåglar och däggdjur samt deras ägg, 
ungar och bon är fredade enligt jaktlagen (1987:259). Vissa svamp-, växt- 
och djurarter är fridlysta enligt 8 kap. miljöbalken och 
artskyddsförordningen. 

• 7 kap. miljöbalken med bestämmelser om områden som omfattas av 
biotopskydd (11 §) eller strandskydd (13-18 §§). 

• 7 kap. 1 § miljöbalken. Var och en som utnyttjar allemansrätten eller annars 

vistas i naturen ska visa hänsyn och varsamhet i sitt umgänge med den. 

• Anmälningsplikten enligt 12 kap. 6 § miljöbalken för verksamheter eller 
åtgärder som väsentligen kan komma att ändra naturmiljön gäller även om 
de inte är förbjudna enligt reservatets föreskrifter. 

• 2 kap. Kulturmiljölagen (1988:950) med bestämmelser om skydd av 
fornlämningar mm. 

• Terrängkörningslagen (1975:1313) och terrängkörningsförordningen 
(1978:594) med vissa förbud mot körning i terräng. 

• 15 kap. 31 § miljöbalken om förbud mot nedskräpning. 

• Lokala, kommunala ordningsföreskrifter. 

• Transportstyrelsens bestämmelser för civil luftfart, t ex:   
* föreskrifter om flygning med flygskärm (LFS 2007:44 med tillhörande 
ändringar). Enligt LFS 2007:44 gäller bland annat att flygskärm inte får 
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manövreras på ett vårdslöst eller hänsynslöst sätt så att andras liv eller 
egendom utsätts för fara eller så att människor eller djur skräms eller störs 
(21 §),  
* föreskrifter om obemannade luftfartyg (drönare) TSFS 2017:110. Dessa 
föreskrifter reglerar bl a det obemannade luftfartygets avstånd till människor 
och djur för att ingen eller inget ska komma till skada och säger även att de 
kategorier av obemannade luftfartyg som endast får flygas inom synhåll från 
operatören inte får flygas på en högre höjd än 120 m över mark- eller 
vattenytan i okontrollerat luftrum. 
 
 

Allemansrätten  
Allemansrätten har stor betydelse för våra möjligheter att vistas i naturen, den ger 
oss alla möjligheten att tillfälligt och hänsynsfullt vara i naturen. Även organisationer 
och turistföretag kan dra nytta av allemansrätten i sin verksamhet även om allemans-
rätten i grunden gäller för enskilda individer. Samtidigt medför allemansrätten också 
skyldigheter att inte förstöra något eller störa markägaren eller andra som är ute i 
naturen. Större grupper bör samråda med markägaren. Inom naturreservat kan delar 
av allemansrätten vara begränsad genom reservatsföreskrifter. 
 
Vid aktiviteter som inte förbjuds av reservatsföreskrifterna och som kan medföra en 
väsentlig skada på naturmiljön, såsom markslitage eller påverkan på djurlivet vid  
t.ex. större tävlingar, friluftsarrangemang mm. ska anmälan om samråd enligt 12 
kap. 6 § Miljöbalken ske med Länsstyrelsen. 

 
Inom området ska nödvändiga åtgärder vidtas för att uppnå syftet med 
naturreservatet. Syftet ska även uppnås genom att utvärdera och anpassa skötseln i 
överensstämmelse med ny kunskap om biologiska värden. 

Beskrivning av området 

Landskap och geovetenskapliga bevarandevärden 
Severtorp ligger ca 2 km sydväst om Båstad uppe på Hallandsåsen i Båstads 
kommun. Landskapet kring Severtorp är väldigt varierat med både skog, 
betesmarker och åkermark. Bara 150 meter från Severtorp ligger Lyngebjärs knall 
med en höjd på 200 meter över havet. Högsta punkten på Hallandsåsen är 226 
meter över havet, vid Högalteknall. Hallandsåsen är den nordligaste av de skånska 
urbergshorstarna och bildades för ca 70-80 miljoner år sedan. Berggrunden består 
till största delen av olika slags gnejs. Gnejser är rika på kiselsyra och fattiga på 
basiska näringsämnen, vilket påverkar jordmånen och därmed växtligheten. 
Jordarterna i området består till största delen av morän med berg i dagen. I de lägre 
delarna av reservatet finns lager med torv. I norr finns höjdryggar som genomkorsas 
av surdråg medan den sydvästra delen är flackare. 
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Markanvändning och kulturhistoriska bevarandevärden 
Buhrmans karta över Skåne från 1687 visar att Severtorp och det kringliggande 
landskapet var öppet. Den ekonomiska kartan från 1928 visar att området var 
varierat med öppen betesmark, torvtäkter, ädellövskog, åkermark och en 
granplantering. Ett historiskt ortofoto från 1947 visar på en likartad variation. 
Ortofoto från 1960 visar att området gradvis börjat planterats igen. 1975-års 
ortofoto visar på att det fortfarande är öppet i den centrala delen av området samt 
lite i den norra och södra delen. 
 
Biologiska bevarandevärden 
I Severtorp finns de största värdena i betesmarkerna och ädellövskogen. 
Ädellövskogen består till största delen av bok med inslag av ek som på sikt kan 
utvecklas mot naturskog. Betesmarkerna har ett flertal arter som t.ex. slåttergubbe 
(VU), backtimjan (NT), borsttåg (NT), blåmunkar, grässtjärnblomma, korallrot, 
mandelblomma och svartkämpar. Betesmarkerna har en potential att på sikt utveckla 
en mycket fin flora. I reservatet finns även en mosse med kärr, med bl.a. 
småvänderot (VU) samt fem grävda dammar där det finns inplanterad signalkräfta i 
åtminstone tre av dem. EU-arten större vattensalamander är noterad i den största av 
dammarna. Området är också rikt på häckande och rastande fåglar, som grönfink 
(EN), gulsparv (NT), tofsvipa (VU), svartmes, tofsmes, större hackspett, stjärtmes, 
spillkråka (NT), röd glada och kattuggla. I området finns också två lövsumpskogar 
som till största delen består av al och björk med inslag av asp och kan även de på sikt 
utvecklas mot fina naturskogar. I området finns två större granplanteringar och en 
mindre gran- och lärkplantering. Området har potential att utveckla högre värden 
när granplanteringarna tas ned och restaureras till antingen lövskog eller betesmark. 
 
Friluftsliv och tillgänglighet 
Severtorp är lättillgängligt då Severtorpsvägen passerar genom området. I dagsläget 
nyttjas inte området i någon större utsträckning, men det har potential att utvecklas 
till ett område som är viktigt för det rörliga friluftslivet. Här finns möjligheter att 
anlägga leder för fotgängare, för ridning samt för mountainbikecyklister. Här finns 
även möjlighet att anlägga en lämplig rastplats.   
 

Skälen för beslutet 

Det föreslagna naturreservatet har potential att hysa höga naturvärden och har även 
potential att bli ett viktigt område för det rörliga friluftslivet. Severtorp har angivits 
som skyddsvärt ur naturvårdssynpunkt avseende regional och kommunal nivå och 
omfattas eller ingår i: 
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• Riksintresse enligt 3 kap. 6 § MB naturvård: Området ligger inom 
riksintresse för naturvården, Hallandsåsen.   

• Rödlistade arter: Artdatabanken har (2020) klassat bl.a. grönfink (EN), 
tornseglare (EN), slåttergubbe (VU), småvänderot (VU), kricka (VU), 
tofsvipa (VU), stare (VU), backtimjan (NT), gulsparv (NT) och spillkråka 
(NT).  

• Länets naturvärdesöversikt: Området ingår i Bjäred med 
naturvärdesklass 2 samt Flintalycke, Fältans kors och Bäck vid Severtorp 
med naturvärdesklass 3. 

• Grön infrastruktur: Området ligger ca 200 m från naturreservatet 

Axeltorps skogar, ca 1 km från naturreservatet Lyadalen, ca 1,6 km från 
naturreservatet Lya ljunghed med omgivningar, ca 1,8 km från 
naturreservatet Hallandsåsens nordsluttning, ca 2,1 km från 
biotopskyddsområdet Ledtorpets rikkärr, ca 2,8 km från naturreservatet 
Grevie åsar och ca 4,4 km från naturreservat Täppesås. 

• Ängs- och betesmarksinventeringen: Området är upptaget inom ängs- 
och betesmarksinventeringen.  

• Strandskyddat område enligt 7 kap. 13-18 §§ MB: Strandskydd gäller 
med 100 meter. 

 
 
Skyddet är även ett led i att uppnå miljömålen ”Ett rikt odlingslandskap”, ”Ett rikt 
växt- och djurliv” och ”Levande skogar”. 
 
Skyddet kommer att bidra till att utveckla en fungerande grön infrastruktur i 
landskapet och ligger inom en värdetrakt för gräsmark, värdetrakt för ädellövskog 
och en limnisk värdetrakt. 
 
Länsstyrelsen får upphäva beslut som den har meddelat enligt 7 kap. 7 § första 
stycket miljöbalken om det finns synnerliga skäl. Länsstyrelsen gör bedömningen att 
det föreligger synnerliga skäl för att upphäva det tidigare beslutet om 
landskapsbildskydd (dnr 11.126-242-71) som motsvarar naturreservatets yta. 
Upphävandet kompenseras genom att ett naturreservat är ett starkare skydd som har 
ett tydligt syfte med föreskrifter som är nödvändiga för bevarandet av området. 
Vidare gör Länsstyrelsen bedömningen att ett beslut om naturreservat inte försvårar 
allmänhetens nyttjande av området i någon större utsträckning. Upphävandet gäller 
först när detta beslut vinner laga kraft. 
 
Av ovan redovisade skäl och med syfte att långsiktigt bevara biologisk mångfald och 
att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer samt för att skydda, återställa eller 
nyskapa värdefulla naturmiljöer för skyddsvärda arter bör det angivna området 
avsättas som naturreservat. 
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Konsekvensutredning 

Länsstyrelsen har genomfört en konsekvensutredning av ordningsföreskrifterna i 
enlighet med 4 § förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. 
Länsstyrelsen gör bedömningen att ordningsföreskrifterna innebär vissa 
inskränkningar av allemansrätten som är nödvändiga för att skydda områdets 
naturvärden. Restriktionerna är inte av sådan omfattning att de innebär allvarligt 
försvårande av allmänhetens möjligheter att utnyttja området. 
 

Ekosystemtjänstbedömning  

Länsstyrelsen har gjort en bedömning av vilka effekter inrättande naturreservatet har 
på olika ekosystemtjänster och har kommit fram till att det inverkar positivt på 
flertalet ekosystemtjänster, se tabell nedan.3 Bedömningen är att påverkan på 
ekosystemtjänsterna sammantaget stärker motiven för inrättande av naturreservatet. 
 
 

Kategori  Ekosystemtjänst Inverkan 

Försörjande Genetiska resurser hos vilda arter Positiv 

 Jakt, bärplockning och annan vild föda Positiv 

 Produktion av kött Positiv 

Reglerande och 

upprätthållande 

Träd och skogars reglering av mikroklimat, temperatur och 

luftfuktighet 

Positiv 

 Livsmiljöer som t.ex. lek- och spelplatser, boplatser och 

rastplatser för fåglar och fiskar. 

Positiv 

 Kolbindning utförd av växter Positiv 

 Dämpning av avrinning och flöden  Positiv 

Kulturella  Naturarv, exempelvis bevarandet av naturens värden för 

framtida generationer. 

Positiv  

 Icke organiserat friluftsliv Positiv  

 Resurs för forskning Positiv  

Stödjande Biologisk mångfald inkl. bevarande av genpool, habitat och 

hotade arter 

Positiv  

 

 
3 Enligt Naturvårdsverkets förslag på ekosystemtjänster inom olika naturtyper Beslut om att bilda 
naturreservat – innehåll och utformning (naturvardsverket.se) 

https://www.naturvardsverket.se/globalassets/vagledning/skyddad-natur/naturreservat/processen/dokument/beslut-om-att-bilda-naturreservat-innehall-och-utformning.pdf
https://www.naturvardsverket.se/globalassets/vagledning/skyddad-natur/naturreservat/processen/dokument/beslut-om-att-bilda-naturreservat-innehall-och-utformning.pdf
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Ärendets handläggning 

Ärendet började år 2015 då Naturvårdsverket köpte in fastigheten Severtorp 3:2 i 
syfte att Länsstyrelsen skulle bilda naturreservat. Ärendet har sedan blivit liggande 
och arbetet med reservatsbildningen återupptogs år 2022. Markägarna för 
fastigheterna Killeröd 10:32, Killeröd 13:1 samt Norrlycke 1:1 kontaktades i 
samband med att arbetet återupptogs i februari 2022 för att utreda intresse av att 
ingå i naturreservatet. Markägarna var inte intresserade och 
reservatsbildningsprocessen fortsatte med fastigheterna Severtorp 3:2, Killeröd 
11:20 och Severtorp S:2 som består av en lertäkt.  
 
 

Skötselplan och förvaltning av naturreservatet  

Skötselplan  

Enligt 3 § förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. ska 
en skötselplan ingå i varje beslut om bildade av ett naturreservat. Skötselplanen 
utgör bilaga 3 till detta beslut. 

Förvaltning 

Länsstyrelsen är förvaltare av naturreservatet. Förvaltningen ska ske med insyn, 
delaktighet och i nära samråd med markägare, arrendatorer, berörda myndigheter 
och andra berörda vid förvaltningen.  
 
 
 

Bilagor 

1. Karta med naturreservatets avgränsning  
2. Karta rörande föreskrifter meddelade med stöd av 7 kap. 6 § miljöbalken om 
markägares och annan sakägares skyldighet att tåla visst intrång 
3. Förslag till skötselplan  
 
 
 
Använd Länsstyrelsens e-tjänst för komplettering av eller yttrande i 
ärenden. Klicka här för att komma till e-tjänsten. 
 
 
För information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter, se 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 

https://www.e-tjanster.lansstyrelsen.se/formservice/formDownload?serviceName=lst_cfd_multiserv_formhotell_tr&scriptcomponent.cmtagname=trex-lst-komplettering_yttrande_arende-cfd&service_name=komplettering_yttrande_arende&skip.login=yes
http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Bilaga 2. Hänvisning till B-föreskrifter samt undantag
Naturreservatet Severtorp, Båstads kommun
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Område som berörs av föreskriften B2

Område som berörs av föreskrifterna B6 & B7 



 

 

Skötselplan för naturreservatet 
Severtorp i Båstads kommun 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
               Fig.1. Den röda cirkeln anger naturreservatet Severtorps ungefärliga läge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fastställd: 2023-xx-xx  

Planförfattare: Sanna Persson 

Diarienummer: 511-8873-2022 

Omslagsbild: Betesmark med utsikt 

Foton: Planförfattaren om inget annat anges 



 

3 

 

Innehållsförteckning 

Inledning _____________________________________________________________________ 4 

1 Syftet med naturreservatet ___________________________________________________ 5 

2 Beskrivning av området _____________________________________________________ 7 

2.1 Administrativa uppgifter _____________________________________________________ 7 

2.2 Allmän beskrivning och bevarandevärden ___________________________________ 8 

2.2.1 Geomorfologi, hydrologi och landskapsbild ____________________________________________ 8 

2.2.2 Historisk och nuvarande markanvändning samt kulturhistoria _______________________________ 8 

2.2.3 Biologi _____________________________________________________________________ 10 

2.2.4 Friluftsliv ___________________________________________________________________ 11 

2.2.5 Vad kan påverka området negativt? _________________________________________________ 11 

3 Översikt av mål, skötselåtgärder och planerad markanvändning ____________________ 12 

3.1 Övergripande mål __________________________________________________________ 12 

3.2 Generella riktlinjer och skötselåtgärder ________________________________________ 12 

3.3 Konsekvenser av klimatförändringar __________________________________________ 13 

4 Specifika mål och skötselåtgärder för skötselsområdena ___________________________ 13 

4.1 Skötselområde 1 – Betesmark _________________________________________________ 14 

4.2 Skötselområde 2 – Skog ______________________________________________________ 19 

4.3 Skötselområde 3 – Mosse ____________________________________________________ 25 

4.4 Skötselområde 4 – Dammar __________________________________________________ 26 

4.5 Skötselområde 5 – Övrigt ____________________________________________________ 27 

5 Friluftsliv _______________________________________________________________ 29 

6 Jakt och fiske ____________________________________________________________ 30 

7 Utmärkning av naturreservatets gräns ________________________________________ 30 

8 Tillsyn _________________________________________________________________ 30 

9 Dokumentation och uppföljning ______________________________________________ 30 

9.1 Uppföljning av bevarandemål och skötselåtgärder _______________________________ 30 

9.2 Revidering av skötselplanen __________________________________________________ 30 

10 Kostnadsansvar och prioriteringar __________________________________________ 31 

11 Rödlistade arter _________________________________________________________ 33 

12 Källor ________________________________________________________________ 34 

 

 



 

4 

 

BILAGOR 

A. Skötselområdeskarta 

B. Naturtypskarta 

C. Friluftslivskarta 

D. Friluftslivskarta - områden 

Inledning 

Skötselplanen beskriver ett områdes värden enligt befintligt kunskapsläge och redogör även för hur 

och när dessa värden ska skötas. Bakom detta ligger syftena med bildandet av ett naturreservat. 

Syftena styr vilka föreskrifter (regler) som ska gälla. Föreskrifterna redovisas i det dokument där 

bildandet av naturreservatet beslutas. Men, för att uppnå syftena med ett naturreservat kan det 

också krävas en särskild skötsel - vilket redovisas i detta dokument.  

 

Skötselplanen anger också vad som är viktigast att göra om förvaltaren av naturreservatet, dvs. den 

som är ansvarig för skötseln, behöver prioritera. Skötselplanen vänder sig dock inte bara till 

förvaltaren utan även till markägare och andra intressenter. 

 

Länsstyrelsen har ett övergripande ansvar för att statligt bildade naturreservat sköts. Länsstyrelsen 

har också ansvar för tillsynen och uppföljning i statliga naturreservat. Förvaltningen kan överlåtas 

till andra, t.ex. en stiftelse eller den kommun där naturreservatet är beläget. De praktiska 

skötselåtgärderna utförs oftast av markägare, arrendatorer, entreprenörer eller andra som 

förvaltaren har skötselavtal med. 

 

Skötselplanen börjar med en beskrivande del där bl.a. naturreservatets syften och vilka natur- och 

bevarandevärden som finns redovisas. Därefter följer en redogörelse för bevarandemålen och för 

hur naturreservatet ska skötas för att uppnå målen och syftena. 
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1 Syftet med naturreservatet 

 

Syftet med naturreservatet är att: 

bevara biologisk mångfald och att skydda, vårda och återställa värdefulla naturmiljöer samt att 

skydda och återställa livsmiljöer för skyddsvärda arter. Områdets kulturpräglade naturmiljöer 

såsom öppen betesmark och enefälader med dess ekosystem och biologiska mångfald ska bevaras 

och vid behov restaureras. Områdets ädellövskogar och lövsumpskogar med dess ekosystem och 

biologiska mångfald ska bevaras, utökas och tillåtas utvecklas mot naturskogar. Gynnsamt 

bevarandetillstånd ska upprätthållas för i området nationellt fridlysta arter och rödlistade arter. 

Syftet är också att inom ramen för bevarandet av biologisk mångfald och naturmiljöer utveckla och 

tillgodose behovet av områden för friluftslivet. 

 

Syftet ska uppnås genom att:  

• betesmarkerna hävdas med naturvårdsinriktad beteshävd, 

• uppslående träd och buskar röjs fortlöpande för att förhindra igenväxning i betesmarkerna,  

• ädellöv- och sumpskogar sköts med naturvårdsinriktade åtgärder för att på sikt utvecklas 

mot ett naturskogsliknande tillstånd med en naturlig intern dynamik med kontinuerligt 

stort innehåll av gamla träd och död ved, 

• inget produktionsinriktat skogsbruk bedrivs, 

• all gran och lärk tas ned på sikt och områdena restaureras antingen till betesmarker eller 

lövskog,  

• inte transportera ut någon form av död lövved från skogen,  

• dammar och småvatten bevaras och hålls fria från fisk, 

• bevara och utveckla de faunistiska, floristiska och mykologiska värdena inom området,  

• bekämpa arter som inte har sin naturliga utbredning inom området, 

• nödvändiga åtgärder utvärderas och vidtas för att bevara och stärka livsmiljöer för fridlysta 

eller rödlistade arter, 

• anordningar för besökare såsom, parkeringsplats, informationsskyltar, stigar och 

stängselgenomgångar anläggs, utvecklas och underhålls. 

