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Tomelilla kommun
Familjenämnden
Meddela förhinder i god tid till Kommunledningskontoret som kallar ersättare.
Telefon 0417-18293 Thomas Lindberg
E-post: kommun@tomelilla.se
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Barn och utbildning, Stöd och 
omsorg
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Thomas Lindberg
Kommunsekreterare
Direkt 0417-180 00
Mobil AnsvarigMobil
thomas.lindberg@tomelilla.se

Tomelilla den 23 januari 2020 Dnr FN 2020/2

Familjenämnden

Tjänsteskrivelse – Dialoger och informationsärenden

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämndens individ- och familjeutskott beslutar lägga informationen 
till handlingarna

Ärendebeskrivning
 Socialchef Viweca Thoresson informerar om individ- och 

familjeverksamheten.

 Johan Holmqvist informerar om barn- och 
utbildningsverksamheten.

 Socialchefen och skolchefen informerar om förslag från respektive 
verksamhet gällande familjenämndens mål och aktiviteter 2020.

 Förvaltningens årshjul presenteras.

 Dialog förs med Kastanjeskolans rektor gällande bland annat 
Kastanjeskolans caféutbud samt förhållandet mellan 
frånvaroregistrering och inställda lektioner.

 Ulrika Ahrlin informerar om aktuellt läge gällande familjecentral. 
Vidare informeras om skadestånd mot kommunen och 
tillitsbaserad styrning.

Ekonomiska konsekvenser
Information

Barnperspektivet
Information
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Miljöperspektivet
Information
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FAMILJENÄMNDEN 

Övergripande 
mål

Nämndsmål
2020

Aktiviteter 
2020

Mätetal Utfall 
2020 
dr 1

Utfall 
2020 
dr 2

Utfall 
bokslut

Hållbar utveckling
Riktade arbetsinsatser för ungdomar i KAA som leder till att antalet 
i kommunala aktivitetsansvaret minskar- IFO

Antal insatser, antalet 
ungdomar i KAA

Webbutbildningar ökar - IFO Antal utbildningar jämfört 
med 2019

Arbetsmarknadsaktivitet genomförs både internt och externt - IFO Antal genomförda 
aktiviteter

Förenkling leder till 
att fler kan göra det 
som är långsiktigt 
hållbart.

Samverkan mellan 
verksamheterna och 
civilsamhället ger 
kunskap om långsiktig 
hållbarhet, utbildning 
samt framtida och 
samtida arbetsmarknad.

Utvärdering och utveckling av barn- och utbildningsverksamhetens 
centrala SYV-plan. Uppföljning och utveckling av enheternas arbete 
med handlingsplanen. -BoU

Gymnasiebehörighet över 
förväntat värde.
Förbättrade värden på 
BRUK- enkät gällande 
SYV-arbete
Nöjdhet med prao ska öka 
från 2019 (elevenkät)

God utbildning ges. God lärmiljö skapas för 
att möta individuella 
behov.

Uppföljning, utvärdering och utveckling av följande planer (förskola 
– åk 9):

 Räkna med flyt 
 Lärandet i fokus  
 Språkplanen 
 Mottagningsplanen 

Uppföljning, utvärdering och utveckling av 
kompetensutbildningsinsatsen kring genrepedagogik, f-klass- åk 9. 
-BoU 

Utfallet på fråga kring lust 
att lära i skolinspektionens 
enkät är högre än liknade 
kommuner.
HLO-resultat på vt i 
förskoleklass i jämförelse 
med ht.
Resultat på NP åk 3,6,9
Bedömning av lärmiljöer i 
förskolan (observationer)
Betyg i åk 6,7,8,9

Delaktighet och egenmakt
Skapa fler öppna aktiviteter där innehåll styrs av deltagarnas behov - 
IFO

Antal genomförda 
aktiviteter

Antal genomförda brukarenkäter ska öka - IFO Antal genomförda 
undersökningar

Delaktigheten i 
samhället ökar och 
invånarna upplever 
att de kan påverka sin 
vardag.

Delaktigheten för 
kommuninvånarna i 
nämndens verksamheter 
ökar.

Utveckling av ungdomsrådet med representanter från alla skolor. - 
BoU

Antal ”beslut” och 
”remisser” i ungdomsrådet 
ökar i jämförelse med 2019.

Livslångt lärande 
uppmuntras och 

Verksamheterna bidrar 
till medvetna och 

Erbjuda nya tjänster som gör det möjligt att öka självständigheten. - 
IFO

Antal nya tjänster
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FAMILJENÄMNDEN 

Antalet försörjningsstödstagare minskar genom nya riktade insatser 
för olika målgrupper. -IFO

Antal försörjningstagare 
inom grupper, tex unga 
kvinnor under 30 år

Verka för att fler företag ska finnas för elever att matcha elever mot 
gällande praoplatser. - BoU 

Antal företag som är 
anmälda

människors möjlighet 
till egen försörjning 
underlättas.

engagerade 
samhällsmedborgare som 
har strategier för att göra 
egna livsval.

Arbetsmarknadsdag arrangeras Genomförande

Trygghet och hälsa
Inspiration ges till ett 
aktivt liv för bättre 
hälsa.

Kommuninvånare ges 
ökade möjligheter till 
sociala sammanhang.

Genomförda aktiviteter tillsammans med förenings- eller näringsliv 
ökar. -IFO

Antal aktiviteter

Barns upplevelse av att bli utredd på IFO Resultat mäts i enkät
Andelen barnutredningar som blir klara inom fyra månader ökar. -
IFO

Andel utredningar inom 4 
mån av totalt

Implementera intensivt hemmabaserat familjearbete (IHF) - IFO Antal externa placeringar
Utveckla missbruksvården på hemmaplan Antal externa placeringar
Utveckla verksamhetens arbete med våld i nära relationer. - IFO Antalet genomförda 

insatser, tex utbildningar, 
informationsmöten mm

Den upplevda 
tryggheten ökar.

Kommuninvånare 
upplever sig trygg och 
känner tillit till 
verksamheterna.

Utveckling av samarbetet med kommunikationsavdelningen. - BoU Genomförande, korrekt 
information på hemsida
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens individ- och 
familjeutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
13 januari 2020

Justerandes sign

Fnifu § 16 Dnr FN 2020/9

Intenbudget familjenämnden 2020

Familjenämndens individ- och familjeutskotts beslut
Familjenämndens individ- och familjeutskott föreslår familjenämnden att 
ställa sig bakom förvaltningens förslag på internbudget 2020 för individ- och 
familjeverksamheten, handlingsid: FN 2020.204

Ärendebeskrivning
Mål och budget 2020 med plan för 2021-2022 antogs av kommunfullmäktige 
2019-11-04, kf § 113/2019.

Individ- och familjeverksamheten har upprättat förslag till budget 2020 
utifrån de budgetramar som tilldelats verksamheten, handlingsid: FN 
2020.204.

Individ- och familjeverksamhetens totala budget för 2020 uppgår till 60 707 
tkr, vilket är en ökning med drygt 4 mnkr jämfört med 2019 då budgeten 
uppgick till 56 516 tkr.

Till nästa möte den 14 februari önskar utskottet förslag på lämplig/möjlig 
frekvens för ekonomiuppföljning samt förslag på visuell 
ekonomiredovisning.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämndens individ- och familjeutskott föreslår familjenämnden att 
ställa sig bakom förvaltningens förslag på internbudget 2020 för individ- och 
familjeverksamheten, handlingsid: FN 2020.204

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Thomas Lindberg, kommunsekreterare, handlingsid: FN 
2020.205
Internbudget 2020 familjenämnden (IFO), handlingsid: FN 2020.204
_________

Beslutet skickas till:
Familjenämnden
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BUDGET 2020 INDIVID OCH FAMILJ 

 

Budget 2020 

Individ och familj  

Socialchef Viweca Thoresson 

Budgetprocessen och förutsättningar 
 
En dag med omvärdsanalys på temat har genomförts i maj med deltagande av nämndens presidie 

och tjänstemän. Inför årets beslutshantering av budget 2020 har budgetberedningen begärt att 

verksamheterna ska beskriva sina 3 största utmaningar i verksamheten samt redovisa konsekvenser 

och vilka förbättringsarbeten som krävs för att nå mål med en budget i balans. Inga traditionella 

äskanden rörande speciella medel har genomförts. 

Nämndens målarbete inför 2020 har haft ett tydligt fokus på förändringar som leder till mervärde 

för klienterna och bättre resursutnyttjande. Nämndens beslutade mål går helt i linje med de 

utmaningar man ser i verksamheten. 

Som de tre största utmaningarna har identifierats: 

• Minskning av försörjningsstöd 

• Vuxenutbildningen 

• Omställning för framtiden 

 
Minskning av försörjningsstöd 
 
Att arbeta för en minskning av utbetalning av försörjningsstöd är en utmaning för verksamheten. 
Ett tydligt uppdrag finns att verka för en samordning av de kommunala resurserna för 
försörjningsstöd och arbetsmarknadsverksamheten i syfte att skapa en gemensam struktur och 
arbetsmodell med inriktning sysselsättning. Tomelilla följer trenden med ett ökat behov av 
försörjningsstöd för de personer som mister sin aktivitetsersättning eller sin ersättning från 
Försäkringskassan. Fler personer lämnar nu också etableringsfasen med statlig ersättning och kan 
då vara i behov av försörjningsstöd. 

Konsumentprisindex (KPI) har för perioden 2015-2019 ökat med 7% (perioden juli 15-juli 19) 
samtidigt som budgetramen för försörjningsstöd ej uppräknats sen 2015. Med ett löfte om 2 mnkr 
extra tilldelning från schablonersättning från Migrationsverket som erhållits tidigare år samt 
omfördelning av budget inom andra verksamheter förstärks budgeten för försörjningsstöd med 3 
mnkr inkl kvinnofrid. Resultatet för försörjningsstöd exkl flykting slutar för 2019 på 3,7 mnkr mer 
än budgeterat och för flyktingar på 155 tkr högre än budget. 

Vuxenutbildning 
 
En effektiv och välfungerande vuxenutbildning har stor betydelse för hur väl vi lyckas både i 
integration och självförsörjning. Kostnaden för vuxenutbildningen har ökat under flera år 
samtidigt som budget varit nästan oförändrad. Ökningen har till viss del berott på volymökning 
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BUDGET 2020 INDIVID OCH FAMILJ 

men främst har det handlat om prisökning av utbildningsplatser över normal kostnadsutveckling. 
Efter en genomlysning under hösten av kostnader och utbildningarnas upplägg tillsammans med 
samverkansparten Ystad Forum har överenskommits om en budget för 2020 som medför en 
kostnad på 5,7 mnkr. Det innebär en ökning med 1,3 mnkr från budget 2019. Även formerna för 
ett nytt samverkansavtal, som funnits sedan 2010, ska ses över med påbörjan våren 2020.  

 
Omställning för framtiden 
 
Individ- och familj kommer även 2020 att fortsätta omställningen av tjänster och arbetssätt. Målet 
är att arbeta rehabiliterande.  
 
Barn- och familjs fokus är att genom ökad samverkan och proaktivt arbete minska antalet 
placerade barn- och unga och förbättra stödet på hemmaplan. Implementering av nya rutiner och 
arbetssätt är prioriterat och kräver både utbildningsinsatser och tid. Ambitionen är att kunna hålla 
kostnaderna enligt samma budgetram som 2019. 

 
Möjligheten att tillgodose behoven för både barn, unga och familjer kommer också innebära nya 
eller andra verksamheter och tjänster. Under 2020 kommer en modell för intensivt hemmabaserat 
arbete att införas. Utvecklingen av verksamheten sker i nära samarbete med skola och vård- och 
omsorg.  
 
Verksamheten behöver också som helhet öka takten med att digitalisera och automatisera både 
processer och tjänster, dels för att frigöra mer direkt klienttid, dels för att öka klienternas möjlighet 
till delaktighet och självständighet. För att möjliggöra detta behöver verksamheten frigöra resurser 
för både teknikinvesteringar och systemförvaltning. Det budgetförslag som ligger för 2020 
innehåller medel för nya satsningar på system och verksamhetsutveckling som tex Previct och 
Grön Arena-projektet där samarbete och kostnader delas med Vård- och omsorg. 
 

Tilldelad budget för 2020  
 
Den av fullmäktige beslutade budgeten för 2020 innehåller en löneuppräkning med 2,75% samt en 
inflationsökning med 0,9%. Därutöver har en kostnadsökningar för köpta tjänster beräknats till 2,2%. 
De beräknade totalsummorna för dessa kostnadsökningarna har lagts i centrala potter. Kompensation 
för löneökningar kommer att ske efter slutligt förhandlingsresultat. I budgetförslaget som presenteras 
nedan har vi räknat med de generella kostnadsökningarna för köpta tjänster samt inflation. 
 
Därutöver har verksamheten tilldelats öronmärkta medel med 800 tkr för jobb och egenförsörjning med 
en prioriterad satsning på kvinnor och unga genom Komvux och SFI-undervisningen samt en koppling 
till det lokala näringslivet. 

 
Fördelning av budget 2020 
 
Nedan presenteras budget för 2019, kommunfullmäktiges beslutade ramar för 2020 samt omfördelningar 
och uppräkningar som gjorts för att få en rättvisande budgetram att fördela. 
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BUDGET 2020 INDIVID OCH FAMILJ 

 

Budget 2020 Individ och familj  
Budget 2020

Verksamhet Budget 2019 Kf Budget 2020 efter justering

Vuxenutbildning 4438 4438 0

Arbetsmarknadsenhet 2 875 3 675 0

Individ och familjeverksamhet 49 203 49 203

tillkommer från vo kvalitetstjänst 700

tillkommer priskompensation 0,9% 167

tillkommer prisuppr köpta tjänster 2,2% 524

tillkommer schablonersättning 2 000

omräknad driftbudget 56516 60 707

Driftbudget enligt verksamhetsindelning:

- ledning och övergripande 5 099 5 484

- stödboende ensamkommande 96 -368

- barn och unga 29 617 29 566

-vuxna,  arbete och försörjning 21 704 26 026

Totalt individ och familj 60 707
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Ansvar Område Slag Verksamhet Aktivitet Projekt Befattning Nuvarande Ersättande befattning Nuvarande Nivå

501 Övergripande Socialchef Viweca Thoresson Omsorgschef Camilla Andersson Nivå 5

502 Stödboende och kvalitet Enhetschef/Kvalitetsutvecklare Daniel Nilsen Enhetschef Isabell Ahl Nivå 4

503 Barn och familj Enhetschef Isabell Ahl Enhetschef Tina Svensson Nivå 4

506 Arbete och försörjning Enhetschef Tina Svensson Enhetschef Isabell Ahl Nivå 4

Attestbelopp:

Nivå 1 91 000

Nivå 2 227 500

Nivå 3 455 000

Nivå 4 2 275 000

Nivå 5 4 550 000
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens individ- och 
familjeutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
13 januari 2020

Justerandes sign

Fnifu § 13 Dnr FN 2020/6

Attestantförteckning familjenämnden 2020

Familjenämndens individ- och familjeutskotts beslut
Familjenämndens individ- och familjeutskott beslutar föreslå familjenämnden 
att utse beslutsattestanter i enlighet med bilaga, handlingsid: FN 2019.178, 
för 2020, samt delegerar till socialchef att vid förändringar under året utse 
nya beslutsattestanter.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog den 12 februari 2018, Kf § 8/2018, nytt 
attestreglemente för Tomelilla kommun. I reglementet anges att nämnderna 
årligen ska anta en lista med attestanter och beloppsgränser.

Beloppsgränserna för beslutsattest är anpassade efter storleken på de högsta 
kostnadsposter man har inom sin respektive budgetram.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämndens individ- och familjeutskott beslutar föreslå familjenämnden 
att utse beslutsattestanter i enlighet med bilaga, handlingsid: FN 2019.178, 
för 2020, samt delegerar till socialchef att vid förändringar under året utse 
nya beslutsattestanter.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare Thomas Lindberg, handlingsid: FN 
2020.179
Attestantförteckning IFO 2020, handlingsid: FN 2020.178
  
_________

Beslutet skickas till:

Familjenämnden

13



1 (2)

Barn och utbildning, Stöd och 
omsorg
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Thomas Lindberg
Kommunsekreterare
Direkt 0417-180 00
Mobil AnsvarigMobil
thomas.lindberg@tomelilla.se

Tomelilla den 23 januari 2020 Dnr FN 2020/8

Familjenämnden

Tjänsteskrivelse - Intern kontrollplan 
familjenämnden 2020 - kontrollpunkter

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar att kontrollpunkterna xxx i förvaltningens 
sammanställda riskanalys, handlingsid FN 2020.xxx över 
risker/kontrollpunkter ska ingå i familjenämndens interna kontrollplan 
2020.

Ärendebeskrivning
Sedan bruttolistor/riskanalys bearbetats i familjenämndens båda utskott, 
fnifu § 15/2020, handlingsid: FN 2020.286 och fnuu § 8/2020, 
handlingsid. FN 2020.262 har förvaltningen sammanställt en gemensam 
riskanalys, handlingsid: FN 2020.xxx för familjenämnden.
På mötet beslutas om vilka punkter som ska ingå i familjenämndens 
interna kontrollplan 2020.

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser behöver beaktas i detta läge.

Barnperspektivet
Barnperspektivet beaktas där barn kan påverkas.

Miljöperspektivet
Miljöperspektivet behöver inte beaktas i detta läge.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare Thomas Lindberg, handlingsid. FN 
2020.xxx
Bruttolista/riskanalys familjenämnden, handlingsid: FN 2020.xxx
Fnifu § 15/2020, handlingsid: FN 2020.286
Fnuu § 8/2020, handlingsid: FN 2020.262
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Familjenämnden centralt/övergripande

Thomas Lindberg
Kommunsekreterare

Beslutet skickas till:

Socialchef Viweca Thoresson
Skolchef Johan Holmqvist
Verksamhetscontroller Annica Dyverdahl
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens individ- och 
familjeutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
13 januari 2020

Justerandes sign

Fnifu § 15 Dnr FN 2020/8

Intern kontrollplan familjenämnden 2020

Familjenämndens individ- och familjeutskotts beslut
Familjenämndens individ- och familjeutskott beslutar föreslå familjenämnden 
att anta punkterna 1, 3-5, 8-9 i förvaltningens bruttolista, handlingsid FN 
2020.186 över risker/kontrollpunkter att ingå i familjenämndens interna 
kontrollplan 2020

Familjenämndens individ- och familjeutskott uppdrar till förvaltningen att 
uppgradera punkt 8 i förvaltningens bruttolista till riskvärde 3 och således ska 
ingå i familjenämndens interna kontrollplan.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har tagit fram en bruttolista över risker/kontrollpunkter för 
slutligt beslut i familjenämnden att ingå i nämndens interna kontrollplan 2020

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämndens individ- och familjeutskott beslutar föreslå familjenämnden 
att anta punkterna xxx i förvaltningens bruttolista, handlingsid FN 2020.186 
över risker/kontrollpunkter att ingå i familjenämndens interna kontrollplan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare Thomas Lindberg, handlingsid: FN 
2020.187
Förvaltningens bruttolista över risker/kontrollpunkter, handlingsid: FN 
2020.186
   
Förslag till beslut under sammanträdet
Christer Yrjas (C) yrkar att punkt 8 i bruttolistan ”Risk att rutinen för 
hantering av synpunkter och klagomål ej följs” får riskvärde 3 och därmed 
ska tas med i familjenämndens interna kontrollplan.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Christer Yrjas (C) yrkande och finner att 
familjenämndens individ- och familjeutskott beslutar i enlighet med yrkandet.
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens individ- och 
familjeutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
13 januari 2020

Justerandes sign

§ 15 forts

Beslutet skickas till:
Verksamhetscontroller Annica Dyverdahl
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens utbildningsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
16 januari 2020

Justerandes sign

Fnuu § 8 Dnr FN 2020/8

Intern kontrollplan familjenämnden 2020

Familjenämndens utbildningsutskotts beslut
Familjenämndens utbildningsutskott beslutar föreslå familjenämnden att anta 
följande kontrollpunkter utifrån barn- och utbildningsverksamhetens 
riskanalys, handlingsid: FN 2020.237, att ingå i familjenämndens interna 
kontrollplan 2020:

 Volymförändringar (barn och elever)
 Felaktigt använt tilläggsbelopp
 Skolpliktsbevakning/utflytt
 Ensamarbete förskola (öppning och stängning)
 Övergångar (mellan skolor)
 Nationella prov (hantering)

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har tagit fram en bruttolista över risker/kontrollpunkter för 
slutligt beslut i familjenämnden att ingå i nämndens interna kontrollplan 2020

Ekonomiska konsekvenser
Kända ekonomiska konsekvenser har beaktats.

Barnperspektivet
Barnperspektivet har beaktats.

Miljöperspektivet
Miljöperspektivet har beaktats.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämndens utbildningsutskott beslutar föreslå familjenämnden att anta 
följande punkter i förvaltningens bruttolista, handlingsid FN 2020.238 över 
risker/kontrollpunkter att ingå i familjenämndens interna kontrollplan.
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens utbildningsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
16 januari 2020

Justerandes sign

§ 8 forts

Beslutsunderlag
Förvaltningens bruttolista över risker/kontrollpunkter, handlingsid: FN 
2020.237
Tjänsteskrivelse, Thomas Lindberg, kommunsekreterare, handlingsid: FN 
2020.238

Förslag till beslut under sammanträdet
Ewa Carnbrand (M) yrkar att familjenämndens utbildningsutskott beslutar 
föreslå familjenämnden att anta följande kontrollpunkter utifrån barn- och 
utbildningsverksamhetens riskanalys;

 Volymförändringar (barn och elever)
 Felaktigt använt tilläggsbelopp
 Skolpliktsbevakning/utflytt
 Ensamarbete förskola (öppning och stängning)
 Övergångar (mellan skolor)
 Nationella prov (hantering)

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Ewa Carnbrands (M) yrkande och 
finner att familjenämndens utbildningsutskott beslutar enligt yrkandet.
_________

Beslutet skickas till:

Johan Holmqvist, skolchef
Ulrika Ahrlin, biträdande skolchef
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Riskanalys 2020
Familjenämnden

Risk-
id

Risk-
kategori

Risk
Att en negativ händelse inträffar

Risk att … (händelse) inträffar på grund av … 
(orsak), vilket leder till … (konsekvens).

Sa
nn

ol
ik

he
t

K
on

se
kv

en
s

R
is

kv
är

de

Vidare hantering
Hur hanterar vi risken? 
Är den:

- Acceptabel
- Befintliga åtgärder/ in-   
byggda kontroller 
bedöms räcka
- Granskning
- Direktåtgärder

Ansvarig Kommentar
Varför bedöms 
risken vara 
acceptabel, 
befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller vara 
tillräckliga, vara 
föremål för 
granskning eller 
direktåtgärder.

Till intern 
kontroll-
plan

1
Brist i följsamhet av rutinen för 
skyddsbedömning  leder till risker för 
den enskilde 

Möjlig Allvarlig 3 Granskning

Möjligheten för 
risk för den 
enskilde 
bedöms vara så 
pass allvarlig att 
granskning bör 
ske

Ja

2

Avvikelse i digitala processer som 
strömavbrott, digitala störningar, 
externa faktorer tex banksystem mm 
som leder till försenad eller missad 
utbetalning

Möjlig Kännbar 2 Acceptabel

Risken bedöms 
acceptabel och 
kommunen kan 
inte påverka 
händelseförlopp 
där extern 
motpart är 
anledning till 
avvikelse

Nej

3
Risk att försörjningsstöd ökar om 
organisationen inte ställer om snabbt 
för omvärldens förändringar 

Sannolik Allvarlig 4 Granskning

Onödiga 
kostnader som  
kan uppstå 
anses vara en 
risk för att 
kommunen inte 
klarar sitt 
resultatkrav

Ja
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4 Risk att barnutredningar inte görs inom 
4 månader kan leda till att barn far illa Sannolik Allvarlig 4 Granskning

Även om man 
arbetar med 
målsättning att 
göra utredningar 
i god tid anses 
risken för barns 
skada vara för 
stor

Ja

5
Risk att externa placeringar ökar för att 
vi inte utvecklat bra hemmaplans-
lösningar inom alla områden

Möjligt Allvarlig 3 Granskning

Olika faktorer 
kan påverka att 
man inte följer 
tänkt plan när 
det är ett nytt 
arbetssätt som 
ska 
implementeras 

Ja

6 Risk för smitta och smittspridning om 
inte basala hygienrutinen följs Möjlig Kännbar 2

Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms 
räcka

Medicinskt 
ansvarig 
sjuksköterska

Framtagna 
rutiner anses 
tillräckliga och 
vara inarbetade

Nej

7

Risk för att diarieföring av allmänna 
handlingar inte sker kan leda till att 
viktiga dokument och handlingar blir 
svåra att finna vilket kan få negativa 
följder både för kommunen och för 
enskilda medborgare.

Möjlig Kännbar 2

Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms 
räcka

Rutiner anses 
vara tillräckligt 
kända

Nej

8 Risk att rutinen för hantering av 
synpunkter och klagomål ej följs Möjlig Kännbar 3 Granskning

Risken att ny 
rutin som införts 
inte sprids och 
efterföljs 
tillräckligt anses 
stor

Ja

9 Brister i kännedom om allas skyldighet 
att rapportera brister Möjlig Allvarlig 3 Granskning

Rutin anses inte 
vara tillräckligt 
känd i 
organisationen

Ja

10
Personuppgiftsincident – Röjande av 
personuppgifter vid dataöverföring Möjlig Kännbar 2

Befintliga 
åtgärder/inbygg
da kontroller 
bedöms räcka

Nej
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11 Generell kompetensförlust
(kompetensförsörjning)

Möjlig Kännbar 2 Befintliga 
åtgärder 
bedöms räcka

Nej

12 Brister i hantering av kränkande 
särbehandling (dokumentation, 
spårbarhet)

Sannolik Lindrig 2 Befintliga 
åtgärder 
bedöms vara 
tillräckliga

Nej

13 Tilläggsbelopp/tilläggsresurs används 
felaktigt

Sannolik Kännbar 3 Föremål för 
granskning

Ja 

14 Elever (berättigade) går miste om 
studiehandledning

Möjlig Kännbar 2 Befintliga 
åtgärder/inbygg
da kontroller 
bedöms räcka

Nej

15 Bristande ändamålsenlighet 
lokaler/utemiljö

Möjlig Kännbar 2 Befintliga 
åtgärder/inbygg
da kontroller 
bedöms räcka

Nej

16 Bristande tillgänglighet (undervisning) Möjlig Kännbar 2 Befintliga 
åtgärder/inbygg
da kontroller 
bedöms räcka

Nej

17 Brister i HLR och brandskyddskunskap Mindre 
sannolik
t

Allvarlig 2 Befintliga 
åtgärder/inbygg
da kontroller 
bedöms räcka

Nej

18 Brister i skolpliktsbevakning Sannolik Kännbar 3 Föremål för 
granskning

Ja

19 Skolskjutsar, säkerhet och kompetens Mindre 
sannolik

Allvarlig 2 Befintliga 
åtgärder/inbygg
da kontroller 
bedöms räcka

Nej

20 Hantering av hotsituationer Möjlig Kännbar 2 Befintliga 
åtgärder/inbygg
da kontroller 
bedöms räcka

Nej

21 Barn som försvinner under 
verksamhetstid

Mindre 
sannolik

Allvarlig 2 Befintliga 
åtgärder/inbygg
da kontroller 
bedöms räcka

Nej

22



22 Bristande rutiner, inrymning, utrymning Mindre 
sannolik

Allvarlig 2 Befintliga 
åtgärder/inbygg
da kontroller 
bedöms räcka

Nej

23 Ensamarbete förskola (öppning och 
stängning)

Möjlig Allvarlig 3 Föremål för 
granskning

Ja

24 Övergångar mellan stadier/skolformer Sannolik Kännbar 3 Föremål för 
granskning

Ja

25 Felaktig betalning av avgiftstaxa 
(förskola)/barnpeng

Möjlig Kännbar 2 Befintliga 
åtgärder/inbygg
da kontroller 
bedöms räcka

Nej

26 Brister vid mottagande/hantering av 
nationella prov

Sannolik Kännbar 3 Föremål för 
granskning

Ja

27 Brister i elevregistrering vid in/utflytt Mindre 
sannolik

Kännbar 1 Befintliga 
åtgärder/inbygg
da kontroller 
bedöms räcka

Nej

28 Röjande av elever med skyddad 
identitet

Mindre 
sannolik

Allvarlig 2 Befintliga 
åtgärder/inbygg
da kontroller 
bedöms räcka

Nej

29 Volymförändringar
(barn och elever)

Sannolik Kännbar 3 Föremål för 
granskning

Ja

Förklaringar till riskanalysens kolumner 
Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska nämnderna, styrelsen och bolagen årligen göra en riskanalys kopplad till verksamhetens ansvar och uppdrag. En 
systematiskt genomförd riskanalys består av identifiering av risker, värdering av risker och hantering av risker. Dokumentationen av riskanalysen ska göras i denna mall. 
Samtliga identifierade risker ska ingå i riskanalysen, inte enbart de som förs över till internkontrollplanen, vilket även kan definieras som en bruttolista.

Riskid
Ange löpnummer för risken. Första risken får löpnummer 1.
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Riskkategori
Vid identifiering av risker kan man använda sig av olika riskkategorier. Ange någon av nedanstående:

 Omvärldsrisker
 Verksamhetsrisker
 Finansiella risker
 Risker för förtroendeskada
 Bristande efterlevnad av regelverk
 Redovisningsrisker
 Legala risker
 IT-baserade risker

Risk
En risk är en aktivitet eller händelse som negativt påverkar kommunens förmåga att nå sina mål. Det är viktigt att formulera riskerna noggrant utifrån händelse, orsak och 
konsekvens. En riskformulering bör innehålla följande delar.

Risken att … (händelse) inträffar på grund av … (orsak), vilket leder till … (konsekvens).

Ta med alla risker, stora som små. Det är viktigt att riskerna lyfts fram, dokumenteras och blir synliga. Fundera inte på orsaker och åtgärder i detta steget.

Sannolikhet
Bedöm sannolikheten utifrån matrisen för riskvärdering (se bild under rubriken Riskvärde) där det enligt Tomelilla kommuns reglemente finns tre nivåer av sannolikhet:
- Mindre sannolik
- Möjlig
- Sannolik

Konsekvens
Bedöm konsekvensen utifrån matrisen för riskvärdering där det finns fyra nivåer av konsekvenser:
- Försumbar
- Lindrig
- Kännbar
- Allvarlig

Riskvärde
Riskvärdet anges utifrån matrisen för riskvärdering beroende på sannolikhet och konsekvens. 

0 - Mindre sannolik och försumbar
0 - Mindre sannolik och lindrig
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0 - Möjlig och försumbar

1 - Mindre sannolik och kännbar
1 - Möjlig och lindrig
1 - Sannolik och försumbar

2 - Mindre sannolik och allvarlig
2 - Möjlig och kännbar
2 - Sannolik och lindrig

3 - Möjlig och allvarlig
3 - Sannolik och kännbar

4 - Sannolik och allvarlig

Åtgärdsförslag
Använd riskvärderingen till stöd för att avgöra vilka risker som ska prioriteras och åtgärdas. Det är inte alltid självklart att de risker som har högst riskvärde ska åtgärdas 
först. Det kan exempelvis vara rationellt att åtgärda lägre prioriterade risker med lägre riskvärde tidigt om åtgärderna är okomplicerade och har en låg kostnad.

Beskriv åtgärden/åtgärderna och vilket resultat de ska leda till tydligt, för att underlätta genomförandet och uppföljningen.

Ansvarig
Ange vem som är ansvarig för att utföra åtgärden/åtgärderna.

Utförande
Ange när i tiden åtgärden/åtgärderna ska vara utförda exempelvis månad alternativt Q1 för kvartal 1, Q2 för kvartal 2 etc.
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Överförs till internkontrollplan
Risker som har riskvärde:

0 – 1 Behöver inte följas upp utöver normala rutiner
2 Bör följas upp
3 – 4 Ska följas upp
4 Bör åtgärdas omgående

Ange Ja eller Nej om risken ska föras över till den interna kontrollplanen. Risker som bör åtgärdas omgående bör ingå i den interna kontrollplanen.
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens utbildningsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
16 januari 2020

Justerandes sign

Fnuu § 7 Dnr FN 2018/16

Rapport 2019 av anmälda upplevelser av kränkande 
behandling m.m.

Familjenämndens utbildningsutskotts beslut
Familjenämndens utbildningsutskott beslutar lägga rapporten till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsverksamheten ska inom arbetet för Intern kontroll 
rapportera kränkande behandling samt anmälningar till Skolinspektionen och 
Barn- och elevombudet till Familjenämnden. 
I materialet nedan finns jämförelse med år 2018. 

2018 2019
Flickor Pojkar Flickor Pojkar

BoU 106 58 48 77 28 49
Kastanjeskolan 70 37 33 24 15 9
Lindesborgs-
skolan

19 17 2 42 11 31
Byavångs-
skolan

12 4 8 4 1 3
Smedstorps 
skola

2 0 2 0 0 0
Odenslunds-
skolan

0 0 0 1 0 1
Brösarps skola 2 0 2 3 0 3
Förskolorna 3 1 2

Antalet anmälningar har under 2019 sjunkit för Barn- och utbildning som 
helhet. Det är Kastanjeskolan som står för den sänkningen, f-6 skolorna har 
mer liknande resultat. Dock bör rutinen för att anmäla kränkande behandling 
återigen tas upp med skolledningen för att få så rätt statistik som möjligt.
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens utbildningsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
16 januari 2020

Justerandes sign

§ 7 forts

Det har skett två utredningar hos Skolinspektionen kring lärares lämplighet. 
Inga svar har inkommit till kommunen. 
I övrigt har det skett 5 anmälningar till skolinspektionen:

 Lindesborgsskolan, rätt till stödinsatser. Ytterligare utredning och 
åtgärder ska vidtas.

 Odenslundsskolan, brist på anpassningar samt bemötande. 
Skolinspektionen skickade tillbaka till Barn- och utbildning för 
hantering som klagomål. Ärendet är avslutat.

 Lindesborgsskolan, rätt till utbildning. Ytterligare utredning och 
åtgärder ska vidtas. 

 Lindesborgsskolan, generellt kring studiero – skickat tillbaka till Barn- 
och utbildning för hantering som klagomål. Ärendet avslutat. Rätt till 
stödinsatser samt rätt till utbildning, inget beslut från 
Skolinspektionen än. 

 Lindesborgsskolan, tjänstefel. Skickat tillbaka till Barn- och utbildning 
för att hanteras som klagomål. Ärendet är avslutat.

Det har inkommit en anmälan till Barn- och elevombudet gällande att en 
vuxen kränkt en elev, Brösarps skola. Ytterligare åtgärder ska vidtas och 
skadeståndsanspråk om 10 000 kr gentemot Tomelilla kommun har 
framställts från Barn- och elevombudet.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämndens utbildningsutskott beslutar lägga rapporten till 
handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, biträdande skolchef Ulrika Ahrlin, handlingsid: FN 
2020.236
_________

Beslutet skickas till:

Johan Holmqvist, skolchef
Ulrika Ahrlin, biträdande skolchef
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Barn och utbildning, Stöd och 
omsorg
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Ulrika Ahrlin
Biträdande skolchef
Direkt 0417-18487
Mobil 0709-958487
ulrika.ahrlin@tomelilla.se

Tomelilla den 27 december 2019 Dnr FN 2018/16

Familjenämnden

Rapport 2019 kränkande behandling samt ärenden till 
Skolinspektionen och Barn- och elevombudet

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden lägger rapporten till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsverksamheten ska inom arbetet för Intern kontroll 
rapportera kränkande behandling samt anmälningar till Skolinspektionen 
och Barn- och elevombudet till Familjenämnden. 
I materialet nedan finns jämförelse med år 2018. 

2018 2019
Flickor Pojkar Flickor Pojkar

BoU 106 58 48 77 28 49
Kastanjeskolan 70 37 33 24 15 9
Lindesborgs-
skolan

19 17 2 42 11 31

Byavångs-
skolan

12 4 8 4 1 3

Smedstorps 
skola

2 0 2 0 0 0

Odenslunds-
skolan

0 0 0 1 0 1

Brösarps skola 2 0 2 3 0 3
Förskolorna 3 1 2

Antalet anmälningar har under 2019 sjunkit för Barn- och utbildning som 
helhet. Det är Kastanjeskolan som står för den sänkningen, f-6 skolorna 
har mer liknande resultat. Dock bör rutinen för att anmäla kränkande 
behandling återigen tas upp med skolledningen för att få så rätt statistik 
som möjligt.
Det har skett två utredningar hos Skolinspektionen kring lärares 
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lämplighet. Inga svar har inkommit till kommunen. 
I övrigt har det skett 5 anmälningar till skolinspektionen:

 Lindesborgsskolan, rätt till stödinsatser. Ytterligare utredning och 
åtgärder ska vidtas.

 Odenslundsskolan, brist på anpassningar samt bemötande. 
Skolinspektionen skickade tillbaka till Barn- och utbildning för 
hantering som klagomål. Ärendet är avslutat.

 Lindesborgsskolan, rätt till utbildning. Ytterligare utredning och 
åtgärder ska vidtas. 

 Lindesborgsskolan, generellt kring studiero – skickat tillbaka till 
Barn- och utbildning för hantering som klagomål. Ärendet avslutat. 
Rätt till stödinsatser samt rätt till utbildning, inget beslut från 
Skolinspektionen än. 

 Lindesborgsskolan, tjänstefel. Skickat tillbaka till Barn- och 
utbildning för att hanteras som klagomål. Ärendet är avslutat.

Det har inkommit en anmälan till Barn- och elevombudet gällande att 
en vuxen kränkt en elev, Brösarps skola. Ytterligare åtgärder ska vidtas 
och skadeståndsanspråk om 10 000 kr gentemot Tomelilla kommun 
har framställts från Barn- och elevombudet.

Beslutsunderlag
Skriv in beslutsunderlag här. Texten kan flyttas till beslutsdokument.

Barn och utbildning

Ulrika Ahrlin
Biträdande skolchef

Beslutet skickas till:

Ange mottagare för beslutsdokument här
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens utbildningsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
16 januari 2020

Justerandes sign

Fnuu § 6 Dnr FN 2018/16

Sammanställning av anmälda upplevd kränkande 
behandling 1 oktober till 31 december 2019

Familjenämndens utbildningsutskotts beslut
Familjenämnden lägger sammanställningen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
I den interna kontrollplanen ska Barn- och utbildningsverksamheten 
rapportera anmälda upplevelser av kränkande behandling under året. Denna 
sammanställning gäller 1 oktober till 31 december 2019. Verksamheten ska 
även rapportera inkomna anmälningar till Skolinspektionen eller Barn- och 
elevombudet samt beslut från dessa.

1 okt- 31 dec Flickor Pojkar
Byavångsskolan 1 1
Lindesborgsskolan 0 4
Smedstorps skola 0 0
Odenslundsskolan 0 0
Brösarps skola 0 1
Kastanjeskolan 0 1
Västervångens 
förskola

1 2

Övriga förskolor 0 0
Summa 2 9

Mycket få anmälningar har inkommit, diskussion kring detta kommer att 
föras med skolledningen.  Barn- och utbildningsverksamheten har mottagit 
en anmälan som skickats till Skolinspektionen. Skolinspektionen prövar inte 
ärendet utan det har utretts som ett klagomål av verksamheten.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden lägger sammanställningen till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, biträdande skolchef Ulrika Ahrlin, handlingsid: FN 
2020.235
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens utbildningsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
16 januari 2020

Justerandes sign

§ 6 forts  
_________

Beslutet skickas till:

Johan Holmqvist, skolchef
Ulrika Ahrlin, biträdande skolchef
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Barn och utbildning, Stöd och 
omsorg
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Ulrika Ahrlin
Biträdande skolchef
Direkt 0417-18487
Mobil 0709-958487
ulrika.ahrlin@tomelilla.se

Tomelilla den 27 december 2019 Dnr FN 2018/16

Familjenämnden

Sammanställning av anmälda upplevelser av 
kränkande behandling 1 oktober till 31 december 2019

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden lägger sammanställningen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
I den interna kontrollplanen ska Barn- och utbildningsverksamheten 
rapportera anmälda upplevelser av kränkande behandling under året. 
Denna sammanställning gäller 1 oktober till 31 december 2019. 
Verksamheten ska även rapportera inkomna anmälningar till 
Skolinspektionen eller Barn- och elevombudet samt beslut från dessa.

1 okt- 31 dec Flickor Pojkar
Byavångsskolan 1 1
Lindesborgsskolan 0 4
Smedstorps skola 0 0
Odenslundsskolan 0 0
Brösarps skola 0 1
Kastanjeskolan 0 1
Västervångens 
förskola

1 2

Övriga förskolor 0 0
Summa 2 9

Mycket få anmälningar har inkommit, diskussion kring detta kommer att 
föras med skolledningen.  Barn- och utbildningsverksamheten har 
mottagit en anmälan som skickats till Skolinspektionen. Skolinspektionen 
prövar inte ärendet utan det har utretts som ett klagomål av verksamheten.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, biträdande skolchef Ulrika Ahrlin, 2019-12-27
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Barn och utbildning

Ulrika Ahrlin
Biträdande skolchef

Beslutet skickas till:

Skolchef
Familjenämnden
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Barn och utbildning, Stöd och 
omsorg
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Ulrika Ahrlin
Biträdande skolchef
Direkt 0417-18487
Mobil 0709-958487
ulrika.ahrlin@tomelilla.se

Tomelilla den 20 januari 2020 Dnr FN 2020/15

Familjenämnden

Tjänsteskrivelse

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Barn och utbildning ska enligt den interna kontrollplanen rapportera andel 
elever som tagit examen från gymnasiet inom 3 år under senaste läsåret.

Andel (%) 
elever 
som

2016/17 2017/18 2018/19

Tomelilla Samtliga 
kommuner

Tomelilla Samtliga 
kommun
er

Tomelilla Samtliga 
kommuner

tagit 
examen 
inom 3 år , 
totalt

72 65 71 66 64 66

tagit 
examen 
inom 3 år, 
exkl 
individuell
a program

80 74 81 75 80 77

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen ser inga ekonomiska konsekvenser gällande familjenämndens 
beslut att lägga informationen till handlingarna. 

Barnperspektivet
Förvaltningen ser inga aspekter i barnperspektivet att beakta gällande 
familjenämndens beslut att lägga informationen till handlingarna. 

Miljöperspektivet
Förvaltningen ser inga aspekter i miljöperspektivet att beakta gällande 
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familjenämndens beslut att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Ulrika Ahrlin biträdande skolchef, 2020-01-20

Barn och utbildning

Ulrika Ahrlin
Biträdande skolchef

Beslutet skickas till:

Johan Holmqvist, skolchef
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens utbildningsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
16 januari 2020

Justerandes sign

Fnuu § 3 Dnr FN 2019/116

Remissvar på motion om att använda artificiell 
intelligens för att upptäcka läs- och skrivsvårigheter 
hos våra elever

Familjenämndens utbildningsutskotts beslut
Familjenämndens utbildningsutskott föreslår familjenämnden att ställa sig 
bakom förvaltningens yttrande och skicka detsamma till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Per Gustafsson (SD) har den 3 april 2019 lämnat in motion om att 
använda artificiell intelligens för att upptäcka läs- och skrivsvårigheter 
hos våra elever med följande lydelse:

”I dag kan elever i Tomelilla kommun gå ända till årskurs åtta innan de 
utreds om de har läs- och skrivsvårigheter. Det är ett stort misslyckande, 
nästan hela skolgången har därmed blivit väldigt ineffektiv. Därför anser vi 
Sverigedemokrater att vi snarast inför artificiell intelligens för att hjälpa lärare 
att på ett snabbt och effektivt sätt kontrollera vilka elever som ligger i 
riskzonen för läs- och skrivsvårigheter.

I en hel del kommuner använder man redan artificiell intelligens för att 
upptäcka läs- och skrivsvårigheter i sin skolverksamhet. Detta tar ca två 
minuter att fastställa om barnet har någon form av läs- och skrivsvårigheter 
på detta sätt. Metoden ställer med 95 % säkerhet vilka barn som är i 
riskzonen.

Med anledning av ovan yrkar vi Sverigedemokraterna att:

Familjenämnden får i uppdrag att utreda vilka eventuella kostnader och 
framförallt vinster detta skulle få för skolverksamheten att inför artificiell 
intelligens för att upptäcka läs- och skrivsvårigheter.

Familjenämnden, efter utredning med positivt resultat, får i uppdrag att låta 
förvaltningen införa artificiell intelligens för att upptäcka läs- och 
skrivsvårigheter i skolverksamheten.”
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens utbildningsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
16 januari 2020

Justerandes sign

§ 3 forts

Förvaltningen, genom skolchef Johan Holmqvist, ger följande 
yttrande: 

Under de senare åren i samband med utveckling av AI har nya 
användningsområden tillkommit genom teknikanvändande, bland annat har 
screeningmetoder rörande ögonrörelser och läsning tagits fram. Vid läsning 
kan en analys av ögonrörelserna ge en snabb identifikation avseende 
förmågan att avkoda ord. Om testet indikerar att eleven har svårigheter att 
avkoda ord (via mätning av ögonrörelser), går man vidare med fördjupade 
tester.  

AI-diagnostik av ögonrörelser i samband med läsning svarar inte på mer än 
avkodningsförmågan och ger inget djupare svar på läsförmågan som 
innehåller fler komponenter än avkodning. Användande av ny teknik, likt AI, 
är spännande och bör följas av skolverksamheten. Vad gäller tidig upptäckt 
av läs-och skrivsvårigheter har dock stora förbättringar skett under senare år, 
att som motionären skriver, ”läs- och skrivsvårigheter upptäcks i årskurs 8” 
är förhoppningsvis historia. Våra elevers läs-och skrivförmåga undersöks hos 
alla barn, från förskoleklass, där det första testet är ”hur låter orden” HLO, 
vilket mäter förmågan att ljuda orden i förhållande till skriven text, en viktig 
del av läsförståelsen, vidare undersöks elevernas förmåga att läsa och skriva i 
årskurs 1 genom den s.k. läs- och skrivgarantin. 

I årskurs 3 genomför eleverna nationella prov i svenska där läs- och 
skrivförmågan bedöms. Dessa tre exempel på tester och prov är tester där 
det sammantaget sker en djupare bedömning av elevernas läs- och 
skrivförmåga än vid ett screeningtest med hjälp av AI. Tiden då elever kunde 
gå igenom stora delar av sin grundskoleutbildning utan att signaler på läs- 
och skrivsvårigheter inte fångades upp, kan anses vara förbi. Vidare följer 
elevernas resultat från olika åldrar med genom skoltiden genom en digital 
plattform, digilys, vilket säkerställer att resultaten inte ”tappas bort”.

Vår bedömning är att de metoder som används i dag är tillräcklig för att 
fånga upp elever med läs- och skrivsvårigheter på ett tidigt stadium och att 
ett brett användande av AI kan avvaktas till dess att tekniken mognat, 
beforskats och mer användardata finns tillgänglig.  

Förvaltningens förslag på beslut
Familjenämndens utbildningsutskott föreslår familjenämnden att ställa sig 
bakom förvaltningens yttrande och skicka detsamma till kommunstyrelsen.
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens utbildningsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
16 januari 2020

Justerandes sign

§ 3 forts

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse skolchef Johan Holmqvist, handlingsid: Ks 2019.3238.
Motion, handlingsid: FN 2020.232

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 43/2019:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 157/2019:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna motionen till 
förvaltningen för beredning.

Kommunstyrelsen § 230/2019:
Kommunstyrelsen beslutar remittera motionen till familjenämnden för 
yttrande.

_________
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
16 oktober 2019

Justerandes sign

Ksau § 230 Dnr KS 2019/83

Svar på motion om att använda artificiell intelligens för 
att upptäcka läs- och skrivsvårigheter hos våra elever

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera ärendet till 
familjenämnden.

Ärendebeskrivning
Per Gustafsson (SD) har den 3 april 2019 lämnat in motion om att 
använda artificiell intelligens för att upptäcka läs- och skrivsvårigheter 
hos våra elever med följande lydelse:

”I dag kan elever i Tomelilla kommun gå ända till årskurs åtta innan de 
utreds om de har läs- och skrivsvårigheter. Det är ett stort misslyckande, 
nästan hela skolgången har därmed blivit väldigt ineffektiv. Därför anser vi 
Sverigedemokrater att vi snarast inför artificiell intelligens för att hjälpa lärare 
att på ett snabbt och effektivt sätt kontrollera vilka elever som ligger i 
riskzonen för läs- och skrivsvårigheter.

I en hel del kommuner använder man redan artificiell intelligens för att 
upptäcka läs- och skrivsvårigheter i sin skolverksamhet. Detta tar ca två 
minuter att fastställa om barnet har någon form av läs- och skrivsvårigheter 
på detta sätt. Metoden ställer med 95 % säkerhet vilka barn som är i 
riskzonen.

Med anledning av ovan yrkar vi Sverigedemokraterna att:

Familjenämnden får i uppdrag att utreda vilka eventuella kostnader och 
framförallt vinster detta skulle få för skolverksamheten att inför artificiell 
intelligens för att upptäcka läs- och skrivsvårigheter.

Familjenämnden, efter utredning med positivt resultat, får i uppdrag att låta 
förvaltningen införa artificiell intelligens för att upptäcka läs- och 
skrivsvårigheter i skolverksamheten.”
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
16 oktober 2019

Justerandes sign

§ 230 forts.

Förvaltningen, genom skolchef Johan Holmqvist, ger följande 
yttrande: 

Under de senare åren i samband med utveckling av AI har nya 
användningsområden tillkommit genom teknikanvändande, bland annat har 
screeningmetoder rörande ögonrörelser och läsning tagits fram. Vid läsning 
kan en analys av ögonrörelserna ge en snabb identifikation avseende 
förmågan att avkoda ord. Om testet indikerar att eleven har svårigheter att 
avkoda ord (via mätning av ögonrörelser), går man vidare med fördjupade 
tester.  

AI-diagnostik av ögonrörelser i samband med läsning svarar inte på mer än 
avkodningsförmågan och ger inget djupare svar på läsförmågan som 
innehåller fler komponenter än avkodning. Användande av ny teknik, likt AI, 
är spännande och bör följas av skolverksamheten. Vad gäller tidig upptäckt 
av läs-och skrivsvårigheter har dock stora förbättringar skett under senare år, 
att som motionären skriver, ”läs- och skrivsvårigheter upptäcks i årskurs 8” 
är förhoppningsvis historia. Våra elevers läs-och skrivförmåga undersöks hos 
alla barn, från förskoleklass, där det första testet är ”hur låter orden” HLO, 
vilket mäter förmågan att ljuda orden i förhållande till skriven text, en viktig 
del av läsförståelsen, vidare undersöks elevernas förmåga att läsa och skriva i 
årskurs 1 genom den s.k. läs- och skrivgarantin. 

I årskurs 3 genomför eleverna nationella prov i svenska där läs- och 
skrivförmågan bedöms. Dessa tre exempel på tester och prov är tester där 
det sammantaget sker en djupare bedömning av elevernas läs- och 
skrivförmåga än vid ett screeningtest med hjälp av AI. Tiden då elever kunde 
gå igenom stora delar av sin grundskoleutbildning utan att signaler på läs- 
och skrivsvårigheter inte fångades upp, kan anses vara förbi. Vidare följer 
elevernas resultat från olika åldrar med genom skoltiden genom en digital 
plattform, digilys, vilket säkerställer att resultaten inte ”tappas bort”.

Vår bedömning är att de metoder som används i dag är tillräcklig för att 
fånga upp elever med läs- och skrivsvårigheter på ett tidigt stadium och att 
ett brett användande av AI kan avvaktas till dess att tekniken mognat, 
beforskats och mer användardata finns tillgänglig.  

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen i enlighet med 
förvaltningens förslag.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
16 oktober 2019

Justerandes sign

§ 230 forts.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse skolchef Johan Holmqvist, handlingsid: Ks 2019.3238.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 43/2019:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 157/2019:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna motionen till 
förvaltningen för beredning.

Förslag till beslut under sammanträdet
Sara Anheden (S) yrkar att arbetsutskottet ska besluta remittera ärendet till 
familjenämnden.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att arbetsutskottet beslutar i 
enlighet med Sara Anhedens förslag.
_________

Beslutet skickas till:
Familjenämnden
Balanslistan/Johan Linander
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Tomelilla 190402 
 
 

Motion om att använda artificiell intelligens för att 
upptäcka läs- och skrivsvårigheter hos våra elever.  

  

  

I dag kan elever i Tomelilla kommun gå ända till årskurs åtta innan de utreds om de har läs- och 

skrivsvårigheter. Det är ett stort misslyckande, nästan hela skolgången har därmed blivit väldigt 

ineffektiv. Därför anser vi Sverigedemokrater att vi snarast inför artificiell intelligens för att hjälpa 

lärare att på ett snabbt och effektivt sätt kontrollera vilka elever som ligger i riskzonen för läs- och 

skrivsvårigheter.  

  

I en hel del kommuner använder man idag redan artificiell intelligens för att upptäcka läs- och 

skrivsvårigheter i sin skolverksamhet. Detta tar ca två minuter att fastställa om barnet har någon 

form av läs- och skrivsvårighet på detta sätt. Metoden ställer med 95% säkerhet vilka barn som är 

i riskzonen.  

  

Med anledning av ovan yrkar vi Sverigedemokraterna att:  

  

-Familjenämnden får i uppdrag att utreda vilka eventuella kostnader och framförallt 

vinster detta skulle få för skolverksamheten att inför artificiell intelligens för att upptäcka 

läs- och skrivsvårigheter.  

  

-Familjenämnden, efter utredning med positivt resultat, får i uppdrag att låta 

förvaltningen införa artificiell intelligens för att upptäcka läs- och skrivsvårigheter i 

skolverksamheten.  

  

  

  

Per Gustafsson  

Gruppledare Sverigedemokraterna  

 
Antagen av den Sverigedemokratiska gruppen 
 

 

 

 

 

 

 
_________________________________________________________________________________________________________________  
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens utbildningsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
16 januari 2020

Justerandes sign

Fnuu § 5 Dnr FN 2019/113

Remissvar - Motion om utebliven betalning av 
barnomsorgsavgift ska inte leda till avstängning från 
barnomsorg

Familjenämndens utbildningsutskotts beslut
Familjenämndens utbildningsutskott beslutar lämna ärendet till 
familjenämnden för beslut.

Familjenämndens utbildningsutskott beslutar uppdra till förvaltningen att 
undersöka hur likvärdiga kommuner hanterar frågor gällande avstängning 
från barnomsorg med anledning av obetald avgift samt hur dessa hanteras.
Resultatet av undersökningen ska presenteras på familjenämndens 
sammanträde den 31 januari 2020.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har i § 232/2019 remitterat motionen till 
familjenämnden för yttrande.

Svar på motionen ”Avstängning från förskola/fritidshem”

Vänsterpartiet har i motion, inlämnade den 3 september, yrkat på att 
utebliven betalning av barnomsorgsavgift inte ska leda till avstängning från 
förskola/fritidshem.

Rutiner för barnomsorg, avgifter och regler
Enligt gällande regler och rutiner för barnomsorg (förskoleplats och 
fritidshemsplats) stängs barnet/-en av från förskola respektive fritidshem vid 
utebliven betalning av avgift (2 månaders utebliven betalning). Ny placering 
görs efter det att samtliga skulder är betalda.

Praxis och rättslig reglering
Möjligheten för kommuner att ta ut avgift för barnomsorg följer av 8 kap 16 
§ respektive 14 kap 12 § skollagen. Skollagen reglerar inte 
sanktionsmöjligheter vid utebliven avgiftsbetalning. 
I skollagen regleras avstängningar gällande elever och studerande utifrån 
trygghet/studiero och är kopplade till enskilda elevers agerande och gäller 
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens utbildningsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
16 januari 2020

Justerandes sign

§ 5 forts

endast skolformerna, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning, 5 kap 
14–17§§ skollagen.

En avstängning av barn i förskola respektive fritidshem är kopplat till 
föräldrars försumlighet eller bristande förmåga att betala avgifter. Då 
sanktionsmöjligheten avseende utebliven betalning inte är reglerad i 
speciallagstiftning (skollagen) får stöd för avstängning sökas enligt andra 
rättsliga principer och praxis. Regeringsrätten prövade frågan om det var 
möjligt att stänga av barn till föräldrar som ej betalat avgift 1982 (RÅ82 2:62). 
Regeringsrätten kom fram till att betalning av avgift och barnomsorgsplats 
var att se som ett avtalsrättsligt ingående och att civilrättsliga principer kunde 
tillämpas.  Regeringsrätten konstaterade, i linje med ovanstående, att 
kommunen kan stänga av barn till föräldrar som inte betalar 
barnomsorgsavgiften. Ett regeringsråd var skiljaktigt och menade att 
utebliven betalning av avgift skulle hanteras via betalningsföreläggande etc., 
ej genom avstängning. Frågan om avstängning från barnomsorg har inte 
prövats efter det att ny skollag (2010:800) trädde i kraft, 2011. 

Förändringar
Ett antal reformer har införts efter regeringsrättens dom 1982, exempelvis, 
maxtaxereformen, vilken sänkte avgifterna för majoriteten av föräldrar och 
minskade barnomsorgens finansiering via avgifter (ökad 
statsbidragsfinansiering i stället), samt rätten till allmän förskola (vilken är 
avgiftsfri). Detta i sin tur leder till att avstängning i förskolan gäller den 
avgiftsbelagda tiden.  Utöver större finansieringsreformer i enlighet med 
ovan har skrivningar tillkommit i skollagen om att ”barnens bästa skall vara i 
förgrunden för tillämpningar av bestämmelser i skollagen”, se skollagen 1 
kap 10 §. Vidare är numera barnkonventionen inkorporerad i svensk lag, där 
ytterligare skrivelser om ”barnens bästa” tillkommit som direkt tillämplig 
lagstiftning. Sedan 1982 har förskolan blivit en del av skolväsendet, 1998 
kom förskolans första läroplan, reviderad 2018, med förtydligande 
skrivningar om kunskapsuppdraget. Både förskolan och fritidshemmet har 
allt sedan 1990-talet och framåt fått ett ökat pedagogiskt uppdrag riktat mot 
barn-och elever i de respektive skolformerna. Förskolan och fritidshemmet 
har också likt övriga skolformer ett kompensatoriskt uppdrag, där förväntade 
effekter av barns och elevers olika uppväxtvillkor ska 
utjämnas/kompenseras.     Sammanfattningsvis har det skett en förflyttning, 
från att möjliggöra föräldrars förvärvsarbete mot en tidig alternativt 
kompletterande pedagogisk insats där barns och elevers lärande är i ökat 
fokus.
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens utbildningsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
16 januari 2020

Justerandes sign

§ 5 forts

Den praxis vi har, regeringsrättens dom från 1982, är daterad utifrån de 
förändringar som skett, både gällande avgiftsfinansieringen och 
förskolan/fritidshemmets uppdrag kopplat till såväl skollagens som 
barnkonventionens skrivningar om ”Barnets bästa”. Vad gäller förskolan så 
ska även beaktas att det numera finns en avgiftsfri del, allmän förskola, vilken
ger rätt till avgiftsfri förskola om 15 h (Tomelilla kommun) när barnet fyllt 
tre år. 

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämndens utbildningsutskott beslutar föreslå familjenämnden att 
ställa sig bakom förvaltningens förslag på yttrande.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, skolchef Johan Holmqvist
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 232/2019, handlingsid: FN 2019.3968
Motion, handlingsid: FN 2020.234

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 95/2019, handlingsid. Ks 2019.3094
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 232/2019, handlingsid: FN 2019.3968

Förslag till beslut under sammanträdet
Ewa Carnbrand (M) yrkar att familjenämndens utbildningsutskott beslutar 
uppdra till förvaltningen att undersöka hur likvärdiga kommuner hanterar 
frågor gällande avstängning från barnomsorg med anledning av obetald avgift 
samt hur dessa hanteras.
Resultatet av undersökningen ska presenteras på familjenämndens 
sammanträde den 31 januari 2020 

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Ewa Carnbrands (M) yrkande och finner 
att familjenämndens utbildningsutskott beslutar enligt yrkandet.
_________

Beslutet skickas till:

Johan Holmqvist, skolchef
Ulrika Ahrlin, biträdande skolchef
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
16 oktober 2019

Justerandes sign

Ksau § 232 Dnr KS 2019/152

Motion - Utebliven betalning av barnomsorgsavgift ska 
inte leda till avstängning från barnomsorg

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna motionen till 
förvaltningen för beredning och därefter till familjenämnden för yttrande.

Ärendebeskrivning
Mona Nihlén (V) och Linda Ekelund (V) har den 3 september 2019 
lämnat in motion att utebliven betalning av barnomsorgsavgift inte ska 
leda till avstängning från barnomsorg med följande lydelse:

”Familjen och samhället gynnas av att barn går i förskola/fritidshem. De som 
gynnas mest är barn från sämre socioekonomiska förhållanden, där 
barnomsorgen på ett väsentligt sätt bidrar till att skapa jämlika förutsättningar 
och kompenserar för bristande levnadsförhållanden i hemmet. Att stänga av 
ett barn från barnomsorgsplats är därför ett mycket allvarligt beslut som kan 
få långtgående konsekvenser.