 

Naturreservatets syften styr vilka föreskrifter (regler) som gäller i naturreservatet och ifall skötsel 

behövs för att syftena med naturreservatet ska kunna uppfyllas.  
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      Fig. 2. Naturreservatet är markerat med svart punktstreckad linje på fastighetskartan. 
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2 Beskrivning av området 

2.1 Administrativa uppgifter 

Namn:  Severtorp 

Beslutsdatum: 2023-XX-XX 

Areal: 139 ha, varav vatten ca 3,5 ha 

Kommun: Båstad 

Förvaltare: Länsstyrelsen 

NVR/DOS-ID1: 1115283 

Natura 2000-ID2:  - 

Gränser: Se bilaga A 

Fastigheter: Severtorp 3:2; Killeröd 11:20; Severtorp S:2; Killeröd 

S:3; Killeröd S:4; Severtorp S:1; Salomonhög S:1; 

Salomonhög S:4  

Markägarkategori:  Statlig, enskild  

Läge: 3,5 km NO om Grevie kyrka 

Centralpunkt: E: 366320 N: 6251646 (SWEREF99 TM) 

Naturgeografisk region: 8 – NO Skånes skogslandskap 

Typindelning  

enligt vattendirektivet: 

Limnisk ekoregion 5 Södra Sverige, Skåne, Blekinges kust 

och del av Öland 

Vattenförekomst (HID)3: SE625674-131386  

Gemensamhetsanläggningar: 1278>Bösketorp>GA:1 (väg)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 ID-nummer i Naturvårdsverkets databas Vic Natur 
2 Rådets direktiv 92/43EEG bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (art- och habitatdirektivet) samt rådets 

direktiv 2009/147/EG om bevarande av vilda fåglar (fågeldirektivet) 
3 ID-nummer i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG  
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2.2 Allmän beskrivning och bevarandevärden 

 
2.2.1 Geomorfologi, hydrologi och landskapsbild 

Severtorp ligger ca 2 km sydväst om Båstad uppe på Hallandsåsen i Båstads kommun. Landskapet 

kring Severtorp är väldigt varierat med både skog, betesmarker och åkermark. Bara 150 meter från 

Severtorp ligger Lyngebjärs knall med en höjd på 200 meter över havet. Högsta punkten på 

Hallandsåsen är 226 meter över havet, vid Högalteknall som ligger i Hallands län. Hallandsåsen är 

den nordligaste av de skånska urbergshorstarna och bildades för ca 70-80 miljoner år sedan. 

Berggrunden består till största delen av olika slags gnejser. Gnejser är rika på kiselsyra och fattiga på 

basiska näringsämnen, vilket påverkar jordmånen och därmed växtligheten som är mer magrare och 

mer artfattig. Jordarterna i området består till största delen av morän med berg i dagen. I de lägre 

delarna av reservatet finns lager med torv. I norr finns höjdryggar som genomkorsas av surdråg 

medan den sydvästra delen är flackare. 

 
2.2.2 Historisk och nuvarande markanvändning samt kulturhistoria 

Buhrmans karta över Skåne från 1687 visar att Severtorp och det kringliggande landskapet var 

öppet (fig. 3). Den ekonomiska kartan från 1928 visar att området var varierat med öppen 

betesmark, torvtäkter, ädellövskog, åkermark och en granplantering (fig. 4). Ett historiskt ortofoto 

från 1947 visar på en likartad variation (fig. 5). Ortofoto från 1960 visar att området gradvis har 

börjat planterats igen (fig. 6). 1975-års ortofoto visar på att det fortfarande är öppet i den centrala 

delen av området samt på mindre ytor i den norra och södra delen (fig. 7).  

 

 
Fig. 3. Buhrmans karta från år 1687 visar att området var öppet. 

 



 

9 

 

 
Fig. 4. Ekonomiska kartan från 1928 visar att området delvis utgjordes av lövskog, men att det främst var 

öppet med åkermark och betesmark. Ett mindre barrträdsbestånd syns i öster. Gult = åkermark, grönt = 

ängsmark, vitt = övrig mark (betesmark/strand/täkter), cirklar = lövträdssymboler, * = barrträd. 

 

 
Fig. 5. Ortofoto från 1947 visar att området var mestadels öppet med en del lövskog centralt och en 

granplantering i öster. 
 



 

10 

 

 
Fig. 6. Ortofoto från 1960 visar att området fortfarande var relativt öppet men att det gradvis börjar bli 

mer trädklätt. 
 

 
Fig. 7. Ortofoto från 1975 visar på en liknande variation som år 1960. 

 
2.2.3 Biologi 

I Severtorp finns de största biologiska värdena i betesmarkerna och ädellövskogen. Ädellövskogen 

består till största delen av bok med inslag av ek och kan på sikt utvecklas mot naturskog. 

Betesmarkerna hyser ett flertal hävdberoende arter som t.ex. slåttergubbe (VU), backtimjan (NT), 

borsttåg (NT), blåmunkar, grässtjärnblomma, mandelblomma och svartkämpar. Betesmarkerna har 

potential att på sikt utveckla en mycket fin flora. I reservatet finns även en mosse med kärr, med 

bl.a. småvänderot (VU) och korallrot samt fem grävda dammar där det finns inplanterad 
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signalkräfta i åtminstone tre av dem. EU-arten större vattensalamander är noterad i den största av 

dammarna. Området är också rikt på häckande och rastande fåglar, som grönfink (EN), gulsparv 

(NT), tofsvipa (VU), svartmes, tofsmes, större hackspett, stjärtmes, spillkråka (NT), röd glada och 

kattuggla. I området finns också två lövsumpskogar som till största delen består av al och björk med 

inslag av asp och kan även de på sikt utvecklas mot fina naturskogar. I området finns två större 

granplanteringar och en mindre gran- och lärkplantering. Området har potential att utveckla högre 

värden när granplanteringarna tas ned och restaureras till antingen lövskog eller betesmark. 

 
2.2.4 Friluftsliv 

Severtorp är lättillgängligt då Severtorpsvägen passerar genom området. I dagsläget nyttjas inte 

området i någon större utsträckning, men det har potential att utvecklas till ett område som är 

viktigt för det rörliga friluftslivet. Här finns möjligheter att anlägga leder för fotgängare, för ridning 

och för mountainbikecyklister. Här finns även möjlighet att anlägga en lämplig rastplats och 

utkiksplats.   

 
2.2.5 Vad kan påverka området negativt? 

- Utebliven eller svag hävd som leder till igenväxning av sly och ett alltför tätt träd- och 

buskskikt som konkurrerar ut floran i betesmarkerna. 

- Användning av avmaskningsmedel på betesdjur då detta inte bryts ner utan följer med 

spillningen ut vilket påverkar både dynglevande insekter samt fiskar och andra 

vattenlevande organismer.  

- Läckage av näringsämnen från omkringliggande jordbruksmark kan påskynda eutrofiering i 

dammar och vattendrag. 

- Användning av bekämpningsmedel och kemikalier i de omkringliggande skogarna och 

åkrarna. 

- Vattenuttag ur dammarna under lågflödesperioder som kan leda till kraftigt sänkta 

vattennivåer. Detta kan leda till ökad vattentemperatur och syrebrist. 

- Förändringar i områdets hydrologi, både inom och utanför området genom t.ex. 

markavvattning, rensning, muddring eller breddning av diken/vattendrag i anslutning till 

området som kan påverka området negativt. 

- Förändrad vattenkemi och försämring av vattenkvalitén genom t.ex. utsläpp av föroreningar 

i dammar, försurning eller eutrofiering.  

- Exploatering i objektet eller i angränsande områden som kan påverka naturvärdena i 

området negativt. 

- Gödsling- och försurningseffekter från nedfall av luftburna föroreningar som kan påverka 

floran negativt. 

- Produktionsinriktat skogsbruk i och ofta även i anslutning till området.  

- Brist på ersättningsträd för grova och döende träd. 

- Avverkning/borttagning av grova träd, senvuxna träd, socklar, hålträd, döda eller döende 

träd inom området eller i omkringliggande områden.  

- Igenväxning av yngre träd och buskar som hotar områdets gamla och grova träd samt 

hålträd.  

- Plockning av eller annan skada på den fridlysta eller rödlistade floran i området. 
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- En etablering/ökning av främmande och/eller invasiva arter både på land och i vatten. 

- Störningar av djur- och växtliv pga. ett alltför omfattande friluftsliv. 

- Ett förändrat klimat kan leda till att förutsättningarna för bevarande ändras snabbare än 

beräknat. 

3 Översikt av mål, skötselåtgärder och planerad 

markanvändning 

3.1 Övergripande mål 

Det övergripande målet med naturreservatet är att bevara och utveckla ett område med varierande 

naturtyper som öppna betesmarker, enefälader, mosse, dammar, ädellövskog och sumpskogar. 

Betesmarkerna ska vara välhävdade och ska domineras av hävdgynnade arter och ska sakna spår av 

näringspåverkan. Skogarna ska vara flerskiktade med en rik förekomst av död ved och med ett 

välutvecklat buskskikt samt brynmiljöer. Dammarna ska ha en god vattenkvalitet och utgöra en 

viktig miljö för såväl fåglar, som för grodor, salamandrar och insekter. Målet är också att utveckla 

området som ett rekreations- och friluftsområde. 

 

3.2 Generella riktlinjer och skötselåtgärder 

Förutom de generella riktlinjerna och åtgärderna finns det områdesspecifika sådana vilka redovisas i kapitel 4 

under respektive skötselområde.  

 

Skötselåtgärderna ska bidra till att uppfylla syftet med reservatet och ske utifrån 

naturvårdsaspekter. För att skydda den biologiska mångfalden är det viktigt att hydrologin inte 

skadas på ett betydande sätt vid åtgärder inom naturreservatet. Vid åtgärder gäller även att skador 

på mark ska undvikas. För hela området innebär det också att främmande och/eller invasiva arter 

bekämpas. 

 

Målet med skötseln av skogen är att den ska utvecklas mot en flerskiktad naturskogartad skog med 

stort innehåll av gamla grova träd, död ved och andra värdefulla strukturer samt ersättningsträd. 

Det innebär att inget skogsbruk bedrivs, att äldre träd samt efterträdare sparas och att gran och 

sykomorlönn röjs. Skogen ska utvecklas till en naturskog. För att påskynda utvecklingen mot 

naturartad skog kan det bli aktuellt med åtgärder i de yngre och medelålders bestånden. Grova 

träd, främst ek, ska hållas fria från igenväxning och döda träd ska sparas som död ved.  

 

Målet med skötseln av betesmarkerna är att de ska vara välhävdade och hysa hävdgynnade arter. Det 

innebär att de hävdas med årligt bete med kompletterande underhållsröjning och betesputsning vid 

behov.  

 

Målet med skötseln av mossen är att den ska hållas öppen i möjligaste mån och hysa en typisk flora 

för naturtypen. 
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Dammarna ska ha en god vattenkvalitet. Det innebär att åtgärder i vattendragen i möjligaste mån 

genomförs så att naturliga processer bevaras med god kontinuitet och att god ekologisk status 

därmed uppnås.  

 

Friluftslivet ska gynnas och markerade leder, bänkar med bord, skyltar och parkeringar ska finnas 

och underhållas. 

 

3.3 Konsekvenser av klimatförändringar 

Klimatförändringar kan påverka områdets värden och skötsel negativt genom: 

 

- Ökad igenväxningstakt i betesmarker. 

- Problem för betesdjuren med långvarig hetta och torka, samt med sjukdomar och andra 

svårigheter pga. för blöt mark. 

- Ökad mängd trädsjukdomar, genom svamp- och insektsangrepp på lövträd och skyddsvärda 

träd. 

- Ökning av främmande och/eller invasiva arter som kan konkurrera ut inhemsk skyddsvärd flora 

och fauna både på land och i vatten. 

- Snabbare förfall av friluftsanordningar pga. ökade stormar och mer nederbörd som sliter på 

anordningar och kan leda till bristande säkerhet. 

 

Förslag till skötselåtgärder för att motverka eventuella problem orsakade av klimatförändringar: 

 

- Igenväxning: röjning, slåtter, betesputsning, bränning, förlängd betessäsong, fler betesdjur 

samt efterbete. 

- Problem för betesdjur: säkrad dricksvattenförsörjning, solskyddade miljöer, 

betesplanering/fållindelning, härdiga raser, kompletterande skötsel (röjning, slåtter, 

bränning). 

- Trädsjukdomar: gynnande och nyplanterande av efterträdare, fler trädslag (resistenta sorter 

av inhemska trädslag, gärna lokalt material), handlingsplan för eventuell smitta.  

- Främmande och/eller invasiva arter: gynnande av inhemska arter, bekämpning av oönskade 

arter. 

- Friluftsanordningar: användning av tåliga material, täta kontroller och underhåll. 

 

 

4 Specifika mål och skötselåtgärder för skötselsområdena 

 

Naturreservatet har delats in i fem olika skötselområden med tillhörande delområden utifrån 

markanvändning eller skötselinriktning som ska genomföras. 
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• Skötselområde 1 – Betesmark 

• Skötselområde 2 – Skog 

• Skötselområde 3 – Mosse  

• Skötselområde 4 – Dammar 

• Skötselområde 5 – Övrigt  

 

4.1 Skötselområde 1 – Betesmark 

Delområde 1.1: Öppen betesmark – 37,1 ha  

Delområde 1.2: Enefälad – 5,8 ha 

Delområde 1.3: Restaurering trädklädd betesmark – 7,2 ha 

Delområde 1:4: Restaurering enefälad – 11 ha 

Areal totalt: 61,1 ha 

 

 
Fig. 8. Den stora öppna betesmarken i reservatets sydöstra del. 

 

Delområde 1.1 

Beskrivning 

Delområdet består av naturreservatets öppna betesmarker och är till ytan de största betesmarkerna 

i området. De är lokaliserade i den södra och centrala delen av reservatet. I den centrala 

betesmarken finns en gammal grustäkt som inte längre är i bruk. Floran utgörs bland annat av 

backtimjan (NT), bergssyra, blåmunkar, borsttåg (NT), brokförgätmigej, ärenpris, liten blåklocka, 

svartkämpar, ängssyra, åkertistel, jordklöver, käringtand, femfingerört, gökärt, gråfibbla, cikoria, 

nejlikrot, slåttergubbe (VU) och timotej. Här finns även enstaka stora träd av ask (EN), ek, björk 
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och hästkastanj, men här växer även vildapel, olika viden, hagtorn, enbuskar och nypon. Delar av 

betesmarkerna visar på begynnande igenväxning av främst björk och björnbär. 

 

Bevarandemål  

Arealen öppen betesmark ska vara minst 37,1 ha. Regelbunden hävd med bete alternativt slåtter ska 

ske i området. Vid slåtter ska slaget material tas bort. Ingen skadlig ansamling av förna (t.ex. 

fjolårsgräs) ska finnas i området efter vegetationsperiodens slut. Området ska ha en ostörd 

hydrologi och näringsstatusen i marken ska vara naturlig. Ingen antropogen näringstillförsel, 

inklusive indirekt näringstillförsel genom tillskottsutfodring av betesdjur, ska förekomma. 

Betesmarkerna ska vara öppna och krontäckningen ringa (<20%). Varken vedartad eller örtartad 

igenväxningsvegetation ska förekomma mer än i begränsad utsträckning. Främmande och/eller 

invasiva arter ska inte förekomma. 

 

Skötselåtgärder  

Restaureringsåtgärder: 
- Björksly och björnbär ska röjas bort i hela området. 

 

Underhållsåtgärder: 
- Årligt bete, alternativt slåtter och efterbete. Vid slåtter ska slaget material tas bort. 
- Underhållsröjning vid behov för att hålla efter igenväxningsvegetation och ohävdsarter. 
- Underhållsbränning vid behov för att hålla efter igenväxningsvegetation och ohävdsarter. 

- Betesputsning vid behov. 

- Främmande och/eller invasiva arter ska bekämpas. 

 

 
Fig. 9. Den södra enefäladen som visar den mer välhävdade delen av området. 
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Delområde 1.2 

Beskrivning 

Delområdet består av reservatets två enefälader som är lokaliserade i reservatets nordöstra delar. 

Den norra utgjordes av en granplantering så sent som år 1975, men är idag öppen och välhävdad 

med inslag av enbuskar. I den södra enefäladen är igenväxningen av björk, gran och björnbär 

påtaglig i den del som gränsar till granplanteringen och vegetationen domineras av mossa, blåbär 

och ljung. Ut mot vägen är enefäladen öppnare och mer välhävdad. Floran är bristfälligt inventerad 

i enefäladerna men de har ett rikt fågelliv med arter som blåmes, grönfink (EN), domherre, 

dubbeltrast, entita, gulsparv (NT), gök, hämpling, koltrast, nattskärra, nötväcka, rödvingetrast 

(NT), steglits, stjärtmes, svartvit flugsnappare (NT). Fjärilar som citronfjäril, kvickgräsfjäril, 

nässelfjäril, aurorafjäril och påfågelöga har noterats. Den invasiva arten jättebalsamin är noterad 

längs vägen som går igenom den södra enefäladen. 

 

Bevarandemål  

Arealen enefälader ska vara minst 5,8 ha. Regelbunden hävd med bete alternativt slåtter ska ske i 

området. Vid slåtter ska slaget material tas bort. Ingen skadlig ansamling av förna (t.ex. fjolårsgräs) 

ska finnas i området efter vegetationsperiodens slut. Området ska ha en ostörd hydrologi och 

näringsstatusen i marken ska vara naturlig. Ingen antropogen näringstillförsel, inklusive indirekt 

näringstillförsel genom tillskottsutfodring av betesdjur, ska förekomma. Enefäladerna ska vara 

öppna och krontäckningen ringa (<30%). Karaktärsarten enbuskar ska prägla enefäladerna. Varken 

vedartad eller örtartad igenväxningsvegetation ska förekomma mer än i begränsad utsträckning. 

Främmande och/eller invasiva arter ska inte förekomma. 

 

Skötselåtgärder  

Restaureringsåtgärder: 
- Björk, gran och björnbär ska röjas bort i den södra enefäladen. 
- Jättebalsamin ska röjas bort från vägen som delar den södra enefäladen. 

 

Underhållsåtgärder: 

- Årligt bete, alternativt slåtter och efterbete. Vid slåtter ska slaget material tas bort. 

- Underhållsröjning vid behov för att hålla efter igenväxningsvegetation och ohävdsarter. 

- Underhållsbränning vid behov för att hålla efter igenväxningsvegetation och ohävdsarter. 

- Betesputsning vid behov. 

- Främmande och/eller invasiva arter ska bekämpas. 

 

Delområde 1.3 

Beskrivning 

Delområdet består i dagsläget av planterad gran, ek och blandlövskog med främst björk och al i 

olika partier. I den västra kanten är området delvis öppet och brukas idag som vall.  
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Bevarandemål  

Området ska restaureras till trädklädd betesmark. Arealen trädklädd betesmark ska vara minst 7,2 

ha. Årligt bete ska påverka dynamik och struktur. Ädellövträd ska prägla betesmarken. 

Krontäckningen ska kunna variera mellan tätare och glesare beskogad mark (30–70%). 

Solexponerade, varma miljöer och strukturer ska utgöra ett påtagligt inslag i området. Det ska 

finnas gamla träd och föryngring av nya träd som efterträdare. Det ska finnas ett buskskikt med 

olika växtarter, men framför allt hagtorn. Gran, buskar och sly/ungträd ska inte tillåtas ta överhand 

och skada de biologiskt gamla och värdefulla träden i området. Följande strukturer/substrat ska 

förekomma: gamla träd, träd med håligheter och mulm, levande träd med döda träddelar, liggande 

död ved och högstubbar, stående döda eller döende träd. Typiska arter ska förekomma tämligen 

allmänt. Främmande och/eller invasiva arter ska inte förekomma. 

 

Skötselåtgärder  

Restaureringsåtgärder: 
- All gran ska röjas bort. 
- Området ska restaureras till en trädklädd betesmark med inslag av främst ek som ska tillåtas 

bli spärrgreniga och vidkroniga.  

 

Underhållsåtgärder: 

- Årligt bete, alternativt slåtter och efterbete. Vid slåtter ska slaget material tas bort. 

- Underhållsröjning vid behov för att hålla efter igenväxningsvegetation och ohävdsarter. 

- Underhållsbränning vid behov för att hålla efter igenväxningsvegetation och ohävdsarter. 

- Betesputsning vid behov. 

- Främmande och/eller invasiva arter ska bekämpas. 

 

Delområde 1.4 

Beskrivning 

Delområdet består i dagsläget av två separata områden som ska restaureras till enefälader, en i den 

nordöstra delen (1 på kartan nedan) och en i den centrala delen av reservatet (2 på kartan nedan). 

Det nordöstra området består av en granplantering som omger reservatets mindre enefälad. I 

dagsläget finns inga högre värden kopplade till granplanteringen. Den centrala delen består av en 

igenvuxen enefälad i stort behov av restaurering. Värdena är betydligt högre än i den norra 

enefäladen och i träd- och buskskiktet dominerar enbuskar, björk, ek och gran. Markfloran 

domineras av risvegetation med bl.a. ljung, lingon och blåbär, men här finns även bergsyra, 

fårsvingel, gråfibbla, grönstarr, knippfryle, liten blåklocka, röllika och svartkämpar. Fjärilar som 

aurorafjäril, brun flickfjäril, kvickgräsfjäril, mindre guldvinge, nässelfjäril och rovfjäril är noterade. 