Det är inte acceptabelt att ett barn straffas på grund av föräldrars 
ansvarslöshet eller ekonomiska förutsättningar att betala sin avgift. Det är 
orimligt att det är barnet som tar konsekvenserna av att kommunens rutiner 
är förlegade. Att frånta barn sin plats i barnomsorgen rimmar illa med både 
styrande läroplaner och barnkonventionen som blir lag 1 januari 2020, där 
barnens bästa alltid ska sättas i främsta rummet.

Vänsterpartiet yrkar därför på att:

Utebliven betalning av barnomsorgsavgift inte ska leda till avstängning från 
förskolan/fritidshem.”
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
16 oktober 2019

Justerandes sign

§ 232 forts.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna motionen till 
förvaltningen för beredning.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige § 95/2019, handlingsid: Ks 2019.3094.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 95/2019:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Förslag till beslut under sammanträdet
Leif Sandberg (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget att 
motionen därefter ska gå till familjenämnden för yttrande. 

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att arbetsutskottet beslutar i 
enlighet med Leif Sandbergs förslag.
_________

Beslutet skickas till:
Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
Skolchef Johan Holmqvist
Familjenämnden
Balanslistan/Johan Linander
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Kommunstyrelsen

2019 -09- 0 3

Dianenr

Vänsterpartiet
Tomelilla

Motion:

Utebliven betalning av barnomsorgsavgift
ska inte leda till avstängning från barnomsorg

Familjen och samhället gynnas av att barn går i förskola/fritidshem. De som gynnas
mest är barn från sämre socioekonomiska förhållanden, där barnomsorgen på ett
väsentligt sätt bidrar till att skapa jämlika förutsättningar och kompenserar för
bristande levnadsförhållanden i hemmet. Att stänga av ett barn från barnomsorgsplats
är därför ett mycket allvarligt beslut som kan få långtgående konsekvenser.

Det är inte acceptabelt att ett barn straffas på grund av föräldrars ansvarslöshet eller
ekonomiska förutsättningar att betala sin avgift. Det är orimligt att det är barnet som tar
konsekvenserna av att kommunens rutiner är förlegade. Att frånta barn sin plats i
barnomsorgen rimmar illa med både styrande läroplaner och barnkonventionen som
blir lag l januari 2020, där barnets bästa alltid ska sättas i främsta rummet.

Vänster artiet rkar därför å att:

Utebliven betalning av barnomsorgsavgift inte ska leda till
avstängning från förskolan/fritidshem.

Tomelilla 2019-09-04

/7
f '

Mona Nihlén

öfcU
Linda Ekelund
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Barn och utbildning, Stöd och 
omsorg
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Ulrika Ahrlin
Biträdande skolchef
Direkt 0417-180 00
Mobil AnsvarigMobil
thomas.lindberg@tomelilla.se

Tomelilla den 20 december 2019 Dnr FN 2019/115

Familjenämnden

Tjänsteskrivelse - Svar på remiss; Natur och- och 
parkprogram

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar att besvara remissen enligt förvaltningens förslag 
i ärendebeskrivningen och att översända svaret till 
samhällsbyggnadsnämnden samt föreslå samhällsbyggnadsnämnden att 
även skicka remissen till ungdomsrådet. 

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-11-15 att översända förslaget 
avseende natur och parkprogram till bland annat familjenämnden för 
yttrande. Yttrandena ska vara samhällsbyggnadsnämnden tillhanda senast 
2020-02-26 och minst innehålla svar på ett antal specifika frågor som 
framgår i beslutet med handlingsid: FN 2019.4133.

Vilka av de utpekade utmaningarna berör den tillfrågade nämndens 
eller organisationens verksamhet?

 Hälsa
 Otillgängliga natur- och parkområden
 Beslutsprocessen
 Föränderligt friluftsliv
 Biologisk mångfald

Vilka delar av det framtagna förslaget bidrar bäst till att hantera de 
utmaningarna som berör den tillfrågade nämnden eller 
organisationen?

 Säkerställa allemansrättsliga och lättåtkomliga naturområden för 
friluftsliv, rekreation och

 biologisk mångfald i anslutning till alla tätorter.
 Bevara och utveckla biologisk mångfald på kommunägd mark.
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 Områdesbeskrivningarna  

 Artöversikter
 Ekosystemtjänster är sådana funktioner hos ekosystem som gynnar 

människor.

Hur kan innehållet i Natur- och parkprogrammet användas i den 
tillfrågade nämndens eller organisationens verksamhet?

I läroplanerna för förskola och skola belyses flera aspekter som Natur- 
och parkprogrammet kan gynna till exempel:
Bland annat i Lgr 11 kap 1 Skolans värdegrund och uppdrag 
“Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den 
miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt 
förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen 
ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan 
anpassas för att skapa hållbar utveckling.”

Biologi - ämnets syfte

“Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar 
kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för 
att veta mer om sig själva och naturen. Genom undervisningen ska 
eleverna ges möjlighet att ställa frågor om naturen och människan utifrån 
egna upplevelser och aktuella händelser. Undervisningen ska ge eleverna 
förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av systematiska 
undersökningar. Som en del av systematiska undersökningar ska eleverna, 
genom praktiskt undersökande arbete, ges möjlighet att utveckla 
färdigheter i att hantera såväl digitala verktyg som annan utrustning. 
Eleverna ska ges förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av olika 
typer av källor. På så sätt ska undervisningen bidra till att eleverna 
utvecklar ett kritiskt tänkande kring sina egna resultat, andras argument 
och olika informationskällor. Genom undervisningen ska eleverna också 
utveckla förståelse för att påståenden kan prövas och värderas med hjälp 
av naturvetenskapliga arbetsmetoder.”

Naturområden nära skolor och förskolor bidrar till elevernas engagemang 
och i förlängningen förmodligen måluppfyllelse.

Vilka naturområden och ekosystemtjänster enligt definitionen i del 
1. Inledning…  är prioriterade för den tillfrågade nämnden eller 
organisationen?

Det är viktigt att ha naturområden och ekosystemtjänster lättillgängliga för 
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skolor och förskolor. Med hjälp av tillgängliga park-och grönområden, 
med artrikedom, biologisk mångfald, artförteckningar och 
områdesbeskrivningar kan skolans/förskolans undervisning konkretiseras 
och knytas till närområdet. Undervisning och undersökning i närområdet 
ökar barnens intresse och kunskap, både vad gäller natur/biologi och med 
övergripande kunskaper såsom hållbarhet och miljövärden (övergripande 
mål i läroplanerna).

Barnperspektiv
Ökar barns intresse  samt gynnar den nya generationens kunskap för 
hållbarhet och miljö.

Ekonomiska konsekvenser
Inte aktuellt för familjenämnden att ta ställning till. 

Miljöperspektiv
Gynnar hållbarhet och miljön. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, biträdande skolchef Ulrika Ahrlin, handlingsid: FN 
2020.xxx
Remiss – Sbn § 103/2019, handlingsid: FN 2019.4133
Bilaga 1, Inledning, strategi och ställningstaganden, handlingsid: FN 
2019.4136
Bilaga 2a, Områdesbeskrivningar tätorterna, handlingsid. FN 2019.4140
Bilaga 2b, Områdesbeskrivningar övriga områden, handlingsid: FN 
2019.4138
Bilaga 3, Artöversikter, handlingsid: FN 2019.4137
Bilaga 5, Ekologiska strukturer i det skogliga och odlingsbara landskapet, 
handlingsid. FN 2019.4139

Familjenämnden centralt/övergripande

Ulrika Ahrlin
Biträdande skolchef

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Ulrika Ahrlin, biträdande skolchef

52



TOMELILLA KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
15 november 2019

Justerandes sign

Sbn § 103 Dnr SBN 2019/34

Remiss avseende natur och parkprogram

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar tillägg under rubriken ”Utmaningar och 
utvecklingsmöjligheter” avseende Brösarp, bilaga Del 2a. 
Områdesbeskrivning med handlingsid: Sbn 2019.1980, med meningen; 
”Höga hastigheter och tung trafik genom byn.” att skicka ut förslag till 
Natur- och parkprogram på remiss till följande nämnder och organisationer:

 De politiska partierna
 Kultur- och fritidsnämnden
 Familjenämnden
 Vård- och omsorgsnämnden
 Byggnadsnämnden
 LRF
 Naturskyddsföreningen
 Fiskevårdsförbunden
 Vattenråden

Yttrandena ska vara Samhällsbyggnadsnämnden tillhanda senast 2020-02-26 
och minst omfatta svar på följande frågor:

 vilka av de utpekade utmaningarna berör den tillfrågade nämndens 
eller organisationens verksamhet?

 vilka delar av det framtagna förslaget bidrar bäst till att hantera de 
utmaningarna som berör den tillfrågade nämnden eller 
organisationen?

 hur kan innehållet i Natur- och parkprogrammet användas i den 
tillfrågade nämndens eller organisationens verksamhet?

 vilka naturområden och ekosystemtjänster enligt definitionen i del 1. 
Inledning…  är prioriterade för den tillfrågade nämnden eller 
organisationen?
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TOMELILLA KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
15 november 2019

Justerandes sign

§ 103 forts. 

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till Natur- och Parkprogram för 
Tomelilla kommun. Syftet med programmet är att det 

 ska omfatta hela kommunens yta och ska vara ett tematiskt tillägg till 
översiktsplanen och därmed ett underlag för den fysiska planeringen 
inom Tomelilla kommun. 

 ska innehålla mål och ställningstaganden för sammanhängande och 
kvalitativa natur- och vattenstrukturer, ekosystem-tjänster för hela 
kommunens yta samt speciellt tätorter och tätortsnära områden och 
trakter av stor betydelse för människan. 

 ska fungera som underlag vid utarbetande av riktlinjer och 
prioriteringar i till exempel skötselplaner för kommunens samtliga 
naturområden och grönområden. 

 ska sprida kunskap om kommunens värdefulla natur-, vatten- och 
grönområden.

Programmet skickas nu ut på remiss till de politiska organisationerna, de 
nämnder som bedöms beröras och ha mest nytta av programmet samt 
organisationer i kommunen som representerar berörda fastighetsägare och 
användare av olika slag. Remissen styrs så att svaret minst ska omfatta svar 
på följande frågor:

 vilka av de utpekade utmaningarna berör den tillfrågade nämndens 
eller organisationens verksamhet?

 vilka delar av det framtagna förslaget bidrar bäst till att hantera de 
utmaningarna som berör den tillfrågade nämnden eller 
organisationen?

 hur kan innehållet i Natur- och parkprogrammet användas i den 
tillfrågade nämndens eller organisationens verksamhet?

 vilka naturområden och ekosystemtjänster enligt definitionen i del 1. 
Inledning…  är prioriterade för den tillfrågade nämnden eller 
organisationen?
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TOMELILLA KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
15 november 2019

Justerandes sign

§ 103 forts.

Därefter ska synpunkterna inarbetas i Förslag till Natur- och Parkprogram 
som sedan ställs ut enligt gällande regler för tematiska tillägg till 
översiktsplanen. I slutet av utställningsprocessen ska det tematiska tillägget 
antas av fullmäktige.

Förslaget till program har tagits fram med ekonomiskt stöd från 
Länsstyrelsen och ska återrapporteras till Länsstyrelsen när programmet har 
fastställts som ett tematiskt tillägg till Översiktsplanen av 
kommunfullmäktige. 

Bakgrund
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslöt 2016-09-21 § 45 att ta 
fram en naturvårdsstrategi med fokus på naturvärden, ekosystemtjänster, 
skola, friluftsliv och rekreation ska genomföras för Tomelilla kommun, i 
enighet med en inlämnad och beslutad LONA-ansökan.

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslöt 2016-09-21 § 45 att byta 
namn till natur- och parkprogram för Tomelilla kommun, samt att syftet med 
naturmiljöprogrammet är följande:

 Naturmiljöprogrammet omfattar hela kommunens yta och ska vara ett 
tematiskt tillägg till översiktsplanen och därmed ett underlag för den 
fysiska planeringen inom Tomelilla kommun. 

 Programmet ska innehålla mål och ställningstaganden för 
sammanhängande och kvalitativa natur- och vattenstrukturer, 
ekosystem-tjänster för hela kommunens yta samt speciellt tätorter och 
tätortsnära områden och trakter av stor betydelse för människan. 

 Programmet ska fungera som underlag vid utarbetande av riktlinjer 
och prioriteringar i till exempel skötselplaner för kommunens samtliga 
naturområden och grönområden. 

 Naturmiljöprogrammet ska sprida kunskap om kommunens 
värdefulla natur-, vatten- och grönområden.

2018-03-09§ 14 beslöt Samhällsbyggnadsutskottet om följande 10 utmaningar 
i natur- och parkprogrammet.
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TOMELILLA KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
15 november 2019

Justerandes sign

§ 103 forts.

Hälsa
Stillasittande och stress är ett stort folkhälsoproblem idag, det är en utmaning 
att bryta denna trend. Speciellt att bryta barns mer stillasittande vanor är av 
stor vikt. Nåbara, tillgängliga och inspirerande gröna miljöer kan bidra till att 
bryta denna trend.

Attraktivt boende
Att erbjuda möjligheter till attraktiva boenden, både i tätorter och på 
landsbygden är en utmaning. Att skapa närhet och tillgänglighet till natur- 
och parkområden med hög kvalitet oavsett om det gäller centralorten, 
tätorterna eller landsbygden är en utmaning som påverkar kvaliteten för 
boende och gäster i kommunen. Att bibehålla och utveckla grönytor för 
ekosystemtjänster som t.ex. husbehovsodling på allmän mark, 
dagvattenhantering och läplantering är en annan viktig utmaning för ett 
attraktivt boende.

Otillgängliga natur- och parkområden
Utmaningen är att minska barriäreffekter från olika typer av infrastruktur och 
intensivt produktionslandskap för att underlätta människors möjlighet att nå 
natur- och parkområden. Olika barriärer påverkar också växters 
spridningsmöjligheter och djurs rörelser i landskapet. 

Beslutsprocessen
Grönstrukturen är komplex och svår att dokumentera, analysera och planera. 
Kunskapen om vad grönstruktur är och vilka värden och funktioner den har 
behöver öka för att göra möjligt att få större förståelse för värdena och skapa 
en hållbar utveckling. Det är en utmaning att få bättre kommunala 
beslutsunderlag som visar grönstrukturens långsiktiga värden och beakta 
dessa i planeringen och beslutsprocessen. Medborgarna har ofta stor kunskap 
om grönytor och dess utvecklingsmöjligheter, utmaningen är att hitta forum 
och rutiner för att åstadkomma delaktighet i de olika processerna.

Ett förändrat klimat
Med de förväntade klimatförändringarna kommer ett stort antal utmaningar 
gällande skötsel och planering av grönytor och grönområden att aktualiseras.  
Det kan gälla förändringar i vattenflöden, temperatur, utbredningen av 
invasiva arter med mera. 

56



TOMELILLA KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
15 november 2019

Justerandes sign

§ 103 forts.

Vattenmiljöer
Förändrade nederbördsmängder och förändrade flöden är en stor utmaning 
för vattenmiljöerna, biologisk mångfald och vattenkvalitet men även för 
areella näringar och samhället i stort. Näringsbelastning, föroreningar och 
brunifiering av vattendrag är utmaningar som kräver åtgärder.

Föränderligt friluftsliv
Nya former av friluftsaktiviteter uppstår och ställer krav på tillgång till 
grönytor och naturmiljöer. Att kombinera nya friluftslivsaktiviteter med 
traditionellt friluftsliv är en utmaning i kommunens ytmässigt begränsade 
områden. 

Förvaltning
Kommunens arealer av park- och naturmark, som skall förvaltas, belastas av 
underhållsskuld. Utmaningen är att effektivisera skötseln och samtidigt höja 
kvaliteten och öka attraktiviteten. Det finns också ett ökat behov av fler och 
eller större gröna ytor. 

Biologisk mångfald
Nu pågående markanvändning, klimatförändringar och exploatering är de 
dominerande orsakerna till att den biologiska mångfalden utarmas. Att vända 
denna negativa trend är en viktig utmaning. 

Informationsspridning/informationsutbyte 
Det är en utmaning att sprida kunskap om funktion och nytta i park- och 
naturområden i kommunen. Det saknas idag kanaler och forum för detta. 

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar skicka ut förslag till Natur- och 
parkprogram på remiss till följande nämnder och organisationer:

 De politiska partierna
 Kultur- och fritidsnämnden
 Familjenämnden
 Vård- och omsorgsnämnden
 Byggnadsnämnden
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Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
15 november 2019

Justerandes sign

§ 103 forts.

 LRF
 Naturskyddsföreningen
 Fiskevårdsförbunden
 Vattenråden

Yttrandena ska vara Samhällsbyggnadsnämnden tillhanda senast 
2020-02-26 och minst omfatta svar på följande frågor:

 vilka av de utpekade utmaningarna berör den tillfrågade nämndens 
eller organisationens verksamhet?

 vilka delar av det framtagna förslaget bidrar bäst till att hantera de 
utmaningarna som berör den tillfrågade nämnden eller 
organisationen?

 hur kan innehållet i Natur- och parkprogrammet användas i den 
tillfrågade nämndens eller organisationens verksamhet?

 vilka naturområden och ekosystemtjänster enligt definitionen i del 1. 
Inledning…  är prioriterade för den tillfrågade nämnden eller 
organisationen?

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, bygg- och planchef Ingrid Järnefelt, handlingsid: 
Sbn 2017.1977.
Kssamu § 45/2016 Syfte för natur- och parkprogram för Tomelilla kommun, 
handlingsid: Sbn 2019.1913.
Kssamu § 27/2015 LONA - Naturvårdsstrategi – fokus på naturvärden, 
ekosystemtjänster, skola, friluftsliv och rekreation, handlingsid: 
Sbn 2019.1912.
Kssamu § 14/2018 Utmaningar i natur- och parkprogrammet, handlingsid: 
Sbn 2019.1914.
Lst beslut naturvårdsstrategi, handlingid: Sbn 2019.1978. 
Del 1. Inledning, strategi och ställningstaganden rev 201911101, handlingsid: 
Sbn 2019.1979.
Del 2a. Områdesbeskrivningar tätorterna, handlingsid: Sbn 2019.1980.
Del 2b. Områdesbeskrivningar övriga områden, handlingsid: Sbn 2019.1981.
Del 3. Artöversikter, handlingsid: Sbn 2019.1982.
Del 5. Ekologiska strukturer i det skogliga och odlingsbara landskapet, 
handlingsid: Sbn 2019.1983.
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TOMELILLA KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
15 november 2019

Justerandes sign

§ 103 forts.

Förslag till beslut under sammanträdet
Maria Mickelåker (C) föreslår följande tillägg under rubriken ”Utmaningar 
och utvecklingsmöjligheter” avseende Brösarp, bilaga Del 2a. 
Områdesbeskrivning med handlingsid: Sbn 2019.1980, med meningen;

”Höga hastigheter och tung trafik genom byn.”

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordföranden att samhällsbyggnadsnämnden 
beslutar i enlighet med Marias förslag.
_________

Beslutet skickas till:

De politiska partierna
Kultur- och fritidsnämnden
Familjenämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Byggnadsnämnden
LRF
Naturskyddsföreningen
Fiskevårdsförbunden
Vattenråden
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Inledning 
Natur- och parkprogram är ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. Programmet innehåller 
beskrivningar och ställningstaganden rörande områden med sammanhängande och kvalitativa 
natur- och vattenstrukturer, ekosystemtjänster, samt tätortsnära områden och trakter av stor 
betydelse för människan. 
 
Programmet är indelat i denna inledning och fyra delar som behandlar sakområden: 

1. Natur- och parkprogrammets strategidel med utmaningar, avvägningar och 
ställningstaganden 

2. Områdesbeskrivningar 
3. Artöversikter 
4. Ekosystemtjänster (detta avsnitt kommer att byggas ut baserat på remissvaren) 
5. Ekologiska strukturer i det skogliga och odlingsbara landskapet 

Natur- och parkprogrammets syfte 

Syfte med dokumentet är 

• att vara en aktuell och samlad redovisning av kommunens befintliga och potentiella naturvärden 

• att vara ett redskap för kommunens politiker och tjänstemän i arbetet med fysisk planering 

• att vara vägledande i kommunens arbete med naturvård, miljömål och friluftsliv 

• att peka ut områden med stor betydelse för naturvård, miljömålsarbete och friluftsliv 

• att till skolor och allmänhet förmedla kunskap om kommunens höga naturvärden och öka 
förståelsen för bevarande- och utvecklingsarbete 

• att inspirera till besök och bosättning i Tomelilla kommun 

Bakgrund och process 

Detta dokument är en ändring i form av Tematiskt tillägg till gällande översiktsplan antagen KF 2019-. 
Tillägget ersätter Tomelilla kommuns nuvarande naturvårdsprogram. Kssamu har fattat följande 
beslut om natur- och parkprogrammet: 

Utmaningar i Utmaningar i natur- och parkprogrammet 2018-03-09 § 45. 

Syfte för natur- och parkprogram för Tomelilla kommun 2016-09-21 § 14. 

LONA-projekt; Naturvårdsstrategi för Tomelilla kommun – fokus på naturvärden, ekosystem-tjänster, skola, 
friluftsliv och rekreation 2015-04-22 § 27. 

 

Arbetet med natur- och parkprogrammet omfattar en fas med kunskapsuppbyggnad med en 
dialogfas. Sedan processas dokumentet enligt PBL kap 3. och ett formellt förslag till ändring av 
översiktsplanen upprättas och samråds med myndigheter, kommuner och andra som är berörda. 
Efter samrådet ställs förslaget ut för granskning. Efter granskningen ställer kommunen samman 
de synpunkter som kommit fram och redovisar de förslag som synpunkterna gett anledning till. 
Därefter kan Kommunfullmäktige besluta om ändring av översiktsplanen. Förslaget ska under 
den formella processen hållas tillgängligt på lämpliga lokaler i kommunen.  

 

Arbetet utförs delvis med extern finansiering från Länsstyrelsen Skåne i enlighet med beslut om 
bidrag 2015-03-20. 
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Del 1. Natur- och parkprogrammets strategidel med utmaningar, 
avvägningar och ställningstaganden 
Kapitlet omfattar 

1.1 Utmaningar 
1.2 Avvägningar 
1.3 Ställningstaganden för olika områden  

1.1 Utmaningar 

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade 2018-03-09 § 14 ställa sig bakom följande 
utmaningar för natur- och parkprogrammet. 

Hälsa 

Stillasittande och stress är ett stort folkhälsoproblem idag, det är en utmaning att bryta denna 
trend. Speciellt att bryta barns mer stillasittande vanor är av stor vikt. Nåbara, tillgängliga och 
inspirerande gröna miljöer kan bidra till att bryta denna trend. 

Attraktivt boende 

Att erbjuda möjligheter till attraktiva boenden, både i tätorter och på landsbygden är en 
utmaning. Att skapa närhet och tillgänglighet till natur- och parkområden med hög kvalitet i såväl 
centralorten, tätorterna som landsbygden är en utmaning som påverkar kvaliteten för boende och 
gäster i kommunen. Att bibehålla och utveckla grönytor för ekosystemtjänster som tex 
husbehovsodling på allmän mark, dagvattenhantering och läplantering är en annan viktig 
utmaning för ett attraktivt boende. 

Otillgängliga natur- och parkområden 

Utmaningen är att minska barriäreffekter från olika typer av infrastruktur och intensivt 
produktionslandskap för att underlätta människors möjlighet att nå natur- och parkområden. 
Olika barriärer påverkar också växters och djurs spridningsmöjligheter och djurs rörelser i 
landskapet.  

Beslutsprocessen 

Grönstrukturen är komplex och svår att dokumentera, analysera och planera. Kunskapen om vad 
grönstruktur är och vilka värden och funktioner den har behöver öka för att göra möjligt att få 
större förståelse för värdena och skapa en hållbar utveckling. Det är en utmaning att få bättre 
kommunala beslutsunderlag som visar grönstrukturens långsiktiga värden och beakta dessa i 
planeringen och beslutsprocessen. Medborgarna har ofta stor kunskap om grönytor och dess 
utvecklingsmöjligheter, utmaningen är att hitta forum och rutiner för att åstadkomma delaktighet 
i de olika processerna. 

Ett förändrat klimat 

Med de förväntade klimatförändringarna kommer ett stort antal utmaningar gällande skötsel och 
planering av grönytor och naturområden att aktualiseras.  Det kan gälla förändringar i 
vattenflöden, temperatur, utbredningen av invasiva arter med mera. 
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Vattenmiljöer 

Förändrade nederbördsmängder och förändrade flöden är en stor utmaning för vattenmiljöerna, 
biologisk mångfald och vattenkvalitet men även för areella näringar och samhället i stort. 
Näringsbelastning, föroreningar och brunifiering av vattendrag är utmaningar som kräver 
åtgärder. 

Föränderligt friluftsliv 

Nya former av friluftsaktiviteter uppstår och ställer krav på tillgång till grönytor och naturmiljöer. 
Att kombinera nya friluftslivsaktiviteter med traditionellt friluftsliv är en utmaning i kommunens 
ytmässigt begränsade områden.  

Förvaltning 

Kommunens arealer av park- och naturmark, som skall förvaltas, belastas av underhållsskuld. 
Utmaningen är att effektivisera skötseln och samtidigt höja kvaliteten och öka attraktiviteten. Det 
finns också ett ökat behov av fler och/eller större gröna ytor med större biologisk mångfald. 

Biologisk mångfald 

Nu pågående markanvändning, klimatförändringar och exploatering är de dominerande orsakerna 
till att den biologiska mångfalden utarmas. Att vända denna trend är en utmaning.  

Informationsspridning/informationsutbyte  

Det är en utmaning att sprida kunskap om funktion och nytta i park- och naturområden i 
kommunen. Det saknas idag kanaler och forum för detta.  

1.3 Ställningstaganden 

Områden med höga naturvärden 

• Exploatering som kan försämra möjligheterna att bevara eller utveckla värdefull natur, ska 
inte ske inom eller i nära anslutning till utpekade områden. 

• Naturvårdsinriktade åtgärder ska i första hand ske i områden som berör ansvarsarter och 
invasiva främmande arter, i eller utanför Områden med höga naturvärden, samt i 
tätortsnära områden. 

 

Naturvårdsinriktade åtgärder kan innebära: 

• Restaurering eller skapande av vattenmiljöer. 

• Restaurering eller skapande av sandmarksmiljöer. 

• Restaurering och skötsel av rikkärr. 

• Jordbruksmark i träda. 

• Traditionell slåtter, alternativt bränning, på extensivt skötta gräsmarker. 

• Veteranisering och andra naturvårdsinriktade åtgärder i skogsmiljöer. 

• Återskapande av tätortsnära naturmilöer. 

Vattenområden 

• Exploatering som kan försämra möjligheterna att bevara eller utveckla värdefull natur, 
samt flödesutjämnande åtgärder, ska inte ske inom områden som är utpekade i 
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åtgärdsprogrammen för Nybroån, Kabusaån och Tommarpsån. (Texter + 
ställningstaganden finns i Översiktsplanen). 

• Kommunen ska som medlem i dikningsföretag ställa krav på egenkontrollprogram i 
samband med underhållsåtgärder. 

• Exploatering som kan försämra möjligheterna att genomföra åtgärder för flödesutjämning 
och biologisk mångfald ska inte ske inom dikningsföretagens båtnadsområden. 

Tätorter 

• Säkerställa allemansrättsliga och lättåtkomliga naturområden för friluftsliv, rekreation och 
biologisk mångfald i anslutning till alla tätorter. 

• Bevara och utveckla biologisk mångfald på kommunägd mark. 

 
Att säkerställa kan innebära: 

• Begränsa exploatering på mark som är lämplig för restaurering eller skapande av 
tätortsnära natur. 

• Planera för gång- och cykelvägar i anslutning till tätortsnära eller andra naturområden där 
behov finns. 

Träd 

• Skapa rutin vid planering 

• Skydda träd i detaljplaner och översiktsplaner 

• Skydda träd i bygg- och exploateringsprocesser. Vite fordras vid skador på träd. 

• Skapa rutin kring nedtagning av träd på kommunal mark 

Ansvarsarter och invasiva främmande arter 

• Öka kunskapsnivån. 

• Sprida information, om arten/arterna. 

• Ta hänsyn till arten/arterna i den kommunala planeringen. 

• Genomföra riktade åtgärder för att gynna, alternativt bekämpa arten/arterna. 

• Konkreta naturvårdsinriktade åtgärder ska i första hand ske i områden som berör 
ansvarsarter och invasiva främmande arter, i eller utanför ”Områden med höga 
naturvärden”, samt i tätortsnära områden. 

Allmänt 

• Kantzoner för rekreation, friluftsliv och biologisk mångfald, ska anläggas i anslutning till 
kommunägda vattendrag och på odlad kommunägd mark. 

• I all planering och tillståndsgivning ska de biologiska värdena och 
utvecklingsmöjligheterna säkerställas.  

 

Att säkerställa kan innebära: 

• Naturvärdesinventering ingår i planläggning och tillståndsgivning då behov föreligger. 

• Sällsynta och/eller rödlistade arter och habitat skyddas i planläggning och 
tillståndsgivning. 
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Del 2. Områdesbeskrivningar 
Områdesbeskrivningarna omfattar två delar, en för tätorterna och en för övriga naturområden. 
 
Områdesbeskrivningarna omfattar en översiktlig beskrivning av respektive plats samt 
beskrivningar av de platsspecifika arterna och naturvärdena. Till varje område finns en karta och 
ibland bilder på naturen eller någon av de specifika arterna på platsen. 

 
Syftet är att sprida kunskap om platserna till medborgare och gäster i kommunen. 
Beskrivningarna är upplagda så att du lätt ska få upp dem i din telefon när du surfar. Du ska 
också kunna skriva ut dem för att ta med dem i fickan när du är på utflykt eller för att använda 
som undervisningsmaterial i skolorna. 

Del 3. Artöversikter 
Detta kapitel omfattar artöversikterna som består av  

3.1 Trädrapporten 
3.2 Ansvarsarter som förekommer i kommunen 
3.3 Ett urval av invasiva främmande arter som redan finns eller kan förväntas förekomma 

i kommunen i en nära framtid 

Syftet med översikterna är att sprida kunskap om arterna, hur de ser ut och var du kan förvänta 
dig att hitta dem. 

3.1 Trädrapport 

Trädrapporten tar upp trädens värden i Tomelilla, bland annat som landskapselement, funktioner 
i det ekologiska systemet och kretsloppet samt de ekosystemtjänster som träden bidrar med. 

 

Trädrapporten ska primärt fungera som en vägledning kring förvaltningen av kommunens träd. 
Trädrapporten ska vara användbar för såväl politiker som tjänstemän likväl som det kan nyttjas 
som ett faktaunderlag av privatpersoner. 

3.2 Ansvarsarter 

Ansvarsarterna är rödlistade arter som förekommer i kommunen. För dessa arters framtid i 
Sverige och framförallt i Skåne har det enligt länsstyrelsen stor betydelse om riktade åtgärder görs 
i just den kommunen. Urvalet bygger på den rapport som kommunala ansvarsarter i Skåne som 
Länsstyrelsen gav ut 2017. Rapporten föreslår ett antal arter per kommun, där en förhållandevis 
stor del av den svenska eller åtminstone den skånska förekomsten finns i kommunen.  
 