Fågellivet är rikt med arter som bergfink, björktrast (NT), bofink, buskskvätta (NT), domherre, 

dubbeltrast, grå flugsnappare, gråsparv, gulsparv (NT), gök, härmsångare, koltrast, rödstjärt, 

rödvingetrast (NT), stare (VU), steglits, stjärtmes, svarthätta, sädesärla, taltrast, tofsvipa (VU), 

trädpiplärka, törnskata och törnsångare. Igenväxningen med främst björk, gran och björnbär är 

påtaglig.  
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Fig. 10. Figuren visar de två områdena som ska restaureras till enefälader. 

 

Bevarandemål  

Arealen enefälader ska vara minst 11 ha. Regelbunden hävd med bete alternativt slåtter ska ske i 

området. Vid slåtter ska slaget material tas bort. Ingen skadlig ansamling av förna (t.ex. fjolårsgräs) 

ska finnas i området efter vegetationsperiodens slut. Området ska ha en ostörd hydrologi och 

näringsstatusen i marken ska vara naturlig. Ingen antropogen näringstillförsel, inklusive indirekt 

näringstillförsel genom tillskottsutfodring av betesdjur, ska förekomma. Enefäladerna ska vara 

öppna och krontäckningen ringa (<30%). Karaktärsarten enbuskar ska prägla enefäladerna. Varken 

vedartad eller örtartad igenväxningsvegetation ska förekomma mer än i begränsad utsträckning. 

Främmande och/eller invasiva arter ska inte förekomma. 

 

Skötselåtgärder  

Restaureringsåtgärder: 

• Norra delen (1): 

- All gran ska avverkas och tas ut från området. 

- Om spontan uppkomst av enbuskar inte är möjlig så ska enbuskar planteras in. 

Plantor från området ska användas om möjligheten finns. 

• Centrala delen (2): 
- Björksly, gran och björnbär ska röjas bort. 

 

Underhållsåtgärder: 

- Årligt bete, alternativt slåtter och efterbete. Vid slåtter ska slaget material tas bort. 

- Underhållsröjning vid behov för att hålla efter igenväxningsvegetation och ohävdsarter. 
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- Underhållsbränning vid behov för att hålla efter igenväxningsvegetation och ohävdsarter. 

- Betesputsning vid behov. 

- Främmande och/eller invasiva arter ska bekämpas. 

 

4.2 Skötselområde 2 – Skog 

Delområde 2.1: Bokskog – 18,9 ha  

Delområde 2.2: Ädellövskog – 3,1 ha 

Delområde 2.3: Sumpskog – 11,8 ha 

Delområde 2.4: Restaurering ädellövskog – 17,2 ha 

Delområde 2.5: Restaurering lövskog – 7,7 ha 

Areal totalt: 58,7 ha 

 

 
Fig. 11. Områdets bokskog. 

 

Delområde 2.1 

Beskrivning 

Delområdet består av en olikåldrig bokskog som utgör reservatets nordliga-centrala delar. Hassel 

utgör ett tydligt inslag i bokskogen. Inslag av gran finns och i den västra delen finns även två 

planterade grandungar. Markfloran är relativt artfattig med arter som kruståtel, långsvingel, 

skogssallat, skogsstjärna och vårfryle. Området har ett rikt fågelliv med arter som rödvingetrast 

(NT), trädgårdssångare, entita (NT), gröngöling, härmsångare, mindre hackspett (NT), nötskrika, 

röd glada, större hackspett, bergfink, grå flugsnappare, gök, kattuggla, lövsångare, spillkråka (NT), 

stjärtmes och trädkrypare. 
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Bevarandemål  

Arealen bokskog ska vara minst 19,1 ha. Naturliga processer, t.ex. trädens föryngring, åldrande 

och avdöende samt omkullfallna träd och luckbildning, liksom periodvisa omvälvande störningar, 

t.ex. insektsangrepp, översvämning eller stormfällning ska påverka dynamik och struktur. Till följd 

av naturliga störningar kan eventuellt yngre successionsstadier förekomma under perioder. 

Hydrologin och näringsstatusen ska vara ostörd och naturlig. Trädskiktet ska domineras av gamla 

träd av framför allt bok och det ska finnas inslag av ersättningsträd till dessa. Hassel samt bärande 

och blommande buskar ska förekomma tämligen allmänt. Trädskiktet ska vara olikåldrigt och 

flerskiktat. Följande strukturer/substrat ska finnas: gamla träd, levande träd med döda träddelar, 

liggande död ved och högstubbar, stående döda eller döende träd. Gran, buskar och sly/ungträd ska 

inte tillåtas ta överhanden eller skada de biologiskt gamla och värdefulla träden i området. Det ska 

finnas typiska arter av kärlväxter, lavar och mossor. Främmande och/eller invasiva arter ska inte 

förekomma. 

 

Skötselåtgärder  

Restaureringsåtgärder: 
- All gran ska röjas bort. 

 

Underhållsåtgärder: 

- Gran ska röjas vid behov. 

- Unga träd som går upp i kronorna på äldre, grövre eller på annat sätt värdefulla 

naturvårdsträd ska röjas bort.  

- Veteraniseringsåtgärder för att öka mängden död ved och andra värdefulla substrat får 

utföras vid behov. 
- Främmande och/eller invasiva arter ska bekämpas. 
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Fig. 12. Grovt fågelbär i ädellövskogens bryn. 

 

Delområde 2.2 

Beskrivning 

Delområdet består av en ädellövskog bestående av främst ek, ask, bok och fågelbär med inslag av 

björk, rönn, asp och gran som utgör en bård mellan granplanteringen i den östra delen av reservatet 

och den öppna betesmarken.  

 

Bevarandemål  

Arealen ädellövskog ska vara minst 3,1 ha. Naturliga processer, t.ex. trädens föryngring, åldrande 

och avdöende samt omkullfallna träd och luckbildning, liksom periodvisa omvälvande störningar, 

t.ex. insektsangrepp, översvämning eller stormfällning ska påverka dynamik och struktur. Till följd 

av naturliga störningar kan eventuellt yngre successionsstadier förekomma under perioder. 

Hydrologin och näringsstatusen ska vara naturlig och ostörd. Trädskiktet ska domineras av gamla 

träd av framför allt ek och ask och det ska finnas inslag av ersättningsträd till dessa. Hassel samt 

bärande och blommande buskar ska förekomma tämligen allmänt. Trädskiktet ska vara olikåldrigt 

och flerskiktat. Följande strukturer/substrat ska finnas: gamla träd, levande träd med döda 

träddelar, liggande död ved och högstubbar, stående döda och döende träd. Gran, buskar och 

sly/ungträd ska inte tillåtas ta överhanden eller skada de biologiskt gamla och värdefulla träden i 

området. Främmande och/eller invasiva arter ska inte förekomma. 

 

Skötselåtgärder  

Restaureringsåtgärder: 
- All gran ska röjas bort. 
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Underhållsåtgärder: 
- Gran ska röjas vid behov. 
- Unga träd som går upp i kronorna på äldre, grövre eller på annat sätt värdefulla 

naturvårdsträd ska röjas bort.  
- Veteraniseringsåtgärder för att öka mängden död ved och andra värdefulla substrat får 

utföras vid behov. 

- Främmande och/eller invasiva arter ska bekämpas. 

 

 

 
Fig. 13. Den sydvästra sumpskogen. 

 

Delområde 2.3 

Beskrivning 

Delområdet består av områdets två sumpskogar som är belägna i den västra delen av reservatet. 

Båda områdena är likartade i artsammansättning och trädskiktet består av främst björk med inslag av 

klibbal, asp och gran. I den norra skogen finns ett igenvuxet kärr. I den södra delen finns ett djupt 

dike som löper från dammarna och genom skogen och ut ur reservatet. Den södra skogen är torrare 

än den norra. Floran består av arter som missne, korallrot, strandklo, topplösa och gråvide. Mossor 

som källgräsmossa, kärrskedmossa, blåmossa, bandpraktmossa, källpraktmossa, fransvitmossa, 

spärrvitmossa och knoppvitmossa har noterats. Fåglar som stjärtmes, mindre hackspett och entita är 

också noterade. 

 

Bevarandemål  

Arealen sumpskog ska vara minst 11,8 ha. Naturliga processer t.ex. åldrande, avdöende och 

omkullfallna träd och luckbildning liksom periodvisa omvälvande störningar t.ex. översvämningar, 

insektsangrepp eller stormfällning ska prägla skogen. Till följd av naturliga störningar kan 

eventuellt yngre successionsstadier förekomma under perioder. Vattenståndet ska variera naturligt 
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och översvämningar som sker regelbundet och/eller säsongsvis ska påverka dynamik och struktur i 

naturtypen. Hydrologin och näringsstatusen ska vara naturlig och ostörd. Trädskiktet ska domineras 

av gamla träd av framför allt klibbal, asp och björk och det ska finnas inslag av ersättningsträd till 

dessa. Hassel samt bärande och blommande buskar ska förekomma tämligen allmänt. Trädskiktet 

ska vara olikåldrigt och flerskiktat. Följande strukturer/substrat ska finnas: träd med 

sockelbildning, gamla träd, levande träd med döda träddelar, liggande död ved och högstubbar, 

stående döda och döende träd. Gran, buskar och sly/ungträd ska inte tillåtas ta överhanden eller 

skada de biologiskt gamla och värdefulla träden i området. Främmande och/eller invasiva arter ska 

inte förekomma. 

 

Skötselåtgärder  

Restaureringsåtgärder: 
- All gran ska röjas bort. 

 

Underhållsåtgärder: 
- Gran ska röjas vid behov. 
- Unga träd som går upp i kronorna på äldre, grövre eller på annat sätt värdefulla 

naturvårdsträd ska röjas bort.  
- Veteraniseringsåtgärder för att öka mängden död ved och andra värdefulla substrat får 

utföras vid behov. 
- Främmande och/eller invasiva arter ska bekämpas. 

 

Delområde 2.4 

Beskrivning 

Delområdet består i dagsläget av en granplantering med låga naturvärden. Granplanteringen ska 

omföras till ädellövskog. Området är kuperat och förutom gran finns här även ett inslag av tall. 

Genom området löper ett par fuktstråk som går i de djupare delarna och har ett inslag av björk.  

 

Bevarandemål  

Området ska restaureras till ädellövskog. Arealen ädellövskog ska vara minst 17,2 ha. Naturliga 

processer, t.ex. trädens föryngring, åldrande och avdöende samt omkullfallna träd och 

luckbildning, liksom periodvisa omvälvande störningar, t.ex. insektsangrepp, översvämning eller 

stormfällning ska påverka dynamik och struktur. Till följd av naturliga störningar kan eventuellt 

yngre successionsstadier förekomma under perioder. Hydrologin och näringsstatusen ska vara 

naturlig och ostörd. Trädskiktet ska domineras av gamla träd av framför allt lind, skogslönn, ek och 

ask och det ska finnas inslag av ersättningsträd till dessa. Hassel samt bärande och blommande 

buskar ska förekomma tämligen allmänt. Trädskiktet ska vara olikåldrigt och flerskiktat. Följande 

strukturer/substrat ska finnas: gamla träd, levande träd med döda träddelar, liggande död ved och 

högstubbar, stående döda och döende träd. Gran, buskar och sly/ungträd ska inte tillåtas ta 

överhanden eller skada de biologiskt gamla och värdefulla träden i området. Främmande och/eller 

invasiva arter ska inte förekomma. 

 

 

 



 

24 

 

Skötselåtgärder  

Restaureringsåtgärder: 
- All gran ska avverkas. 
- Ädellövträd ska planteras. Lokalt material ska användas i möjligaste mån. 

 

Underhållsåtgärder: 
- Gran ska röjas vid behov. 
- Unga träd som går upp i kronorna på äldre, grövre eller på annat sätt värdefulla 

naturvårdsträd ska röjas bort.  
- Veteraniseringsåtgärder för att öka mängden död ved och andra värdefulla substrat får 

utföras vid behov. 
- Mountainbike-bana får anläggas och underhållas vid behov. 
- Främmande och/eller invasiva arter ska bekämpas. 

 

Delområde 2.5 

Beskrivning 

Delområdet består i dagsläget av en mindre lärk- och granplantering med låga naturvärden. 

Planteringen ska omföras till lövskog. 

 

Bevarandemål  

Området ska restaureras till lövskog. Arealen lövskog ska vara minst 7,7 ha. Naturliga processer, 

t.ex. trädens föryngring, åldrande och avdöende samt omkullfallna träd och luckbildning, liksom 

periodvisa omvälvande störningar, t.ex. insektsangrepp, översvämning eller stormfällning ska 

påverka dynamik och struktur. Till följd av naturliga störningar kan eventuellt yngre 

successionsstadier förekomma under perioder. Hydrologin och näringsstatusen ska vara naturlig och 

ostörd. Trädskiktet ska domineras av gamla träd av framför allt asp, rönn och björk och det ska 

finnas inslag av ersättningsträd till dessa. Hassel samt bärande och blommande buskar ska 

förekomma tämligen allmänt. Trädskiktet ska vara olikåldrigt och flerskiktat. Följande 

strukturer/substrat ska finnas: gamla träd, levande träd med döda träddelar, liggande död ved och 

högstubbar, stående döda och döende träd. Gran, buskar och sly/ungträd ska inte tillåtas ta 

överhanden eller skada de biologiskt gamla och värdefulla träden i området. Främmande och/eller 

invasiva arter ska inte förekomma. 

 

Skötselåtgärder  

Restaureringsåtgärder: 
- All gran och lärk ska avverkas. 
- Lövträd ska planteras. Lokalt material ska användas i möjligaste mån. 

 

Underhållsåtgärder: 

- Gran ska röjas vid behov. 
- Unga träd som går upp i kronorna på äldre, grövre eller på annat sätt värdefulla 

naturvårdsträd ska röjas bort.  
- Veteraniseringsåtgärder för att öka mängden död ved och andra värdefulla substrat får 

utföras vid behov. 
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- Främmande och/eller invasiva arter ska bekämpas. 

 

4.3 Skötselområde 3 – Mosse 

Skötselområde 3: Mosse – 8,0 ha  

Areal totalt: 8,0 ha 

 

 
Fig. 14. Delar av mossen. 

 

Beskrivning 

Skötselområdet består av en mosse som är belägen i den centrala delen av reservatet. I den östra 

delen finns ett kärr. Mossen är mestadels igenväxt av främst björk, gran och björnbär, men är på 

sina ställen mer öppen. Markfloran består av arter som kråkklöver, rundsileshår, kärrdunört, 

vattenklöver, hönsbär, klockljung, brunven, bäcknicka, gråstarr, grönstarr, hirsstarr, kärrsilja, 

småvänderot och knapptåg. Här växer även sälg och brakved. Snäckor som amfibisk dammsnäcka, 

europeisk punktsnäcka, hjärtgrynsnäcka, strimglanssnäcka och större bärnstenssnäcka har hittats i 

mossen. Flera arter av mossor är noterade, bl.a. fetbålsmossa, röd skorpionmossa, mellanvitmossa, 

klubbvitmossa, snärjvitmossa, fransvitmossa, praktvitmossa, rufsvitmossa, sotvitmossa, röd 

glansvitmossa, krokvitmossa, knoppvitmossa, blek skedmossa och kärrkrokmossa. På mossen ligger 

två fastigheter som inte ingår i reservatet. 

 

Bevarandemål  

Arealen mosse ska vara minst 8,0 ha. Området ska domineras av både svagt välvd mosse och kärr. 

Övergången mellan mosse och kärr kan vara flytande eller mosaikartad. Mossen ska domineras av 

vitmossor, men inslag av brunmossor kan förekomma. Torvbildning ska ske aktivt i mossen. 

Typiska och karakteristiska arter samt andra naturligt förekommande arter ska finnas och föryngra 
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sig. Mossens hydrologi ska vara ostörd. Det ska inte finnas några avvattnande eller tillrinnande 

diken eller körspår som medför negativ påverkan. Grundvattenytan ska variera naturligt och vara 

hög under större delen av året. Hydrokemin ska vara näringsfattig utan betydande antropogen 

påverkan. Mosseplanet ska vara öppet (krontäckning <30%) utan indikation på att det sker 

igenväxning av vass, buskar eller träd. Främmande och/eller invasiva arter ska inte förekomma. 

 

Skötselåtgärder  

Restaureringsåtgärder: 
- Igenväxningsvegetationen ska röjas bort. 

 

Underhållsåtgärder: 
- Årligt bete. Mossen ska sambetas med omkringliggande betesmarker där det är möjligt. 
- Hela eller delar av mossen får skötas med årlig slåtter om detta är en möjlig skötselmetod. 
- Underhållsröjning vid behov för att hålla efter igenväxningsvegetation och ohävdsarter. 
- Främmande och/eller invasiva arter ska bekämpas. 

 

4.4 Skötselområde 4 – Dammar 

Skötselområde 4: Dammar – 7,7 ha  

Areal totalt: 7,7 ha 

 

 
Fig. 15. Den större av Bösketorps dammar. 
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Beskrivning 

Skötselområdet består av reservatets fem grävda dammar, Bösketorps dammar, som är belägna i 

den västra delen av reservatet. Dammarna är grävda någon gång efter år 1975. Två diken leder ut 

vatten från dammarna och det finns även anordningar för vattenreglering. I vattnet har växter som 

andmat, bäcknate, gäddnate och säv noterats. I strandkanterna har det noterats bitterpilört, 

blodrot, blåtåtel, dyveronika, frossört, grönstarr, groblad, kabbleka, strandklo, sälg, säv och 

vattenmåra. Trollsländor som blå kejsartrollslända, brun mosaikslända, starrmosaikslända, tidig 

mosaikslända, fyrfläckad trollslända, guldtrollslända, blodröd ängstrollslända, svart ängstrollslända, 

tegelröd ängstrollslända, nordisk kärrtrollslända, ljus lyrflickslända, månflickslända, mörk 

lyrflickslända, pudrad smaragdflickslända, röd flickslända, sjöflickslända och spjutflickslända har 

noterats i området. I vattnet finns även större och mindre vattensalamander samt den invasiva arten 

signalkräfta som härstammar från utplantering. Vid dammarna finns även fåglar som backsvala 

(VU), drillsnäppa (NT), enkelbeckasin, gluttsnäppa, gräsand, knipa, kricka (VU), ladusvala, 

rörhöna, smådopping (NT), knölsvan, sothöna, tofsvipa (VU), tornseglare (EN) och vigg. 

 

Bevarandemål  

Arealen dammar ska vara minst 7,7 ha. Dammarnas vattenkvalitet ska vara god och den 

antropogena belastningen av närsalter, miljögifter och grumlande ämnen ska vara låg. 

Vattenståndsvariationerna ska vara naturliga och den opåverkade hydrologin ska bidra till 

variationer av livsmiljöer i strandlinjen. Omgivande betesmarker fortsätter hållas öppna genom 

hävd. Förekomsten av typiska arter ska vara god. Främmande och/eller invasiva arter ska inte 

finnas. 

 

Skötselåtgärder  

Restaureringsåtgärder: 
- Signalkräftorna ska utrotas om det är möjligt. 
- Ett fågeltorn får uppföras vid den större dammen i norr. 

 

Underhållsåtgärder: 
- Stränderna ska sambetas med omgivande betesmarker.  
- Underhållsröjning vid behov för att hålla efter igenväxningsvegetation och ohävdsarter. 
- Främmande och/eller invasiva arter ska bekämpas, både i dammarna och i strandkanten. 

 

4.5 Skötselområde 5 – Övrigt 

Delområde 5.1: Rastplats – 0,1 ha 

Delområde 5.2: Parkering – 0,5 ha  

Delområde 5.3: Väg – 2,9 ha 

Areal totalt: 2,6 ha 
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Fig. 16. Vy från utsiktsplatsen. 

 

Delområde 5.1 

Beskrivning 

Delområdet består av en rastplats i den östra delen av reservatet. Rastplatsen är uppdelad i två ytor. 

Den ena ytan är lokaliserad i betesmarken och ska bestå av en utsiktsplats med bord och bänkar. 

Den andra ytan är lokaliserad utanför betesmarken och på andra sidan grusvägen, där ska det finnas 

ett vindskydd med en grillplats.  

 

Bevarandemål  

Området ska bevaras som en rastplats med utsikt för reservatets besökare. 

 

Skötselåtgärder  

Restaureringsåtgärder: 
- Utsiktsplatsen ska stängslas in. 
- Bänk med bord, vindskydd och grillplats ska uppföras. 

 

Underhållsåtgärder: 
- Årlig slåtter. 
- Underhållsröjning för att hålla efter igenväxningsvegetation.  
- Allmänt underhåll av friluftslivsanordningarna. 
- Främmande och/eller invasiva arter ska bekämpas. 
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Delområde 5.2 

Beskrivning 

Delområdet består av reservatets två parkeringar. En större parkering i den centrala delen av 

reservatet som har kapacitet för att hysa hästtransporter samt husbilar och större fordon. Det finns 

också en mindre parkering i den östra delen längs vägen som har kapacitet för ett fåtal bilar. 

 

Bevarandemål  

Parkeringarna ska bevaras som parkeringar och underhållas efter behov. 

 

Skötselåtgärder  

Restaureringsåtgärder: 
- Parkeringsskyltar samt skyltar som beskriver naturreservatet ska finnas vid varje parkering. 
- Ett cykelställ ska uppföras vid den större parkeringen. 

 

Underhållsåtgärder: 
- Allmänt underhåll av parkeringarna. 
- Främmande och/eller invasiva arter ska bekämpas. 

 

Delområde 5.3 

Beskrivning 

Delområdet består av dels en asfalterad bilväg som går igenom reservatets norra del och dels av en 

grusväg som går igenom reservatets södra del. Grusvägen är inte tänkt som bilväg utan ska främst 

nyttjas av fotgängare, ryttare och cyklister. 

 

Bevarandemål  

Området ska bevaras som en asfalterad väg samt grusväg för allmänhetens nyttjande. 

 

Skötselåtgärder  

Restaureringsåtgärder: 
- Inga. 

 

Underhållsåtgärder: 
- Allmänt underhåll av vägar utförs av berörd vägförening i samråd med förvaltaren. 
- Främmande och/eller invasiva arter ska bekämpas. 

 

5 Friluftsliv 

Naturreservatet Severtorp ligger ca 2,5 km sydväst om Båstad. Området är lättillgängligt både med 

bil och med cykel. Busshållplatser finns på väg 1730 som går mellan Båstad och Förslöv. 

 

Markerade leder ska anläggas och märkas ut i reservatet. En utsiktsplats ska finnas tillgänglig.  

 

En mountainbikeled och en ridled får anläggas inom de områden som är utpekade i bilaga D. 
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Informationsskyltar, stängselgenomgångar, bänkar med bord, parkeringar, vindskydd, grillplats 

samt gränsmarkeringar ska ses till regelbundet och underhållas av förvaltaren. 

 

Åtgärder för friluftslivsanordningar presenteras i tabell 3 och dess lokalisering i bilaga C. 

 

6 Jakt och fiske 

Inga inskränkningar finns i jakträtten. Siktgator för jakt får inte röjas. Det är inte tillåtet att utfodra 

vilt. Jakt eller ökad jakt på vildsvin bör övervägas om de börjar orsaka skada i reservatet. 

 

7 Utmärkning av naturreservatets gräns 

Gränsutmärkning ska utföras enligt Naturvårdsverkets anvisningar snarast efter att beslut om 

bildande av naturreservat har vunnit laga kraft. Gränsmarkeringar underhålls och förnyas vid behov. 

Miljövänligt material eftersträvas för gränsutmärkningsstolpar och skyltar.   

 

8 Tillsyn 

Länsstyrelsen ansvarar för regelbunden tillsyn av reservatet. 

 

9 Dokumentation och uppföljning 

9.1 Uppföljning av bevarandemål och skötselåtgärder 

Uppföljning av bevarandemål ska ske i enlighet med de anvisningar som Naturvårdsverket utfärdar. 

Skötseln av naturreservatet följs upp kontinuerligt så att bevarandemål och syfte med 

naturreservatet uppnås. Länsstyrelsen ansvarar för uppföljning och avrapportering av 

skötselåtgärder.  

 

9.2 Revidering av skötselplanen 

Skötselplanen gäller tills vidare, dock kan uppföljning av bevarandemålen medföra att skötselåtgärder 

måste anpassas efter ny kunskap. 
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10 Kostnadsansvar och prioriteringar 

Om det utgår annan statlig ersättning för skötsel av marker, t.ex. miljöersättning, ersättning för 

restaurering etc. kan inte föreslagna skötselåtgärder (eller motsvarande åtgärder) utföras eller 

finansieras av reservatsförvaltningen. 
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Tabell 1. Sammanfattning och prioritering av skötselplanens åtgärder. Prioritering inom intervall 1–3 där 1 

är högsta prioritet att genomföra. 

Skötselåtgärd Tidpunkt Skötsel-

område 

Kostnads- och 

åtgärdsansvarig 

Prioritet Upplysningar 

Markskötsel      

Bete Årligen 1, 3, 4 Förvaltaren 1 Inga omfattande 

markskador får 

uppkomma 

Slåtter Vid behov 1, 3, 4 Förvaltaren 2 Skärande/klipp-

ande redskap 

Underhållsröjning Vid behov 1, 3, 4 Förvaltaren 2 Motormanuellt 

Underhållsbränning Vid behov 1 Förvaltaren 2  

Avverkning av gran Snarast 1.4, 2.1, 

2.4, 2.5 

  Motormanuellt 

Röjning av gran Vid behov Hela 

området 

Förvaltaren 1 Motormanuellt 

Veteraniseringsåtgärder Vid behov 2.1, 2.2 Förvaltaren   

Frihugghuggning av 

grova träd 

Vid behov 2.1, 2.2 Förvaltaren 2 Motormanuellt 

Bekämpning av 

främmande och/eller 

invasiva arter  

Vid behov Hela 

området 

Förvaltaren 1  

Anläggningar      

Anläggande och 

underhåll av 

parkeringsplats 

Snarast, 

därefter vid 

behov 

Enligt 

bilaga C 

Förvaltaren  

 

1  

Uppsättning och 

underhåll av 

informationsskyltar 

Snarast, 

därefter vid 

behov 

Enligt 

bilaga C 

Förvaltaren 1  

Uppsättning av 

vägvisningsskyltar 

Snarast  Förvaltaren/trafik

-verket 

1  

Uppsättning och 

underhåll av 

gränsmarkering 

Snarast, vid 

behov 

Hela 

området 

Förvaltaren 1  

Anläggande och 

underhåll av grillplats 

Snarast, 

därefter vid 

behov 

Enligt 

bilaga C 

Förvaltaren 2  

Anläggande och 

underhåll av bord och 

bänkar 

Snarast, 

därefter vid 

behov 

Enligt 

bilaga C 

Förvaltaren 2  
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Skötselåtgärd Tidpunkt Skötsel-

område 

Kostnads- och 

åtgärdsansvarig 

Prioritet Upplysningar 

Anläggningar      

Markering och 

underhåll av 

vandringsled, cykelled 

och ridled 

Snarast, 

därefter vid 

behov 

Enligt 

bilaga C 

Förvaltaren 2  

Anläggande och 

underhåll av 

stängselgenomgångar 

Snarast, 

därefter vid 

behov 

Enligt 

bilaga C 

Förvaltaren 2  

Anläggande och 

underhåll av vindskydd 

Snarast, 

därefter vid 

behov 

Enligt 

bilaga C 

Förvaltaren 2  

Anläggande och 

underhåll av fågeltorn 

Vid behov Enligt 

bilaga C 

Förvaltaren 2  

 

 

11 Rödlistade arter 

Tabell 2. Förekomst av: 

• signalarter (S), som används för att lokalisera och urskilja skogar med höga naturvärden 

(Artdatabanken 2021) 

• rödlistade arter uppdelade enligt Artdatabankens kategorier: Nationellt utdöd (RE); Akut hotad 

(CR); Starkt hotad (EN); Sårbar (VU); Nära hotad (NT); Kunskapsbrist (DD), (Artdatabanken 2020) 

• arter (ÅGP) som omfattas av Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för hotade arter 
 
 

Nedanstående artförteckning innehåller 23 rödlistade arter. 
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Art Kategori Inventerings- 
år 

Källa/ 
Uppgiftslämnare 

Mossor    
Blåmossa S 2021 Artportalen 
Källpraktmossa S 2021 Artportalen 

Kärlväxter    
Kambräken S 2021 Artportalen 
Korallrot S 2012 Artportalen 
Slåttergubbe VU 2017 Artportalen 
Småvänderot VU 2012 Artportalen 

Svampar    
Honungsvaxskivling S 2020 Artportalen 
Ängsvaxskivling S 2020 Artportalen 

Ryggradslösa djur    
Gulryggig fältmätare VU 2019 Artportalen 
Humlerotfjäril NT 2019 Artportalen 
Wormaldia occipitalis VU 2007 Artportalen 

Fåglar    
Buskskvätta NT 2008 Artportalen 
Drillsnäppa NT 2014 Artportalen 
Entita NT 2020 Artportalen 
Grönfink EN 2020 Artportalen 
Grönsångare NT 2020 Artportalen 
Gulsparv NT 2021 Artportalen 
Kricka  VU 2017 Artportalen 
Mindre hackspett NT 2021 Artportalen 
Rödvingetrast NT 2022 Artportalen 
Smådopping NT 2017 Artportalen 
Spillkråka NT 2021 Artportalen 
Stare VU 2011 Artportalen 
Svartvit flugsnappare NT 2020 Artportalen 
Talltita NT 2008 Artportalen 
Tofsvipa VU 2017 Artportalen 
Tornseglare EN 2008 Artportalen 
Ärtsångare NT 2008 Artportalen 

Ryggradsdjur    
Nordfladdermus NT 2019 Artportalen 

 

12 Källor 

Artdatabanken 2020. Rödlistade arter i Sverige 2020. Artdatabanken, SLU, Uppsala. 

 

Artdatabanken 2021. Signalarter i Sverige 2021. Artdatabanken, SLU, Uppsala. 

 

Artportalen, https://artportalen.se/. 

 

Fig. 1. Lantmäteriets geodatasamverkan. 

 

Fig. 2. Lantmäteriets geodatasamverkan. 
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Fig. 3. Buhrmans Skånekarta från 1687. 

 

Fig. 4. Ekonomiska kartan från 1928. Kristianstads läns hushållningssällskap. Kartblad 10. 

 

Fig. 5. Lunds universitets Flygbilder 1947. 

 

Sveriges Geologiska Undersökning, 2022. 
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Bilaga A. Skötselområdeskarta
Naturreservatet Severtorp, Båstads kommun
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Bilaga B. Naturtypskarta
Naturreservatet Severtorp, Båstads kommun
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Bilaga C. Friluftslivskarta
Naturreservatet Severtorp, Båstads kommun
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Bilaga D. Friluftslivskarta - områden
Naturreservatet Severtorp, Båstads kommun
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Naturreservatet Severtorp syftar till att långsiktigt bevara biologisk mångfald och att skydda, vårda och 

återställa värdefulla naturmiljöer. Områdets kulturpräglade naturmiljöer med öppna betesmarker och 

enefälader, ädellövskog och andra ingående naturmiljöer samt områdets orörda karaktär med dess 

ekosystem och biologiska mångfald bevaras och i förekommande fall restaureras.  

 

En del av Länsstyrelsens verksamhet är att skydda värdefulla natur- och friluftsområden genom att 

bilda naturreservat och upprätta skötselplaner. 

 

Skötselplanen innehåller syftet med naturreservatet, en markhistorisk beskrivning samt planerad 

markanvändning, mål och skötselåtgärder för området. Den innehåller även information om 

friluftslivet. 
 

 

www.lansstyrelsen.se/skane 
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Kontaktperson 

Naturskyddsenheten 
Sanna Persson 
010-224 10 00 (vxl) 
skane@lansstyrelsen.se 
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Konsekvensutredning enligt 4 § förordning 

(2007:1244) om konsekvensutredning vid 

regelgivning, av förslag till beslut för 

naturreservatet Severtorp i Båstads kommun 
 

BAKGRUND 

 

Länsstyrelsen avser att fatta ett nytt beslut för bildande av naturreservatet Severtorp 
i Båstads kommun. Enligt 4 § förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid 
regelgivning ska Länsstyrelsen göra en konsekvensutredning av de föreslagna 
ordningsföreskrifterna för naturreservatet. Länsstyrelsen har gjort en sådan 
konsekvensutredning av ordningsföreskrifterna som har karaktären av 
normföreskrifter, dvs. de föreskrifter som riktar sig till allmänheten.  

 

KONSEKVENSUTREDNING 

 

Syftet med föreskrifterna 

Ordningsföreskrifterna innebär vissa vistelsebestämmelser för allmänheten i 
området. Syftet är att trygga ändamålet med naturreservatet så att skador på naturen 
inte uppstår eller så att den biologiska mångfalden inte påverkas negativt. Detta 
uppnås genom att anpassa områdets tillgänglighet för att skydda naturvärdena i 
området. Genom reservatsbeslutet begränsas t ex möjligheten att elda i området då 
detta blir möjligt enbart på anvisade platser eller med friluftskök. Ställa upp 
husvagn, husbil eller liknande regleras under tidsperioden 00:00-05:00. Cykling 
regleras till att enbart tillåtas på väg eller särskilt anvisad led. Det blir också 
förbjudet att ta med hund eller annat sällskapsdjur som inte hålls i fysiskt koppel. 
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Effekter 

Påverkan på allmänhetens friluftsliv bedöms vara ringa. De föreslagna 
ordningsföreskrifterna innebär inte att möjligheten att utnyttja området, i enlighet 
med vad som annars gäller enligt allemansrätten, påtagligt försvåras.  

 

Kostnader 

De föreslagna föreskrifterna bedöms inte medföra några tillkommande kostnader av 
betydelse för vare sig allmänheten, markägare, nyttjanderättsinnehavare eller 
kommunen. Kostnaden för skyltning och anläggningar för friluftslivet finansieras av 
Länsstyrelsen genom Naturvårdsverkets anslag för skötsel av naturvårdsobjekt.  

 
 

 



 

  
BILAGA C 

  

1(3) 

2022-12-09 
  

Dnr 511-8873-2022 
  1278-218 

-218 
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Sändlista 

 

Markus Johansson 

Nils Petter Persson 

Ola Wahlén (arrendator) 

Rune Andersson (arrendator) 

Båstad kommun 

 

Vägsamfälligheter: 

Sone Ekman 

Tor Pålsson & Johanna Kiendl 

Gunilla Rose-Marie & Ralf Gunnar Berne Johansson 

Ulf Peter Finnilä Nidelius 

Lennart Nilsson 

Björn Thomas Nestenius 

Alf Olsson 

Boel Petersson 

Åsa Lenagh 

Jonas Frohde 

Leif & Ingrid Gustafsson  

Hans Persson 

Jan Anders & Ingrid Anne-Marie Torstensson  

Jörgen Olsson 

Björn & Emma Carlstedt 

Carl Clas Erik Haraldsson 

Jan-Olof & Kerstin Gustafsson 

Jan Granqvist 

Bengt Dahl 

Skånska Golfbanebolaget AB 

Peter Andersson 

Dorit Ingegärd Sjunnesson 

Rolf Johansson 

Magnus Gunnarsson 

Per Vilhelmsson 

Tim Klint & Mette Ottosson  

Monica Bengtsson & Per Thomas Nilsson 

Allan Troedsson 
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Nils Erling Karlsson 

Hans & Elisabeth Linnarsson 

Morgan Ekerlund 

Mats Ohlsson 

Karin Inger & Sten-Åke Erland Rangel Bornebusch 

Zoltan Kadar 

Inger & Ingmar Bengtsson 

Cecilia Kuylenstierna 

Mats Roger Olsson 

Jonny Klintefjord 

Desirée Klintefjord 

Louise Klintefjord 

Richard Andreas Luiga 

Lars Lundquist 

 

Kopia för kännedom till: 

Pernilla Östergren 

Elias Björn 

Entomologiska sällskapet i Lund 

Lunds Botaniska Förening 

Naturskyddsföreningen Skåne 

Puggehatten 

Skånes Ornitologiska Förening 

Skogsstyrelsen 

Jordbruksverket 

Riksantikvarieämbetet 

SGU 

TeliaSonera Skanova Access AB 

E.ON Sverige AB 

Kraftringen 

LRF 

Friluftsfrämjandet 

Skånes Orienteringsförbund 

Försvarsmakten 

Trafikverket 

Sveriges Lantbruksuniversitet 

 

Internt Länsstyrelsen: 

Miljöavdelningen: Jeanette Persson 

Rättsenheten: Johan Åsberg 

Landsbygdsavdelningen 



 

   
BILAGA C 

  

3(3) 

2022-12-09 
  

Dnr 511-8873-2022 
   1278-218 

    

 

Kulturmiljöenheten: Eva Persson   

Planenheten  

Naturprövningsenheten: Josefine Andersson 

Naturvårdsenheten: Ingela Lundqvist, Karl-Johan Pålsson, Malin Andersson, Carina 

Zätterström 

Naturskyddsenheten: Cecilia Backe, Kristian Nilsson 

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter 

Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 

mailto:eva.persson@lansstyrelsen.se
http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Kontaktperson   

Miljöavdelningen 
Naturskyddsenheten 
Sanna Persson 
010- 224 10 00 (vxl) 
skane@lansstyrelsen.se 

Enligt sändlista 

 

      

      

      

      

      

Postadress Besöksadress Telefon / Fax Bankgiro E-post och webb Sociala medier 
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Föreläggande Severtorp.docx 

Förslag till bildande av naturreservatet Severtorp i 

Båstads kommun 
(3 bilagor) 
 
Länsstyrelsen har tagit fram förslag till beslut om bildande av naturreservatet 
Severtorp i Båstads kommun med tillhörande skötselplan. Naturreservatet berör 
följande fastigheter: Severtorp 3:2, Killeröd 11:20, Severtorp S:2, Killeröd S:3, 
Killeröd S:4, Severtorp S:1, Salomonhög S:1, Salomonhög S:3 och Salomonhög S:4. 
  
Alla remisshandlingar finns på länsstyrelsens hemsida under rubriken Förslag på nya 
områden och nya beslut på följande adress: 
http://www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat 
 
Innan beslut om bildande av naturreservat sker ska Länsstyrelsen enligt 24 § 
förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. förelägga 
ägare och innehavare av särskild rätt till marken att inom viss tid yttra sig över 
förslaget. 
 

Länsstyrelsen har beslutat att detta föreläggande ska delges genom kungörelse. 
Kungörelsen kommer att införas i Post- och Inrikes Tidningar, Helsingborgs 
Dagblad med Nordvästra Skånes Tidningar/Landskrona Posten den 9 december 
2022. 
 
Innan beslut om bildande av naturreservat sker ska Länsstyrelsen även samråda med 
ett antal myndigheter i enlighet med 25 §, 25a §, 25b § och 26 § förordningen 
(1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 
 
Ni bereds härmed tillfälle att senast den 3 februari 2023 komma in med 
eventuella synpunkter på eller invändningar mot Länsstyrelsens förslag. Efter det 

http://www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat
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datumet fortsätter handläggningen av ärendet även om ni inte lämnat något 
yttrande. 
 
Använd Länsstyrelsens e-tjänst för komplettering av eller yttrande i 
ärenden. Klicka här för att komma till e-tjänsten. 
 
Yttranden kan även skickas till Länsstyrelsen Skåne, 
Miljöavdelningen, 205 15 Malmö. Vänligen uppge remissens diarienummer, 
511-8873-2022, för att underlätta hanteringen. 
 
 
 
Sanna Persson 
 
Denna handling har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrift 
 
Bilagor 
A. Förslag 2022-12-09 till bildande av naturreservatet Severtorp 
B. Konsekvensutredning 
C. Sändlista (publiceras ej) 
 
 
För information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter, se 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.e-tjanster.lansstyrelsen.se/formservice/formDownload?serviceName=lst_cfd_multiserv_formhotell_tr&scriptcomponent.cmtagname=trex-lst-komplettering_yttrande_arende-cfd&service_name=komplettering_yttrande_arende&skip.login=yes
http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Kontaktperson   

Miljöavdelningen 
Naturskyddsenheten 
Sanna Persson 
010 - 224 10 00 (vxl) 
skane@lansstyrelsen.se 

Enligt sändlista 
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Förslag till bildande av naturreservatet Severtorp i 

Båstads kommun  

 

Länsstyrelsens förslag till beslut 

Med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) förklarar Länsstyrelsen det område 
som anges med kraftig svart punktstreckad linje på bifogad karta, bilaga 1, som 
naturreservat. Beslutet riktar sig till var och en, fastighetsägare och innehavare av 
särskild rätt, vars rättigheter att använda mark- och vattenområden berörs inom 
reservatsområdet. Naturreservatets gränser ska märkas ut i fält enligt 
Naturvårdsverkets anvisningar. 
 
För att uppnå och tillgodose syftet med naturreservatet ska de föreskrifter gälla, som 
anges nedan med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken samt 22 § förordningen 
(1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken mm. 
 
I enlighet med 3 § förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken 
m.m. fastställer länsstyrelsen bifogad skötselplan, bilaga 3.  
 