Rapporten följer upp det miljökvalitetsmål som fokuserar på bevarande av biologisk mångfald, 
Länsstyrelsens ”Naturvårdsstrategi för ett biologiskt rikare Skåne” från 2015 samt 
åtgärdsprogrammet ”Skånska åtgärder för miljömålen” som antogs i april 2016. En av de 
prioriterade åtgärderna i programmet var arbetet med ansvarsarter i de skånska kommunerna. 

3.3 Invasiva främmande arter 

Invasiva främmande arter räknas som ett av de största hoten mot biologisk mångfald. De kan 
orsaka stora negativa effekter på jord- och skogsbruk. De kan även utgöra ett hot mot 
människors och djurs hälsa. Detta kapitel innehåller ett urval av de invasiva främmande arter som 
redan finns eller kan förväntas förekomma i kommunen i en nära framtid. Innehållet är en hjälp 
för dig som medborgare att känna igen oönskade främmande arter så att du inte av misstag 
sprider dem vidare. För mer information och åtgärder hänvisas till Länsstyrelsen hemsida samt 
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Naturvårdsverkets portal på nätet. Där finns samlad information som stöd i arbetet med invasiva 
främmande arter och råd till allmänheten om hur spridning kan minskas. Där finns också 
anvisningar för hur de olika arterna bekämpas och vad du kan göra för att minska spridningen. 

Del 4. Ekosystemtjänster 
Ekosystemtjänster är sådana funktioner hos ekosystem som gynnar människor. 
Ekosystemtjänster upprätthåller eller förbättrar människors välmående och livsvillkor. 
 
Denna del kommer att kompletteras med prioriterade ekosystemtjänster efter att förslaget har varit 
ute på remiss till politiska partier, nämnder och organisationer. 
 
Ett exempel i Tomelilla är Stadsparken som i sig är ett ekosystem med en viss jordmån, klimat 
och växtlighet. Stadsparken bidrar med många ekosystemtjänster, bland annat: 

• Hälsa. Rekreation och sociala interaktioner genom motion, lek och återhämtning i parken 

• Parken bidrar med bättre luftkvalitet genom att träd och buskar renar luften 

• Bullerdämpning. Träd och buskar dämpar ljud 

• Skydd mot extremväder. Rötterna suger upp vatten och vatten infiltreras i gräsmattor. 
Förebygger därmed översvämningar 

• Rening av dag- och regnvatten genom fördröjning och infiltration 

• Pollinering. Blommor bidrar till insekter som i sin tur bidrar till pollinering av fruktträd i 
trädgårdarna runt parken.  

• Biologisk mångfald. Utrymme för stora träd och buskage som bidrar till habitat för 
många fåglar och insekter. En variation i artvalet (gäller främst svenska arter) bidrar till en 
bättre biologisk mångfald. 

Del 5. Ekologiska strukturer i det skogliga och odlingsbara 
landskapet 
Avsnitt omfattar bakgrund och metod för arbetet. Slutprodukten är de verktyg som ligger på 
hemsidan och den databas som verktygen är kopplade till. 

 

Som exempel på vad man kan göra med materialet i databasen har kompletterat bakgrund och 
metod med en karta som visar landskapstyper och naturvärden för hela kommunen och två 
kartor som visar hur samma information ser ut om man tar ut en karta som omfattar ett mindre 
område.  
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Natur- och parkprogram för Tomelilla kommun 
 

Del 2a. Områdesbeskrivningar tätorterna 
 

Remissutgåva oktober 2019 
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Del 2a. Områdesbeskrivningar tätorterna 
Områdesbeskrivningarna består av två delar, en för tätorterna och en för övriga naturområden, 
och omfattar översiktliga beskrivningar av respektive platser, samt beskrivningar av de 
platsspecifika arterna och naturvärdena. Till varje område finns en karta och ibland bilder på 
naturen eller någon av de specifika arterna på platsen. 

 

Syftet är att sprida kunskap om platserna till medborgare och gäster i kommunen. 

Beskrivningarna är upplagda så att du lätt ska få upp dem i din telefon när du surfar. Du ska 

också kunna skriva ut dem för att ta med dem i fickan när du går på utflykt eller för att 

använda som undervisningsmaterial i skolorna. 

Tätorterna 

Brösarp 
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Brösarps anor sträcker sig tillbaka till tidig medeltid, troligtvis ännu längre tillbaka 
än så. Det äldsta bevarade dokumentet som omnämner Brösarp som by är daterat 
1247. Brösarp med omnejd är i särklass det område i Tomelilla kommun som 
innehåller flest fornlämningar. Fornlämningarna består framförallt utav gravhögar, 
stensättningar samt äldre bosättningsplatser. På grund av de många 
fornlämningarna är Brösarp ett utpekat riksintresse för kulturmiljövård. 

Bebyggelse 

Den äldre bebyggelsen i Brösarp sträcker sig framförallt längs med landsvägarna, i synnerhet 
Albovägen som i väst-östlig riktning går mitt igenom byn. En del äldre bebyggelse finns runt 
kyrkan och Fru Hammars väg. Av den äldre bebyggelsen finns det byggnader kvar som har 
kontinuitet tillbaka till tiden innan skiftena på 1820-talet. I mitten av 1900-talet expanderade byn 
kraftigt med bland annat småhus, radhus och en ny skolbyggnad. Majoriteten av byns bebyggelse 
idag är uppförd under 70-talet. Villaområdena i Brösarp präglas av välskötta trädgårdar, ofta med 
inslag av äldre fruktträd.  

Landskap och jordarter 

Den dominerande jordarten i området är isälvssediment-sand. Under 1700-talet ställde det till 
problem när stora arealer skog höggs ner i Brösarp till förmån för Alunbruket. Flygsand bildades 
och markerna blev odugliga till både odling och bete. För att motverka flygsanden planterades två 
stora arealer med bokskog i mitten av 1700-talet vilka emellertid höggs ner igen under sent 1700-
tal eller tidigt 1800-tal. Tidigare, innan uthuggningen av skog till Alunbruket, fanns mycket bok i 
Brösarp men även ek- och surskogar omnämns i kartorna. 
Området idag präglas inte heller av jordbruk utan i stället breder stora skogar, naturområden och 
betesmarker ut sig i direkt anslutning till tätorten. Strax norr om tätorten rinner Verkeån. Verkeån 
var förr en viktig födokälla för Brösarpsborna, eftersom de inte kunde bedriva jordbruk.  

Naturvärden 

Brösarp med omnejd präglas av höga naturvärden och tätorten omges av Naturreservat och 
Natura 2000-områden i alla riktningar utom rakt söder ut. Där finns emellertid också ett 
naturområde, en skog kallad Källaskogen vilken fungerar som Brösarps tätortsnära naturområde. 
I tätorten finns också höga naturvärden, framförallt förekommer en variation av rödlistad 
sandmarksvegetation. 

Kommunala grönytor 

De kommunala grönytorna i Brösarp är förhållandevis många. En av de viktigare ytorna i byn, 
socialt sett, är Midsommarängen eller Byaängen som den också kallas. Under 2018 anlades här en 
ny lekplats och förutom det anordnas här årligen midsommarfirande.  

Utmaningar och utvecklingsmöjligheter 

• Passager mellan grönområden för säkrare och mer tillgänglig rörelse mellan 
grönområdena. 

• Bevara värdefull sandmarksflora 
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Lunnarp 

 
Lunnarp har varit boplats för människor sedan vikingatiden. Den äldsta bevarade 
kartan över Lunnarp är daterad 1699 och visar den delen av Lunnarp som ligger 
norr om riksväg 11 och kallas för Gamla Lunnarp. Gamla Lunnarp har än idag kvar 
i princip samma utbredning som på kartan från 1699. Detta trots att byn drabbades 
hårt av en brand 1913, vilken förstörde många hus och gårdar.  

Bebyggelse 

Den yngre delen av Lunnarp växte fram söder om riksväg 11 och Gamla Lunnarp i samband med 
att järnvägen byggdes i slutet av 1800-talet. Lunnarp fick en egen station och detta skapade ett 
stationssamhälle. Under 60–70-talen utökades bebyggelsen igen. Den här gången i det glapp som 
uppstått mellan Gamla Lunnarp och den nyare delen i söder. Majoriteten av dagens bebyggelse 
består idag av husen som är byggda under 60–70-talen.  
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Ingen kyrka finns i byn, Lunnarp tillhör Överröstad socken och därmed Kvarstads församling. 
Utan kyrka finns det ingen historiskt naturlig och självklar mötesplats i byn. Idag har 
mötesplatsen i byn framförallt växt fram runt idrottsplatsen och den angränsande parken. 

Jordarter och landskap 

Det omgivande landskapet är starkt präglat av småskaligt jordbruk. Den förhärskande jordarten 
är isälvssediment vilket ger en god bördig mark. Strax öster om mejeriet finns två planterade 
skogsdungar, liksom en mindre planterad skogsdunge norr om mejeriet och riksvägen. Förutom 
dessa skogsdungar är landskapet extremt trädfattigt. I Lunnarp finns en historisk förekomst av 
vattenmiljöer i form av mossar samt två åar. Åarna har rätats ut och kulverterats och mossarna 
dikades ut under 1800-talet. 
Tätortsnära naturområden saknas helt. 

Naturvärden 

Ingen naturvärdesinventering har utförts i Lunnarp och rapporter om rödlistade arter i 
artportalen är få. Det homogena landskapet i och omkring Lunnarp skapar dåliga förutsättningar 
för biologisk mångfald och i förlängningen höga naturvärden. Däremot kan Gamla Lunnarp med 
korsvirkeshusen, grusvägarna och de gamla trädgårdsstrukturerna ha potentiellt höga 
naturvärden. 

Kommunala grönytor 

I Lunnarp finns förhållandevis stora kommunala ytor. Majoriteten är emellertid utarrenderad till 
jordbruk och idrottsföreningen. Övriga kommunala ytor ligger jämnt spridda över tätorten och 
består av kilar med gräs, buskage och träd. I Lunnarp finns en nyanlagd lekplats (2018) 

Utmaningar och utvecklingsmöjligheter 

• Brist på tätortsnära naturområde 

• Trädfattigt landskap, föryngring och nyplantering av träd 

• Höga hastigheter och tung trafik genom byn 

• Spontan mötesplats saknas, bord, bänkar och grillplats 

• Öka naturvärdena genom att främja biologisk mångfald 

• Sammankopplat promenadstråk 
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Onslunda 

 
Onslunda är en stor kyrkby som under tidigt 1800-tal var en av Skånes största byar. 
Redan 1401 omnämns Onslunda men det är troligt att byn har anor som sträcker 
sig längre tillbaka i tiden än så. 

Bebyggelse 

I Onslunda har det tidigare funnits många verksamheter som t.ex. lanthandel, bank, postkontor, 
järnvägsstation, medborgarhus och mejeri. Idag har dessa verksamheter försvunnit men byn har 
fortfarande kvar skola, idrottsplats, hembygdsmuseum och den kända borstfabriken. Många av de 
äldre verksamhetslokalerna fungerar idag som bostäder. 
 
Bebyggelsen i byn är blandad i både ålder och utseende. Den äldre bebyggelsen ligger längs med 
landsvägen och den gamla vägen till Spjutstorp. Den växte fram framförallt under 1800-talet och 
tidigt 1900-tal och består av ej utskiftade gårdar, gatuhus, den äldre skolbyggnaden och kyrkan. 
Även hembygdsmuseet är av äldre härkomst, men det ligger centralt i byn. I utkanten av byn 

74



 

 7 (15) 
 

ligger årsringar av senare bebyggelse. Den senaste tillväxten i byn har skett framförallt i byns 
sydvästra och sydöstra delar. Den blandade bebyggelsen har gett en mångfald av trädgårdar. I 
många av de äldre trädgårdarna finns framförallt mycket rosor. Olika typer av barrväxter är ett 
påfallande inslag i trädgårdsmiljöerna. 

Jordarter och landskap 

Det omgivande landskapet domineras av fullåkersbygd av typen småskaligt jordbruk. Den 
förhärskande jordarten, lerig morän, gynnar odlingen. Området är svagt kuperat och lutar mot 
söder. Inga åar eller vattendrag löper genom byn, men det finns en dagvattendamm i sydvästra 
delen av byn. Söder om byn ligger ett av Skånes finaste rikkärrs-komplex och det är i anknytning 
till detta som Onslundas tätortsnära rekreationsområde finns, kallat Mossen. 
 
I tätorten är det gott om träd i trädgårdar och på offentlig mark. Däremot är landskapet i direkt 
anslutning till tätorten trädfattigt, bortsett från Mossen och Åsen söder och sydväst om 
Onslunda. Landskapet har emellertid inte alltid varit trädfattigt, utan trädbestånden avverkades 
under 1700-talet till brännvirke vid Alunbruket i Christinehof. 

Naturvärden 

En naturvärdesinventering genomfördes i Onslunda 2017. Inventeringen visar på att byn inte har 
några högre naturvärden, men att en yta har påtagligt naturvärde och några ytor har visst 
naturvärde. Ytan med påtagligt naturvärde är den lilla slåtterytan som ligger mellan Bröderna 
Nilssons väg och den stora grusytan bredvid Järnvägsparken. På den här ytan hittades vid 
naturvärdesinventeringen bland annat naturvårdsarten busktörne. Ytorna med visst naturvärde är 
följande: Trädkransen runt kyrkogården, busk- och brynmiljöer i söder, en skogsdunge i norr 
samt fyra öppna gräsytor på obebyggda tomter och hästhagen inne i byn. 
Utöver naturvärdesinventeringen inventerades även fladdermöss 2017. I Onslunda observerades 
fem olika fladdermusarter, varav en är den sällsynta och rödlistade sydpipistrellen. 

Kommunala grönytor 

I Onslunda finns ett fåtal kommunala grönytor, bland annat den högt uppskattade 
Järnvägsparken i södra delen av byn. Järnvägsparken fungerar som byns mötesplats och här 
ordnas årligen en ”byafest”. I parken finns också en nyanlagd lekplats (2016). Förutom 
Järnvägsparken finns några större gräsmattor i väster samt en mindre grönyta i mitten av byn. 

Utmaningar och utvecklingsmöjligheter 

• Relativt trädfattigt 

• Få kommunala grönytor 

• Öka naturvärden med riktade insatser som främjar den biologiska mångfalden 

• Invasiva arter 
 

  

75



 

 8 (15) 
 

Skåne-Tranås 

 
Skåne-Tranås anor räknas tillbaka till 1000-talet när den första kyrkan byggdes i 
byn. Under den här perioden fram till modern tid har Skåne-Tranås varit en stark 
marknads- och handelsort. Tack var den starka marknads- och handelskulturen fick 
Skåne-Tranås sin första Gästgivargård redan 1684. 

Bebyggelse 

Skåne-Tranås har med sin bystruktur samt äldre bebyggelse utsetts som riksintresse för 
kulturmiljövården. Byn bevarar karaktären av centralort i jordbruksbygden efter tiden för skiftet 
under tidigt 1800-tal. Den solfjäderform som byns skiften fick i söder är fortfarande väl synlig på 
kartan. På de tidigare utskiftade gårdarnas tomter byggdes gatuhus. Mitt i byn ligger det 
kullerstensbeklädda torget där det förr bedrevs marknad och handel. Kring torget samlas den 
äldre bebyggelsen. I nordvästra delen av byn ligger kyrkan och prästgården. Den nuvarande 
kyrkan byggdes 1880, varvid en äldre medeltidskyrka från 1000-talet revs. Flertalet av byns 
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byggnader är uppförda under tiden för sekelskiftet 1800-1900. Efter 1960 expanderade byn i liten 
skala norrut med bland annat servicehem, radhus och villor. 

Jordarter och landskap 

Landskapet kring Skåne-Tranås är mosaikartat vilket indikerar höga naturvärden. Närområdet 
består av åkrar, dammar, skog, bäckar/åar, kärr och betesmarker. Namnet Tranås härstammar 
från Traanaes vilket betyder den fuktiga marken där tranorna häckar. På äldre kartor kan detta 
bekräftas då många mossar och våtmarker syns i området. Idag finns endast Mölledammen och 
Anisabäcken kvar från den här tiden men ett par nya dammar har anlagts i utkanten av byn. 

Naturvärden 

Det finns ingen aktuell naturvärdesinventering för platsen. De många dammarna och en diversitet 
i vegetationen ger dock ett rikt växt- och djurliv.  
 
Följande områden kan antas ha potentiella naturvärden; Brynmiljöerna i betesmarken i södra 
delen av byn, de grova träden utmed grusvägarna i byn, Mölledammen och Anisabäcken, allé och 
trädkrans med hamlade lindar vid kyrkan, Kyrkogårdsmuren samt kalkstenstrappor inne i byn. I 
den äldre bebyggelsen finns även många lummiga trädgårdar med mogen vegetation. Även dessa 
kan i vissa fall utgöra ett potentiellt naturvärde. 
 
Två tätortsnära naturområden finns i direkt anslutning till Skåne- Tranås, Prästaskogen och 
Forsadal. 

Kommunala grönytor 

De kommunala grönytorna i byn är inte många och största delen utgörs av parken i direkt 
anslutning till Mölledammen. Parken fungerar som en av byns mötesplatser och här finns bland 
annat en lekplats samt en scen för utomhusteater.   

Utmaningar och utvecklingsmöjligheter 

• Tillgänglighet i och till grönområden 
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Smedstorp 

 
Stationssamhället Smedstorp växte fram under 1800-talet i samband med 
järnvägsutbyggnaden. Norr om det nya stationssamhället finns sedan ca 1398 en 
kyrkby, som då omnämns som ”Smisthorp”. Den äldre byn har stark anknytning 
till Smedstorps slott, anno ca 1400, som ligger strax intill. 

Bebyggelse 

Smedstorp utgör sedan 1987 ett riksintresse för kulturmiljövården på grund av den tidstypiska 
bebyggelsen från sekelskiftet 1900. Byn har expanderat i olika faser efter järnvägsbebyggelsen. 
Den äldsta bebyggelsen växte fram i samband med järnvägsbyggnationen och sträcker sig i nord-
sydlig riktning längs Storgatan. Nästa expansion skedde söder om järnvägen med ett 
egnahemsområde från 1920-40 talet. Den senaste bebyggelsen har tillkommit så sent som under 
2000-talet och ligger i byns västra del. 
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Jordarter och landskap 

Det omgivande landskapet består av homogent, småskaligt lantbruk i söder och ett mosaikartat 
landskap i norr. Den dominerande jordarten är isälvssediment och i en skrift från 1709 omnämns 
markerna som mycket magra.  
 
Inga vattendrag går genom byn, men strax öster därom flyter Tommarpsån. En anlagd 
dagvattendamm finns inne i byn och det är två naturliga våtmarker i skogen strax nordväst om 
byn. 

Naturvärden 

Det finns ingen aktuell naturvärdesinventering. Rapporter från artportalen är få inne i tätorten 
men desto fler i direkt anknytning till tätorten. Bland annat finns det gott om lökgroda i 
närområdet. 

Kommunala grönytor 

Skogen som ligger nordväst om byn fungerar som Smedstorps tätortsnära naturområde och är 
delvis kommunägd. Inne i tätorten finns det gott om kommunägd mark, bland annat finns det en 
park, en lekplats, ett utebad och en idrottsplats på kommunens mark. 

Utmaningar och utvecklingsmöjligheter 

• En naturvärdesinventering bör göras för att kartlägga naturvärden 

• Nyplantering av träd för att gynna en god succession 

• Invasiva arter 

• Tillgänglighetsanpassning 
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Spjutstorp 

 
Den lilla kyrkbyn Spjutstorp har anor som sträcker sig tillbaka till medeltiden. Byn 
är skiftad men några äldre gårdar ligger kvar inne i byn vilket ger byns södra del en 
speciell prägel. 

Bebyggelse 

Flertalet av byns byggnader tillkom under 1900-1930-talen och är av egnahems karaktär. Detta 
ger många äldre trädgårdar med gamla fruktträd och väletablerad vegetation. Äldsta bebyggelsen i 
byn ligger runt kyrkan. Kyrkan är uppförd 1869, i samband med att den byggdes revs den gamla 
medeltidskyrkan som stod strax bredvid. Vid sidan om kyrkan finns den gamla skolan som 
uppfördes 1858 vilken senare utvidgades 1910. Idag finns ingen skola i byn.  

Jordarter och landskap 

Jordarterna i området är blandade men består främst av lerig morän samt svämsediment ler-silt. 
Övriga förekommande jordarter är framförallt isälvssediment och postglacial lera. Dessa jordarter 

80



 

 13 (15) 
 

är mycket gynnsamma för odling vilket har bidragit till att landskapet präglas av en fullåkersbygd 
med småskaliga jordbruk. Områdets jordbruk har lång kontinuitet och har sedan den äldsta, idag 
bevarade, kartan över byn upprättades 1699 varit ett skoglöst och trädfattigt område. 
Genom Spjutstorp rinner Trydeån samt Rödjebäcken. Större delen av byns sammanhängande 
vegetation utgörs av den längs med åarna. Resten av byns vegetation utgörs av privata trädgårdar 
och kyrkogården. 

Naturvärden 

En naturvärdesinventering som genomfördes under 2017 visar inga högre naturvärden, men 
påtagliga naturvärden runt kyrkan och i olika brynmiljöer i södra delen av byn. Även åarna, 
framförallt Rödjebäcken som på sina ställen är skuggad, har påtagliga naturvärden. Den rödlistade 
luddvårlöken har en historisk förekomst i byn, men inga rapporter om nya fynd har inkommit 
sedan 2002. I Spjutstorp har även en fladdermusinventering utförts (2017), vilken påvisade hela 8 
olika fladdermusarter i Spjutstorp.  

Kommunala grönytor 

De kommunala grönytorna är få, endast två stycken större allmänningar eller s.k. ”gröningar”. 
Den ena grönytan i direkt anknytning till Lievägen i nordvästra delen av byn saknar större sociala 
värden medan den andra, mellan kyrkan och idrottsplatsen har blivit byns knutpunkt. På den 
sistnämnda anlades 2019 en ny lekplats och förutom lekplatsen anordnas här bilträffar och 
bedrivs campingverksamhet. Det finns även en dansrotunda på platsen som hyrs ut till olika 
fester och evenemang. 

Utmaningar och utvecklingsmöjligheter 

• Saknas tätortsnära natur- och rekreationsområde 

• Saknas successionsordning och åldersvariation i vegetationen 

• Mycket trafik och höga hastigheter genom byn 

• Ingen säker gång- och cykelbana för skolbarnen till Onslunda 

• Få kommunala grönytor vilket gör det svårt för kommunen att påverka gröna miljöer 

• Invasiva arter 
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Tomelilla 

 
Det äldsta bevarade belägget för Tomelilla är från 1437 då platsen benämns som 
”Tommorp lille” vilket betyder lilla Tommarp.1624 ligger Tomelilla i Tryde socken 
som då består av de tre byarna Tryde, Sälshög och Everöd. Tomelilla omnämns 
endast som en mycket liten bondby bestående av ett fåtal gårdar. I slutet av 1800-
talet växte Tomelilla till en egen köping i samband med järnvägsutbyggnaden vilken 
knöt samman byn till Eslöv, Malmö, Ystad och Simrishamn. Från den ursprungliga 
lilla bondbyn finns endast en byggnad kvar idag, Byagården, som troligtvis 
uppfördes under första hälften av 1800-talet. 

Bebyggelse 

Tomelilla är kommunens största tätort med ca 7000 invånare. Byn expanderade ursprungligen 
framförallt kring Norregatan, Bangatan och torget. Många byggnader står kvar från den här tiden 
även om en del byggts om. Under 50-60-talen utvecklades industriområden öster och norr om 
tätorten. Bebyggelsen idag har en åldersvariation som sträcker sig från 1800-talet fram till nutid. 
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Husens arkitektur speglar tydligt de årtionden när de uppfördes. I tätorten blandas därför 
egnahemsområden med 60-70 tals villakvarter, gårdar, sekelskiftesvillor, lägenheter, radhus samt 
helt nya byggnader från 00-talet. 
 
Tomelilla har många olika verksamheter, bl.a. daghem, skolor upp till högstadienivå, 
folkhögskola, badhus, utomhusbad, idrottsplats, kyrka, tågstation, bibliotek och konsthall. 

Jordarter och landskap 

Att Tomelilla inte var någon centralort före järnvägarnas utbyggnad beror troligtvis på att 
Tomelilla och dess direkta närområde inte var någon attraktiv plats för jordbruk. Jorden var 
mager och sandig och därmed också svårodlad. Därtill var landskapet trädfattigt och på en karta 
från 1727 kan endast ett vattendrag urskiljas öster om Tomelilla. Med dagens jordbruksmaskiner 
och metoder ser situationen annorlunda ut och idag är landskapet runt Tomelilla starkt präglat av 
ett småskaligt jordbruk med inslag av skogsområden och naturreservat. I närområdet kring 
Tomelilla finns hela sju stycken naturområden, varav fem är naturreservat. Tomelillas tätortsnära 
naturområde är framförallt Skogsbacken som ligger i södra delen av tätorten samt Kronoskogen 
som ligger några kilometer väster om tätorten. 

Naturvärden 

Naturvärdena i Tomelilla är förhållandevis höga på grund av vattendragen samt tätortens många 
grönytor. Bland annat har Tomelilla ett rikt fågelliv med många rödlistade arter, däribland mindre 
hackspett, kungsfiskare och brun glada. Grodarterna lökgroda och långbensgroda förekommer 
också i tätorten. En fladdermusinventering i Skogsbacken har påvisat förekomst av bland annat 
brunlångöra och barbastell, vilket är mycket ovanligt i tätortsmiljöer.  

Kommunala grönytor 

I Tomelilla finns det gott om kommunala grönytor. Förutom det tätortsnära naturområdet och 
naturreservatet Skogsbacken som ligger i själva tätorten finns också många parker och 
allmänningar. Bland annat har Tomelilla en egen Stadspark och en egen Folkpark vilket kan anses 
ovanligt för en liten tätort.  

Utmaningar och utvecklingsmöjligheter 

• Bevara grönytor och naturmiljöer i samband med exploateringar 

• Utöka antalet grönytor i västra delarna 

• Bevara och vårda värdefulla miljöer 

• Buskörningar och tillhåll 
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Del 2b. Områdesbeskrivningar övriga områden 
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Del 2b. Områdesbeskrivningar övriga områden 
Områdesbeskrivningarna består av två delar, en för tätorterna och en för övriga naturområden, 
och omfattar översiktliga beskrivningar av respektive platser, samt beskrivningar av de 
platsspecifika arterna och naturvärdena. Till varje område finns en karta och ibland bilder på 
naturen eller någon av de specifika arterna på platsen. 
 

Syftet är att sprida kunskap om platserna till medborgare och gäster i kommunen. 
Beskrivningarna är upplagda så att du lätt ska få upp dem i din telefon när du surfar. Du ska 
också kunna skriva ut dem för att ta med dem i fickan när du går på utflykt eller för att 
använda som undervisningsmaterial i skolorna. 
 

Områden med höga naturvärden 

Naturförhållanden  

Läge och klimat 

Tomelilla kommun är beläget i den sydöstra delen av Skåne och ingår till stor del i den region 
som är mer känd som Österlen. Den södra delen av kommunen präglas av ett intensivt 
jordbrukslandskap medan den norra delen utgörs av ett omväxlande skogs- och 
jordbrukslandskap som sträcker sig upp på Linderödsåsens södra sluttningar. Den södra delen av 
kommunen är till stora delar mjukt kuperad medan nivåskillnaderna i norr är mer markerade och 
sydost blir landskapet mer flackt. Klimatet i Tomelilla är av inlandstyp med något mer utpräglade 
årstidsvariationer än i kustområdena. 

 

Landskapet 

1. Österlenslätten 

I de södra delarna av kommunen är landskapsbilden starkt präglad av det storskaliga jordbruket 
och väldiga åkrar dominerar. Här finns oftast lite av de värden som vi förknippar med det 
småskaliga landskapet. Odlade ytor erbjuder per definition en liten variation och innehåller 
således ingen hög biologisk mångfald. Skörd och markberedning innebär ofta en fara för många 
djur. Djur och växter, som en gång var vanliga i jordbruksbygden, är hårt trängda. Dock finns 
ofta rester av det gamla jordbrukslandskapet kvar i form av alléer, stenrösen, åkerholmar och 
småvatten. I det annars monotona landskapet utgör dessa landskapselement viktiga refuger för 
växter och djur. Här och var finns även lite större rester av kulturlandskapet insprängda. Exempel 
på detta är Ullstorpsdalen och Nedrabyris. Många gånger finns dessa värdefulla områden längs 
åar eller bäckraviner, där man på grund av topografin inte kommit åt att odla. Vattendragen är 
ofta uträtade och fördjupade och det intensiva jordbruket lämnar spår i vattnet i form av gödande 
ämnen som kväve och fosfor. Trots kraftig påverkan av mänskliga aktiviteter hyser vattendragen 
inom området flera hotade och sällsynta arter. 
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2. Södra mellanbygden 

Landskapet i mellanbygden är mer varierat med öppna åkermarker, naturbetesmarker bokskogar 
och barrplanteringar. Ett flertal av kommunens värdefulla områden är knutna till detta småskaliga 
mosaikartade landskap. Vattendragen är på flera ställen kraftigt påverkade av dikning och 
näringsläckage men man finner även naturligt slingrande delar här. Tommarpsån har sina 
källsprång öster om Kronovall och har uppe i skogstrakterna kvar mycket av sin naturliga 
sträckning. 

 
3. Österlenska backlandskapet 

Nordöstra delen av kommunen utgörs av ett omväxlande backlandskap med skogs- och 
betesmarker. Skogen är till stor del ung och skogsmarkerna där den växer har många gånger varit 
uppodlade eller betade. Inne i skogarna finns ofta rester kvar från den tid då landskapet var öppet 
i form av fägator och stenrösen. Även äldre jätteträd i skogarna minner om denna tid. Överallt 
finns betesmarker och åkrar insprängda. Tack vare sin småskalighet och variation innehåller 
området en mängd olika biotoper och tack vare dessa en hög biologisk mångfald. I området finns 
ett flertal hotade djur- och växtarter. Det är här i nordost som en del av kommunens största 
sammanhängande värdefulla  område, Verkeåns naturreservat, finns. Vattendragen i denna del är 
oftast mindre påverkade av mänskliga aktiviteter och har ofta höga biologiska värden. 

 

Naturen och arterna 

Vegetationsmässigt tillhör Tomelilla kommun och resten av Skåne den nemorala zonen, som 
också omfattar stora delar av kontinenten. Ädellövskog är den dominerande ursprungliga 
naturtypen. Att kommunen på detta sätt tillhör Europa snarare än Skandinavien är en av 
förklaringarna till den mycket höga biologiska mångfalden i vår natur. Många arter som på 
Österlen har sin nordliga utbredningsgräns, för på kontinenten delvis en undanträngd tillvaro, 
medan den begränsade exploateringen här lämnar större livsutrymme. Inom Tomelilla kommuns 
gränser finns ett antal värdefulla miljöer och ovanliga arter som är särskilt skyddsvärda.  

 

Våtmarker 

En våtmark är ett vitt begrepp som omfattar allt från fuktig mark till sjöstränder. Enligt 
våtmarksinventeringens definition (Löfroth 1991) är en våtmark: ”sådan mark där vatten till stor 
del av året finns nära under, i eller strax över markytan samt vegetationstäckta vattenområden. I 
de flesta fall kan vegetationen användas för att skilja våtmark från annan mark. Minst 50 procent 
av vegetationen ska vara "hydrofil", d.v.s. fuktighetsälskande, för att man ska kalla ett område för 
våtmark.” 

 

Våtmarker har historiskt spelat en viktig roll bland annat eftersom de producerade foder till 
husdjuren. Under kontrollerade eller okontrollerade översvämningar avsattes näring ifrån vattnet 
på markerna som därigenom blev extra produktiva. Vassen användes för att göra tak och i de 
artrika miljöerna bedrevs jakt. 

 

I takt med en ökande befolkning under 1700-talet börjande man torrlägga sjöar och dika ut 
våtmarker för att få mer odlingsbar mark. Tomelilla kommun, precis som andra kommuner i 
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framförallt södra Skåne, har varit utsatt för omfattande torrläggningar. En titt på kartan över 
ytvatten avslöjar bristen på våta miljöer i landskapet.  

 

Fastän vinsterna med utdikningen är uppenbara går det inte att bortse från att naturen har lidit 
stor skada. Våtmarker har blivit sällsynta och därför finner man många rödlistade arter i och 
omkring dessa miljöer. Förlusten av våtmarker har även resulterat i att näringsläckaget, i form av 
kväve och fosfor, till havet ökat. Våtmarker fungerar som biologiska reningsverk där kvävet via 
bakteriella processer omvandlas till ofarligt luftkväve och fosfor, som är partikelbundet, 
sedimenterar i det lugna vattnet. Näringsläckaget har fått stora konsekvenser på de marina 
miljöerna. Överskott på näring leder till onormalt hög tillväxt av bland annat alger. Våldsamma 
algblomningar under sommaren kan leda till syrebrist på bottnarna. När algerna blommat färdigt 
och dör sjunker dom till botten. Under nedbrytningen förbrukas syre vilket gör miljön omöjlig att 
vistas i.  I slutändan påverkas fiskbestånden vilket i sin tur får ekonomiska konsekvenser.  

 

På landskapsbildsnivå förlorades en stor del av kulturlandskapets skönhet genom torrläggningen. 
På många ställen är det fortfarande möjligt att skönja spåren efter de öppna vattendrag som en 
gång korsade landskapet. På flygfoton kan man ofta se att jorden där våtmarkerna eller 
vattendragen legat är mörkare. 

 

En av de mest sällsynta och mest värdefulla våtmarkerna är de långgrunda varierande stora 
våtmarkerna som ligger i betesmarker och som genom betet hindras från att växa igen. Dessa 
våtmarker uppvisar genom sin stora variation en hög mångfald. Kommunen är fattig på denna 
våtmarkstyp.  

 

Kommunens största våtmarker heter Värbergs mosse och Galtamossen, de ligger i kommunens 
mellersta del strax norr om Kronovall och sträcker sig in i Simrishamns kommun. 

 

Sjöar 

Tomelilla kommun är en sjöfattig kommun med endast två sjöar: Verkasjön (8 ha)  och 
Tunbyholmssjön (10 ha). Att Sverige är ett väldigt sjörikt land beror till stor del på den senaste 
istiden. Sjöar uppvisar precis som våtmarker en stor variation sinsemellan. Några egentliga sjöar 
som sänkts i samband med torrläggningen av Skåne finns inte i kommunen. Däremot finns det 
gott om utdikade våtmarker. 

 

Åar och vattendrag 

Ett vattendrag som får rinna fritt slingrar sig vanligen fram – det meandrar. På så sätt skapas ett 
flertal olika miljöer där många olika växt- och djurarter kan leva. Djur och växter i åar och 
vattendrag är anpassade till att leva i strömmande och rinnande vatten. Denna miljö skiljer sig på 
många sätt från miljön i stillastående vatten. Rinnande vatten är oftare kallare och har högre 
syrehalter och för att inte svepas med det rörliga vattnet krävs speciella anpassningar. Ett 
slingrande vatten som beskuggas av buskar och träd och vars botten består av grus och sten är 
ofta väldigt värdefullt. Bottenfauna i form av insektlarver, kräftdjur och musslor trivs i denna 
miljö. Dessa är sedan en förutsättning för högre fauna som till exempel fisk. Substrat som död 
ved är viktigt för ett vattendrags struktur. 
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Under avvattningsperioden mellan 1750-1950 rätades, fördjupades och/eller rörlades många både 
mindre och större vattendrag. Många viktiga biotoper längs dikena samt markens och dikenas 
förmåga att magasinera vatten försvann. Bristen på magasinerande förmåga visar sig speciellt 
under våren när höga flöden, på grund av snösmältning och tjällossning, ofta leder till 
översvämningar. Det intensiva jordbrukslandskapet i kommunens södra del är kraftigast utdikat.  

 

Örupsån är ett exempel på ett kraftigt påverkat vattendrag som rinner i en dal strax söder om 
Tomelilla. Ån, som senare övergår i Nybroån, är kraftigt fördjupat och kanaliserat. På grund av 
bland annat markanvändning och utsläpp uppvisar ån extremt höga närsaltshalter och 
bottenfaunan är artfattig. Trots det leker havsöring regelbundet i ån. Havsöring finns i nästan alla 
åar och bäckar där den kan komma upp och den letar sig även upp till centrala Tomelilla där den 
årligen leker i Välabäcken.  

 

På grund utav markanvändningen i den norra delen av kommunen är vattendragen mindre 
påverkade där. Ett exempel är Verkeån. Ån omges längs nästan hela sträckan av klibbal. Det är 
nästan bara där den passerar vissa betesmarker som den inte beskuggas. Oftast meandrar ån fram 
genom landskapet. Längs ån häckar kungsfiskare, strömstare och forsärla. Flera sällsynta fiskarter 
lever i ån. Bottenfaunan indikerar låga föroreningshalter och är väldigt artrik 

 

Regleringar i form av dammar finns i flera av åarna. Den största dammen Tomelilla kommun är 
Smedstorpsdammen som ligger norr om Smedstorps kyrka. Dammar i vattendrag innebär ofta ett 
hinder för vandrande fiskarter som ål och öring men utgör naturligtvis även vandringshinder för 
bottenfaunan. Alla åarna är på någon av sina sträckor rätade och fördjupade. (Många av dikena 
ingår i så kallade dikningsföretag vilket är samfälligheter bildade med avsikt att stå för skötseln.) 

 

Värderingsgrunder 

Värderingsgrunderna för utpekandet av värdefulla naturområden bygger på relevanta delmål i 
”Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram” (Länsstyrelsen i Skåne län 2003 och 2008). Detta 
ersattes 2012 med ”Skånska åtgärder för miljömålen”. 

 

Naturvärdesbedömning, kriterier/element 

• Natura 2000-område 

• Rödlistad art 

• Biotopskydd, nyckelbiotop, naturvärde, sumpskog (Skogsstyrelsen) 

• Naturbetesmark (Jordbruksverket) 

• Prioriterad naturtyp (Natura 2000) 

• Hålträd, död ved och lågor 

• Gamla träd och buskar 

• Brynvegetation 

• Naturligt vatten 

• Spridningskorridor 

• Utvecklings-/restaureringspotential 
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• Tillgänglighet, rekreation 

• Tätortsnära 

• Småskalighet 

• Ostördhet  

• Kulturella och/eller geologiska värden 

Områdesbeskrivningar och avgränsningar grundar sig på befintlig kunskap i form av tidigare 
program och annan dokumentation, som Naturvårdsprogram för Tomelilla kommun 2010, 
Skogens pärlor (Skogsstyrelsen), Ängs- och betesmarksinventeringen (Jordbruksverket), 
Artportalen (SLU), samt förnyad tolkning av kartskikt och flygbilder.  

 

Avgränsningarna har i huvudsak gjorts som större sammanhängande områden, som omfattar dels 
ett antal samlade värdekärnor (t.ex nyckelbiotoper och naturbetesmarker), dels områden som 
bedömts ha höga naturvärden eller utvecklings-  och restaureringspotentialer. Ett stort  antal 
utspridda mindre naturområden  i form av betesmarker eller nyckelbiotoper tas inte upp under 
områdesbeskrivningar, men finns utmärkta i kommunens befintliga kartmaterial och ska 
behandlas likvärdigt med beskrivna områden. 

 

Områdenas avgränsningar ska inte betraktas som absoluta eller statiska. Dels är gränsdragning av 
den här typen till stor del en bedömningsfråga, dels finns det i många fall både hus, tomtmark, 
åkermark, granplanteringar och vägar innanför områdesgränserna. Naturförhållandena kommer 
också att förändras i framtiden. Avverkningar och igenväxning kan komma att minska vissa 
naturvärden, medan utveckling och restaureringsåtgärder kan komma att höja dem. 

 

Kommunen har med få undantag ingen bestämmanderätt över de utpekade naturområdena och 
kan därför inte aktivt och konkret bedriva naturvårdande arbete utifrån programmets 
redovisning. Detta får ske på markägarnas egna initiativ och i form av information, rådgivning 
och samordningsinsatser. Programmet kan i detta fall vara upplysande och vägledande för 
intresserade markägare. 
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Områdesbeskrivningar 

Läsguide 

Detta redovisas i beskrivningarna av områden med höga naturvärden: 

Nr. Områdets namn 

Kort beskrivning av områdets karaktär, särskilda naturvärden och tillgänglighet (eller annan väsentlig 
information). 

Naturvärden (Värderingsgrunder): 

Här redovisas de viktigaste värderingsgrunderna för avgränsningen av områden med höga naturvärden. 

Naturtyper: 

Här redovisas kända och i några fall bedömda naturtyper enligt nätverket Natura 2000 (med gällande kod), 
prioriterade naturtyper och allmänt bedömda naturtyper. 

Arter: 

Artredovisningen innehåller utvalda typiska eller sevärda arter, rödlistade arter och ansvarsarter, allt enligt 
tidigare inventeringar och befintlig dokumentation hämtad från Skogsstyrelsens artdata 
(https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/#), Ängs- och betesmarksinventeringen (Databasen Tuva, 
http://www.jordbruksverket.se/etjanster/etjanster/etjansterformiljoochklimat/tuva.4.2b43ae8f11f6479737780
001120.html), Artportalen (https://www.artportalen.se/), samt från Länsstyrelsen beslut och bevarandeplaner 
för Naturreservat och Natura 2000-områden. 

Skyddsstatus  

Här redovisas i vilken omfattning det aktuella området är skyddat enligt lag. 

Karta: 

Karta med avgränsning av område med värdefulla naturmiljöer. 
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1. Fyledalen med Benestad backar 
Det storslagna landskapet och de överdådigt rika naturmiljöerna gör Fyledalen till 
ett populärt och internationellt känt utflyktsmål. 

Områdesbeskrivning 

Fyledalen är en ca 17 km lång och drygt 50 meter djup dalgång. Sitt nuvarande utseende fick 
dalen vid den senaste nedisningens avsmältning för ca 13 000 år sedan. Den karakteriseras av 
branta sluttningar och en plan botten. Genom dalen slingrar sig Fyleån, som på båda sidor omges 
av betesmarker. Dalsidornas lövskogar domineras av bok med ett betydande inslag med avenbok. 
Brynzonerna mot dalbotten har ett stort inslag av gammal ek. I den djupt skurna dalgången 
utvecklas bitvis gynnsamma mikroklimat, som gynnar många värmekrävande arter.  

Fyleån är ett mycket värdefullt vattendrag. Här finns bland annat en havsvandrande öringstam 
med god reproduktion. Biflödet Kulleån håller en fast stam av stensimpa. På flera ställen, både i 
skogen och i betesmarkerna, tränger kalkrikt vatten fram i källor. De betade gräsmarkerna i 
Fyledalen är till största delen kulturpåverkade, men det finns inslag av artrika naturbetesmarker, 
och rikkärrsvegetation där det kalkrika grundvattnet tränger fram. 

En stor del av naturvärdena är knutna till ädellövskog med artrik undervegetation av 
lundkaraktär. På de äldre träden och i bottenskiktet återfinns flera typiska och rödlistade svamp-, 
lav- och mossarter. Insektslivet är myllrande och till exempel har ca 1000 av Sveriges 4617 kända 
skalbaggsarter påträffats här. Kronhjorten har ett starkt fäste i dalen och omgivande landskap, 
dovhjorten är vanlig och inte sällan ses också räv och vildsvin i det ostörda landskapet. 

Benestads backar i den sydöstra delen av Fyledalen är en särskilt intressant plats, framför allt ur 
geologiskt och botaniskt perspektiv. Källor med starkt kalkhaltigt grundvatten har bildat 
betydande avlagringar av kalktuff. Den småkuperade terrängen, och en kontinuerlig betesdrift ger 
förutsättningar för en speciell variation av sällsynta biotoper, djur och växter. 

Fyledalen är det artrikaste området i Sverige vad gäller förekomst av fladdermöss. Inte mindre än 
17 av Sveriges 19 arter har observerats i dalen och de utrotningshotade arterna barbastell och 
fransfladdermus har utvecklat livskraftiga populationer. 

Fyledalen räknas som norra Europas bästa lokal för vinterstudier av örnar och andra rovfåglar, 
men är också i övrigt ett betydelsefullt område för fågellivet. I de stora lövskogarna finns gott om 
hålträd och död ved för hackspettar, skogsduva och andra hålbyggare. Stenknäcken är en 
karaktärsfågel som framför allt håller till i trädkronorna. 

De höga geologiska värdena visar på intressanta spår från såväl kvartärtiden som tidigare 
geologiska perioder, bland annat i form av erosionsterrasser, tappningsdalar, förkastningar, 
fossilförande lager och diabasgångar. 

Området är till stor del lättillgängligt och mycket värdefullt som besöksmål för den natur- och 
geologi-intresserade allmänheten. 

Naturvärden (Värderingsgrunder) 

• Natura 2000-område 
• Rödlistade arter 
• Biotopskydd, nyckelbiotoper, naturvärde, sumpskogar (Skogsstyrelsen) 
• Naturbetesmarker (Jordbruksverket) 
• Prioriterad naturtyp (Natura 2000) 
• Hålträd, död ved och lågor 
• Gamla träd och buskar 
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• Brynvegetation 
• Naturligt vatten (källor, vattendrag och våtmarker) 
• Spridningskorridor 
• Utvecklings- och restaureringspotential 
• Tillgänglighet, rekreation 
• Ostördhet  

Naturtyper (prioriterade* / typiska) 

6230 Stagg-gräsmarker*, 6270 Silikatgräsmarker*, 7220 Kalktuffkällor*, 7230 Rikkärr*, 9020 
Nordlig ädellövskog*, 9080 Lövsumpskog*, 91EO Svämlövskog*, våtmarker, vattendrag, 
naturbetesmarker, trädklädda betesmarker, ädellövskog, sumpskog 

Arter (rödlistade*, ansvar**/ typiska) 

Ål*, stensimpa*, sandödla*, lövgroda, större vattensalamander*, kalkkärrsgrynsnäcka*, tjockskalig 
målarmussla**, barbastell**, pipistrell*, sydfladdermus, dammfladdermus*, fransfladdermus*, röd 
glada**, kungsörn*, spillkråka*, gröngöling*, mindre hackspett*, skogsduva, kungsfiskare*, 
gulsparv*, ängsnycklar, Sankt Pers nycklar, backsilja*, fläcklungört**, stor ögontröst**, 
luktvädd**, hålnunneört*, kärrjohannesört*, backvisslare**, flera arter bastardsvärmare*, 
rödskölding** och ytterligare ett antal ovanliga och/eller hotade djur- och växtarter. 

Skyddsstatus  

Nästan hela området är skyddat som Natura 2000-område och naturreservat. 
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Kungsörn (ungfågel) 
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2. Verkeåns dalgång med omnejder 

Stora delar av Verkeåns dalgång ingår i Verkeåns naturreservat, som är ett av 
Skånes största. Reservatet omfattar bland annat Brösarps södra och norra backar, 
Hallamölla och Verkasjön, och sträcker sig via Breabäck ända upp mot Agusa. 

Områdesbeskrivning 

Verkeåns dalgång präglas av Verkeån, dess biflöden och backlandskapet runt Brösarp. I den östra 
delen utgör de öppna markerna ett dominerande inslag, åt väster och norr tar skogsmarkerna 
över. Hela området har en mycket omväxlande karaktär och är av stor betydelse för både 
naturvård, geovetenskap och friluftsliv. 

Det storslagna backlandskapet runt Brösarp bildades under istiden och består av mäktiga sandiga 
sediment. De öppna hävdade markerna utgör livsmiljö för en stor del av områdets ovanligare 
svampar, växter och djur. Där sanden är kalkhaltig gynnas en rik och unik flora. Trädlärkan är 
karaktärsart i det öppna hedlandskapet och i områden med öppen sand häckar den mycket 
ovanliga fältpiplärkan. 
Verkeån och dess biflöden utgör ett sammanhängande och i sen tid orört vattendragssystem. Ån 
kantas av alridåer, alsumpskogar, ädellövskogar, åkrar och betesmarker. Vid Hallamölla kvarn 
finns skånes högsta vattenfall med en fallhöjd på 23 m. Beskuggning av åvattnet och tillskott av 
grundvatten ger ett svalt, syrerikt och rent vatten. Bäcknejonöga, elritsa, stensimpa och ål är mer 
eller mindre ovanliga fiskar som trivs i Verkeån. Här finns dessutom en stabil havsöringsstam och 
en isolerad bäcköringpopulation ovanför Hallamölla kvarn. I vattendraget lever också en stor 
mängd småkryp och framförallt bottendjurssamhället är artrikt med många ovanliga och hotade 
arter. Längs Verkeån finns även forsärla, strömstare och kungsfiskare. 
180 rödlistade arter är noterade i området, varav knappt hälften är kopplade till det öppna 
landskapet. Skogsmarkerna, med gamla träd och död ved, utgör livsrum för ett 50-tal rödlistade 
arter. En stor andel arter är också gynnade av det varierade landskapet och den nära 
kombinationen av olika naturtyper. 
I dalgången finns många fornlämningar och bebyggelse med lång historia. Bland annat Hallamölla 
kvarn med anor från 1400-talet, Glimmebodagården norr om Brösarps backar och Andrarums 
alunbruk från 1637. Området är till stora delar lättillgängligt med flera angöringspunkter och 
vandringsleder. 

Naturvärden (Värderingsgrunder) 

• Natura 2000-område 

• Rödlistade arter 

• Naturbetesmark (Jordbruksverket) 

• Prioriterad naturtyp (Natura 2000) 

• Hålträd, död ved och lågor 
• Gamla träd och buskar 

• Brynvegetation 

• Naturligt vatten (källor, vattendrag och våtmarker) 

• Spridningskorridor 

• Utvecklings- och restaureringspotential 

• Tillgänglighet, rekreation 

• Småskalighet 
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• Ostördhet 

• Kulturella och/eller geologiska värden 

Naturtyper (prioriterade*/ typiska) 

6120 Sandstäpp*, 6210 Kalkgräsmarker*,  6230 Stagg-gräsmarker*, 6270 Silkatgräsmarker*, 9080 
Lövsumpskogar*, 9180 Ädellövskog i branter*, 91E0 Svämlövskogar*, vattendrag, våtmarker, 
naturbetesmarker, ädellövskogar, sandmarker. 

Arter (rödlistade*, ansvar**/ typiska) 

Utter*, bivråk*, röd glada**, ängshök*, nattskärra*, kungsfiskare*, spillkråka*, trädlärka*, 
fältpiplärka*, törnskata*, gröngöling*, mindre hackspett*, skogsduva, sommargylling*, större 
vattensalamander*, långbensgroda*, sandödla*, stensimpa*, tjockskalig målarmussla**, 
svartfläckig blåvinge*, bred gulbrämad dykare*,  sandnejlika*, dvärgjohannesört*, hedblomster*, 
stor sandlilja*, tofsäxing* och ytterligare en del sällsynta och/eller rödlistade arter (framför allt 
olika steklar och skalbaggar). 

Skyddsstatus  

Till stora delar naturreservat och Natura 2000-område, i övrigt saknas formellt skydd. 
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Kungsfiskare 
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3. Drakamöllan 

Lummiga bokskogar och vidsträckta hedar i ett kuperat landskap, fantastiska vyer 
och ett rikt djur- och växtliv, ett stycke omväxlande och tilltalande natur på 
Österlen. Allt detta gör Drakamöllan till ett mycket populärt utflyktsmål. 

Områdesbeskrivning 

Drakamöllans landskap är storslaget, med vidsträckta gräshedar, unika sandstäppsmiljöer och 
dungar av frodig bokskog. Jorden är näringsfattig och markanvändningen har historiskt sett varit 
ett cirkulerande betes- och åkerbruk. Markerna användes som åkermark i två år, varefter de 
betades under 10-12  år. Resultatet blev en artrik miljö där växter, svampar och djur som trivs i 
mosaiken med öppna sandblottor och blommande vegetation fått livsrum. 

De sandiga markerna är viktiga livsmiljöer för många sällsynta och hotade växt- och djurarter. 
Fältpiplärka, sandlilja, sandödla och sandbi är sådana arter som trivs på torra ängsmarker med 
mycket sandblottor. På kalkrika partier hittar man den unika naturtypen sandstäpp. Här växer 
tofsäxing, sandlilja och sandtimotej.  

Drakamöllan är sommargyllingens land. Denna exotiska, gulsvarta fågel är oftast svår att få syn 
på, men dess karaktäristiska flöjtande sång är kraftfull och kan höras från trädkronorna under 
senvår och försommar. Längs Julebodaån i östra delen av reservatet kan man få se andra 
färgstarka fåglar, som kungsfiskare och forsärla. 

Drakamöllans naturreservat, som är en del av ett större sandmarksområde, är i huvudsak 
lättillgängligt med flera angöringspunkter och vandringsleder. 

Naturvärden (Värderingsgrunder) 

• Natura 2000-område 

• Rödlistade arter 

• Naturbetesmark (Jordbruksverket) 

• Prioriterad naturtyp (Natura 2000) 

• Hålträd, död ved och lågor 
• Gamla träd och buskar 

• Brynvegetation 

• Naturligt vatten (källor, vattendrag och våtmarker) 

• Spridningskorridor 

• Utvecklings- och restaureringspotential 

• Tillgänglighet, rekreation 

• Ostördhet 

Naturtyper (prioriterade*/ typiska) 

2330 Grässandhedar, 4030 Torra hedar, 6120 Sandstäpp*, 6210 Kalkgräsmarker*, 6270 
Silikatgräsmarker*,  ädellövskog, vattendrag. 

Arter (rödlistade*, ansvar**/ typiska) 

Röd glada**, kungsfiskare*, gröngöling, spillkråka*, trädlärka*, fältpiplärka*, törnskata*, 
gröngöling, mindre hackspett*, skogsduva, sommargylling*, sandödla*, långbensgroda*, större 
vattensalamander*, skoveldyngbagge**, månhornsbagge*, svartfläckig blåvinge*, 
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dvärgjohannesört*, hedblomster*, stor sandlilja*, sandnejlika*, sandtimotej*, tofsäxing*, 
kärrjohannesört* och ytterligare ett antal ovanliga och/eller hotade djur- och växtarter (däribland 
flera bin och andra steklar). 

Skyddsstatus  

Till stora delar naturreservat och Natura 2000-område, i övrigt saknas formellt skydd. 

 

 
 

 
Sandnejlika 
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Fältpiplärka 

 

 

4. Örup – skogen, kärret och ängarna 

Örups slott omges av gammal ädellövskog, vackra betesmarker i Örupsåns dalgång 
och värdefulla rikkärr. 

Områdesbeskrivning 

Det pastorala landskapet kring Örups slott är en mosaik av olika värdefulla naturtyper. I sydväst 
finns ett naturreservat som omfattar den före detta almskogen och Örupskärret. Örups almskog 
är ett gammalt reservat. Skogen fridlystes redan 1928 som naturminnesmärke och var på den 
tiden en av Sveriges största almskogar. Skogen drabbades tidigt av almsjukan och idag är de 
gamla almarna borta, frånsett en del högstubbar och liggande döda träd. Den döda veden har 
blivit en viktig livsmiljö för diverse sällsynta svampar, vedlevande insekter och hålbyggande 
fåglar. I skogsbrynen finns utbredd buskvegetation bestående av hassel, hagtorn och benved. 

I den öppna betesmarken söder om skogsområdet finns ett källflöde med ett välutvecklat rikkärr. 
I detta finns små vattendrag med kalkhaltigt vatten, där kalktuff har fällts ut. Kalkfuktängen 
domineras av lågvuxna (nedbetade) gräs och starrarter tillsammans med en stor örtrikedom. Här 
växer bland annat göknycklar och brudsporre tillsammans med rikliga förekomster av ängsnycklar 
och Sankt Pers nycklar.  

Genom området går två markerade leder, som bland annat tar besökarna igenom den tidigare så 
svårforcerade almskogen. 

Naturvärden (Värderingsgrunder) 

• Natura 2000-område 

• Rödlistade arter  

• Nyckelbiotop, naturvärde, sumpskog (Skogsstyrelsen) 
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• Naturbetesmark (Jordbruksverket) 

• Prioriterad naturtyp (Natura 2000) 

• Hålträd, död ved och lågor 
• Gamla träd och buskar 

• Brynvegetation 

• Naturligt vatten (källor, vattendrag och våtmarker) 

• Spridningskorridor 

• Utvecklings- och restaureringspotential 

• Tillgänglighet, rekreation 

Naturtyper (prioriterade*/ typiska) 

6210 Kalkgräsmarker*, 6270 Silikatgräsmarker*, 7220 Kalktuffkällor*, 6410 Fuktängar, 6430 
Högörtängar, 6510 Slåtterängar i låglandet, 7230 Rikkärr*, 9020 Nordlig ädellövskog*. 

Arter (rödlistade*, ansvar**/ typiska) 

Röd glada**, sandödla*, mindre hackspett*, skogsduva, backvisslare**, göknycklar, brudsporre, 
ängsnycklar, Sankt Pers nycklar, Jungfru Marie nycklar, kärrknipprot, hålnunneört*, 
fläcklungört**, majviva*, kärrjohannesört*, sommarfibbla*, ängsskära*, slåtterblomma, tätört, 
majviva, näbbstarr, källtuffmossa, kalkkärrsgrynsnäcka* och ytterligare ett antal sällsynta och/eller 
rödlistade arter (till exempel lavar och mossor) 

Skyddsstatus  

En mindre del av området är naturreservat och/eller Natura 2000-område. I övrigt saknas 
formellt skydd. 
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5. Högaborg och Rosendal 

Lökgrodans landskap! Området består av sandmarker och är en mosaik av 
betesmarker, åkerlappar och skogsdungar.  

Områdesbeskrivning 

Området är i hög grad påverkat av mänsklig verksamhet och kan knappast kallas naturskönt. De 
magra sandmarkerna utnyttjas på olika sätt och blandningen av odlingar, betesmarker och 
trädplanteringar bildar ett mosaikartat landskap med viss charm. De stora naturvärdena finns i 
befintliga småvatten och möjligheterna till restaurering eller utveckling av de viktiga 
sandmarkerna. En mängd djur och växter är beroende av marker med öppen sand, livsmiljöer 
som idag är en bristvara. Några mycket ovanliga arter finns i området, av vilka lökgrodan är den 
som är i störst behov av naturvårdande åtgärder. 
Naturreservatet är lättillgängligt. Området i stort är relativt svårtillgängligt och har begränsad 
betydelse för friluftslivet. 

Naturvärden (Värderingsgrunder) 

• Rödlistad art 

• Brynvegetation 

• Småvatten 

• Spridningskorridor 

• Utvecklings- och restaureringspotential 

• Småskalighet 

• Kulturella och/eller geologiska värden 

Naturtyper (prioriterade* / typiska) 

6270 Silikatgräsmarker*, 6410 Fuktängar, torräng, ruderatmark och småvatten. 

Arter (rödlistade*, ansvar**/ typiska) 

Lökgroda**, långbensgroda*, grönfläckig padda*, lövgroda, större vattensalamander*, backsvala*,  
Sankt Pers nycklar, hedblomster*, ängsskära*, backsilja*, kärrjohannesört*. 

Skyddsstatus  

En mindre del av området är naturreservat, i övrigt saknar området formellt skydd. 
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6. Ljungavången 

Ett naturreservat som är beläget på resterna av ett gammalt grustag. Här finns flera 
småvatten där sällsynta groddjur förökar sig.  

Områdesbeskrivning 

Naturreservatet är beläget i en trakt där det under lång tid har funnits betydande populationer av 
lökgroda. Förutom denna har även långbensgroda och större vattensalamander hittats i 
reservatet. Det finns fem dammar i naturreservatet som alla utnyttjas för reproduktion av 
lökgrodan. De omgivande markerna är sandiga och erbjuder goda övervintringsplatser för arten. 

Naturreservatet är relativt lättillgängligt, men av mindre betydelse för friluftslivet. 

Naturvärden (Värderingsgrunder) 

• Rödlistad art 

• Brynvegetation 

• Småvatten 

• Spridningskorridor 

• Utvecklings- och restaureringspotential 

• Småskalighet 

Naturtyper (prioriterade* / typiska) 

Torräng, ruderatmark, småvatten. 

Arter (rödlistade*, ansvar**/ typiska) 

Lökgroda**, långbensgroda*, lövgroda, större vattensalamander*, hedblomster*. 

Skyddsstatus  

Naturreservat. 
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7. Tryde 

Ett litet naturreservat för bevarandet av sällsynta groddjur. 

Områdesbeskrivning 

Reservatet ligger i ett område som är rikt på isälvsavlagringar, vilket betyder att jorden är mycket 
sandig. Området har till stor del odlats och senare fungerat som grustäkt. Flera småvatten, 
tillsammans med den sandiga marken, gynnar framför allt lökgrodan. En stor del av landets alla 
lökgrodor finns i reservatet och dess närhet. Även långbensgroda och lövgroda förökar sig i 
områdets vattensamlingar. Förutom de sällsynta groddjuren är naturvärdena tämligen mediokra. 
Tryde naturreservat är lättillgängligt, men föga attraktivt för friluftsliv och rekreation. 

Naturvärden (Värderingsgrunder) 

• Rödlistad art 

• Brynvegetation 

• Småvatten 

• Spridningskorridor 

• Utvecklings- och restaureringspotential 

• Småskalighet 

Naturtyper (prioriterade* / typiska) 

6270 Silikatgräsmarker*, torräng, ruderatmark, småvatten. 

Arter (rödlistade*, ansvar**/ typiska) 

Lökgroda**, långbensgroda*, klockgroda, lövgroda, större vattensalamander*, sommarfibbla*, 
åkerkulla*. 