Med stöd av 7 kap. 7 § första stycket miljöbalken, upphäver Länsstyrelsen sitt beslut 
den 13 mars 1972 (Dnr. 11.126-242-71) i den del som avser förordnande om 
landskapsbildskydd enligt 19 § naturvårdslagen och som motsvarar det nya 
naturreservatets yta. Upphävandet gäller först när detta beslut vinner laga kraft. 
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Fig. 1. Naturreservatet är markerat med svart punktstreckad linje på fastighetskartan. 
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Uppgifter om naturreservatet 

Namn  Severtorp 

Kommun  Båstad 

Natura 2000-ID - 

NVR/DOS-ID 1 1115283 

Gränser Området begränsas av mitten av svart punktstreckad linje på till 

detta beslut bifogad karta (bilaga 1) 

Fastigheter Severtorp 3:2, Killeröd 11:20, Severtorp S:2, Killeröd S:3, 

Killeröd S:4, Severtorp S:1, Salomonhög S:1, Salomonhög S:3, 

Salomonhög S:4 

Markägarkategori Statlig, enskild 

Läge  3,5 km NO om Grevie kyrka 

Centralpunkt  E: 366320 N: 6251646 (SWEREF99 TM)  

Naturgeografisk region  8 – NO Skånes skogslandskap 

Typindelning enligt vatten- 

direktivet:  5 - Södra Hallands och norra Öresunds kustvatten 

Vattenförekomst (HID)2: SE625674-131386 

Gemensamhetsanl. 1278>Bösketorp>GA:1 (väg) 

Areal  139 ha  

Förvaltare  Länsstyrelsen  
 
_________________________ 

Syftet med naturreservatet 

Syftet med naturreservatet är att: 
långsiktigt bevara biologisk mångfald och att skydda, vårda och återställa värdefulla 
naturmiljöer samt att skydda och återställa livsmiljöer för skyddsvärda arter. 
Områdets kulturpräglade naturmiljöer såsom öppen betesmark och enefälader med 
dess ekosystem och biologiska mångfald ska bevaras och vid behov restaureras. 
Områdets ädellövskogar och lövsumpskogar med dess ekosystem och biologiska 
mångfald ska bevaras, utökas och tillåtas utvecklas mot naturskogar. Gynnsamt 
bevarandetillstånd ska upprätthållas för i området nationellt fridlysta arter och 
rödlistade arter. Syftet är också att inom ramen för bevarandet av biologisk mångfald 
och naturmiljöer utveckla och tillgodose behovet av områden för friluftslivet. 
 
Syftet uppnås genom att: 

• betesmarkerna hävdas med naturvårdsinriktad beteshävd, 

• uppslående träd och buskar röjs fortlöpande för att förhindra igenväxning i 

betesmarkerna,  

 
1 ID-nummer i Naturvårdsverkets databas Vic Natur. 
2 Enligt VISS, Vatteninformationssystem Sverige 
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• ädellöv- och sumpskogar sköts med naturvårdsinriktade åtgärder för att på 
sikt utvecklas mot ett naturskogsliknande tillstånd med en naturlig intern 
dynamik med kontinuerligt stort innehåll av gamla träd och död ved, 

• inget produktionsinriktat skogsbruk bedrivs, 

• all gran och lärk tas ned på sikt och områdena restaureras antingen till 
betesmarker eller lövskog,  

• inte transportera ut någon form av död lövved från skogen, 

• dammar och småvatten bevaras och hålls fria från fisk, 

• bevara och utveckla de faunistiska, floristiska och mykologiska värdena inom 
området,  

• bekämpa arter som inte har sin naturliga utbredning inom området, 

• nödvändiga åtgärder utvärderas och vidtas för att bevara och stärka 

livsmiljöer för fridlysta eller rödlistade arter, 

• anordningar för besökare såsom, parkeringsplats, informationsskyltar, stigar 
och stängselgenomgångar anläggs, utvecklas och underhålls. 

Reservatsföreskrifter 

A. Föreskrifter med stöd av 7 kap. 5 § miljöbalken om inskränkningar i 
markägares och annan sakägares rätt att förfoga över fastighet inom 
naturreservatet.  
 
Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:  
 

1. avverka träd eller buskar eller bortföra död lövved, 
2. bedriva åkerbruk, 
3. så eller plantera ut växter eller sätt ut djur, 
4. plöja, spränga, gräva, schakta, tippa, dumpa, anordna upplag, bedriva täkt, 

eller på annat sätt skada mark eller småvatten, 
5. uppföra byggnad eller annan anläggning, exempelvis mast, vindkraftverk 

eller liknande, 
6. anlägga väg eller dra fram mark- eller luftledningar, 
7. dika eller dränera,  
8. använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel, stödutfodra eller 

tillföra växtnäringsämnen eller jordförbättringsmedel, 
9. utfodra vilt,  
10. utföra åtgärder som kan påverka områdets hydrologi och vattenkvalitet 

negativt, t.ex. genom att dämma, leda bort vatten eller utföra 
vattenreglering. 
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B. Föreskrifter med stöd av 7 kap. 6 § miljöbalken om markägares och 
annan sakägares skyldighet att tåla visst intrång.  
 
För att tillgodose syftet med naturreservatet förpliktas markägare och innehavare av 
särskild rätt till fastighet att tåla att följande anordningar och åtgärder vidtas inom 
naturreservatet: 
 

1. utmärkning av, skyltning och upplysning om naturreservatet,  
2. hävd genom bete samt uppförande av stängsel på mark som anges som 

betesmark, enligt bilaga 2, 
3. avverkning och bortforsling av sly, träd och buskage i betesmarkerna, 
4. inplantering eller insådd av inhemska arter vilka är knutna till biotoperna i 

naturreservatet, 
5. naturvårdsåtgärder i skogsmark i syfte att gynna hotade arter och föryngring 

av skog, 
6. avverkning av områdets gran- och lärkplanteringar, enligt bilaga 2, 
7. omförande från gran- och lärkplanetring till lövskog eller betesmark, enligt 

bilaga 2, 
8. utförande av åtgärder för att gynna dammar och småvatten, som t.ex. 

rensning för att hindra igenväxning, 
9. utförande och underhåll av anläggningar för allmänhetens tillgänglighet i hela 

naturreservatet, 
10. uppföljning av områdets bevarandemål, skötsel och miljöövervakning inom 

hela reservatet, 
11. åtgärder i syfte att motverka skador som orsakas av vilt, 
12. bekämpning av för området främmande och/eller invasiva arter. 

 
 
C. Ordningsföreskrifter med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken och 22 § 
förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken mm. om 
rätten att färdas och vistas samt ordningen i övrigt inom 
naturreservatet.  
 
Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:  
 

1. ta bort, gräva, borra, måla eller på annat sätt skada mark, sten, eller 
naturföremål, 

2. ställa upp husvagn, husbil eller liknande under tiden 00:00-05:00, 
3. elda annat än på anvisad plats. Användning av friluftskök är tillåtet i 

naturreservatet, 
4. cykla annat än på väg eller anvisad cykelled, 
5. medvetet störa betesdjur, 
6. ta med hund eller annat sällskapsdjur som inte hålls i fysiskt koppel, 
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7. uppföra någon form av anläggning, 
8. sätta ut eller släppa ut för området främmande arter, 

 
 
Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd: 
 

9. anordna tävling eller liknande arrangemang, 
10. placera eller sätta upp tavla, plakat, skylt, affisch, snitsel, 

orienteringskontroll eller liknande annat än tillfälligt, högst tio dygn. 
 

Undantag från föreskrifter 

Ovanstående föreskrifter under A och C utgör inte hinder för: 

• förvaltaren, eller den som Länsstyrelsen utser, att utföra de åtgärder som 
behövs för reservatets vård och skötsel och som framgår av föreskrifter B1-
12.  

• tillsyn i samband med förvaltarens skötsel av området,  

• driftåtgärder av vid tidpunkten för detta beslut befintliga vägar för 

motorfordon, vägkanter, vägdiken eller enskilda brukningsvägar. Exempel 
på driftåtgärder som ovan åsyftas är: lagning av mindre beläggningsskador 
och potthål, röjning och slåtter av vägslänter eller rensning av vägtrummor 
och vägdiken och kapning av överhängande grenar.  

• underhållsrensning av lagakraftvunna dikningsföretag eller lagliga diken. 
Inför utförande av arbetet ska naturreservatets förvaltare informeras om 
åtgärden. 

• drift, underhåll och ombyggnad inom gällande ledningsrätt, servitut eller 
nyttjanderätt av vid tidpunkten för detta beslut befintliga vägar, 
dikningsföretag, ledningar och anläggningar tillhörande staten, kommunen, 
el-, energi- och teledistributör samt markägaren. Inför utförande av arbetet 
ska naturreservatets förvaltare informeras om åtgärden. Vid akuta 
underhållsåtgärder kan förvaltaren informeras i efterhand, dock senast inom 
tre arbetsdagar från det att arbetet har inletts. 

 
 
Föreskriften A5 gäller inte mobila jakttorn. 
 
Föreskriften A8 gäller inte för övergångsutfodring av betesdjur i maximalt två 
veckor vid betessläpp och installning. 
 
Föreskriften A9 gäller inte för åtling, t.ex. med foderautomat med högst 1 kg foder 
per dygn, för att underlätta vid jakt. Omfattning och plats för åtling ska 
överenskommas med naturreservatets förvaltare. 
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Föreskriften C3 gäller inte eldning som genomförs av förvaltare eller sakägare som 

skötselåtgärd eller naturvårdsbränning.  

 

Föreskrifterna C6 och C10 gäller inte i samband med jakt. 
 
Föreskriften C6 gäller inte i samband med vallning av betesdjur. 

 

 
Föreskrifterna gäller ej tjänstemän från Länsstyrelsen i samband med tillsyns- och 
förvaltningsuppdrag. 
 
Länsstyrelsen får enligt 7 kap. 7 § miljöbalken, om det finns särskilda skäl, lämna 
dispens från meddelade reservatsföreskrifter. 
 

Upplysningar 

Länsstyrelsen vill upplysa om att föreskrifter meddelade med stöd av 7 kap. 30 § 
miljöbalken gäller även om beslutet överklagas. Dessutom gäller andra lagar, 
förordningar och föreskrifter än reservatsföreskrifterna för området, exempelvis:  
 

• Fridlysningsbestämmelser. Alla vilda fåglar och däggdjur samt deras ägg, 
ungar och bon är fredade enligt jaktlagen (1987:259). Vissa svamp-, växt- 
och djurarter är fridlysta enligt 8 kap. miljöbalken och 
artskyddsförordningen. 

• 7 kap. miljöbalken med bestämmelser om områden som omfattas av 
biotopskydd (11 §) eller strandskydd (13-18 §§). 

• 7 kap. 1 § miljöbalken. Var och en som utnyttjar allemansrätten eller annars 

vistas i naturen ska visa hänsyn och varsamhet i sitt umgänge med den. 

• Anmälningsplikten enligt 12 kap. 6 § miljöbalken för verksamheter eller 
åtgärder som väsentligen kan komma att ändra naturmiljön gäller även om 
de inte är förbjudna enligt reservatets föreskrifter. 

• 2 kap. Kulturmiljölagen (1988:950) med bestämmelser om skydd av 
fornlämningar mm. 

• Terrängkörningslagen (1975:1313) och terrängkörningsförordningen 
(1978:594) med vissa förbud mot körning i terräng. 

• 15 kap. 31 § miljöbalken om förbud mot nedskräpning. 

• Lokala, kommunala ordningsföreskrifter. 

• Transportstyrelsens bestämmelser för civil luftfart, t ex:   
* föreskrifter om flygning med flygskärm (LFS 2007:44 med tillhörande 
ändringar). Enligt LFS 2007:44 gäller bland annat att flygskärm inte får 
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manövreras på ett vårdslöst eller hänsynslöst sätt så att andras liv eller 
egendom utsätts för fara eller så att människor eller djur skräms eller störs 
(21 §),  
* föreskrifter om obemannade luftfartyg (drönare) TSFS 2017:110. Dessa 
föreskrifter reglerar bl a det obemannade luftfartygets avstånd till människor 
och djur för att ingen eller inget ska komma till skada och säger även att de 
kategorier av obemannade luftfartyg som endast får flygas inom synhåll från 
operatören inte får flygas på en högre höjd än 120 m över mark- eller 
vattenytan i okontrollerat luftrum. 
 
 

Allemansrätten  
Allemansrätten har stor betydelse för våra möjligheter att vistas i naturen, den ger 
oss alla möjligheten att tillfälligt och hänsynsfullt vara i naturen. Även organisationer 
och turistföretag kan dra nytta av allemansrätten i sin verksamhet även om allemans-
rätten i grunden gäller för enskilda individer. Samtidigt medför allemansrätten också 
skyldigheter att inte förstöra något eller störa markägaren eller andra som är ute i 
naturen. Större grupper bör samråda med markägaren. Inom naturreservat kan delar 
av allemansrätten vara begränsad genom reservatsföreskrifter. 
 
Vid aktiviteter som inte förbjuds av reservatsföreskrifterna och som kan medföra en 
väsentlig skada på naturmiljön, såsom markslitage eller påverkan på djurlivet vid  
t.ex. större tävlingar, friluftsarrangemang mm. ska anmälan om samråd enligt 12 
kap. 6 § Miljöbalken ske med Länsstyrelsen. 

 
Inom området ska nödvändiga åtgärder vidtas för att uppnå syftet med 
naturreservatet. Syftet ska även uppnås genom att utvärdera och anpassa skötseln i 
överensstämmelse med ny kunskap om biologiska värden. 

Beskrivning av området 

Landskap och geovetenskapliga bevarandevärden 
Severtorp ligger ca 2 km sydväst om Båstad uppe på Hallandsåsen i Båstads 
kommun. Landskapet kring Severtorp är väldigt varierat med både skog, 
betesmarker och åkermark. Bara 150 meter från Severtorp ligger Lyngebjärs knall 
med en höjd på 200 meter över havet. Högsta punkten på Hallandsåsen är 226 
meter över havet, vid Högalteknall. Hallandsåsen är den nordligaste av de skånska 
urbergshorstarna och bildades för ca 70-80 miljoner år sedan. Berggrunden består 
till största delen av olika slags gnejs. Gnejser är rika på kiselsyra och fattiga på 
basiska näringsämnen, vilket påverkar jordmånen och därmed växtligheten. 
Jordarterna i området består till största delen av morän med berg i dagen. I de lägre 
delarna av reservatet finns lager med torv. I norr finns höjdryggar som genomkorsas 
av surdråg medan den sydvästra delen är flackare. 
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Markanvändning och kulturhistoriska bevarandevärden 
Buhrmans karta över Skåne från 1687 visar att Severtorp och det kringliggande 
landskapet var öppet. Den ekonomiska kartan från 1928 visar att området var 
varierat med öppen betesmark, torvtäkter, ädellövskog, åkermark och en 
granplantering. Ett historiskt ortofoto från 1947 visar på en likartad variation. 
Ortofoto från 1960 visar att området gradvis börjat planterats igen. 1975-års 
ortofoto visar på att det fortfarande är öppet i den centrala delen av området samt 
lite i den norra och södra delen. 
 
Biologiska bevarandevärden 
I Severtorp finns de största värdena i betesmarkerna och ädellövskogen. 
Ädellövskogen består till största delen av bok med inslag av ek som på sikt kan 
utvecklas mot naturskog. Betesmarkerna har ett flertal arter som t.ex. slåttergubbe 
(VU), backtimjan (NT), borsttåg (NT), blåmunkar, grässtjärnblomma, korallrot, 
mandelblomma och svartkämpar. Betesmarkerna har en potential att på sikt utveckla 
en mycket fin flora. I reservatet finns även en mosse med kärr, med bl.a. 
småvänderot (VU) samt fem grävda dammar där det finns inplanterad signalkräfta i 
åtminstone tre av dem. EU-arten större vattensalamander är noterad i den största av 
dammarna. Området är också rikt på häckande och rastande fåglar, som grönfink 
(EN), gulsparv (NT), tofsvipa (VU), svartmes, tofsmes, större hackspett, stjärtmes, 
spillkråka (NT), röd glada och kattuggla. I området finns också två lövsumpskogar 
som till största delen består av al och björk med inslag av asp och kan även de på sikt 
utvecklas mot fina naturskogar. I området finns två större granplanteringar och en 
mindre gran- och lärkplantering. Området har potential att utveckla högre värden 
när granplanteringarna tas ned och restaureras till antingen lövskog eller betesmark. 
 
Friluftsliv och tillgänglighet 
Severtorp är lättillgängligt då Severtorpsvägen passerar genom området. I dagsläget 
nyttjas inte området i någon större utsträckning, men det har potential att utvecklas 
till ett område som är viktigt för det rörliga friluftslivet. Här finns möjligheter att 
anlägga leder för fotgängare, för ridning samt för mountainbikecyklister. Här finns 
även möjlighet att anlägga en lämplig rastplats.   
 

Skälen för beslutet 

Det föreslagna naturreservatet har potential att hysa höga naturvärden och har även 
potential att bli ett viktigt område för det rörliga friluftslivet. Severtorp har angivits 
som skyddsvärt ur naturvårdssynpunkt avseende regional och kommunal nivå och 
omfattas eller ingår i: 
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• Riksintresse enligt 3 kap. 6 § MB naturvård: Området ligger inom 
riksintresse för naturvården, Hallandsåsen.   

• Rödlistade arter: Artdatabanken har (2020) klassat bl.a. grönfink (EN), 
tornseglare (EN), slåttergubbe (VU), småvänderot (VU), kricka (VU), 
tofsvipa (VU), stare (VU), backtimjan (NT), gulsparv (NT) och spillkråka 
(NT).  

• Länets naturvärdesöversikt: Området ingår i Bjäred med 
naturvärdesklass 2 samt Flintalycke, Fältans kors och Bäck vid Severtorp 
med naturvärdesklass 3. 

• Grön infrastruktur: Området ligger ca 200 m från naturreservatet 

Axeltorps skogar, ca 1 km från naturreservatet Lyadalen, ca 1,6 km från 
naturreservatet Lya ljunghed med omgivningar, ca 1,8 km från 
naturreservatet Hallandsåsens nordsluttning, ca 2,1 km från 
biotopskyddsområdet Ledtorpets rikkärr, ca 2,8 km från naturreservatet 
Grevie åsar och ca 4,4 km från naturreservat Täppesås. 

• Ängs- och betesmarksinventeringen: Området är upptaget inom ängs- 
och betesmarksinventeringen.  

• Strandskyddat område enligt 7 kap. 13-18 §§ MB: Strandskydd gäller 
med 100 meter. 

 
 
Skyddet är även ett led i att uppnå miljömålen ”Ett rikt odlingslandskap”, ”Ett rikt 
växt- och djurliv” och ”Levande skogar”. 
 
Skyddet kommer att bidra till att utveckla en fungerande grön infrastruktur i 
landskapet och ligger inom en värdetrakt för gräsmark, värdetrakt för ädellövskog 
och en limnisk värdetrakt. 
 
Länsstyrelsen får upphäva beslut som den har meddelat enligt 7 kap. 7 § första 
stycket miljöbalken om det finns synnerliga skäl. Länsstyrelsen gör bedömningen att 
det föreligger synnerliga skäl för att upphäva det tidigare beslutet om 
landskapsbildskydd (dnr 11.126-242-71) som motsvarar naturreservatets yta. 
Upphävandet kompenseras genom att ett naturreservat är ett starkare skydd som har 
ett tydligt syfte med föreskrifter som är nödvändiga för bevarandet av området. 
Vidare gör Länsstyrelsen bedömningen att ett beslut om naturreservat inte försvårar 
allmänhetens nyttjande av området i någon större utsträckning. Upphävandet gäller 
först när detta beslut vinner laga kraft. 
 
Av ovan redovisade skäl och med syfte att långsiktigt bevara biologisk mångfald och 
att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer samt för att skydda, återställa eller 
nyskapa värdefulla naturmiljöer för skyddsvärda arter bör det angivna området 
avsättas som naturreservat. 
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Konsekvensutredning 

Länsstyrelsen har genomfört en konsekvensutredning av ordningsföreskrifterna i 
enlighet med 4 § förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. 
Länsstyrelsen gör bedömningen att ordningsföreskrifterna innebär vissa 
inskränkningar av allemansrätten som är nödvändiga för att skydda områdets 
naturvärden. Restriktionerna är inte av sådan omfattning att de innebär allvarligt 
försvårande av allmänhetens möjligheter att utnyttja området. 
 

Ekosystemtjänstbedömning  

Länsstyrelsen har gjort en bedömning av vilka effekter inrättande naturreservatet har 
på olika ekosystemtjänster och har kommit fram till att det inverkar positivt på 
flertalet ekosystemtjänster, se tabell nedan.3 Bedömningen är att påverkan på 
ekosystemtjänsterna sammantaget stärker motiven för inrättande av naturreservatet. 
 
 

Kategori  Ekosystemtjänst Inverkan 

Försörjande Genetiska resurser hos vilda arter Positiv 

 Jakt, bärplockning och annan vild föda Positiv 

 Produktion av kött Positiv 

Reglerande och 

upprätthållande 

Träd och skogars reglering av mikroklimat, temperatur och 

luftfuktighet 

Positiv 

 Livsmiljöer som t.ex. lek- och spelplatser, boplatser och 

rastplatser för fåglar och fiskar. 

Positiv 

 Kolbindning utförd av växter Positiv 

 Dämpning av avrinning och flöden  Positiv 

Kulturella  Naturarv, exempelvis bevarandet av naturens värden för 

framtida generationer. 