Skyddsstatus  

Naturreservat. 
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8. Listarumsåsen  

I det svagt kuperade åkerlandskapet norr om Smedstorp ligger ett vackert system av 
lövskogsklädda rullstensåsar. 

Områdesbeskrivning 

I områdets nordöstra del finns Listarumsåsens naturreservat, tillika Natura 2000-område. 
Reservatet består till stora delar av olika typer av ädellövskog, som domineras av ek och bok. 
Skogarnas träd- och buskskikt har en varierad artsammansättning och en bitvis flerskiktad 
struktur. Den äldre ädellövskogen är främst koncentrerad till åsarna i mitten av reservatet, medan 
skogen i öster tillhör en delvis igenväxande betesmark och är yngre. I den större 
sammanhängande ädellövskogsdelen finns gott om död ved och högstubbar, vilket har stor 
betydelse för reservatets biologiska mångfald och ger höga naturvärden. Våren bjuder på en fin 
flora med bland annat vitsippa, blåsippa, hålnunneört, fläcklungört, ramslök och vårlök.  

Reservatets västra del utgörs av öppen hagmark som delvis har karaktären av en naturbetesmark. 
Betesmarken utgörs av gräshedar med inslag av fuktäng och innehåller flera vidkroniga och 
flerstammiga solitära träd.  

I sydväst fortsätter åsarna i ett kuperat, småskaligt jordbrukslandskap med inslag av lövdungar 
och naturbetesmarker. Naturreservatet är lättillgängligt och attraktivt för friluftsliv och rekreation. 

Naturvärden (Värderingsgrunder) 

• Natura 2000-område 

• Rödlistad art 

• Nyckelbiotop (Skogsstyrelsen) 

• Naturbetesmark (Jordbruksverket) 

• Prioriterad naturtyp (Natura 2000) 

• Hålträd, död ved och lågor 
• Gamla träd och buskar 

• Brynvegetation 

• Spridningskorridor 

• Utvecklings-/restaureringspotential 

• Tillgänglighet, rekreation 

• Småskalighet 

• Ostördhet  

• Kulturella och geologiska värden 

Naturtyper (prioriterade* / typiska) 

4030 Torra hedar, 6210 Kalkgräsmarker*, 6230 Stagg-gräsmarker*, 6270 Silikatgräsmarker*, 6410 
Fuktängar, 7140 Öppna mossar och kärr, 7230 Rikkärr*, 9070 Trädklädd betesmark, 9080 
Lövsumpskog*, 9130 Näringsrik bokskog, 9110 Näringsfattig bokskog, 9160 Näringsrik ekskog, 
9180 Ädellövskog i branter*. 
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Arter (rödlistade*, ansvar**/ typiska) 

Hasselmus*, röd glada**, gröngöling*, spillkråka*, mindre hackspett*, långbensgroda*, lövgroda, 
större vattensalamander*, backvisslare**, hålnunneört*, ramslök*, Sankt Pers nycklar*, 
ängsnycklar, majviva*, backsilja*, fläcklungört**, ängsskära*, sommarfibbla*, samt ett antal lavar 
och mossor. 

Skyddsstatus  

En del av området är naturreservat och Natura 2000-område. I övrigt saknas formellt skydd. 
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9. Kronovall med Store vång  

Landskapet runt Kronovall karakteriseras av vackra ädellövskogar och en stor 
betesmark med höga naturvärden. 

Områdesbeskrivning 

Store vång är en stor sammanhängande och mosaikartad betesmark. Inom området finns både 
torrängar, fuktängar och öppna vatten. Den norra delen är öppen mark med solitära träd och 
busksnår. Den södra delen är en extensivt betad ekskog med inslag av bok, skogslind, ask och 
avenbok. I småvattnen leker lövgrodor och vattensalamandrar. 

Områdena kring slottet domineras i övrigt av sammanhängande ädellövskog med inslag av 
granplanteringar, sumpskogar och igenväxande hagmarker. 

Naturreservatet är relativt lättillgängligt och attraktivt för friluftsliv och rekreation. 

Naturvärden (Värderingsgrunder) 

• Natura 2000-område 

• Rödlistad art 

• Nyckelbiotop, sumpskog (Skogsstyrelsen) 

• Naturbetesmark (Jordbruksverket) 

• Prioriterad naturtyp (Natura 2000) 

• Hålträd, död ved och lågor 
• Gamla träd och buskar 

• Brynvegetation 

• Spridningskorridor 

• Utvecklings-/restaureringspotential 

• Tillgänglighet, rekreation 

• Småskalighet 

• Ostördhet  

• Kulturella och/eller geologiska värden 

Naturtyper (prioriterade* / typiska) 

4030 Torra hedar, 6230 Stagg-gräsmarker*, 6270 Silikatgräsmarker*, 6410 Fuktängar, 9070 
Trädklädd betesmark, sumpskog, ädellövskog. 

Arter (rödlistade*, ansvar**/ typiska) 

Barbastell**, dammfladdermus*, pipistrell*, fransfladdermus*, röd glada**, spillkråka, 
gröngöling*, lövgroda, större vattensalamander*, hålnunneört*, granspira*, ängsnycklar, 
ängsskära*, ett antal rödlistade lavar och insektsarter, samt många olika svamparter. 

Skyddsstatus  

En del av området är naturreservat och Natura 2000-område. I övrigt saknas formellt skydd. 
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10. Ullstorpsdalen och Toarpskärret  

Landskapet kring Örupsbäcken präglas av en erosionsdal utmejslad i 
isälvsavlagringar. Området består till stor del av olika slags naturbetesmarker med 
mycket rik flora. 

Områdesbeskrivning 

Ullstorpsdalen är en erosionsdal som har såväl biologiska som geologiska värden. 
Motståndskraftigare diabas har i det annars skifferdominerande området blivit kvar efter isens 
avsmältning och finns nu kvar som kullar i den nordvästra delen. 

Området kan delas upp i tre naturtyper. Den västra delen består av naturbetesmarker och en 
betad hasselskog med lång kontinuitet. Längre österut finns diabaskullarna, Hobjärsbackarna, där 
växtligheten karaktäriseras  av torrängsvegetation med bland annat backsippor, gullvivor , 
brudbröd och darrgräs. Här växer även den starkt hotade fältnockan. I sydost finns Toarpskärret, 
en större betesmark med flera mycket värdefulla rikkärr och kalkfuktängar. I fuktängarna växer 
bland annat majviva, tätört, vildlin, kärrjohannesört, småvänderot, kärrspira, Jungfru Marie 
nycklar, majnycklar, ängsnycklar och tvåblad. Inom området har även de mycket sällsynta arterna  
backvisslare och stor ögontröst påträffats.  

Området är relativt tätortsnära, men till stora delar svårtillgängligt för friluftsliv och rekreation. 

Naturvärden (Värderingsgrunder) 

• Natura 2000-område 

• Rödlistad art 

• Naturbetesmark (Jordbruksverket) 
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• Prioriterad naturtyp (Natura 2000) 

• Gamla träd och buskar 

• Brynvegetation 

• Naturligt vatten 

• Spridningskorridor 

• Utvecklings-/restaureringspotential 

• Småskalighet 

• Ostördhet  

• Tätortsnära 
• Kulturella och/eller geologiska värden 

Naturtyper (prioriterade* / typiska) 

6210 Kalkgräsmarker*, 6270 Silikatgräsmarker*, 6410 Fuktängar, 6430 Högörtängar, 7230 
Rikkärr*. 

Arter (rödlistade*, ansvar**/ typiska) 

Lökgroda**, långbensgroda*, lövgroda, större vattensalamander*, backvisslare**, Sankt Pers 
nycklar, Jungfru Marie nycklar, majnycklar*, ängsnycklar, göknycklar, tvåblad, majviva*, 
backsilja*, fläcklungört**, fältnocka*, stor ögontröst**, ängsskära*, fältnocka*, med flera sällsynta 
och rödlistade djur- och växtarter. 

Skyddsstatus  

En liten del av området är Natura 2000-område. I övrigt saknas formellt skydd. 
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Majviva 

 

 

11. Djurrödsbäcken  

Djurrödsbäcken är ett naturligt slingrande vattendrag i kommunens norra del. 
Bäcken rinner fram genom gamla betesmarker och omges av fuktiga mader med 
höga naturvärden. 

Områdesbeskrivning 

Bäcken har ett meandrande och naturligt lopp genom större delen av området. Inga 
vandringshinder finns, vattenkvaliteten är god och näckmossa växer i vattnet. Den omges av 
sumpiga och tuviga gräsmarker, igenväxande såväl som hävdade, med bestånd av en, gran, al och 
ask. Igenväxningsområdena karaktäriseras av videsnår, ung al- och björkskog samt öppna 
områden med högörtvegetation. 

De hävdade betesmarkerna domineras av fuktängar med flera mindre rikkärr. I den artrika floran 
ingår bland annat majviva, vildlin, ängsvädd, blodrot, majnycklar och svinrot. Enbuskmarkerna är 
vackert utbildade i västra delen av området och trädklädda betesmarker med grov ek, bitvis 
artrika fuktängar finns i området runt Djurröd. Längs bäcken och i anslutande källsprång finns 
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även sumpskogsmiljöer med betespåverkan. Fattigkärr som är under igenväxning dominerar de 
östra delarnas öppna marker. 

Geologiskt anses dalen ha utgjort tappningsränna för uppdämda vattenmassor under landisens 

avsmältning. Dess form har accentuerats av en diabasgång med riktning i NO-SV. Såväl söder 
som norr om dalgången finns vackert utbildade rullstensåsar som tillhör Andrarumsåsen. 

Området är till stor del relativt svårtillgängligt och mindre attraktivt för friluftsliv och rekreation. 

Naturvärden (Värderingsgrunder) 

• Natura 2000-område 

• Rödlistad art 

• Sumpskog (Skogsstyrelsen) 

• Naturbetesmark (Jordbruksverket) 

• Prioriterad naturtyp (Natura 2000) 

• Gamla träd och buskar 

• Brynvegetation 

• Naturligt vatten 

• Spridningskorridor 

• Utvecklings-/restaureringspotential 

• Småskalighet 

• Ostördhet  

• Kulturella och/eller geologiska värden 

Naturtyper (prioriterade* / typiska) 

3260 Mindre vattendrag, 4030 Torra hedar, 5130 Enbuskmarker, 6230 Stagg-gräsmarker*, 6270 
Silikatgräsmarker*, 6410 Fuktängar, 6430 Högörtängar, 7140 Öppna mossar och kärr, 7230 
Rikkärr*, 9080 Lövsumpskog*, 9110 Näringsfattig bokskog, 9160 Näringsrik ekskog, 9190 
Näringsfattig ekskog, 91E0 Svämlövskog*. 

Arter (rödlistade*, ansvar**/ typiska) 

Barbastell**, dammfladdermus*, fransfladdermus*, sydfladdermus*, pipistrell*, kalkgrynsnäcka*, 
bredbrämad bastardsvärmare*, sexfläckig bastardsvärmare*, sotnätfjäril*, violettkantad 
guldvinge*, ängsnycklar, majnycklar*, majviva*, granspira*, blåsippa, gullviva, med flera sällsynta 
och/eller rödlistade djur- och växtarter. 

Skyddsstatus  

Området är till stor del naturreservat och Natura 2000-område. I övrigt saknas formellt skydd. 
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12. Ludaröds fälad  

Ädellövskog, sumpskog och bitvis igenväxande naturbetesmarker. 

Områdesbeskrivning 

Ludaröds fälad är ett lövskogsdominerat område där tidigare betade områden vuxit igen eller är 
under igenväxning. Delar av de öppna våtmarkerna har kvar en hävdgynnad flora och i den norra 
delen av området finns rester av naturbetesmark i en större sammanhängande dalsänka. De 
trädbärande betesmarkerna i den norra delen har tidigare varit helt öppna med enstaka träd och 
relativt mycket buskar. Ädellövskogarna och den trädklädda betesmarken är områdets 
prioriterade naturtyper och de allra största naturvärdena finns i sumpskogarna och brynzonerna 
med äldre träd, samt i det äldre skiktet med företrädesvis ek i de trädklädda betesmarkerna. I 
området finns även flera fornlämningar i form av fossil åkermark och en förmodad gravsättning. 

Området är relativt svårtillgängligt och mindre attraktivt för friluftsliv och rekreation. 

Naturvärden (Värderingsgrunder) 

• Natura 2000-område 

• Rödlistad art 

• Sumpskog, nyckelbiotop, naturvärde (Skogsstyrelsen) 

• Naturbetesmark (Jordbruksverket) 

• Prioriterad naturtyp (Natura 2000) 

• Gamla träd och buskar 

• Brynvegetation 

• Naturligt vatten 

• Spridningskorridor 

• Utvecklings-/restaureringspotential 

• Småskalighet 

• Ostördhet  

• Kulturella och/eller geologiska värden 

Naturtyper (prioriterade* / typiska) 

6230  Stagg-gräsmarker*, 6270 Silikatgräsmarker*, 6410 Fuktängar, 7140 Öppna mossar och kärr, 
9070 Trädklädd betesmark, 9080 Lövsumpskog*, 9110 Näringsfattig bokskog, 9130 Näringsrik 
bokskog, 9160 Näringsrik ekskog, 91E0 Svämlövskog*. 

Arter (rödlistade*, ansvar**/ typiska) 

Barbastell**, dammfladdermus*, fransfladdermus*, sydfladdermus*, pipistrell*, ängsnycklar, 
räfflad nagelskivling*, oxtungsvamp*, stor vedsvampbagge*, samt en del sällsynta och/eller 
rödlistade lavar och mossor. 

Skyddsstatus  

Området saknar formellt skydd. 
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13. Kulladal - Eket  

Lövskogsoas i jordbrukslandskapet, kärr och betesmarker. 

Områdesbeskrivning 

Eket är en frodig ädellövskog som ligger på ömse sidor om vägen mellan Fågeltofta och 
Månslunda. I många år nyttjades området som betesmark innan det fick stå och växa igen. Här 
finns stora bokar, ekar och avenbokar. I fuktiga partier dominerar al och bland ekarna finns en 
hel del äldre hasselbuskage. Skogen är rik på död ved och träden hyser en intressant lavflora. 
Förekomsten av lönnlav, skriftlav och bokvårtlav visar på höga naturvärden. I områdets 
småvatten leker lövgrodor. 

Kulladals småkuperade betesmarker ligger strax söder om Eket. Området är en öppen hagmark 
med enstaka inslag av tall och hassel i den nordvästra delen. Nära stora vägen finns ett större 
våtmarksparti med fuktängar och öppna vattenspeglar, medan den norra delen präglas av ett antal 
lägre torrängsbackar. I de fuktigare partierna växer bland annat liten vänderot, sumpmåra, 
kråkklöver, kabbleka, gul svärdslilja och kärrsilja. På de torra ängarna hittar man jungfrulin, 
backtimjan, gåsört, jordtistel, rödven och gulmåra. 

Området är delvis relativt lättillgängligt, men kanske inte så attraktivt för friluftsliv och rekreation. 

Naturvärden (Värderingsgrunder) 

• Rödlistad art 

• Biotopskydd, nyckelbiotop (Skogsstyrelsen) 

• Naturbetesmark (Jordbruksverket) 

• Prioriterad naturtyp (Natura 2000) 
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• Gamla träd och buskar 

• Brynvegetation 

• Naturligt vatten 

• Spridningskorridor 

• Utvecklings-/restaureringspotential 

• Kulturella och/eller geologiska värden 

Naturtyper (prioriterade* / typiska) 

4030 Torra hedar, 6270 Silikatgräsmarker*, 6410 Fuktängar, 7230 Rikkärr*, 9070 Trädklädd 
betesmark. 

Arter (rödlistade*, ansvar**/ typiska) 

Barbastell**, pipistrell*, lövgroda, större vattensalamander*, Sankt Pers nycklar, Jungfru Marie 
nycklar, granspira*, backsilja*, sommarfibbla*, desmeknopp*, gullviva, backsippa och ett antal 
mer eller mindre sällsynta lavar, mossor och svampar. 

Skyddsstatus  

En del av skogen omfattas av biotopskydd, i övrigt saknar området formellt skydd. 
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14. Tranås betesmarker  

Trevliga, omväxlande betesmarker och skogsområden med stor biologisk mångfald. 

Områdesbeskrivning 

Området utgörs av till stor del välhävdade, steniga betesmarker och lövdungar med inslag av 
sumpskog. Floran är överlag rik och i söder finns enstaka äldre solitärer av ek, avenbok och 
hassel. Buskage med nypon och slån är viktiga livsmiljöer för fåglar och insekter. I öster finns ett 
större lövskogsområde med inslag av barrskogsplanteringar. Enstaka vattenhål är värdefulla som  
lekplatser för bland annat lövgroda och större vattensalamander. Området är tätortsnära och 
delvis relativt lättillgängligt. 

Naturvärden (Värderingsgrunder) 

• Rödlistad art 

• Naturbetesmark (Jordbruksverket) 

• Prioriterad naturtyp (Natura 2000) 

• Brynvegetation 

• Naturligt vatten 

• Spridningskorridor 

• Utvecklings-/restaureringspotential 

• Tätortsnära 

• Småskalighet 

• Ostördhet 

Naturtyper (prioriterade* / typiska) 

4030 Torra hedar, 5130 Enbuskmarker, 6230 Stagg-gräsmarker*, 6270 Silikatgräsmarker*, 6410 
Fuktängar, 9070 Trädklädd betesmark. 

Arter (rödlistade*, ansvar**/ typiska) 

Gulsparv*, lövgroda, större vattensalamander*, Sankt Pers nycklar, Nattviol*, ängsnycklar, 
lungrot*, slåttergubbe*, sommarfibbla*, åkerkulla*, ängsskära*, samt många olika svamparter. 

Skyddsstatus  

Området saknar formellt skydd. 
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15. Onslunda sten 

Ett unikt lövskogsområde med ålderdomlig karaktär och urskogskänsla. 

Områdesbeskrivning 

Onslunda sten utgjordes tidigare av trädrika utmarker, som sedermera tillåtits växa igen. 
Ägosplittringen är stor, vilket är en av anledningarna till områdets ålderdomliga prägel och att 
många stengärden som löper genom områdets avlånga skiften bevarats. Skogsmiljöns höga natur- 
och kulturvärden kan till stor del tillskrivas de gamla, knotiga och bukettformiga bokar som finns 
i en stor del av området. Särskilt artrika är sumpskogsmiljöerna i söder. I de mest värdefulla 
delarna av skogen växer gamla bokar och avenbokar och här finns rikliga förekomster av ovanliga 
mossor och lavar, till exempel platt fjädermossa, guldlocksmossa, glansfläck- och bokvårtlav. I 
området kan man också hitta skogshäckande fåglar som stenknäck, grönsångare, skogsduva och 
mindre hackspett, samt flera fladdermusarter.  

Skogen omges av ett variationsrikt och ålderdomligt odlingslandskap med naturbetesmarker och 
lövskogspartier. I områdets östra och södra delar finns ett antal gruvhål, där det fram till andra 
världskriget bland annat utvanns flusspat.  

Området är till viss del relativt lättillgängligt. 

Naturvärden (Värderingsgrunder) 

• Natura 2000-område 

• Rödlistad art 

• Nyckelbiotop, sumpskog (Skogsstyrelsen) 

• Naturbetesmark (Jordbruksverket) 

• Prioriterad naturtyp (Natura 2000) 

• Hålträd, död ved och lågor 

• Gamla träd och buskar 

• Brynvegetation 

• Naturligt vatten 

• Spridningskorridor 

• Utvecklings-/restaureringspotential 

• Tillgänglighet, rekreation 

• Småskalighet 

• Ostördhet  

• Kulturella och/eller geologiska värden 

Naturtyper (prioriterade* / typiska) 

4030 Torra hedar, 6230 Stagg-gräsmarker*, 6270 Silikatgräsmarker*, 9110 Näringsfattig bokskog, 
9130 Näringsrik bokskog, lövsumpskog. 

Arter (rödlistade*, ansvar**/ typiska) 

Barbastell**, pipistrell*,  röd glada**, mindre hackspett*, skogsduva, stenknäck, gulsparv*, 
lövgroda, större vattensalamander*, Sankt Pers nycklar, Nattviol*, lungrot*, slåttergubbe*, 

121



 

 39 (73) 
 

sommarfibbla*, åkerkulla*, ängsskära*, samt många mer eller mindre ovanliga svamp- moss- och 
lavarter. 

Skyddsstatus  

En stor del av området är naturreservat och Natura 2000-område, i övrigt saknas formellt skydd. 
 

 
 

 

16. Bollerups diabasås och betesmarker 

En geologiskt intressant plats med stor utvecklingspotential. 

Områdesbeskrivning 

Bollerups diabasås, i östra delen av området bildades för omkring 300 miljoner år sedan, när 
glödhet magma steg upp ur sprickor som uppstod där berggrundsrörelserna var kraftiga. 
Diabasen är mer motståndskraftig mot vittring och erosion än omkringliggande sedimentära 
bergarter, och framstår därför som en ås i det annars flacka jordbrukslandskapet. På åsen växer 
lövskog, blandskog och granskog utan några betydande naturvärden. De omgivande 
betesmarkerna är påverkade av gödning och utdikning. I området finns dock stora möjligheter att 
utveckla högre naturvärden, framförallt genom restaurering av våtmarksområden.  
Området är relativt svårtillgängligt, och av mindre betydelse för friluftslivet. 

Naturvärden (Värderingsgrunder) 

• Småvatten 

• Spridningskorridor 

• Utvecklings- och restaureringspotential 
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• Småskalighet 

• Kulturella och/eller geologiska värden 

Naturtyper (prioriterade* / typiska) 

Betesmarker, blandskog, småvatten. 

Skyddsstatus  

Området saknar formellt skydd. 
 

 
 

 

17. Vallamaderna och Nybroåns dalgång 

Vattendrag, alridåer, sumpskog och våtmarker i en långsträckt, naturskön dalgång. 

Områdesbeskrivning 

Ett område med mycket höga naturvärden, i en frodig dalgång där Örupsån rinner ut i Nybroån. 
Det finns gott om strömmande partier och vattendragen är till övervägande del väl beskuggade av 
trädridåer. Runt Örupsån finns en betesmark med en artrik flora och i ån har man hittat den 
ovanliga tjockskaliga målarmusslan. En mindre bäck, Vallabäcken, passerar genom en större 
våtmark i områdets södra del, där det också finns en alsumpskog. Den östra delen är en 
välhävdad betesmark med stora inslag av blöta partier.  

Området har ett mycket rikt och intressant fågelliv, men är till stora delar relativt svårtillgängligt 
och mindre attraktivt för rekreation och friluftsliv. 
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Naturvärden (Värderingsgrunder) 

• Rödlistad art 

• Naturbetesmark (Jordbruksverket) 

• Prioriterad naturtyp (Natura 2000) 

• Gamla träd och buskar 

• Brynvegetation 

• Naturligt vatten 

• Spridningskorridor 

• Utvecklings-/restaureringspotential 

• Småskalighet 

• Ostördhet  

• Kulturella och geologiska värden 

Naturtyper (prioriterade* / typiska) 

6270 Silikatgräsmarker*. 

Arter (rödlistade*, ansvar**/ typiska) 

Barbastell**, årta*, gröngöling*, brun kärrhök, ål*, tjockskalig målarmussla**, backsilja*, raggarv*, 
skärblad*, sommarfibbla*. 

Skyddsstatus  

Området saknar formellt skydd. 
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Brun kärrhök 

 

 

18. Flagabro - Smedstorp 

En naturskön dalgång i ett kuperat och varierat landskap, präglat av åsryggar, 
vattendrag, ädellövskog, betesmarker och kulturlämningar. 

Områdesbeskrivning 

Landskapet utgörs till stor del av en frodig dalgång, där Tommarpsån omges av ädellövskogar 
och betesmarker. Dessa inramas av mindre åsryggar ingående i Listarumsåsen. Ett antal mindre 
bäckflöden, vilka rinner genom områdets västra del, skapar värdefulla fuktängar och sumpskogar. 
Stenbrytning har satt sin prägel på området, och överallt ser man spår efter denna hantering. 
Många fastighetsgränser är markerade med höga och karakteristiska stengärdesgårdar. Längs med 
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dessa växer äldre och stora exemplar av ask, ek, sötkörsbär och hassel, samt örter som gulmåra, 
jordtistel, ängsvädd, fyrkantig johannesört, vårarv, älgört, humleblomster och majsmörblomma. 

Tommarpsån har längs den aktuella sträckan så höga biologiska värden, att den är av nationellt 
intresse. Det finns gott om strömmande partier och vattendraget är till övervägande del väl 
beskuggat av trädridåer. Här finns den ovanliga och rödlistade arten tjockskalig målarmussla. I 
sydväst rinner Tommarpsån genom ett flackt välavgränsat flodplan, som regelbundet 
översvämmas. Här kan en stor mängd våtmarksfåglar hitta en rastplats, framför allt under 
vårflyttningen. 

 

Fornlämningar, som gamla boplatser, gravplatser, stenbrott med mera, är allmänt förekommande. 
Området är naturskönt och tilltalande, genomkorsas av Gårdlösa-leden och är på så sätt relativt 
lättillgängligt. 

Naturvärden (Värderingsgrunder) 

• Natura 2000-område 

• Rödlistad art 

• Biotopskydd (Skogsstyrelsen) 

• Naturbetesmark (Jordbruksverket) 

• Prioriterad naturtyp (Natura 2000) 

• Hålträd, död ved och lågor 

• Gamla träd och buskar 

• Brynvegetation 

• Naturligt vatten 

• Spridningskorridor 

• Utvecklings-/restaureringspotential 

• Småskalighet 

• Ostördhet  

• Kulturella och geologiska värden 

Naturtyper (prioriterade* / typiska) 

6270 Silikatgräsmarker*, 9070 Trädklädda betesmarker, ädellövskog, vattendrag. 

Arter (rödlistade*, ansvar**/ typiska) 

Röd glada**, mindre hackspett*, skogsduva, långbensgroda*, lövgroda, större vattensalamander*, 
ål*, tjockskalig målarmussla**, backvisslare**, backsilja*, fläcklungört**, hedblomster*, 
kärrjohannesört*, lungrot*, sommarfibbla*, med flera mer eller mindre sällsynta arter. 

Skyddsstatus  

En liten del tillhör Listarumsåsens naturreservat, i övrigt saknar området formellt skydd. 
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Mindre hackspett 
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19. Sillarödsområdet 

Ett varierat landskap med småskaligt jordbruk, naturbetesmarker och lövskogar, 
sammanhållet av Sillarödsbäcken. 

Områdesbeskrivning 

I det norra småskaliga jordbrukslandskapet ligger en kuperad stenig hagmark, där en delvis 
igenväxande enefälad övergår i välhävdad naturbetesmark. Gamla solitära ekar och andra lövträd, 
buskage av slån, hagtorn och björnbär, samt en rik markflora, bidrar till höga naturvärden. 

Söderut rinner Sillarödsbäcken genom steniga fuktängar och betesmarker med rik flora. Här 
växer bland annat majnycklar, ängsvädd och brudbröd. De rikligt förekommande 
stengärdsgårdarna omges av gamla ekar och bokar, samt brynvegetation med hagtorn, slån, 
nypon och hägg.  

Området är relativt svårtillgängligt och av mindre betydelse för friluftslivet. 

Naturvärden (Värderingsgrunder) 

• Rödlistad art 

• Naturbetesmark (Jordbruksverket) 

• Prioriterad naturtyp (Natura 2000) 

• Brynvegetation 

• Naturligt vatten 

• Spridningskorridor 

• Utvecklings-/restaureringspotential 

• Småskalighet 

• Ostördhet  

• Kulturella och/eller geologiska värden 

Naturtyper (prioriterade* / typiska) 

4030 Torra hedar, 6230 Stagg-gräsmarker*, 6410 Fuktängar, ädellövskog, vattendrag. 

Arter (rödlistade*, ansvar**/ typiska) 

Lövgroda, majnycklar*, ängsnycklar, ängsvädd, brudbröd, slåttergubbe, jordtistel, ögontröst. 

Skyddsstatus  

Området saknar formellt skydd. 
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20. Svältebackarna, Lings fälad och Kariseberg 

Ett stort och varierat hagmarksområde, lite avsides beläget och relativt 
svårtillgängligt. 

Områdesbeskrivning 

Mellan skogsområdena i norr och slättlandskapet i söder ligger här en vidsträckt risbygd med 
gammal fäladsmark. Området karakteriseras av öppna, steniga hagmarker med inslag av 
ädellövskog, sumpskog och mindre våtmarker. Längs de rikligt förekommande stengärdsgårdarna 
växer en del äldre solitära bokar och ekar. I buskmarkerna finns bland annat partier av 
hasselbuskage. Den södra delen utgörs till stor del av betad enefälad med stort inslag av sten. I 
hagmarken finns ett par solitära jättebokar. Förekommande örter är bland annat blodrot, liten 
blåklocka, slåttergubbe, ängsvädd, rödven och gråfibbla. I norr övergår området i planterade 
barrskogar. 
 
Området är överlag förhållandevis svårtillgängligt. 
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Naturvärden (Värderingsgrunder) 

Rödlistad art 
Nyckelbiotop, sumpskog (Skogsstyrelsen) 
Naturbetesmark (Jordbruksverket) 
Prioriterad naturtyp (Natura 2000) 
Gamla träd och buskar 
Brynvegetation 
Naturligt vatten 
Spridningskorridor 
Utvecklings-/restaureringspotential 
Småskalighet 
Ostördhet  
Kulturella och/eller geologiska värden 

Naturtyper (prioriterade* / typiska) 

4030 Torra hedar, 5130 Enbuskmarker, 6230 Stagg-gräsmarker*, 6270 Silikatgräsmarker*, 6410 
Fuktängar, ädellövskog. 

Arter (rödlistade*, ansvar**/ typiska) 

Barbastell**, fransfladdermus*, pipistrell*, gulsparv*, sexfläckig bastardsvärmare*, granspira*, 
Jungfru Marie nycklar, kärrsilja, ängsvädd, brudbröd, slåttergubbe*, jordtistel, ögontröst. 

Skyddsstatus  

Området saknar formellt skydd. 
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21. Eljaröds ängar 

Detta vackra, svagt kuperade landskap, som behändigt kan avnjutas från riksväg 20, 
bidrar till en positiv upplevelse av Österlen. 

Områdesbeskrivning 

Området präglas av småskaligt jordbruk, med en mosaik av öppna, kuperade hagmarker, 
ädellövskogar, granplanteringar och åkerlappar. Inom området finns gott om sten och 
odlingsrösen. Enstaka stora och gamla ekar och sötkörsbär växer längs gärdsgårdarna. I väster 
finns ett mycket värdefullt småvatten med många arter flick- och trollsländor. I söder övergår 
naturen till planterade barrskogar med ett stort inslag av ädellövskog. 
Området är förhållandevis svårtillgängligt. 

Naturvärden (Värderingsgrunder) 

• Rödlistad art 
• Nyckelbiotop, sumpskog (Skogsstyrelsen) 
• Naturbetesmark (Jordbruksverket) 
• Prioriterad naturtyp (Natura 2000) 
• Gamla träd och buskar 
• Brynvegetation 
• Spridningskorridor 
• Utvecklings-/restaureringspotential 
• Småskalighet 
• Ostördhet  
• Kulturella och/eller geologiska värden 

Naturtyper (prioriterade* / typiska) 

4030 Torra hedar, 6410 Fuktängar, 7230 Rikkärr*, 9070 Trädklädd betesmark, ädellövskog, 
sumpskog. 

Arter (rödlistade*, ansvar**/ typiska) 

Gulsparv*, buskskvätta*, långbensgroda*, lövgroda, bredbrämad bastardsvärmare*, sotnätfjäril*, 
violettkantad guldvinge*, desmeknopp*, dvärgjohannesört*, Jungfru Marie nycklar, Sankt Pers 
nycklar, ängsnycklar, ängsskära*. 

Skyddsstatus  

Området saknar formellt skydd. 
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22. Norrevall, Storemosse och Skillingsbacken 

Ett vackert och mycket omväxlande landskap, som förbinder skogarna i nordost med det 
småskaliga jordbrukslandskapet. Här finns en mängd rödlistade arter, värdefulla naturtyper och 
stora möjligheter till utveckling. 

Områdesbeskrivning 

Genom området sträcker sig Tunbyholmsåsen som till stora delar är bevuxen med avenbok. 
Tunbyholmsåsen är en rullstensås som liksom övriga rullstensåsar i området viker av mot 
Fyledalen. Området är småkuperat och varierat, med en mosaik av åkrar, naturbetesmarker, 
våtmarker, skogspartier och sumpskogar. Förekomst av bokvårtlav tyder på lång kontinuitet av 
lövskog. Både lövgroda och långbensgroda har lekplatser i förekommande småvatten. Inte 
mindre än 11 fladdermusarter har påträffats, inklusive de rödlistade arterna barbastell, 
sydpipistrell och fransfladdermus. I områdets östra del finns två mycket värdefulla rikkärr. Här 
växer bland annat majviva, tätört och flera orkidéarter.  
Ett tätortsnära område, som till stor del är lättillgängligt och lämpligt för friluftsliv och rekreation. 

Naturvärden (Värderingsgrunder) 

• Rödlistade arter 

• Prioriterad naturtyp (Natura 2000) 

• Naturbetesmarker (Jordbruksverket) 

• Hålträd, död ved och lågor 

• Gamla träd och buskar 

• Brynvegetation 

• Naturligt vatten (källor, vattendrag och våtmarker) 
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• Spridningskorridor 

• Utvecklings- och restaureringspotential 

• Tillgänglighet, rekreation 

• Småskalighet 

• Tätortsnära 
• Kulturella och/eller geologiska värden 

Naturtyper (prioriterade*/ karaktäristiska) 

4030 Torra hedar, 6210 Kalkgräsmarker*, 6230 Stagg-gräsmarker*, 6270 Silikatgräsmarker*, 6410 
Fuktängar, 7230 Rikkärr*, 9070 Trädklädda betesmarker, småvatten, ädellövskog, sumpskog. 

Arter (rödlistade*, ansvar**/ karaktäristiska) 

Barbastell**, pipistrell*, fransfladdermus*, spillkråka, gröngöling*, mindre hackspett*, röd 
glada**, skogsduva, gulsparv*, större vattensalamander*, långbensgroda*, sandödla*, 
kalkkärrsgrynsnäcka*, backvisslare**, Jungfru Marie nycklar, ängsnycklar, kärrknipprot, majviva*, 
kärrdunört, backsilja*, kalkkällmossa*, bokvårtlav*. 

Skyddsstatus  

Området saknar formellt skydd. 
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23. Snogge - Tunbyholm 

Detta kuperade och mosaikartade område breder ut sig runt Tunbyholms slott och 
väster därom. 
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Områdesbeskrivning 

Landskapet är en mosaik av lövskogar, öppna betesmarker och småskalig odlingsmark. I väster 
finns ett antal mindre åsryggar som är bevuxna med huvudsakligen bok och avenbok. Floran i 
området är överlag rik och i markskiktet hittar man bland annat tjärblomster, backglim, gulmåra, 
backsippa, backtimjan, svartkämpar, johannesört, vårarv, backtrav och skogskovall. I fuktigare 
partier växer kråkklöver, bredkaveldun, svärdslilja, knapptåg och älgört. Inom området finns flera 
småvatten, som är viktiga leklokaler för bland annat långbensgroda. 
I anslutning till Tunbyholms slott ligger Tunbyholmssjön, en grund slättsjö, som har pekats ut 
som regionalt värdefull. Norrut vidtar stora granplanteringar, medan landskapet i söder präglas av 
storskaligt jordbruk. 
Området är bitvis relativt lättillgängligt via olika småvägar. 

Naturvärden (Värderingsgrunder) 

• Rödlistad art 
• Nyckelbiotop, sumpskog (Skogsstyrelsen) 
• Naturbetesmark (Jordbruksverket) 
• Prioriterad naturtyp (Natura 2000) 
• Hålträd, död ved och lågor 
• Gamla träd och buskar 
• Brynvegetation 
• Naturligt vatten 
• Spridningskorridor 
• Utvecklings-/restaureringspotential 
• Småskalighet 
• Ostördhet  
• Kulturella och/eller geologiska värden 

Naturtyper (prioriterade* / typiska) 

4030 Torra hedar, 5130 Enbuskmarker, 6410 Fuktängar, 7230 Rikkärr*, 9070 Trädklädd 
betesmark, ädellövskog, sumpskog. 

Arter (rödlistade*, ansvar**/ typiska) 

Röd glada**, barbastell**, långbensgroda*, lövgroda, större vattensalamander*, backsilja*, 
desmeknopp*, grönvit nattviol, Jungfru Marie nycklar, Sankt Pers nycklar, sommarfibbla*, 
ängsskära*, samt ett stort antal mer eller mindre sällsynta lavar, mossor och svampar 

Skyddsstatus  

Området saknar formellt skydd. 
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24. Nedrabyris 

En mosaik av betesmarker, åkerlappar och stengärdsgårdar. 

Områdesbeskrivning 

Denna gamla utmark till Nedraby och Benestad har en mager, stenig och svårodlad jord. Stora 
delar av området har därför betats under mycket lång tid. Betesmarkerna är dock till viss del 
kultiverade och de öppna hagmarkerna håller idag bitvis på att växa igen. Växt- och djurlivet är 
rikt och området karakteriseras bland annat av en mängd blommande buskar. De många 
stengärdsgårdarna är av den kraftigare typen, vilket gör området är relativt svårtillgängligt. Stora 
solitärer av ek och körsbär växer i anslutning till gärdsgårdarna. I väster ligger en liten sjö som 
kallas Trollasjö. 

Naturvärden (Värderingsgrunder) 

• Rödlistad art 
• Naturbetesmark (Jordbruksverket) 
• Prioriterad naturtyp (Natura 2000) 
• Gamla träd och buskar 
• Brynvegetation 
• Naturligt vatten 
• Spridningskorridor 
• Utvecklings-/restaureringspotential 
• Småskalighet 
• Ostördhet  
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Naturtyper (prioriterade* / typiska) 

6270 Silikatgräsmarker*, 9070 Trädklädd betesmark, fuktäng. 

Arter (rödlistade*, ansvar**/ typiska) 

Gulsparv*, lökgroda**, Sankt Pers nycklar, ängsnycklar, blåsippa, fläcklungört**, lungrot*, klätt* 
(akut hotad), bolmört*, svart majbagge*. 

Skyddsstatus  

Området saknar formellt skydd. 
 

 
 

 

25. Värbergs mosse och Galtamossen 

Trots det intensiva skogsbruket, är detta stora område det närmaste vi kommer 
”vildmark” i Tomelilla kommun. 

Områdesbeskrivning 

Dessa vidsträckta skogs- och myrmarker är i det närmaste obebyggda och bitvis svårtillgängliga. 
Området ansluter till liknande marker i Simrishamns kommun och naturvärdena består framför 
allt i den stora ytan och ostördheten. De stora barrskogarna är i huvudsak planterade och har 
begränsade naturvärden. Här hittar vi emellertid några av kommunens större våtmarker, samt en 
hel del sumpskogar och rester av äldre ädellövbestånd. 
Kombinationen av våtmarker, täta granskogar och hyggen gör markerna attraktiva för storvilt 
som älg, kronhjort och vildsvin. Trana häckar i området och inte sällan ses kungsörn och duvhök. 
Här har man också möjlighet att stöta på typiska barrskogsmesar som talltita och svartmes. Under 
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senvår och försommar kan ibland nattskärrans surrande läte höras från hyggen eller andra 
öppningar i skogen. 
Några av de kvarvarande lövskogsbestånden har mycket höga naturvärden och är viktiga som 
spridningskorridorer för många sällsynta djur- och växtarter. Rikedom på grova träd, hålträd, död 
ved och lågor kännetecknar flera områden. De två stora mossarna är mer eller mindre påverkade 
av utdikning och torvbrytning, men på sina ställen återfinns ändå en del intressanta växter.   
Området genomkorsas av privata körvägar och är på så sätt relativt lättillgängligt, även om 
parkeringsmöjligheterna är mycket begränsade. 

Naturvärden (Värderingsgrunder) 

• Rödlistad art 
• Nyckelbiotop, naturvärde, sumpskog (Skogsstyrelsen) 
• Naturbetesmark (Jordbruksverket) 
• Hålträd, död ved och lågor 
• Gamla träd och buskar 
• Naturligt vatten 
• Spridningskorridor 
• Utvecklings-/restaureringspotential 
• Ostördhet  

Naturtyper (prioriterade* / typiska) 

4030 Torra hedar, 5130 Enbuskmarker, 6410 Fuktängar. 

Arter (rödlistade*, ansvar**/ typiska) 

Trana, kungsfågel*, barbastell**, myrlilja, kösa*, samt ett antal rödlistade eller mindre vanliga 
lavar, mossor och svampar (främst knutna till lövskogsmiljöerna). 

Skyddsstatus  

Området saknar formellt skydd. 
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26. Kronoskogen, Tylehögen och Byåsabacken 

Kronoskogen är ett tätortsnära friluftsområde strax väster om Tomelilla. Här finns 
möjligheter till härliga promenader, naturstudier, motion, ridturer eller bara stillsam 
avkoppling i det gröna. Omgivningarna är varierande med lövskog, rinnande vatten, 
våtmarker, gamla ängsmarker och fornlämningar.  

Områdesbeskrivning 

Kronoskogen har på det hela taget mycket höga naturvärden, även om själva skogen mestadels är 
förhållandevis ung. Inom området har man hittat många olika fladdermöss, däribland barbastell 
och pipistrell. Nästan 300 olika växtarter har påträffats, bland annat gullviva som är fridlyst i 
Skåne. Av de många lavar och mossor som hittats, kan rariteter som kvistlav och forsmossa 
nämnas. Fågellivet är också rikt, med sentida fynd av mindre vanliga arter som sommargylling, 
brandkronad kungsfågel och gulhämpling. 
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I norr rinner Trydeån genom en vacker dalgång. Ån är i sitt nedre lopp relativt opåverkad, med 
strömmande vatten och beskuggande alridåer, och utgör här en värdefull livsmiljö vattenlevande 
djur och växter. I områdets södra utkanter finns några fina naturbetesmarker. Här finns också ett 
par rikkärr, där det bland annat växer många orkidéer. 
 
Området är övervägande lättillgängligt. I södra delen av Kronoskogen går den gamla banvallen, 
som idag är ett populärt utflyktsmål, med dressincykling från Tomelilla till Fyledalen. På 
banvallen kan man också fotvandra samma väg. 
 

Naturvärden (Värderingsgrunder) 

• Rödlistad art 
• Nyckelbiotop, sumpskog (Skogsstyrelsen) 
• Naturbetesmark (Jordbruksverket) 
• Prioriterad naturtyp (Natura 2000) 
• Hålträd, död ved och lågor 
• Gamla träd och buskar 
• Brynvegetation 
• Naturligt vatten 
• Spridningskorridor 
• Utvecklings-/restaureringspotential 
• Tillgänglighet, rekreation 
• Tätortsnära 
• Småskalighet 
• Ostördhet  
• Kulturella och/eller geologiska värden 

Naturtyper (prioriterade*, ansvar**/ typiska) 

4030 Torra hedar, 6270 Silikatgräsmarker*, 6410 Fuktängar, 7230 Rikkärr*, 9080 Lövsumpskog*, 
9180 Ädellövskog i branter*. 

Arter (rödlistade*, ansvar**/ typiska) 

Barbastell**, fransfladdermus*, pipistrell*, sydfladdermus*, lökgroda**, lövgroda, större 
vattensalamander*, Sankt Pers nycklar, ängsnycklar, majnycklar*, majviva, ängsskära*, 
kärrjohannesört*, alvarveronika*, backsilja*, desmeknopp*, fläcklungört**, hedblomster*, samt 
ett stort antal sällsynta och/ellerrödlistade lavar, mossor och svampar. 

Skyddsstatus  

En stor del av området är Naturreservat. 
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Brandkronad kungsfågel 
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27. Skogsbacken 

Mitt i Tomelilla ligger det vackra och värdefulla naturområdet Skogsbacken. Här 
har Tomelillabor i alla tider promenerat, motionerat, haft picknick eller bara njutit 
av naturen. Välabäcken ringlar genom området och följer man bäcken norrut når 
man Väladalen. 

Områdesbeskrivning 

Detta tätortsnära naturreservat har en omväxlande natur, med lövskog, rinnande vatten, 
våtmarker och öppna gräsmarker. Minst 7 fladdermusarter har påträffats, bland annat 
brunlångöra, som är mycket ovanlig i tätortsnära områden, och barbastell, som enligt rödlistan är 
en starkt hotad art i Sverige. Skogsbacken har också ett rikt fågelliv med cirka fyrtio häckande 
arter. De ovanliga arterna strömstare och kungsfiskare ses ibland övervintra längs Välabäcken. 
Båda arterna är bundna till rinnande vatten och är skickliga dykare. Till de allmänt förekommande 
arterna hör ringduva, koltrast och diverse sångare och trastfåglar. 
Nästan 190 olika växter har hittats i reservatet. Bland dessa kan den mycket ovanliga orkidéen 
majnycklar nämnas. De lokalt sällsynta arterna vårklynne och ängsnycklar har också noterats. De 
vanliga vattenväxterna bredkaveldun och svärdslilja förekommer rikligt i vissa delar av området. 
Cirka sjuttio olika arter av lavar och sjuttio olika arter av mossor har hittats i Skogsbacken. Många 
mossor trivs i de fuktiga naturmiljöerna längs Välabäcken, däribland den rödlistade 
murlansmossan. 
Skogsbacken är ett lättillgängligt och omtyckt friluftslivsområde. 

Naturvärden (Värderingsgrunder) 

• Rödlistad art 
• Hålträd, död ved och lågor 
• Gamla träd och buskar 
• Brynvegetation 
• Naturligt vatten 
• Spridningskorridor 
• Utvecklings-/restaureringspotential 
• Tillgänglighet, rekreation 
• Tätortsnära 

Naturtyper (prioriterade* / typiska) 

Ädellövskog, sumpskog, vattendrag. 

Arter (rödlistade*, ansvar**/ typiska) 

Barbastell**, pipistrell*, brunlångöra, nordfladdermus, större brunfladdermus, vattenfladdermus, 
ål*, gulsparv*, lökgroda**, lövgroda, större vattensalamander*, backsilja*, majnycklar*, 
ängsnycklar, murlansmossa*. 

Skyddsstatus  

Hela området är naturreservat. 
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28. Kristinehov och Borstakärrs våtmarker 

Ett vackert och till stora delar lättillgängligt naturområde med stor biologisk 
mångfald. 

Områdesbeskrivning 

Borstakärrs våtmarker är ett relativt nyanlagt (2005-2006) våtmarksområde som numera ingår i 
Kristinehovs Ekopark. På grund av omfattande utdikningar under 1800-talet och början av 1900-
talet har våtmarker blivit förhållandevis ovanliga, och området är därför extra värdefullt för den 
biologiska mångfalden. Stora öppna vattenspeglar, stundtals översvämmade betesmarker, 
vattendrag och sumpiga skogar har på kort tid skapat livsrum för en mängd djur och växter. Cirka 
320 olika växter har hittats vid olika inventeringar. Vanlig groda, åkergroda, lövgroda och vanlig 
padda etablerade sig snabbt i området. Havsörn, kungsörn och fiskgjuse ses då och då, medan 
svart stork och flodsångare är mera sällsynta gäster. Området har också blivit en av Skånes 
artrikaste fladdermuslokaler med både vanliga och hotade arter. 
Området runt Kristinehov är bitvis kuperat och omväxlande. I söder finns ett flertal våtmarker, 
dammar och sumpskogar i förekommande sänkor. Omgivande skogar är till stor del planterade 
barr- och lövskogar. 
Kristinehovs ekopark är lättillgänglig med informationscenter, tillgänglighetsanpassade 
promenadstigar och längre vandringsleder. I Borstakärr finns en spång som leder ut till en ö med 
en plattform för fågelskådning.  

Naturvärden (Värderingsgrunder) 

• Rödlistad art 
• Nyckelbiotop, sumpskog (Skogsstyrelsen) 
• Naturbetesmark (Jordbruksverket) 
• Hålträd, död ved och lågor 
• Gamla träd och buskar 
• Brynvegetation 
• Naturligt vatten 
• Spridningskorridor 
• Utvecklings-/restaureringspotential 
• Tillgänglighet, rekreation 
• Ostördhet  
• Kulturella och/eller geologiska värden 

Naturtyper (prioriterade* / typiska) 

6410 Fuktängar, ädellövskog, sumpskog, vattendrag, våtmarker och dammar. 

Arter (rödlistade*, ansvar**/ typiska) 

Röd glada**, barbastell**, fransfladdermus*, sydfladdermus*, pipistrell*, ål*, gröngöling*, 
buskskvätta*, gulsparv*, kungsfågel*, skogsduva, sångsvan, trana, långbensgroda*, lövgroda, 
större vattensalamander*, desmeknopp*, gullviva, majviva*, samt ett stort antal sällsynta 
och/eller rödlistade lavar, mossor och svampar. 

Skyddsstatus  

Området saknar formellt skydd. 
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29. Tosterup – Munka Tågarp 

En oas i det intensivt odlade jordbrukslandskapet. Värdefulla skogs- och 
vattenmiljöer ger möjligheter till överlevnad och spridning för många missgynnade 
arter. 

Områdesbeskrivning 

Runt slottet i Tosterup finns flera värdefulla skogspartier. Skogen söder om slottet är landets 
sydligaste skogsområde med mycket lång skoglig kontinuitet. Flera känsliga lavarter har hittats i 
skogen. Bok är det dominerande trädslaget, men här finns även en del äldre ekar i brynzonerna. 
Väster om slottet ligger ett större vatten och en bäckravin med en del äldre träd. 

Naturvärden (Värderingsgrunder) 

• Rödlistad art 
• Naturvärde (Skogsstyrelsen) 
• Gamla träd och buskar 
• Brynvegetation 
• Naturligt vatten 
• Spridningskorridor 
• Utvecklings-/restaureringspotential 
• Kulturella och/eller geologiska värden 

Naturtyper (prioriterade* / typiska) 

Vattendrag, ädellövskog. 

Arter (rödlistade*, ansvar**/ typiska) 

Pipistrell*, gulsparv*, fläcklungört**, desmeknopp*, hålnunneört*, kärrjohannesört*, 

Skyddsstatus  

Området saknar formellt skydd. 
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30. Bontofta  

Ett av flera avsides belägna och ofta förbisedda naturområden i kommunens 
nordligare ”tassemarker”. 

Områdesbeskrivning 

Området är varierat med omväxlande naturbetesmarker och skogspartier. I betesmarkerna finns 
en del solitära träd och buskar, samt några småvatten där bland annat lövgroda leker på våren. 
Marken är överlag stenig och relativt opåverkad av gödselmedel, vilket bidragit till en rik och 
speciell flora. I områdets södra del finns en bokskog som kallas Bontoftaplanteringen. 
Skogspartiet är en viktig sommaruppehållsplats för områdets lövgrodor.  

Naturvärden (Värderingsgrunder) 

• Rödlistad art 
• Naturbetesmark (Jordbruksverket) 
• Prioriterad naturtyp (Natura 2000) 
• Gamla träd och buskar 
• Brynvegetation 
• Naturligt vatten 
• Spridningskorridor 
• Utvecklings-/restaureringspotential 
• Småskalighet 
• Ostördhet  
• Kulturella och/eller geologiska värden 

Naturtyper (prioriterade* / typiska) 

4030 Torra hedar, 5130 Enbuskmarker, 6230 Stagg-gräsmarker*, 6270 Silikatgräsmarker*, 6410 
Fuktängar, 9070 Trädklädd betesmark. 

Arter (rödlistade*, ansvar**/ typiska) 

Större vattensalamander*, lövgroda, desmeknopp*, Sankt Pers nycklar, ängsnycklar. 

Skyddsstatus  

Området saknar formellt skydd. 
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Vattendragen 

Vattendragen i Tomelilla kommun beskrivs nedan med utgångspunkt från texter på berörda 
vattenråds hemsidor. Vissa naturvärden kopplade till vattendrag utpekas också i beskrivningarna 
av ”Områden med höga naturvärden”. 

Nybroån 

Nybroån är sydkustens största vattendrag och en av Sveriges mest produktiva åar för 
havsvandrande öring. Nybroån är ett vattendrag med många namn från källorna till havet. Högst 
uppe i systemet är källflödena Trydeån och Fyleån som rinner ihop mellan Ystads och Tomelilla 
kommun. Fyleån övergår till Nybroån först när Örupsån flyter samman med huvudfåran och 
mynnar sedan i Östersjön vid badorten Nybrostrand. Det totala avrinningsområdet är runt 316 
km² där huvudfåran är 10 km lång. Inklusive biflöden har vattendraget en total längd på över 40 
km. 

 

Fyleån rinner genom Fyledalen, där områdets enda skogsområde ligger. Delsträckor av Fyleån 
restaurerades mellan 2012 och 2016 inom ett LIFE-projekt. Syftet med projektet UC4LIFE var 
att förbättra vattenmiljöerna för bland annat målarmussla. Unio crassus, den tjockskaliga 
målarmusslan, är Sveriges mest hotade sötvattenmussla och fanns en gång i tiden i vattendraget. 

Förekommande fiskarter i Nybroån är förutom öring även abborre, gädda och regnbåge. Sträckan 
från havet och två kilometer upp har varit är fiskevatten sedan lång tid. Redan 1949 bildades en 
lokal förening för att jobba med biotop- och fiskevård samt förvaltning av fisket i Nybroån. 
Ystadortens fiskevårds- och sportfiskeförening har sedan dess genomfört insatser för 
vattendraget. 

 

5 km från Nybroåns mynning, vid det numera nedlagda sockerbruket, fanns en dammbyggnad 
som sträckte sig tvärs över Nybroån. Efter sockerbrukets nedläggning blev denna obehövlig, och 
2012 bestämdes att den skulle rivas. Samtidigt fanns det ur ett miljöövervakningsperspektiv en 
önskan att kunna räkna och övervaka den vandrande fisken i Nybroån. 

Under 2012 och 2013 har Fiskevårdsteknik på uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne projekterat och 
genomfört utrivningen av den befintliga dammbyggnaden. I samband med arbetet anlades en ny 
självreglerande dammbyggnad med en ny fiskväg samt en kontrollstation för automatisk räkning 
av upp- och nedvandrande fisk. 

Julebodaån 

Julebodaån omges av natursköna marker med böljande betesmarker och ädellövskog. Den stora 
fallhöjden tillsammans med god beskuggning gör att ån hyser mycket sällsynta vattenlevande 
smådjur och varje år vandrar stora mängder havsöring upp i ån för att leka. 

 

Åns avrinningsområde sträcker sig över fyra kommuner, Hörby, Kristianstad, Simrishamn och 
Tomelilla. Avrinningsområdet mynnar så småningom i Hanöbukten strax öster om Maglehem. 

Kallt vatten, rena bottnar och god tillgång på föda gör att det finns gott om både stationär och 
havsvandrande öring i ån. Julebodaån har en stor andel strömvattensträckor och goda lekbottnar 
och är därmed, liksom flera andra åar i regionen, ett viktigt vattendrag för återväxt av såväl 
havsvandrande som stationär öring. Andra fiskskarter är stensimpa, nejonöga och ål. Stensimpa 
är en art som kräver rent, syrerikt vatten och är en karaktärsart för de östskånska åarna. Enligt 
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uppgifter från 60-talet fanns även elritsa i de övre delarna, men den har på senare år inte 
återfunnits vid provfiskning. 

 

Julebodaåns bottenlevande smådjur är känsliga för föroreningar. De sällsynta natt- och 
bäckländorna Ecclisopteryx dalecarlica, Odontocerum albicorne och Capnopsis schilleri finns i 
ån. 

 

Forsärla och strömstare är vattenanknutna fågelarter som kräver strömmande vatten och har 
höga miljökrav. Strömstaren förekommer mest vintertid men enstaka par har häckat vid ån 
enstaka milda vintrar. Forsärlan häckar ofta i anslutning till gamla kulturrester som kvarnar och 
stenbroar. 

Verkeån 

Verkeån, med många strömmande partier och slingrande lopp, hyser ett mycket rikt djurliv. Ån 
omges till stor del av skogsmark och har en mängd mindre biflöden. 

 

I Verkaån är öringen och stensimpan de två dominerande fiskarterna. Den stationära 
öringpopulationen uppströms och den havsvandrande öringstammen nedströms Hallamölla är 
välstuderade och förekommer i flera vetenskapliga undersökningar. 

 

I bottenfaunan har sex olika arter påträffats som bedöms som sällsynta och hotade enligt 
Artdatabanken. Dessa är bäcksländorna Brachyptera baueri, och Capnia nigra, nattsländan 
Odontocerum dalecarlica, skalbaggen Riolus cupreus och möjligen ett fynd av den i Sverige 
mycket ovanliga dagsländearten Baetis gamellus. 

 

Forsärla, strömstare och kungsfiskare häckar vid olika platser i ån. 

Tommarpsån 

Tommarpsån slingrar sig till största delen igenom ett böljande jordbrukslandskap. Ån är mycket 
näringsrik, men trots det ett av Skånes öringtätaste vattendrag.  I ån finns också ett antal andra 
fiskarter, till exempel stensimpa som är en utpräglad renvattenart, och elritsa som är känslig för 
försurning. 

 

Längst uppströms i Tommarpsån, till största delen inom Tomelilla kommun, finns på en del 
ställen en värdefull bottenfauna. Här har man bland annat funnit arter som tjockskalig 
målarmussla, nattsländan Ecclisopteryx dalecarlica och skalbaggen Brychius elevatus. I övrigt är 
bottenfaunan till stora delar påverkad av jordbruksdrift och exempelvis bäcksländor saknas på 
flera lokaler. 

Kävlingeån 

Kävlingeåns avrinningsområde ligger centralt i södra Skåne och breder ut sig över totalt 1200 
km². Större sjöar är Vombsjön, Krankesjön, Ellestadssjön, Snogeholmssjön och Sövdesjön. 
Större biflöden är Bråån i norr, Klingavälsån i söder och Björkaån i öster. Den senare byter namn 
uppströms och övergår i Åsumsån, Tolångaån, Vollsjöån och Sniberupsbäcken. Kävlingeåns 
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nedre lopp, mellan Löddeköpinge och havet, kallas Lödde å. Endast 51 km², eller omkring 4% av 
Kävlingeåns avrinningsområde tillhör Tomelilla kommun. 

 

Lagar, förordningar och åtaganden 

 

Internationella åtaganden 

Konventionen om biologisk mångfald, Rio de Janeiro 1992, syftar i huvudsak till att den 
biologiska mångfalden ska bevaras genom skydd och ett hållbart utnyttjande av naturresurserna. 

 

Fågeldirektivet, Rådets direktiv 79/409/EEG från 1979 om bevarande av vilda fåglar, innehåller 
regler till skydd för samtliga naturligt förekommande och vilt levande fågelarter inom EU, totalt 
200 fågelarter. Skyddet gäller för såväl fåglarna som deras ägg, reden och boplatser. 

 

Habitatdirektivet, Rådets direktiv 92/43EEG från 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda 
djur och växter, kompletterar fågeldirektivet och omfattar både djur och växter. I inledningen till 
direktivet framhålls att en ständig försämring av livsmiljöer pågår på medlemsstaternas europeiska 
territorium och att ett antal vilda arter är allvarligt hotade. De hotade livsmiljöerna och arterna 
utgör en del av gemenskapens naturliga arv. Hoten mot dem är ofta av gränsöverskridande 
karaktär. Därför är det nödvändigt att vidta åtgärder på gemenskapsnivå för att bevara dem. 

 

Enligt direktivet ska medlemsländerna vidta åtgärder för att bibehålla eller återuppbygga en god 
bevarandestatus i fråga om naturliga livsmiljöer för vilda levande djur och växter som har 
betydelse för gemenskapen. Det innebär att förutsättningen för att djuren och växterna ska kunna 
bevaras i sina naturliga levnadsmiljöer ska upprätthållas. I direktivets bilaga 1 listas över 170 olika 
naturtyper, varav 88 finns i Sverige. I artskyddsförordningens bilaga 1 finns alla de djur- och 
växtarter uppräknade som finns i direktivets bilaga 4, det vill säga som är av gemenskapsintresse 
och kräver noggrant skydd. 

 

Sveriges åtaganden enligt fågel- och habitatdirektiven har genomförts dels genom bestämmelser 
om fredande av vilt och fisk i jakt- och fiskelagstiftningarna, dels – och huvudsakligen – genom 
att direktivens artiklar har införlivats i artskyddsförordningen. 

 

En av EU:s viktigaste åtgärder för att bevara biologisk mångfald är skapandet av Natura 2000. 

Natura 2000 har tillkommit med stöd av Fågeldirektivet och Habitatdirektivet. Direktiven kräver 
bland annat att medlemsländerna ska skapa ett nätverk av skyddade områden med de listade 
naturtyperna och arterna. Dessa områden utgör tillsammans nätverket Natura 2000. 

 

Direktiven binder medlemsstaterna till ett visst mål eller resultat, men staterna får själva välja hur 
målen ska uppnås, det vill säga välja form och metod för arbetet med att nå målen. Syftet med 
direktiven är att bidra till att bevara den biologiska mångfalden inom EU.   

 

”Rödlistor” är ett sätt att kartlägga arter som är utrotningshotade, riskerar att bli utrotningshotade 
eller på något sätt är missgynnade och kan användas som en indikator på drastiska negativa 
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förändringar för en art, antingen i utbredning eller i faktiskt antal. Metoden används såväl 
nationellt som internationellt. 