Positiv  

 Icke organiserat friluftsliv Positiv  

 Resurs för forskning Positiv  

Stödjande Biologisk mångfald inkl. bevarande av genpool, habitat och 

hotade arter 

Positiv  

 

 
3 Enligt Naturvårdsverkets förslag på ekosystemtjänster inom olika naturtyper Beslut om att bilda 
naturreservat – innehåll och utformning (naturvardsverket.se) 

https://www.naturvardsverket.se/globalassets/vagledning/skyddad-natur/naturreservat/processen/dokument/beslut-om-att-bilda-naturreservat-innehall-och-utformning.pdf
https://www.naturvardsverket.se/globalassets/vagledning/skyddad-natur/naturreservat/processen/dokument/beslut-om-att-bilda-naturreservat-innehall-och-utformning.pdf
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Ärendets handläggning 

Ärendet började år 2015 då Naturvårdsverket köpte in fastigheten Severtorp 3:2 i 
syfte att Länsstyrelsen skulle bilda naturreservat. Ärendet har sedan blivit liggande 
och arbetet med reservatsbildningen återupptogs år 2022. Markägarna för 
fastigheterna Killeröd 10:32, Killeröd 13:1 samt Norrlycke 1:1 kontaktades i 
samband med att arbetet återupptogs i februari 2022 för att utreda intresse av att 
ingå i naturreservatet. Markägarna var inte intresserade och 
reservatsbildningsprocessen fortsatte med fastigheterna Severtorp 3:2, Killeröd 
11:20 och Severtorp S:2 som består av en lertäkt.  
 
 

Skötselplan och förvaltning av naturreservatet  

Skötselplan  

Enligt 3 § förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. ska 
en skötselplan ingå i varje beslut om bildade av ett naturreservat. Skötselplanen 
utgör bilaga 3 till detta beslut. 

Förvaltning 

Länsstyrelsen är förvaltare av naturreservatet. Förvaltningen ska ske med insyn, 
delaktighet och i nära samråd med markägare, arrendatorer, berörda myndigheter 
och andra berörda vid förvaltningen.  
 
 
 

Bilagor 

1. Karta med naturreservatets avgränsning  
2. Karta rörande föreskrifter meddelade med stöd av 7 kap. 6 § miljöbalken om 
markägares och annan sakägares skyldighet att tåla visst intrång 
3. Förslag till skötselplan  
 
 
 
Använd Länsstyrelsens e-tjänst för komplettering av eller yttrande i 
ärenden. Klicka här för att komma till e-tjänsten. 
 
 
För information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter, se 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 

https://www.e-tjanster.lansstyrelsen.se/formservice/formDownload?serviceName=lst_cfd_multiserv_formhotell_tr&scriptcomponent.cmtagname=trex-lst-komplettering_yttrande_arende-cfd&service_name=komplettering_yttrande_arende&skip.login=yes
http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Bilaga 2. Hänvisning till B-föreskrifter samt undantag
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Område som berörs av föreskriften B2

Område som berörs av föreskrifterna B6 & B7 



 

 

Skötselplan för naturreservatet 
Severtorp i Båstads kommun 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
               Fig.1. Den röda cirkeln anger naturreservatet Severtorps ungefärliga läge. 
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BILAGOR 

A. Skötselområdeskarta 

B. Naturtypskarta 

C. Friluftslivskarta 

D. Friluftslivskarta - områden 

Inledning 

Skötselplanen beskriver ett områdes värden enligt befintligt kunskapsläge och redogör även för hur 

och när dessa värden ska skötas. Bakom detta ligger syftena med bildandet av ett naturreservat. 

Syftena styr vilka föreskrifter (regler) som ska gälla. Föreskrifterna redovisas i det dokument där 

bildandet av naturreservatet beslutas. Men, för att uppnå syftena med ett naturreservat kan det 

också krävas en särskild skötsel - vilket redovisas i detta dokument.  

 

Skötselplanen anger också vad som är viktigast att göra om förvaltaren av naturreservatet, dvs. den 

som är ansvarig för skötseln, behöver prioritera. Skötselplanen vänder sig dock inte bara till 

förvaltaren utan även till markägare och andra intressenter. 

 

Länsstyrelsen har ett övergripande ansvar för att statligt bildade naturreservat sköts. Länsstyrelsen 

har också ansvar för tillsynen och uppföljning i statliga naturreservat. Förvaltningen kan överlåtas 

till andra, t.ex. en stiftelse eller den kommun där naturreservatet är beläget. De praktiska 

skötselåtgärderna utförs oftast av markägare, arrendatorer, entreprenörer eller andra som 

förvaltaren har skötselavtal med. 

 

Skötselplanen börjar med en beskrivande del där bl.a. naturreservatets syften och vilka natur- och 

bevarandevärden som finns redovisas. Därefter följer en redogörelse för bevarandemålen och för 

hur naturreservatet ska skötas för att uppnå målen och syftena. 
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1 Syftet med naturreservatet 

 

Syftet med naturreservatet är att: 

bevara biologisk mångfald och att skydda, vårda och återställa värdefulla naturmiljöer samt att 

skydda och återställa livsmiljöer för skyddsvärda arter. Områdets kulturpräglade naturmiljöer 

såsom öppen betesmark och enefälader med dess ekosystem och biologiska mångfald ska bevaras 

och vid behov restaureras. Områdets ädellövskogar och lövsumpskogar med dess ekosystem och 

biologiska mångfald ska bevaras, utökas och tillåtas utvecklas mot naturskogar. Gynnsamt 

bevarandetillstånd ska upprätthållas för i området nationellt fridlysta arter och rödlistade arter. 

Syftet är också att inom ramen för bevarandet av biologisk mångfald och naturmiljöer utveckla och 

tillgodose behovet av områden för friluftslivet. 

 

Syftet ska uppnås genom att:  

• betesmarkerna hävdas med naturvårdsinriktad beteshävd, 

• uppslående träd och buskar röjs fortlöpande för att förhindra igenväxning i betesmarkerna,  

• ädellöv- och sumpskogar sköts med naturvårdsinriktade åtgärder för att på sikt utvecklas 

mot ett naturskogsliknande tillstånd med en naturlig intern dynamik med kontinuerligt 

stort innehåll av gamla träd och död ved, 

• inget produktionsinriktat skogsbruk bedrivs, 

• all gran och lärk tas ned på sikt och områdena restaureras antingen till betesmarker eller 

lövskog,  

• inte transportera ut någon form av död lövved från skogen,  

• dammar och småvatten bevaras och hålls fria från fisk, 

• bevara och utveckla de faunistiska, floristiska och mykologiska värdena inom området,  

• bekämpa arter som inte har sin naturliga utbredning inom området, 

• nödvändiga åtgärder utvärderas och vidtas för att bevara och stärka livsmiljöer för fridlysta 

eller rödlistade arter, 

• anordningar för besökare såsom, parkeringsplats, informationsskyltar, stigar och 

stängselgenomgångar anläggs, utvecklas och underhålls. 

 

Naturreservatets syften styr vilka föreskrifter (regler) som gäller i naturreservatet och ifall skötsel 

behövs för att syftena med naturreservatet ska kunna uppfyllas.  
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      Fig. 2. Naturreservatet är markerat med svart punktstreckad linje på fastighetskartan. 
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2 Beskrivning av området 

2.1 Administrativa uppgifter 

Namn:  Severtorp 

Beslutsdatum: 2023-XX-XX 

Areal: 139 ha, varav vatten ca 3,5 ha 

Kommun: Båstad 

Förvaltare: Länsstyrelsen 

NVR/DOS-ID1: 1115283 

Natura 2000-ID2:  - 

Gränser: Se bilaga A 

Fastigheter: Severtorp 3:2; Killeröd 11:20; Severtorp S:2; Killeröd 

S:3; Killeröd S:4; Severtorp S:1; Salomonhög S:1; 

Salomonhög S:4  

Markägarkategori:  Statlig, enskild  

Läge: 3,5 km NO om Grevie kyrka 

Centralpunkt: E: 366320 N: 6251646 (SWEREF99 TM) 

Naturgeografisk region: 8 – NO Skånes skogslandskap 

Typindelning  

enligt vattendirektivet: 

Limnisk ekoregion 5 Södra Sverige, Skåne, Blekinges kust 

och del av Öland 

Vattenförekomst (HID)3: SE625674-131386  

Gemensamhetsanläggningar: 1278>Bösketorp>GA:1 (väg)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 ID-nummer i Naturvårdsverkets databas Vic Natur 
2 Rådets direktiv 92/43EEG bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (art- och habitatdirektivet) samt rådets 

direktiv 2009/147/EG om bevarande av vilda fåglar (fågeldirektivet) 
3 ID-nummer i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG  
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2.2 Allmän beskrivning och bevarandevärden 

 
2.2.1 Geomorfologi, hydrologi och landskapsbild 

Severtorp ligger ca 2 km sydväst om Båstad uppe på Hallandsåsen i Båstads kommun. Landskapet 

kring Severtorp är väldigt varierat med både skog, betesmarker och åkermark. Bara 150 meter från 

Severtorp ligger Lyngebjärs knall med en höjd på 200 meter över havet. Högsta punkten på 

Hallandsåsen är 226 meter över havet, vid Högalteknall som ligger i Hallands län. Hallandsåsen är 

den nordligaste av de skånska urbergshorstarna och bildades för ca 70-80 miljoner år sedan. 

Berggrunden består till största delen av olika slags gnejser. Gnejser är rika på kiselsyra och fattiga på 

basiska näringsämnen, vilket påverkar jordmånen och därmed växtligheten som är mer magrare och 

mer artfattig. Jordarterna i området består till största delen av morän med berg i dagen. I de lägre 

delarna av reservatet finns lager med torv. I norr finns höjdryggar som genomkorsas av surdråg 

medan den sydvästra delen är flackare. 

 
2.2.2 Historisk och nuvarande markanvändning samt kulturhistoria 

Buhrmans karta över Skåne från 1687 visar att Severtorp och det kringliggande landskapet var 

öppet (fig. 3). Den ekonomiska kartan från 1928 visar att området var varierat med öppen 

betesmark, torvtäkter, ädellövskog, åkermark och en granplantering (fig. 4). Ett historiskt ortofoto 

från 1947 visar på en likartad variation (fig. 5). Ortofoto från 1960 visar att området gradvis har 

börjat planterats igen (fig. 6). 1975-års ortofoto visar på att det fortfarande är öppet i den centrala 

delen av området samt på mindre ytor i den norra och södra delen (fig. 7).  

 

 
Fig. 3. Buhrmans karta från år 1687 visar att området var öppet. 
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Fig. 4. Ekonomiska kartan från 1928 visar att området delvis utgjordes av lövskog, men att det främst var 

öppet med åkermark och betesmark. Ett mindre barrträdsbestånd syns i öster. Gult = åkermark, grönt = 

ängsmark, vitt = övrig mark (betesmark/strand/täkter), cirklar = lövträdssymboler, * = barrträd. 

 

 
Fig. 5. Ortofoto från 1947 visar att området var mestadels öppet med en del lövskog centralt och en 

granplantering i öster. 
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Fig. 6. Ortofoto från 1960 visar att området fortfarande var relativt öppet men att det gradvis börjar bli 

mer trädklätt. 
 

 
Fig. 7. Ortofoto från 1975 visar på en liknande variation som år 1960. 

 
2.2.3 Biologi 

I Severtorp finns de största biologiska värdena i betesmarkerna och ädellövskogen. Ädellövskogen 

består till största delen av bok med inslag av ek och kan på sikt utvecklas mot naturskog. 

Betesmarkerna hyser ett flertal hävdberoende arter som t.ex. slåttergubbe (VU), backtimjan (NT), 

borsttåg (NT), blåmunkar, grässtjärnblomma, mandelblomma och svartkämpar. Betesmarkerna har 

potential att på sikt utveckla en mycket fin flora. I reservatet finns även en mosse med kärr, med 

bl.a. småvänderot (VU) och korallrot samt fem grävda dammar där det finns inplanterad 
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signalkräfta i åtminstone tre av dem. EU-arten större vattensalamander är noterad i den största av 

dammarna. Området är också rikt på häckande och rastande fåglar, som grönfink (EN), gulsparv 

(NT), tofsvipa (VU), svartmes, tofsmes, större hackspett, stjärtmes, spillkråka (NT), röd glada och 

kattuggla. I området finns också två lövsumpskogar som till största delen består av al och björk med 

inslag av asp och kan även de på sikt utvecklas mot fina naturskogar. I området finns två större 

granplanteringar och en mindre gran- och lärkplantering. Området har potential att utveckla högre 

värden när granplanteringarna tas ned och restaureras till antingen lövskog eller betesmark. 

 
2.2.4 Friluftsliv 

Severtorp är lättillgängligt då Severtorpsvägen passerar genom området. I dagsläget nyttjas inte 

området i någon större utsträckning, men det har potential att utvecklas till ett område som är 

viktigt för det rörliga friluftslivet. Här finns möjligheter att anlägga leder för fotgängare, för ridning 

och för mountainbikecyklister. Här finns även möjlighet att anlägga en lämplig rastplats och 

utkiksplats.   

 
2.2.5 Vad kan påverka området negativt? 

- Utebliven eller svag hävd som leder till igenväxning av sly och ett alltför tätt träd- och 

buskskikt som konkurrerar ut floran i betesmarkerna. 

- Användning av avmaskningsmedel på betesdjur då detta inte bryts ner utan följer med 

spillningen ut vilket påverkar både dynglevande insekter samt fiskar och andra 

vattenlevande organismer.  

- Läckage av näringsämnen från omkringliggande jordbruksmark kan påskynda eutrofiering i 

dammar och vattendrag. 

- Användning av bekämpningsmedel och kemikalier i de omkringliggande skogarna och 

åkrarna. 

- Vattenuttag ur dammarna under lågflödesperioder som kan leda till kraftigt sänkta 

vattennivåer. Detta kan leda till ökad vattentemperatur och syrebrist. 

- Förändringar i områdets hydrologi, både inom och utanför området genom t.ex. 

markavvattning, rensning, muddring eller breddning av diken/vattendrag i anslutning till 

området som kan påverka området negativt. 

- Förändrad vattenkemi och försämring av vattenkvalitén genom t.ex. utsläpp av föroreningar 

i dammar, försurning eller eutrofiering.  

- Exploatering i objektet eller i angränsande områden som kan påverka naturvärdena i 

området negativt. 

- Gödsling- och försurningseffekter från nedfall av luftburna föroreningar som kan påverka 

floran negativt. 

- Produktionsinriktat skogsbruk i och ofta även i anslutning till området.  

- Brist på ersättningsträd för grova och döende träd. 

- Avverkning/borttagning av grova träd, senvuxna träd, socklar, hålträd, döda eller döende 

träd inom området eller i omkringliggande områden.  

- Igenväxning av yngre träd och buskar som hotar områdets gamla och grova träd samt 

hålträd.  

- Plockning av eller annan skada på den fridlysta eller rödlistade floran i området. 



 

12 

 

- En etablering/ökning av främmande och/eller invasiva arter både på land och i vatten. 

- Störningar av djur- och växtliv pga. ett alltför omfattande friluftsliv. 

- Ett förändrat klimat kan leda till att förutsättningarna för bevarande ändras snabbare än 

beräknat. 

3 Översikt av mål, skötselåtgärder och planerad 

markanvändning 

3.1 Övergripande mål 

Det övergripande målet med naturreservatet är att bevara och utveckla ett område med varierande 

naturtyper som öppna betesmarker, enefälader, mosse, dammar, ädellövskog och sumpskogar. 

Betesmarkerna ska vara välhävdade och ska domineras av hävdgynnade arter och ska sakna spår av 

näringspåverkan. Skogarna ska vara flerskiktade med en rik förekomst av död ved och med ett 

välutvecklat buskskikt samt brynmiljöer. Dammarna ska ha en god vattenkvalitet och utgöra en 

viktig miljö för såväl fåglar, som för grodor, salamandrar och insekter. Målet är också att utveckla 

området som ett rekreations- och friluftsområde. 

 

3.2 Generella riktlinjer och skötselåtgärder 

Förutom de generella riktlinjerna och åtgärderna finns det områdesspecifika sådana vilka redovisas i kapitel 4 

under respektive skötselområde.  

 

Skötselåtgärderna ska bidra till att uppfylla syftet med reservatet och ske utifrån 

naturvårdsaspekter. För att skydda den biologiska mångfalden är det viktigt att hydrologin inte 

skadas på ett betydande sätt vid åtgärder inom naturreservatet. Vid åtgärder gäller även att skador 

på mark ska undvikas. För hela området innebär det också att främmande och/eller invasiva arter 

bekämpas. 

 

Målet med skötseln av skogen är att den ska utvecklas mot en flerskiktad naturskogartad skog med 

stort innehåll av gamla grova träd, död ved och andra värdefulla strukturer samt ersättningsträd. 

Det innebär att inget skogsbruk bedrivs, att äldre träd samt efterträdare sparas och att gran och 

sykomorlönn röjs. Skogen ska utvecklas till en naturskog. För att påskynda utvecklingen mot 

naturartad skog kan det bli aktuellt med åtgärder i de yngre och medelålders bestånden. Grova 

träd, främst ek, ska hållas fria från igenväxning och döda träd ska sparas som död ved.  

 

Målet med skötseln av betesmarkerna är att de ska vara välhävdade och hysa hävdgynnade arter. Det 

innebär att de hävdas med årligt bete med kompletterande underhållsröjning och betesputsning vid 

behov.  

 

Målet med skötseln av mossen är att den ska hållas öppen i möjligaste mån och hysa en typisk flora 

för naturtypen. 
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Dammarna ska ha en god vattenkvalitet. Det innebär att åtgärder i vattendragen i möjligaste mån 

genomförs så att naturliga processer bevaras med god kontinuitet och att god ekologisk status 

därmed uppnås.  

 

Friluftslivet ska gynnas och markerade leder, bänkar med bord, skyltar och parkeringar ska finnas 

och underhållas. 

 

3.3 Konsekvenser av klimatförändringar 

Klimatförändringar kan påverka områdets värden och skötsel negativt genom: 

 

- Ökad igenväxningstakt i betesmarker. 

- Problem för betesdjuren med långvarig hetta och torka, samt med sjukdomar och andra 

svårigheter pga. för blöt mark. 

- Ökad mängd trädsjukdomar, genom svamp- och insektsangrepp på lövträd och skyddsvärda 

träd. 

- Ökning av främmande och/eller invasiva arter som kan konkurrera ut inhemsk skyddsvärd flora 

och fauna både på land och i vatten. 

- Snabbare förfall av friluftsanordningar pga. ökade stormar och mer nederbörd som sliter på 

anordningar och kan leda till bristande säkerhet. 

 

Förslag till skötselåtgärder för att motverka eventuella problem orsakade av klimatförändringar: 

 

- Igenväxning: röjning, slåtter, betesputsning, bränning, förlängd betessäsong, fler betesdjur 

samt efterbete. 

- Problem för betesdjur: säkrad dricksvattenförsörjning, solskyddade miljöer, 

betesplanering/fållindelning, härdiga raser, kompletterande skötsel (röjning, slåtter, 

bränning). 

- Trädsjukdomar: gynnande och nyplanterande av efterträdare, fler trädslag (resistenta sorter 

av inhemska trädslag, gärna lokalt material), handlingsplan för eventuell smitta.  

- Främmande och/eller invasiva arter: gynnande av inhemska arter, bekämpning av oönskade 

arter. 

- Friluftsanordningar: användning av tåliga material, täta kontroller och underhåll. 

 

 

4 Specifika mål och skötselåtgärder för skötselsområdena 

 

Naturreservatet har delats in i fem olika skötselområden med tillhörande delområden utifrån 

markanvändning eller skötselinriktning som ska genomföras. 
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• Skötselområde 1 – Betesmark 

• Skötselområde 2 – Skog 

• Skötselområde 3 – Mosse  

• Skötselområde 4 – Dammar 

• Skötselområde 5 – Övrigt  

 

4.1 Skötselområde 1 – Betesmark 

Delområde 1.1: Öppen betesmark – 37,1 ha  

Delområde 1.2: Enefälad – 5,8 ha 

Delområde 1.3: Restaurering trädklädd betesmark – 7,2 ha 

Delområde 1:4: Restaurering enefälad – 11 ha 

Areal totalt: 61,1 ha 

 

 
Fig. 8. Den stora öppna betesmarken i reservatets sydöstra del. 

 

Delområde 1.1 

Beskrivning 

Delområdet består av naturreservatets öppna betesmarker och är till ytan de största betesmarkerna 

i området. De är lokaliserade i den södra och centrala delen av reservatet. I den centrala 

betesmarken finns en gammal grustäkt som inte längre är i bruk. Floran utgörs bland annat av 

backtimjan (NT), bergssyra, blåmunkar, borsttåg (NT), brokförgätmigej, ärenpris, liten blåklocka, 

svartkämpar, ängssyra, åkertistel, jordklöver, käringtand, femfingerört, gökärt, gråfibbla, cikoria, 

nejlikrot, slåttergubbe (VU) och timotej. Här finns även enstaka stora träd av ask (EN), ek, björk 
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och hästkastanj, men här växer även vildapel, olika viden, hagtorn, enbuskar och nypon. Delar av 

betesmarkerna visar på begynnande igenväxning av främst björk och björnbär. 

 

Bevarandemål  

Arealen öppen betesmark ska vara minst 37,1 ha. Regelbunden hävd med bete alternativt slåtter ska 

ske i området. Vid slåtter ska slaget material tas bort. Ingen skadlig ansamling av förna (t.ex. 

fjolårsgräs) ska finnas i området efter vegetationsperiodens slut. Området ska ha en ostörd 

hydrologi och näringsstatusen i marken ska vara naturlig. Ingen antropogen näringstillförsel, 

inklusive indirekt näringstillförsel genom tillskottsutfodring av betesdjur, ska förekomma. 

Betesmarkerna ska vara öppna och krontäckningen ringa (<20%). Varken vedartad eller örtartad 

igenväxningsvegetation ska förekomma mer än i begränsad utsträckning. Främmande och/eller 

invasiva arter ska inte förekomma. 

 

Skötselåtgärder  

Restaureringsåtgärder: 
- Björksly och björnbär ska röjas bort i hela området. 

 

Underhållsåtgärder: 
- Årligt bete, alternativt slåtter och efterbete. Vid slåtter ska slaget material tas bort. 
- Underhållsröjning vid behov för att hålla efter igenväxningsvegetation och ohävdsarter. 
- Underhållsbränning vid behov för att hålla efter igenväxningsvegetation och ohävdsarter. 

- Betesputsning vid behov. 

- Främmande och/eller invasiva arter ska bekämpas. 

 

 
Fig. 9. Den södra enefäladen som visar den mer välhävdade delen av området. 
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Delområde 1.2 

Beskrivning 

Delområdet består av reservatets två enefälader som är lokaliserade i reservatets nordöstra delar. 

Den norra utgjordes av en granplantering så sent som år 1975, men är idag öppen och välhävdad 

med inslag av enbuskar. I den södra enefäladen är igenväxningen av björk, gran och björnbär 

påtaglig i den del som gränsar till granplanteringen och vegetationen domineras av mossa, blåbär 

och ljung. Ut mot vägen är enefäladen öppnare och mer välhävdad. Floran är bristfälligt inventerad 

i enefäladerna men de har ett rikt fågelliv med arter som blåmes, grönfink (EN), domherre, 

dubbeltrast, entita, gulsparv (NT), gök, hämpling, koltrast, nattskärra, nötväcka, rödvingetrast 

(NT), steglits, stjärtmes, svartvit flugsnappare (NT). Fjärilar som citronfjäril, kvickgräsfjäril, 

nässelfjäril, aurorafjäril och påfågelöga har noterats. Den invasiva arten jättebalsamin är noterad 

längs vägen som går igenom den södra enefäladen. 

 

Bevarandemål  

Arealen enefälader ska vara minst 5,8 ha. Regelbunden hävd med bete alternativt slåtter ska ske i 

området. Vid slåtter ska slaget material tas bort. Ingen skadlig ansamling av förna (t.ex. fjolårsgräs) 

ska finnas i området efter vegetationsperiodens slut. Området ska ha en ostörd hydrologi och 

näringsstatusen i marken ska vara naturlig. Ingen antropogen näringstillförsel, inklusive indirekt 

näringstillförsel genom tillskottsutfodring av betesdjur, ska förekomma. Enefäladerna ska vara 

öppna och krontäckningen ringa (<30%). Karaktärsarten enbuskar ska prägla enefäladerna. Varken 

vedartad eller örtartad igenväxningsvegetation ska förekomma mer än i begränsad utsträckning. 

Främmande och/eller invasiva arter ska inte förekomma. 

 

Skötselåtgärder  

Restaureringsåtgärder: 
- Björk, gran och björnbär ska röjas bort i den södra enefäladen. 
- Jättebalsamin ska röjas bort från vägen som delar den södra enefäladen. 

 

Underhållsåtgärder: 

- Årligt bete, alternativt slåtter och efterbete. Vid slåtter ska slaget material tas bort. 

- Underhållsröjning vid behov för att hålla efter igenväxningsvegetation och ohävdsarter. 

- Underhållsbränning vid behov för att hålla efter igenväxningsvegetation och ohävdsarter. 

- Betesputsning vid behov. 

- Främmande och/eller invasiva arter ska bekämpas. 

 

Delområde 1.3 

Beskrivning 

Delområdet består i dagsläget av planterad gran, ek och blandlövskog med främst björk och al i 

olika partier. I den västra kanten är området delvis öppet och brukas idag som vall.  
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Bevarandemål  

Området ska restaureras till trädklädd betesmark. Arealen trädklädd betesmark ska vara minst 7,2 

ha. Årligt bete ska påverka dynamik och struktur. Ädellövträd ska prägla betesmarken. 

Krontäckningen ska kunna variera mellan tätare och glesare beskogad mark (30–70%). 

Solexponerade, varma miljöer och strukturer ska utgöra ett påtagligt inslag i området. Det ska 

finnas gamla träd och föryngring av nya träd som efterträdare. Det ska finnas ett buskskikt med 

olika växtarter, men framför allt hagtorn. Gran, buskar och sly/ungträd ska inte tillåtas ta överhand 

och skada de biologiskt gamla och värdefulla träden i området. Följande strukturer/substrat ska 

förekomma: gamla träd, träd med håligheter och mulm, levande träd med döda träddelar, liggande 

död ved och högstubbar, stående döda eller döende träd. Typiska arter ska förekomma tämligen 

allmänt. Främmande och/eller invasiva arter ska inte förekomma. 

 

Skötselåtgärder  

Restaureringsåtgärder: 
- All gran ska röjas bort. 
- Området ska restaureras till en trädklädd betesmark med inslag av främst ek som ska tillåtas 

bli spärrgreniga och vidkroniga.  

 

Underhållsåtgärder: 

- Årligt bete, alternativt slåtter och efterbete. Vid slåtter ska slaget material tas bort. 

- Underhållsröjning vid behov för att hålla efter igenväxningsvegetation och ohävdsarter. 

- Underhållsbränning vid behov för att hålla efter igenväxningsvegetation och ohävdsarter. 

- Betesputsning vid behov. 

- Främmande och/eller invasiva arter ska bekämpas. 

 

Delområde 1.4 

Beskrivning 

Delområdet består i dagsläget av två separata områden som ska restaureras till enefälader, en i den 

nordöstra delen (1 på kartan nedan) och en i den centrala delen av reservatet (2 på kartan nedan). 

Det nordöstra området består av en granplantering som omger reservatets mindre enefälad. I 

dagsläget finns inga högre värden kopplade till granplanteringen. Den centrala delen består av en 

igenvuxen enefälad i stort behov av restaurering. Värdena är betydligt högre än i den norra 

enefäladen och i träd- och buskskiktet dominerar enbuskar, björk, ek och gran. Markfloran 

domineras av risvegetation med bl.a. ljung, lingon och blåbär, men här finns även bergsyra, 

fårsvingel, gråfibbla, grönstarr, knippfryle, liten blåklocka, röllika och svartkämpar. Fjärilar som 

aurorafjäril, brun flickfjäril, kvickgräsfjäril, mindre guldvinge, nässelfjäril och rovfjäril är noterade. 

Fågellivet är rikt med arter som bergfink, björktrast (NT), bofink, buskskvätta (NT), domherre, 

dubbeltrast, grå flugsnappare, gråsparv, gulsparv (NT), gök, härmsångare, koltrast, rödstjärt, 

rödvingetrast (NT), stare (VU), steglits, stjärtmes, svarthätta, sädesärla, taltrast, tofsvipa (VU), 

trädpiplärka, törnskata och törnsångare. Igenväxningen med främst björk, gran och björnbär är 

påtaglig.  
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Fig. 10. Figuren visar de två områdena som ska restaureras till enefälader. 

 

Bevarandemål  

Arealen enefälader ska vara minst 11 ha. Regelbunden hävd med bete alternativt slåtter ska ske i 

området. Vid slåtter ska slaget material tas bort. Ingen skadlig ansamling av förna (t.ex. fjolårsgräs) 

ska finnas i området efter vegetationsperiodens slut. Området ska ha en ostörd hydrologi och 

näringsstatusen i marken ska vara naturlig. Ingen antropogen näringstillförsel, inklusive indirekt 

näringstillförsel genom tillskottsutfodring av betesdjur, ska förekomma. Enefäladerna ska vara 

öppna och krontäckningen ringa (<30%). Karaktärsarten enbuskar ska prägla enefäladerna. Varken 

vedartad eller örtartad igenväxningsvegetation ska förekomma mer än i begränsad utsträckning. 

Främmande och/eller invasiva arter ska inte förekomma. 

 

Skötselåtgärder  

Restaureringsåtgärder: 

• Norra delen (1): 

- All gran ska avverkas och tas ut från området. 

- Om spontan uppkomst av enbuskar inte är möjlig så ska enbuskar planteras in. 

Plantor från området ska användas om möjligheten finns. 

• Centrala delen (2): 
- Björksly, gran och björnbär ska röjas bort. 

 

Underhållsåtgärder: 

- Årligt bete, alternativt slåtter och efterbete. Vid slåtter ska slaget material tas bort. 

- Underhållsröjning vid behov för att hålla efter igenväxningsvegetation och ohävdsarter. 
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- Underhållsbränning vid behov för att hålla efter igenväxningsvegetation och ohävdsarter. 

- Betesputsning vid behov. 

- Främmande och/eller invasiva arter ska bekämpas. 

 

4.2 Skötselområde 2 – Skog 

Delområde 2.1: Bokskog – 18,9 ha  

Delområde 2.2: Ädellövskog – 3,1 ha 

Delområde 2.3: Sumpskog – 11,8 ha 

Delområde 2.4: Restaurering ädellövskog – 17,2 ha 

Delområde 2.5: Restaurering lövskog – 7,7 ha 

Areal totalt: 58,7 ha 

 

 
Fig. 11. Områdets bokskog. 

 

Delområde 2.1 

Beskrivning 

Delområdet består av en olikåldrig bokskog som utgör reservatets nordliga-centrala delar. Hassel 

utgör ett tydligt inslag i bokskogen. Inslag av gran finns och i den västra delen finns även två 

planterade grandungar. Markfloran är relativt artfattig med arter som kruståtel, långsvingel, 

skogssallat, skogsstjärna och vårfryle. Området har ett rikt fågelliv med arter som rödvingetrast 

(NT), trädgårdssångare, entita (NT), gröngöling, härmsångare, mindre hackspett (NT), nötskrika, 

röd glada, större hackspett, bergfink, grå flugsnappare, gök, kattuggla, lövsångare, spillkråka (NT), 

stjärtmes och trädkrypare. 
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Bevarandemål  

Arealen bokskog ska vara minst 19,1 ha. Naturliga processer, t.ex. trädens föryngring, åldrande 

och avdöende samt omkullfallna träd och luckbildning, liksom periodvisa omvälvande störningar, 

t.ex. insektsangrepp, översvämning eller stormfällning ska påverka dynamik och struktur. Till följd 

av naturliga störningar kan eventuellt yngre successionsstadier förekomma under perioder. 

Hydrologin och näringsstatusen ska vara ostörd och naturlig. Trädskiktet ska domineras av gamla 

träd av framför allt bok och det ska finnas inslag av ersättningsträd till dessa. Hassel samt bärande 

och blommande buskar ska förekomma tämligen allmänt. Trädskiktet ska vara olikåldrigt och 

flerskiktat. Följande strukturer/substrat ska finnas: gamla träd, levande träd med döda träddelar, 

liggande död ved och högstubbar, stående döda eller döende träd. Gran, buskar och sly/ungträd ska 

inte tillåtas ta överhanden eller skada de biologiskt gamla och värdefulla träden i området. Det ska 

finnas typiska arter av kärlväxter, lavar och mossor. Främmande och/eller invasiva arter ska inte 

förekomma. 

 

Skötselåtgärder  

Restaureringsåtgärder: 
- All gran ska röjas bort. 

 

Underhållsåtgärder: 

- Gran ska röjas vid behov. 

- Unga träd som går upp i kronorna på äldre, grövre eller på annat sätt värdefulla 

naturvårdsträd ska röjas bort.  

- Veteraniseringsåtgärder för att öka mängden död ved och andra värdefulla substrat får 

utföras vid behov. 
- Främmande och/eller invasiva arter ska bekämpas. 
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Fig. 12. Grovt fågelbär i ädellövskogens bryn. 

 

Delområde 2.2 

Beskrivning 

Delområdet består av en ädellövskog bestående av främst ek, ask, bok och fågelbär med inslag av 

björk, rönn, asp och gran som utgör en bård mellan granplanteringen i den östra delen av reservatet 

och den öppna betesmarken.  

 

Bevarandemål  

Arealen ädellövskog ska vara minst 3,1 ha. Naturliga processer, t.ex. trädens föryngring, åldrande 

och avdöende samt omkullfallna träd och luckbildning, liksom periodvisa omvälvande störningar, 

t.ex. insektsangrepp, översvämning eller stormfällning ska påverka dynamik och struktur. Till följd 

av naturliga störningar kan eventuellt yngre successionsstadier förekomma under perioder. 

Hydrologin och näringsstatusen ska vara naturlig och ostörd. Trädskiktet ska domineras av gamla 

träd av framför allt ek och ask och det ska finnas inslag av ersättningsträd till dessa. Hassel samt 

bärande och blommande buskar ska förekomma tämligen allmänt. Trädskiktet ska vara olikåldrigt 

och flerskiktat. Följande strukturer/substrat ska finnas: gamla träd, levande träd med döda 

träddelar, liggande död ved och högstubbar, stående döda och döende träd. Gran, buskar och 

sly/ungträd ska inte tillåtas ta överhanden eller skada de biologiskt gamla och värdefulla träden i 

området. Främmande och/eller invasiva arter ska inte förekomma. 

 

Skötselåtgärder  

Restaureringsåtgärder: 
- All gran ska röjas bort. 
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Underhållsåtgärder: 
- Gran ska röjas vid behov. 
- Unga träd som går upp i kronorna på äldre, grövre eller på annat sätt värdefulla 

naturvårdsträd ska röjas bort.  
- Veteraniseringsåtgärder för att öka mängden död ved och andra värdefulla substrat får 

utföras vid behov. 

- Främmande och/eller invasiva arter ska bekämpas. 

 

 

 
Fig. 13. Den sydvästra sumpskogen. 

 

Delområde 2.3 

Beskrivning 

Delområdet består av områdets två sumpskogar som är belägna i den västra delen av reservatet. 

Båda områdena är likartade i artsammansättning och trädskiktet består av främst björk med inslag av 

klibbal, asp och gran. I den norra skogen finns ett igenvuxet kärr. I den södra delen finns ett djupt 

dike som löper från dammarna och genom skogen och ut ur reservatet. Den södra skogen är torrare 

än den norra. Floran består av arter som missne, korallrot, strandklo, topplösa och gråvide. Mossor 

som källgräsmossa, kärrskedmossa, blåmossa, bandpraktmossa, källpraktmossa, fransvitmossa, 

spärrvitmossa och knoppvitmossa har noterats. Fåglar som stjärtmes, mindre hackspett och entita är 

också noterade. 

 

Bevarandemål  

Arealen sumpskog ska vara minst 11,8 ha. Naturliga processer t.ex. åldrande, avdöende och 

omkullfallna träd och luckbildning liksom periodvisa omvälvande störningar t.ex. översvämningar, 

insektsangrepp eller stormfällning ska prägla skogen. Till följd av naturliga störningar kan 

eventuellt yngre successionsstadier förekomma under perioder. Vattenståndet ska variera naturligt 
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och översvämningar som sker regelbundet och/eller säsongsvis ska påverka dynamik och struktur i 

naturtypen. Hydrologin och näringsstatusen ska vara naturlig och ostörd. Trädskiktet ska domineras 

av gamla träd av framför allt klibbal, asp och björk och det ska finnas inslag av ersättningsträd till 

dessa. Hassel samt bärande och blommande buskar ska förekomma tämligen allmänt. Trädskiktet 

ska vara olikåldrigt och flerskiktat. Följande strukturer/substrat ska finnas: träd med 

sockelbildning, gamla träd, levande träd med döda träddelar, liggande död ved och högstubbar, 

stående döda och döende träd. Gran, buskar och sly/ungträd ska inte tillåtas ta överhanden eller 

skada de biologiskt gamla och värdefulla träden i området. Främmande och/eller invasiva arter ska 

inte förekomma. 

 

Skötselåtgärder  

Restaureringsåtgärder: 
- All gran ska röjas bort. 

 

Underhållsåtgärder: 
- Gran ska röjas vid behov. 
- Unga träd som går upp i kronorna på äldre, grövre eller på annat sätt värdefulla 

naturvårdsträd ska röjas bort.  
- Veteraniseringsåtgärder för att öka mängden död ved och andra värdefulla substrat får 

utföras vid behov. 
- Främmande och/eller invasiva arter ska bekämpas. 

 

Delområde 2.4 

Beskrivning 

Delområdet består i dagsläget av en granplantering med låga naturvärden. Granplanteringen ska 

omföras till ädellövskog. Området är kuperat och förutom gran finns här även ett inslag av tall. 

Genom området löper ett par fuktstråk som går i de djupare delarna och har ett inslag av björk.  

 

Bevarandemål  

Området ska restaureras till ädellövskog. Arealen ädellövskog ska vara minst 17,2 ha. Naturliga 

processer, t.ex. trädens föryngring, åldrande och avdöende samt omkullfallna träd och 

luckbildning, liksom periodvisa omvälvande störningar, t.ex. insektsangrepp, översvämning eller 

stormfällning ska påverka dynamik och struktur. Till följd av naturliga störningar kan eventuellt 

yngre successionsstadier förekomma under perioder. Hydrologin och näringsstatusen ska vara 

naturlig och ostörd. Trädskiktet ska domineras av gamla träd av framför allt lind, skogslönn, ek och 

ask och det ska finnas inslag av ersättningsträd till dessa. Hassel samt bärande och blommande 

buskar ska förekomma tämligen allmänt. Trädskiktet ska vara olikåldrigt och flerskiktat. Följande 

strukturer/substrat ska finnas: gamla träd, levande träd med döda träddelar, liggande död ved och 

högstubbar, stående döda och döende träd. Gran, buskar och sly/ungträd ska inte tillåtas ta 

överhanden eller skada de biologiskt gamla och värdefulla träden i området. Främmande och/eller 

invasiva arter ska inte förekomma. 
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Skötselåtgärder  

Restaureringsåtgärder: 
- All gran ska avverkas. 
- Ädellövträd ska planteras. Lokalt material ska användas i möjligaste mån. 

 

Underhållsåtgärder: 
- Gran ska röjas vid behov. 
- Unga träd som går upp i kronorna på äldre, grövre eller på annat sätt värdefulla 

naturvårdsträd ska röjas bort.  
- Veteraniseringsåtgärder för att öka mängden död ved och andra värdefulla substrat får 

utföras vid behov. 
- Mountainbike-bana får anläggas och underhållas vid behov. 
- Främmande och/eller invasiva arter ska bekämpas. 

 

Delområde 2.5 

Beskrivning 

Delområdet består i dagsläget av en mindre lärk- och granplantering med låga naturvärden. 

Planteringen ska omföras till lövskog. 

 

Bevarandemål  

Området ska restaureras till lövskog. Arealen lövskog ska vara minst 7,7 ha. Naturliga processer, 

t.ex. trädens föryngring, åldrande och avdöende samt omkullfallna träd och luckbildning, liksom 

periodvisa omvälvande störningar, t.ex. insektsangrepp, översvämning eller stormfällning ska 

påverka dynamik och struktur. Till följd av naturliga störningar kan eventuellt yngre 

successionsstadier förekomma under perioder. Hydrologin och näringsstatusen ska vara naturlig och 

ostörd. Trädskiktet ska domineras av gamla träd av framför allt asp, rönn och björk och det ska 

finnas inslag av ersättningsträd till dessa. Hassel samt bärande och blommande buskar ska 

förekomma tämligen allmänt. Trädskiktet ska vara olikåldrigt och flerskiktat. Följande 

strukturer/substrat ska finnas: gamla träd, levande träd med döda träddelar, liggande död ved och 

högstubbar, stående döda och döende träd. Gran, buskar och sly/ungträd ska inte tillåtas ta 

överhanden eller skada de biologiskt gamla och värdefulla träden i området. Främmande och/eller 

invasiva arter ska inte förekomma. 

 

Skötselåtgärder  

Restaureringsåtgärder: 
- All gran och lärk ska avverkas. 
- Lövträd ska planteras. Lokalt material ska användas i möjligaste mån. 

 

Underhållsåtgärder: 

- Gran ska röjas vid behov. 
- Unga träd som går upp i kronorna på äldre, grövre eller på annat sätt värdefulla 

naturvårdsträd ska röjas bort.  
- Veteraniseringsåtgärder för att öka mängden död ved och andra värdefulla substrat får 

utföras vid behov. 
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- Främmande och/eller invasiva arter ska bekämpas. 

 

4.3 Skötselområde 3 – Mosse 

Skötselområde 3: Mosse – 8,0 ha  

Areal totalt: 8,0 ha 

 

 
Fig. 14. Delar av mossen. 

 

Beskrivning 

Skötselområdet består av en mosse som är belägen i den centrala delen av reservatet. I den östra 

delen finns ett kärr. Mossen är mestadels igenväxt av främst björk, gran och björnbär, men är på 

sina ställen mer öppen. Markfloran består av arter som kråkklöver, rundsileshår, kärrdunört, 

vattenklöver, hönsbär, klockljung, brunven, bäcknicka, gråstarr, grönstarr, hirsstarr, kärrsilja, 

småvänderot och knapptåg. Här växer även sälg och brakved. Snäckor som amfibisk dammsnäcka, 

europeisk punktsnäcka, hjärtgrynsnäcka, strimglanssnäcka och större bärnstenssnäcka har hittats i 

mossen. Flera arter av mossor är noterade, bl.a. fetbålsmossa, röd skorpionmossa, mellanvitmossa, 

klubbvitmossa, snärjvitmossa, fransvitmossa, praktvitmossa, rufsvitmossa, sotvitmossa, röd 

glansvitmossa, krokvitmossa, knoppvitmossa, blek skedmossa och kärrkrokmossa. På mossen ligger 

två fastigheter som inte ingår i reservatet. 

 

Bevarandemål  

Arealen mosse ska vara minst 8,0 ha. Området ska domineras av både svagt välvd mosse och kärr. 

Övergången mellan mosse och kärr kan vara flytande eller mosaikartad. Mossen ska domineras av 

vitmossor, men inslag av brunmossor kan förekomma. Torvbildning ska ske aktivt i mossen. 

Typiska och karakteristiska arter samt andra naturligt förekommande arter ska finnas och föryngra 
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sig. Mossens hydrologi ska vara ostörd. Det ska inte finnas några avvattnande eller tillrinnande 

diken eller körspår som medför negativ påverkan. Grundvattenytan ska variera naturligt och vara 

hög under större delen av året. Hydrokemin ska vara näringsfattig utan betydande antropogen 

påverkan. Mosseplanet ska vara öppet (krontäckning <30%) utan indikation på att det sker 

igenväxning av vass, buskar eller träd. Främmande och/eller invasiva arter ska inte förekomma. 

 

Skötselåtgärder  

Restaureringsåtgärder: 
- Igenväxningsvegetationen ska röjas bort. 

 

Underhållsåtgärder: 
- Årligt bete. Mossen ska sambetas med omkringliggande betesmarker där det är möjligt. 
- Hela eller delar av mossen får skötas med årlig slåtter om detta är en möjlig skötselmetod. 
- Underhållsröjning vid behov för att hålla efter igenväxningsvegetation och ohävdsarter. 
- Främmande och/eller invasiva arter ska bekämpas. 

 

4.4 Skötselområde 4 – Dammar 

Skötselområde 4: Dammar – 7,7 ha  

Areal totalt: 7,7 ha 

 

 
Fig. 15. Den större av Bösketorps dammar. 
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Beskrivning 

Skötselområdet består av reservatets fem grävda dammar, Bösketorps dammar, som är belägna i 

den västra delen av reservatet. Dammarna är grävda någon gång efter år 1975. Två diken leder ut 

vatten från dammarna och det finns även anordningar för vattenreglering. I vattnet har växter som 

andmat, bäcknate, gäddnate och säv noterats. I strandkanterna har det noterats bitterpilört, 

blodrot, blåtåtel, dyveronika, frossört, grönstarr, groblad, kabbleka, strandklo, sälg, säv och 

vattenmåra. Trollsländor som blå kejsartrollslända, brun mosaikslända, starrmosaikslända, tidig 

mosaikslända, fyrfläckad trollslända, guldtrollslända, blodröd ängstrollslända, svart ängstrollslända, 

tegelröd ängstrollslända, nordisk kärrtrollslända, ljus lyrflickslända, månflickslända, mörk 

lyrflickslända, pudrad smaragdflickslända, röd flickslända, sjöflickslända och spjutflickslända har 

noterats i området. I vattnet finns även större och mindre vattensalamander samt den invasiva arten 

signalkräfta som härstammar från utplantering. Vid dammarna finns även fåglar som backsvala 

(VU), drillsnäppa (NT), enkelbeckasin, gluttsnäppa, gräsand, knipa, kricka (VU), ladusvala, 

rörhöna, smådopping (NT), knölsvan, sothöna, tofsvipa (VU), tornseglare (EN) och vigg. 

 

Bevarandemål  

Arealen dammar ska vara minst 7,7 ha. Dammarnas vattenkvalitet ska vara god och den 

antropogena belastningen av närsalter, miljögifter och grumlande ämnen ska vara låg. 

Vattenståndsvariationerna ska vara naturliga och den opåverkade hydrologin ska bidra till 

variationer av livsmiljöer i strandlinjen. Omgivande betesmarker fortsätter hållas öppna genom 

hävd. Förekomsten av typiska arter ska vara god. Främmande och/eller invasiva arter ska inte 

finnas. 

 

Skötselåtgärder  

Restaureringsåtgärder: 
- Signalkräftorna ska utrotas om det är möjligt. 
- Ett fågeltorn får uppföras vid den större dammen i norr. 

 

Underhållsåtgärder: 
- Stränderna ska sambetas med omgivande betesmarker.  
- Underhållsröjning vid behov för att hålla efter igenväxningsvegetation och ohävdsarter. 
- Främmande och/eller invasiva arter ska bekämpas, både i dammarna och i strandkanten. 

 

4.5 Skötselområde 5 – Övrigt 

Delområde 5.1: Rastplats – 0,1 ha 

Delområde 5.2: Parkering – 0,5 ha  

Delområde 5.3: Väg – 2,9 ha 

Areal totalt: 2,6 ha 
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Fig. 16. Vy från utsiktsplatsen. 

 

Delområde 5.1 

Beskrivning 

Delområdet består av en rastplats i den östra delen av reservatet. Rastplatsen är uppdelad i två ytor. 

Den ena ytan är lokaliserad i betesmarken och ska bestå av en utsiktsplats med bord och bänkar. 

Den andra ytan är lokaliserad utanför betesmarken och på andra sidan grusvägen, där ska det finnas 

ett vindskydd med en grillplats.  

 

Bevarandemål  

Området ska bevaras som en rastplats med utsikt för reservatets besökare. 

 

Skötselåtgärder  

Restaureringsåtgärder: 
- Utsiktsplatsen ska stängslas in. 
- Bänk med bord, vindskydd och grillplats ska uppföras. 

 

Underhållsåtgärder: 
- Årlig slåtter. 
- Underhållsröjning för att hålla efter igenväxningsvegetation.  
- Allmänt underhåll av friluftslivsanordningarna. 
- Främmande och/eller invasiva arter ska bekämpas. 
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Delområde 5.2 

Beskrivning 

Delområdet består av reservatets två parkeringar. En större parkering i den centrala delen av 

reservatet som har kapacitet för att hysa hästtransporter samt husbilar och större fordon. Det finns 

också en mindre parkering i den östra delen längs vägen som har kapacitet för ett fåtal bilar. 

 

Bevarandemål  

Parkeringarna ska bevaras som parkeringar och underhållas efter behov. 

 

Skötselåtgärder  

Restaureringsåtgärder: 
- Parkeringsskyltar samt skyltar som beskriver naturreservatet ska finnas vid varje parkering. 
- Ett cykelställ ska uppföras vid den större parkeringen. 

 

Underhållsåtgärder: 
- Allmänt underhåll av parkeringarna. 
- Främmande och/eller invasiva arter ska bekämpas. 

 

Delområde 5.3 

Beskrivning 

Delområdet består av dels en asfalterad bilväg som går igenom reservatets norra del och dels av en 

grusväg som går igenom reservatets södra del. Grusvägen är inte tänkt som bilväg utan ska främst 

nyttjas av fotgängare, ryttare och cyklister. 

 

Bevarandemål  

Området ska bevaras som en asfalterad väg samt grusväg för allmänhetens nyttjande. 

 

Skötselåtgärder  

Restaureringsåtgärder: 
- Inga. 

 

Underhållsåtgärder: 
- Allmänt underhåll av vägar utförs av berörd vägförening i samråd med förvaltaren. 
- Främmande och/eller invasiva arter ska bekämpas. 

 

5 Friluftsliv 

Naturreservatet Severtorp ligger ca 2,5 km sydväst om Båstad. Området är lättillgängligt både med 

bil och med cykel. Busshållplatser finns på väg 1730 som går mellan Båstad och Förslöv. 

 

Markerade leder ska anläggas och märkas ut i reservatet. En utsiktsplats ska finnas tillgänglig.  

 

En mountainbikeled och en ridled får anläggas inom de områden som är utpekade i bilaga D. 
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Informationsskyltar, stängselgenomgångar, bänkar med bord, parkeringar, vindskydd, grillplats 

samt gränsmarkeringar ska ses till regelbundet och underhållas av förvaltaren. 

 

Åtgärder för friluftslivsanordningar presenteras i tabell 3 och dess lokalisering i bilaga C. 

 

6 Jakt och fiske 

Inga inskränkningar finns i jakträtten. Siktgator för jakt får inte röjas. Det är inte tillåtet att utfodra 

vilt. Jakt eller ökad jakt på vildsvin bör övervägas om de börjar orsaka skada i reservatet. 

 

7 Utmärkning av naturreservatets gräns 

Gränsutmärkning ska utföras enligt Naturvårdsverkets anvisningar snarast efter att beslut om 

bildande av naturreservat har vunnit laga kraft. Gränsmarkeringar underhålls och förnyas vid behov. 

Miljövänligt material eftersträvas för gränsutmärkningsstolpar och skyltar.   

 

8 Tillsyn 

Länsstyrelsen ansvarar för regelbunden tillsyn av reservatet. 

 

9 Dokumentation och uppföljning 

9.1 Uppföljning av bevarandemål och skötselåtgärder 

Uppföljning av bevarandemål ska ske i enlighet med de anvisningar som Naturvårdsverket utfärdar. 

Skötseln av naturreservatet följs upp kontinuerligt så att bevarandemål och syfte med 

naturreservatet uppnås. Länsstyrelsen ansvarar för uppföljning och avrapportering av 

skötselåtgärder.  

 

9.2 Revidering av skötselplanen 

Skötselplanen gäller tills vidare, dock kan uppföljning av bevarandemålen medföra att skötselåtgärder 

måste anpassas efter ny kunskap. 
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10 Kostnadsansvar och prioriteringar 

Om det utgår annan statlig ersättning för skötsel av marker, t.ex. miljöersättning, ersättning för 

restaurering etc. kan inte föreslagna skötselåtgärder (eller motsvarande åtgärder) utföras eller 

finansieras av reservatsförvaltningen. 
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Tabell 1. Sammanfattning och prioritering av skötselplanens åtgärder. Prioritering inom intervall 1–3 där 1 

är högsta prioritet att genomföra. 

Skötselåtgärd Tidpunkt Skötsel-

område 

Kostnads- och 

åtgärdsansvarig 

Prioritet Upplysningar 

Markskötsel      

Bete Årligen 1, 3, 4 Förvaltaren 1 Inga omfattande 

markskador får 

uppkomma 

Slåtter Vid behov 1, 3, 4 Förvaltaren 2 Skärande/klipp-

ande redskap 

Underhållsröjning Vid behov 1, 3, 4 Förvaltaren 2 Motormanuellt 

Underhållsbränning Vid behov 1 Förvaltaren 2  

Avverkning av gran Snarast 1.4, 2.1, 

2.4, 2.5 

  Motormanuellt 

Röjning av gran Vid behov Hela 

området 

Förvaltaren 1 Motormanuellt 

Veteraniseringsåtgärder Vid behov 2.1, 2.2 Förvaltaren   

Frihugghuggning av 

grova träd 

Vid behov 2.1, 2.2 Förvaltaren 2 Motormanuellt 

Bekämpning av 

främmande och/eller 

invasiva arter  

Vid behov Hela 

området 

Förvaltaren 1  

Anläggningar      

Anläggande och 

underhåll av 

parkeringsplats 

Snarast, 

därefter vid 

behov 

Enligt 

bilaga C 

Förvaltaren  

 

1  

Uppsättning och 

underhåll av 

informationsskyltar 

Snarast, 

därefter vid 

behov 

Enligt 

bilaga C 

Förvaltaren 1  

Uppsättning av 

vägvisningsskyltar 

Snarast  Förvaltaren/trafik

-verket 

1  

Uppsättning och 

underhåll av 

gränsmarkering 

Snarast, vid 

behov 

Hela 

området 

Förvaltaren 1  

Anläggande och 

underhåll av grillplats 

Snarast, 

därefter vid 

behov 

Enligt 

bilaga C 

Förvaltaren 2  

Anläggande och 

underhåll av bord och 

bänkar 

Snarast, 

därefter vid 

behov 

Enligt 

bilaga C 

Förvaltaren 2  
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Skötselåtgärd Tidpunkt Skötsel-

område 

Kostnads- och 

åtgärdsansvarig 

Prioritet Upplysningar 

Anläggningar      

Markering och 

underhåll av 

vandringsled, cykelled 

och ridled 

Snarast, 

därefter vid 

behov 

Enligt 

bilaga C 

Förvaltaren 2  

Anläggande och 

underhåll av 

stängselgenomgångar 

Snarast, 

därefter vid 

behov 

Enligt 

bilaga C 

Förvaltaren 2  

Anläggande och 

underhåll av vindskydd 

Snarast, 

därefter vid 

behov 

Enligt 

bilaga C 

Förvaltaren 2  

Anläggande och 

underhåll av fågeltorn 

Vid behov Enligt 

bilaga C 

Förvaltaren 2  

 

 

11 Rödlistade arter 

Tabell 2. Förekomst av: 

• signalarter (S), som används för att lokalisera och urskilja skogar med höga naturvärden 

(Artdatabanken 2021) 

• rödlistade arter uppdelade enligt Artdatabankens kategorier: Nationellt utdöd (RE); Akut hotad 

(CR); Starkt hotad (EN); Sårbar (VU); Nära hotad (NT); Kunskapsbrist (DD), (Artdatabanken 2020) 

• arter (ÅGP) som omfattas av Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för hotade arter 
 
 

Nedanstående artförteckning innehåller 23 rödlistade arter. 
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Art Kategori Inventerings- 
år 

Källa/ 
Uppgiftslämnare 

Mossor    
Blåmossa S 2021 Artportalen 
Källpraktmossa S 2021 Artportalen 

Kärlväxter    
Kambräken S 2021 Artportalen 
Korallrot S 2012 Artportalen 
Slåttergubbe VU 2017 Artportalen 
Småvänderot VU 2012 Artportalen 

Svampar    
Honungsvaxskivling S 2020 Artportalen 
Ängsvaxskivling S 2020 Artportalen 

Ryggradslösa djur    
Gulryggig fältmätare VU 2019 Artportalen 
Humlerotfjäril NT 2019 Artportalen 
Wormaldia occipitalis VU 2007 Artportalen 

Fåglar    
Buskskvätta NT 2008 Artportalen 
Drillsnäppa NT 2014 Artportalen 
Entita NT 2020 Artportalen 
Grönfink EN 2020 Artportalen 
Grönsångare NT 2020 Artportalen 
Gulsparv NT 2021 Artportalen 
Kricka  VU 2017 Artportalen 
Mindre hackspett NT 2021 Artportalen 
Rödvingetrast NT 2022 Artportalen 
Smådopping NT 2017 Artportalen 
Spillkråka NT 2021 Artportalen 
Stare VU 2011 Artportalen 
Svartvit flugsnappare NT 2020 Artportalen 
Talltita NT 2008 Artportalen 
Tofsvipa VU 2017 Artportalen 
Tornseglare EN 2008 Artportalen 
Ärtsångare NT 2008 Artportalen 

Ryggradsdjur    
Nordfladdermus NT 2019 Artportalen 

 

12 Källor 

Artdatabanken 2020. Rödlistade arter i Sverige 2020. Artdatabanken, SLU, Uppsala. 

 

Artdatabanken 2021. Signalarter i Sverige 2021. Artdatabanken, SLU, Uppsala. 

 

Artportalen, https://artportalen.se/. 

 

Fig. 1. Lantmäteriets geodatasamverkan. 

 

Fig. 2. Lantmäteriets geodatasamverkan. 
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Fig. 3. Buhrmans Skånekarta från 1687. 

 

Fig. 4. Ekonomiska kartan från 1928. Kristianstads läns hushållningssällskap. Kartblad 10. 

 

Fig. 5. Lunds universitets Flygbilder 1947. 

 

Sveriges Geologiska Undersökning, 2022. 
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Bilaga A. Skötselområdeskarta
Naturreservatet Severtorp, Båstads kommun
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Bilaga B. Naturtypskarta
Naturreservatet Severtorp, Båstads kommun
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Bilaga C. Friluftslivskarta
Naturreservatet Severtorp, Båstads kommun
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Bilaga D. Friluftslivskarta - områden
Naturreservatet Severtorp, Båstads kommun
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Område för möjlig anläggning av 1-2 cykelleder

Område där ridled och cyklled får samexistera

Område för möjlig anläggning av ridled
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Naturreservatet Severtorp syftar till att långsiktigt bevara biologisk mångfald och att skydda, vårda och 

återställa värdefulla naturmiljöer. Områdets kulturpräglade naturmiljöer med öppna betesmarker och 

enefälader, ädellövskog och andra ingående naturmiljöer samt områdets orörda karaktär med dess 

ekosystem och biologiska mångfald bevaras och i förekommande fall restaureras.  

 

En del av Länsstyrelsens verksamhet är att skydda värdefulla natur- och friluftsområden genom att 

bilda naturreservat och upprätta skötselplaner. 

 

Skötselplanen innehåller syftet med naturreservatet, en markhistorisk beskrivning samt planerad 

markanvändning, mål och skötselåtgärder för området. Den innehåller även information om 

friluftslivet. 
 

 

www.lansstyrelsen.se/skane 
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Kontaktperson 

Naturskyddsenheten 
Sanna Persson 
010-224 10 00 (vxl) 
skane@lansstyrelsen.se 

 

 

Postadress Besöksadress Telefon / Fax Bankgiro E-post och webb Sociala medier 

205 15 Malmö Södergatan 5 010-224 10 00 vx 102-2847 skane@lansstyrelsen.se Facebook: lansstyrelsenskane 

 291 86 Kristianstad Ö Boulevarden 62 A 010-224 11 00  www.lansstyrelsen.se/skane Twitter: @lstskane 
 

  

Konsekvensutredning enligt 4 § förordning 

(2007:1244) om konsekvensutredning vid 

regelgivning, av förslag till beslut för 

naturreservatet Severtorp i Båstads kommun 
 

BAKGRUND 

 

Länsstyrelsen avser att fatta ett nytt beslut för bildande av naturreservatet Severtorp 
i Båstads kommun. Enligt 4 § förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid 
regelgivning ska Länsstyrelsen göra en konsekvensutredning av de föreslagna 
ordningsföreskrifterna för naturreservatet. Länsstyrelsen har gjort en sådan 
konsekvensutredning av ordningsföreskrifterna som har karaktären av 
normföreskrifter, dvs. de föreskrifter som riktar sig till allmänheten.  

 

KONSEKVENSUTREDNING 

 

Syftet med föreskrifterna 

Ordningsföreskrifterna innebär vissa vistelsebestämmelser för allmänheten i 
området. Syftet är att trygga ändamålet med naturreservatet så att skador på naturen 
inte uppstår eller så att den biologiska mångfalden inte påverkas negativt. Detta 
uppnås genom att anpassa områdets tillgänglighet för att skydda naturvärdena i 
området. Genom reservatsbeslutet begränsas t ex möjligheten att elda i området då 
detta blir möjligt enbart på anvisade platser eller med friluftskök. Ställa upp 
husvagn, husbil eller liknande regleras under tidsperioden 00:00-05:00. Cykling 
regleras till att enbart tillåtas på väg eller särskilt anvisad led. Det blir också 
förbjudet att ta med hund eller annat sällskapsdjur som inte hålls i fysiskt koppel. 
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Effekter 

Påverkan på allmänhetens friluftsliv bedöms vara ringa. De föreslagna 
ordningsföreskrifterna innebär inte att möjligheten att utnyttja området, i enlighet 
med vad som annars gäller enligt allemansrätten, påtagligt försvåras.  

 

Kostnader 

De föreslagna föreskrifterna bedöms inte medföra några tillkommande kostnader av 
betydelse för vare sig allmänheten, markägare, nyttjanderättsinnehavare eller 
kommunen. Kostnaden för skyltning och anläggningar för friluftslivet finansieras av 
Länsstyrelsen genom Naturvårdsverkets anslag för skötsel av naturvårdsobjekt.  

 
 

 


	Förslag till beslut om bildande av naturreservatet Severtorp i Båstads kommun