En rödlista är alltså en förteckning över de arter som löper risk att försvinna från det område 
som listan avser, till exempel inom ett land. Naturvårdsverket har fastställt förteckningen 
”Rödlistade arter i Sverige 2005”. Listan grupperar arter i ett system med sex kategorier för olika 
grad av sällsynthet och risk för utdöende: 

 

Försvunnen (RE) 

Akut hotad (CR) 

Starkt hotad (EN) 

Sårbar (VU) 

Missgynnad (NT) 

Livskraftig (LC). Arter i denna kategori rödlistas inte. 

 

Att det finns rödlistade arter är ett viktigt kriterium vid  beslut om skydd för naturområden. 
Naturvårdsverket har också utarbetat åtgärdsprogram för vissa av de akut hotade, starkt hotade 
eller sårbara arterna. 

 

EU:s ramdirektiv för vatten. EU antog år 2000 ”ramdirektivet för vatten” för skydd och 
förvaltning av unionens vattentillgångar. De europeiska vattnen ska kartläggas och karakteriseras. 
För varje vattendistrikt ska ett åtgärdsprogram och en förvaltningsplan antas. Syftet är främst att 
förhindra en försämring och uppnå en god kemisk och ekologisk status för alla 
ytvattenförekomster. En god vattenstatus ska uppnås år 2015. 

 

Miljöbalken 

Den 1 januari 1999 trädde en ny miljölagstiftning i kraft. Miljöbalken (1998:808) är 
en sammanslagning av ett 15-tal olika lagar på miljöområdet och skall ge ett mer 
samordnat grepp på miljölagstiftningen. Nedan redovisas övergripande de sex 
kapitel som är mest relevanta för naturvården. Efter kapitel 7 och 8 redovisas också 
deras tillhörande förordningars betydelse. 
 

Kap 1. Miljöbalkens mål och bestämmelser 

I 1 § definieras hur miljöbalken skall tillämpas: 

Miljöbalken skall tillämpas så att: 

1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter 

2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas 

3. den biologiska mångfalden bevaras 

4. en god hushållning av mark, vatten och fysisk miljö tryggas 

5. återanvändning och återvinning främjas så att ett kretslopp uppnås. 
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Kap 2. Allmänna hänsynsregler 

De allmänna hänsynsreglerna tar bland annat upp kravet på att verksamhetsutövaren skall skaffa 
sig den kunskap som behövs för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller 
olägenhet. I 4 § 1 st tas lokaliseringen av verksamheter upp. En sådan plats skall väljas som är 
lämplig med hänsyn till 1 kap. 1 § (se ovan) 3 kap. och 4 kap. 

 

Kap 3. Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden 

Bestämmelserna i kapitlet skall främja väl genomtänkta avvägningar mellan olika önskemål att 
utnyttja marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt. 

 

1 § Mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest 
lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde skall ges 
sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. 2 § Stora mark- och 
vattenområden som inte alls eller endast obetydligt är påverkade av exploateringsföretag eller 
andra ingrepp i miljön skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt påverka 
områdenas karaktär. 3 § Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk 
synpunkt skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön. 

 

Kapitel 3 ger även skydd åt brukningsvärd jordbruks- och skogsmark. Områden som innehåller 
värdefulla ämnen och mineral skall också skyddas mot ”åtgärder som påtagligt försvårar 
utvinningen av dessa”. 

 

Kap 4. Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten för vissa områden i landet 

Kapitlet behandlar de områden i landet som i sin helhet anses vara av riksintresse på grund av 
sina natur- och kulturvärden. Inom områdena skall natur- och kulturvärdena ges företräde när 
andra konkurrerande anspråk prövas. Vid prövning beaktar man hela det geografiska områdets 
samlade natur- och kulturvärden. 

Kap 7. Skydd av områden 

Kapitel 7 överensstämmer i stora drag med naturvårdslagen (NVL). Kapitlet tar upp den 
enskildes ansvar i förhållande till allemansrätten Bestämmelser om nationalparker, naturreservat, 
biotopskyddsområde, växt- och djurskyddsområde, strandskyddsområde samt marinvetenskaplig 

forskning behandlas. Det centrala ansvaret för områdesskydd ligger hos naturvårdsverket. Inom 
länet är länsstyrelsen ansvarig medan kommunerna är ansvarig för det områdesskydd den 
förordnat om. 

 

Nationalparker (2-3 §§) 

Nationalparker utgör oftast större sammanhängande områden som i första hand skall tillgodose 
hänsyn till naturmiljön. De är statlig ägda och staten kan tillgripa expropriation för ändamålet. 

 

Naturreservat (4-8 §§) 
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Naturreservat kan bildas av länsstyrelse och  kommun i syfte att ”bevara biologisk mångfald, 
vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftslivet”. Till 
skillnad mot nationalparker kan enskilda eller kommunen vara markägare. 

 

Biotopskyddsområde (11 §) 

”Mindre mark- eller vattenområden som utgör livsmiljöer för hotade djur- eller växtarter eller 
som är särskilt skyddsvärda får av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer 
förklaras som biotopskyddsområde”. Vilka områden som avses finns beskrivet i ”Förordningen 
om områdesskydd enligt miljöbalken” (se nedan). Det finns anledning att citera texten till 
förordningen då ett flertal av dessa miljöer finns i jordbrukslandskapet. 

 

Djur- och växtskyddsområde (12 §) 

Denna paragraf ger länsstyrelsen eller kommun rätt att via föreskrifter reglera jakt och 
allmänhetens tillträde i ett visst område för att skydda en hotad växt eller djurart. De mest kända 
områdena i Sverige rör fågelskyddsområden på exempelvis öar. 

 

Strandskyddsområde (13-18 §§) 

Syftet med strandskyddet är att säkra tillgängligheten för allmänhetens friluftsliv och att trygga 
goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. Strandskydd gäller generellt en sträcka 
från vattenlinjen och 100 meter upp på land och råder vid hav, insjöar och vattendrag. I vissa fall 
kan skyddet utökas till att gälla upp till 300 meter ifrån vattenbrynet. Paragraferna beskriver vilka 
regler och undantag som finns och i vilka fall dispens kan fås. 

 

Förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken 

5 § Biotoper med generellt skydd. 

Följande biotoper har ett generellt skydd och ligger under länsstyrelsens ansvar: 

 

1. Alléer 

Lövträd planterade i en enkel eller dubbel rad som består av minst fem träd längs en väg eller i ett 
i övrigt öppet landskap. Träden skall till övervägande del utgöras av vuxna träd. 

 

2. Källor med omgiven våtmark 

Områden i terräng där grundvatten koncentrerat strömmar ut och där den våtmark som 
uppkommer till följd av det utströmmande vattnet högst uppgår till ett hektar. 

 

3. Odlingsrösen i jordbruksmark 

På eller i anslutning till jordbruksmark upplagda ansamlingar av stenar med ursprung i 
jordbruksdriften, så väl gamla som nya. 

 

4. Pilevallar 

Hamlade pilar i rad bestående av minst fem träd med ett inbördes avstånd av högst 100 meter i 
en i övrigt öppen jordbruksmark eller invid en väg där marken mellan pilträden är plan eller 
upphöjd till en vall, eller av tre träd, om vallen är väl utbildad, mer än 0.5 meter hög och två 
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meter bred. Biotopen omfattar trädradens längd med den bredd den vidaste trädkronans 
projektion på marken utgör. Om vallen är bredare är trädkronans projektion på marken omfattar 
biotopen vallen i sin helhet. 

 

5. Småvatten och våtmarker i jordbruksmark 

Småvatten och våtmarker med en areal av högst ett hektar i jordbruksmark, som ständigt håller 
ytvatten eller en fuktig markyta såsom kärr, gölar, vätar, översilningsmarker, kallkällor, 
märgelgravar, öppna diken och dammar. Arealbegränsningen avser inte linjära element som 
öppna diken. Dammar anlagda för bevattningsändamål innefattas inte i denna biotop, även om 
sådana dammar kan utformas så att de tillför naturvärden. Vid tillfällig uttorkad mark avläses om 
markytan normalt är fuktig med hjälp av förekomsten av fuktighetsälskande vegetation. Är sådan 
vegetation vanligt förekommande är markytan normalt fuktig. 

 

6. Stenmurar i jordbruksmark 

Uppbyggnader av sammanpassade, på varandra lagda stenar, som har en tydlig, långsträckt 
utformning i naturen. 

 

7. Åkerholmar 

Holmar av natur- eller kulturmark med en areal av högst 0.5 hektar som omges av åkermark eller 
kultiverad betesmark. 

6 § Biotoper som avgränsas av Skogsstyrelsen 

Följande biotoper, belägna på skogsmark, kan skyddas med stöd av 6 §. Skyddet gäller först efter 
det att skogsvårdsstyrelsen beslutat om avgränsning av biotopskyddsområdet. Skogsstyrelsen 
ansvarar för skyddet och vården av dessa biotoper. De skyddade områdena kan uppgå till ca 20 
ha, men är oftast inte större än 2-8 ha. 

 

• Brandfält 

• Lövbrännor 

• Äldre naturskogsartade skogar 

• Örtrika allundar 

• Ravinskogar 

• Mindre vattendrag och småvatten med omgivande mark 

• Örtrika sumpskogar 

• Äldre sandskogar 

• Äldre betespräglad skog 

• Kalkmarksskogar 

• Rik- och kalkkärr 

• Alkärr 

• Hassellundar och hasselrika skogar 

• Källor med omgivande våtmarker 

• Myrholmar 

• Ras- eller bergbranter 

• Mark med mycket gamla träd 
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• Strand- eller svämskogar 

7 § Biotoper som avgränsas av länsstyrelsen 

Följande biotoper, belägna på jordbruksmark eller mark som inte omfattas av skogsvårdslagen, 
kan skyddas med stöd av 7§. Skyddet gäller först efter det att länsstyrelsen beslutat om 
avgränsning av biotopskyddsområdet. Länsstyrelsen ansvarar för skyddet och vården av dessa 
biotoper. De skyddade områdena uppgår till högst fem hektar vardera. För naturliga bäckfåror 
finns dock ingen storleksgräns. 

 

• Rik- och kalkkärr i jordbruksmark 

• Ängar och naturbetesmarker 

• Naturliga bäckfåror på mark som inte omfattas av skogsvårdslagen 

• Ras- eller bergbranter på mark som inte omfattas av skogsvårdslagen 

 

Kap 8. Särskilda bestämmelser om skydd för djur- och växtarter 

Kapitlet innehåller bestämmelser om skydd för djurarter och skydd för växtarter (fridlysningar). 
Även utsättning av djur- och växtarter regleras. Skydden kan gälla arter som kan komma att 
försvinna eller utsättas för plundring eller om det krävs för att uppfylla Sveriges internationella 
åtaganden. 

 

Artskyddsförordningen (2007:845) 

Artskyddsförordningen ”innehåller bestämmelser om fångst, dödande, tagande i naturen, handel 
och andra åtgärder med exemplar av djur- och växtarter som behöver skydd eller kan utgöra hot 
mot levande exemplar av sådana arter.” 

 

I bilagan till artskyddsförordningen finns de arter som kräver noggrant skydd enligt 
habitatdirektivet. 

 

Arterna har i bilagan markerats med ett N eller n. Under kapitlet fridlysning finns 
bestämmelserna för dessa arter. 

 

1 a §: I fråga om vilda fåglar och i fråga om sådana vilt levande djurarter som i bilagan till denna 
förordning har markerats med N eller n är det förbjudet att 

 

1. avsiktligt fånga eller döda djur 

2. avsiktligt störa djur, särskilt under djurens parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och 
flyttningsperioder 

3. avsiktligt förstöra eller samla in ägg i naturen 

4. skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser. Förbudet gäller alla 
levnadsstadier hos djuren. Artskyddförordningen gäller överallt vilket innebär att bestämmelserna 
skall tillämpas även inom detaljplanelagda områden. 
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Flera av de arter som är spridda i Tomelilla kommun är skyddade enligt ovan nämnda 
fridlysningsbestämmelser, bland annat de flesta grod- och kräldjuren, alla fladdermusarterna samt 
en del växter, mollusker och insekter. Att exploatera, eller på annat sätt göra ingrepp i områden 
med fridlysta arter, kräver dispens från Länsstyrelsen. 

Naturminne 

Kommun eller länsstyrelsen får förklara ett särpräglat naturföremål som naturminne om det 
behöver skyddas eller vårdas särskilt. Naturminnet kan även innefatta ett område på marken om 
det behövs för att bevara naturföremålet. Jätteträd är ett exempel på ett naturföremål som kan  
förklaras som naturminne. För naturminnen gäller samma lagstiftning som för naturreservat. 

 

Landskapsbildsskydd 

Landskapsbildsskydd är gammal skyddsform för landskapsbilden och stöds av naturvårdslagens 
19 § i dess lydelse före den 1 januari 1975. Skyddet gäller först och främst den visuella 
upplevelsevärdena och kommer successivt att ersättas med annan lagstiftning. Bestämmelser 
gäller dock fortfarande. Landskapsbildsskyddet reglerar inte skogsbruk och jordbruk utan framför 
allt bebyggelse, vägar eller andra anläggningar som kan påverka landskapsbilden negativt. 

Lag om kulturminnen (SFS 1998:950) m.m. 

Fornlämningar är skyddade genom bestämmelser i 2 kap  
i denna lag. Det är förbjudet att utan tillstånd ta bort, gräva ut, täcka över eller på annat sätt ändra 
eller skada en fornlämning eller dess fornlämningsområde (området runt en fornlämning är också 
skyddat). Kulturminneslagen är en bevarandelag, vilket innebär att fornlämningar ska bevaras för 
framtiden. 

 

Länsstyrelsen är tillsyns- och tillståndsmyndighet för länets fornlämningar och beslutande i allt 
som rör dessa. Markförändrande åtgärder inom en fornlämning eller ett fornlämningsområde 
kräver alltid Länsstyrelsens tillstånd. 

 

Olika naturvärden sammanfaller inte sällan med fornlämningar och fornlämningsområden. 
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Del 3. Artöversikter 

Artöversikterna omfattar 

• Trädrapporten 

• Ansvarsarter som förekommer i kommunen 

• Ett urval av invasiva främmande arter som redan finns eller kan förväntas förekomma i 
kommunen i en nära framtid 

Syftet med översikterna är att sprida kunskap om arterna, hur de ser ut och var du kan förvänta 
dig att hitta dem. 
 
Trädrapporten tar upp trädens värden i Tomelilla, bland annat som landskapselement, funktioner 
i det ekologiska systemet och kretsloppet samt de ekosystemtjänster som träden bidrar med. 
 
Trädrapporten ska primärt fungera som en vägledning kring förvaltningen av kommunens träd. 
Trädrapporten ska vara användbar för såväl politiker som tjänstemän likväl som det kan nyttjas 
som ett faktaunderlag av privatpersoner. 
  

Trädrapport 

Träden är ett viktigt landskapselement som besitter många olika värden. Till exempel kan träden 
kallas för stadens lungor eftersom de renar luften genom att de tar upp koldioxid och avger syre. 
Träden bidrar också till lokalt omhändertagande av dagvatten och är en livsviktig biotop för 
många arter. Utöver detta bidrar träden till många fler ekosystemtjänster än ovan nämnda. Trots 
trädens höga värden hotas de ständigt av nedtagning till följd av framförallt uppståndna 
intressekonflikter men de hotas också utav biologiska åkommor i form av sjukdomar som t.ex. 
Almsjukan och Askskottsjukan.  

 
För att bygga framtidens samhälle med ett hälsosamt trädbestånd krävs en trädrapport som 
genererar i ställningstaganden kring träd. Detta för att inte riskera att träd tas ner i onödan samt 
för att säkerställa ett trädbestånd utan generationsglapp i framtiden. 

 
Trädrapporten ska primärt fungera som en vägledning kring förvaltningen av kommunens träd. 
Trädrapporten ska vara användbar för såväl politiker som tjänstemän likväl som det kan nyttjas 
som ett faktaunderlag av privatpersoner. 

 

Vilka träd berör trädrapporten? 

Trädrapporten rör främst solitära träd i Tomelilla kommun, både i tätorterna och på landsbygden. 
Trädrapporten berör träd såväl på kommunalt ägd mark som privat och statligt ägd mark. Med 
solitära träd menas parkträd, gatuträd, alléer, trädrader, trädkransar, solitärer i betesmarker eller i 
odlingslandskapet. Trädrapporten berör därmed inte skog eller större trädbestånd utan dessa 
omfattas i stället utav skogsbruksplaner alternativt kommunens skötselplan. 

Definition av ett träd 

Ett träd definieras som en vedartad växt, en s.k. lignos. Att definiera ett träd kan i vissa fall vara 
svårt och ytterst subjektivt. Trädrapporten för Tomelilla kommun utgår från definieringen att 
träd är lignoser som tolkas som träd av gemene man. 
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1. Allmän del 

Den allmänna delen behandlar träd oavsett markägare. 
 

Historia 

Träden har under många århundraden spelat en viktig roll i människans vardag. Förr användes 
träd i stor utsträckning inom hushållningen. Människan tog tillvara på det mesta utav trädet. Bär, 
frukt och nötter samlades in för att säkra upp matförrådet. Grenar och stam användes till 
brännvirke, byggvirke och stängselflätning. Lövtäkten användes till boskapsfoder om vintern när 
boskapen inte gick på bete. På många gårdar planterades även så kallade vårdträd in centralt 
framför boningshuset. Dessa träd ansågs ha en magisk kraft och skulle generera i skydd, välfärd 
och välgång för de som bodde på gården. Vårdträden planterades oftast in i samband med en stor 
händelse t.ex. ett bröllop eller när ett barn kom till världen. 
 
För godsägarna blev träden under 1600-talet även en statussymbol. Godsägarnas höga status 
symboliserades genom att raka alléer utmed infartsvägar till godset planterades. Först på 1900-
talet blev det vanligt med alléer utmed allmänna vägar för att fungera som vägvisare och 
vindskydd vid besvärliga väderförhållanden. 
 
I det skånska slättlandskapet tillhör pilerader en del av landskapsbilden. Dessa pilerader 
planterades främst in under 1700-1800 talet då det rådde akut trädbrist i de södra delarna av 
Skåne. Det var även vanligt att pilerader planterades in som avgränsning mellan ägor i samband 
med skiftesreformerna. Många utav dessa pilerader försvann senare under 1900-talets 
rationalisering av jordbruket. 
 
Även stora solitära träd är en del av den skånska landskapsbilden. Dessa jätteträd vittnar om en 
tidigare hävd av marken runt omkring. Framförallt ekarna har en speciell historia eftersom de 
togs i anspråk av staten redan på Gustav Vasas tid (1523-1560). Detta innebar att bönderna inte 
fick hugga ner några ekar på sin mark eftersom de eventuellt kunde komma att behövas som 
byggvirke till skepp. Skåne var inte svenskt under Gustav Vasas tid, men blev ändå så småningom 
drabbat av detta förbud, eftersom anspråket låg kvar ända fram till 1875. Många bönder valde då 
att avverka sina ekar eftersom det inte var särskilt gynnsamt att ha växandes på sin mark. De stora 
kronorna skuggade ut grödorna och ekarna var inte heller lämpade för lövtäkt. 
 
Träd i tätortsmiljö har troligtvis planterats in främst av estetiska skäl och för möjligheten till 
rekreation och sociala möjligheter. I Sverige tror man att träd som stadsbyggnadselement tillkom 
under senare delen av 1600-talet och början av 1700-talet. I varmare länder har träden planterats 
in i städerna långt tidigare för att ge skugga och fungera som vägvisare.  
 
För Tomelilla tätort går det att konstatera att majoriteten av trädplanteringarna på framförallt den 
kommunala marken kom till under 1920-talet, tack var en donation från en Tomelilla –bo som 
hade visionen om Tomelilla som en grön by. När träden i byarna runt om i Tomelilla kommun 
har planterats är svårt att avgöra. Det går däremot att konstatera att det runt kyrkorna generellt 
sett sedan mitten av 1700-talet funnits en trädkrans för att skilja vigd jord från ovigd jord.  
 
Järnvägen har troligen också haft en stor inverkan gällande trädplanteringar och planteringar 
överhuvudtaget. Utbyggnaden av järnvägar tog fart i mitten av 1800-talet och i samband med 
detta var det vanligt att anlägga en järnvägspark vid varje station. Järnvägsparkerna var ämnade 
för resenärer samt anhöriga som inväntade resenärer. I parken kunde de flanera runt under tiden 

159



  4(34) 

de väntade på tåget. Järnvägsparken hade också i uppgift att ”marknadsföra” byn med ett ståtligt 
intryck för resenären vilket skulle ge ett gott första intryck av byn eller staden. 

Träden som ett biologiskt kulturarv 

Kulturarv är ett brett begrepp som vittnar om tidigare generationers närvaro och levnadssätt, 
men kan också innefatta traditioner och värdefulla, ”orörda” naturmiljöer eller specifika genetiska 
egenskaper.   
 
Kulturarvet ligger i stor omfattning till grund för den landskapsbild vi har idag med åkerholmar, 
alléer, pilerader, hamlade träd, stengärden, gärdesgårdar m.m. Träd med tydliga tecken på hävd 
från tidigare generationer är framförallt de hamlade träden och de stubbskottsbrukade träden. 
Alléer och trädkransar behöver nödvändigtvis inte vara hävdade men visar ändå ett tydligt tecken 
på tidigare mänsklig närvaro.  
 
Gamla träd, oavsett om det hävdats eller inte, har oftast ett mycket högt naturvärde inte minst 
eftersom de oftast är grova, och inte sällan med håligheter i stammen. Just dessa egenskaper 
bildar en livsviktig biotop för många olika arter som t.ex. skalbaggar, insekter, svampar, lavar och 
mossor samt ibland även fladdermöss och fåglar. Även äldre träd utmed grusvägar hyser en 
speciell flora, framförallt en rik lavflora ofta med den rödlistade arten allélav. 
 
Antalet grova och gamla träd minskar allt mer vilket innebär att många av arterna som är 
beroende av just denna biotop också riskerar att försvinna. Torts att antalet gamla och grova träd 
stagnerar, är Sverige ändå ett av få länder i norra Europa som fortfarande har ett relativt stort 
bestånd kvar. 
 
För att förebygga att gamla och grova träd samt andra viktiga trädmiljöer försvinner så har 
Naturvårdsverket tagit fram ett åtgärdsprogram för ”Särskilt skyddsvärda träd i 
kulturlandskapet”.  
 
Träd och trädmiljöer som pekas ut i åtgärdsprogrammet som särskilt skyddsvärda är följande: 
 

• Jätteträd; träd grövre än 1 meter i diameter på smalaste stället under brösthöjd. 

• Mycket gamla träd; Gran, tall, ek och bok äldre än 200 år. Övriga trädslag äldre än 140 år. 

• Grova hålträd; Träd grövre än 40 cm i diameter i brösthöjd med utvecklad hålighet i 
huvudstam. 

• Grova och gamla ekar 

• Gårdsmiljöer 

• Parker och kyrkogårdar 

• Alléer och vägnära träd 

• Hamlade träd 
 
Äldre träd av t.ex. alm, ask, rönn oxel, asp och sälg uppfyller endast ibland kriterierna, men är en 
biologisk bristvara och normalt naturvärdesträd som bör sparas. 
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Trädens värden och ekosystemtjänster 

Förutom att det finns särskilt skyddsvärda träd så har träd generellt sett många olika värden vilka 
bidrar med många olika ekosystemtjänster. 
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Särskilt värdefulla träd i Tomelilla kommun 

Tomelilla kommun har ett varierat landskap från norr till söder. Generellt sett går det att säga att 
den södra delen av kommunen är trädfattigare än den norra delen. Trädfördelningen har i stort 
sett alltid sett ut så eftersom de södra delarna består av tung och näringsrik lerjord varför 
landskapet är präglat av rationell och storskalig odling. I de södra delarna av kommunen återfinns 
också flertalet gods och storgårdar, vilka äger eller ägde större delen av åkermarken. Det är dock 
tack vare godsen och kyrkorna i södra delen av kommunen som det finns träd i form av alléer, 
kyrkogårdar, slottsparker eller trädgårdar tillhörande godsen, storgårdarna och kyrkorna. I norra 
delarna av kommunen präglas landskapet av skogsbygd som har en lång kontinuitet. 
 
Enligt trädportalen, SLU, finns det 2292 särskilt värdefulla träd i Tomelilla kommun, varav 943 är 
ekar. Dock är inventeringen föråldrad och en ny behöver göras. Trädportalen behandlar både 
friska och döda stående och fallna träd. 
 

Hot mot träd 

Dagens samhälle är i konstant förändring och människans behov idag jämfört med för 100 år 
sedan skiljer sig markant. Detta har bland annat lett till annan markanvändning än tidigare vilket i 
förlängningen har påverkat träden och även den biologiska mångfalden, i de flesta fall negativt.  
 
Jätteträden och grova gamla ekar hotas av igenväxning där tidigare hävd har upphört. 
Igenväxningen påverkar jätteträdens samt de grova gamla ekarnas vitalitet, då det blir konkurrens 
om solljus. Pionjärträden konkurrerar ut de grova, vidkroniga träden vilket leder till en förkortad 
livslängd för dessa. Många vedlevande arter är dessutom beroende av solexponerade, grova 
stammar och missgynnas därför också av igenväxning.   
 
Ett annat hot mot träden är att de i allt större utsträckning avverkas träd i förtid och/eller i 
onödan. Dessa tillåts med andra ord inte att bli jätteträd eller mycket gamla träd. Detta påverkar 
den biologiska mångfalden på olika sätt, dels genom bristen på viktiga mikrobiotoper i form av 
mulm, grov död ved och grova hålträd, dels genom bristen på efterträdare. Det senare gör det 
svårt för arter knutna till dessa biotoper att förflytta sig och hitta nya boträd, eftersom avstånden 
så småningom blir långa. Avverkningarna skapar också ett generationsglapp i trädbeståndet vilket 
i sin tur leder till en sämre resiliens. 
 
Alléer och pilerader har minskat kraftigt i antal till följd av att vägar breddats och asfalterats i takt 
med en ökad trafikbelastning samt p.g.a. uppodling och rationalisering av jordbruket. Idag är 
både alléer och pilerader biotopskyddade, vilket innebär att det krävs dispens från Länsstyrelsen 
om de ska tas ner. Hotet mot alléerna och pileraderna är idag snarare deras ålder och stagnerande 
vitalitet samt generationsglappet i landskapet vilket bidrar till en brist på efterträdare i adult fas. 
 
I dagens hårdgjorda och expanderande tätorter finns allt mindre plats för träden. I tätorterna 
förekommer bland annat markompaktering, dåliga markförhållanden och skuggning från 
byggnader vilket gör det svårt för träden att fortleva. Utöver detta konkurrerar trädens behov av 
utrymme och vatten under jord med det omfattande ledningsnät samt marköverbyggnader som 
breder ut sig. Det händer att trädrötter letar sig in i framförallt vattenledningar för att komma åt 
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vatten vilket ofta leder till att trädet i slutändan tas bort. Även trafiken ställer till det för träden 
eftersom fordonen kräver allt större plats och vägarna breddas även inne i tätorterna. 
 
Det är framförallt i tätorterna som de flesta intressekonflikterna uppstår. För trånga 
markutrymmen, rotinträngningar i VA-ledningar, lyftning av markbeläggningar, löv, skuggning 
och råkbon är några av intressekonflikterna som ofta uppstår i tätortsmiljön vilka hotar trädens 
fortlevnad.  
 
Skador är också ett stort hot mot träden. Det finns två olika kategorier av skador på träd, 
mekaniska skador samt biologiska skador. 
 
Mekaniska skador kan uppstå vid olika typer av markarbeten men även på grund av påkörningar, 
felaktig beskärning, bortglömda uppbindningar, eller på grund av kompakterad mark. Vägsalt är 
också ett problem som varken tillhör de mekaniska eller biologiska skadorna varför den i detta 
dokument får höra till de mekaniska skadorna. 
 
Biologiska skador gäller sjukdomar, stormskador eller sekundära skador i form av rötangrepp från 
mekaniska skador. Även betesskador tillhör den här kategorin. 
 

2. Kommunägd mark 

 Träd i planerings- och byggprocesser 

För att säkerställa en god trädförvaltning på kommunägd mark krävs det en planering för träden 
även på sikt. Följande punkter bör förvaltningen arbeta med framöver: 
 
Skapa rutin vid planering 

I planeringsskedet för kommande detaljplaner, exploateringar och byggprocesser krävs det 
interaktion mellan olika aktörer varav minst en med god trädkunskap. Träden måste få rätt 
förutsättningar att kunna utvecklas på ett för arten typiskt sätt. Dvs att i planeringsskedet ska 
hänsyn tas till trädens framtida utveckling med tanke på kronutbredning, ljusbehov m.m. 
Inventeringar av träden ute på plats bör också göras utav trädkunnig person redan innan ett 
område pekas ut för exploatering eller byggnation. Visionen är att förvaltningen ska kunna upp 
nå en gemensam målbild för att förebygga intressekonflikter. 
 
Skydda träd i detaljplaner och översiktsplaner 

Skyddsvärda träd mäts in och om detta görs i samband med framtagande av ny detaljplan 
markeras de skyddsvärda träden ut i detaljplanen med reservation om att de inte får tas ned utan 
marklov. Träd med stamdiameter över 40 cm på 1,3 m höjd får ej tas ner utan marklov. 
Peka ut särskilt skyddsvärda träd och trädmiljöer i kommande ÖP. 
 
Skydda träd i bygg- och exploateringsprocesser 

Trädskyddsområde vid byggnation – i trädskyddsområdet får ingen kompaktering eller negativ 
jordpåverkan ske. Detta innefattar körning, lagring av material och utrustning, gångvägar eller 
andra transportleder för gående.  
Trädskyddsområdet utgörs enligt följande: 

• Träd upp till 20 cm i stamdiameter mätt på 1,3m höjd ska ha ett skyddsavstånd på minst 5 
m radie mätt från stammens mitt. 
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• Träd 20-65 cm i stamdiameter mätt på 1,3 m höjd ska ha ett skyddsavstånd på minst 10 m 
radie mätt från stammens mitt. 

• Träd över 65 cm i stamdiameter mätt på 1,3 m höjd ska ha ett skyddsavstånd på minst 15 
m radie mätt från stammens mitt. 

 
Vite fordras vid skador på träd.  
 
Rutin kring nedtagning av träd på kommunal mark 

Tomelilla kommun är mycket restriktiva gällande nedtagning av träd på kommunens mark. Om 
förfrågningar inkommer med önskemål om att ta ner träd görs en individuell bedömning av 
trädet ute på plats. Träd tas endast ner om det riskerar att skada person eller egendom. En 
beprövad metodik för riskbedömning utövas av tjänstemannen ute på plats. 
 
Exempel på tillfällen när kommunen INTE tar ned träd: 

• Om det skuggar privat mark 

• Om det anses skymma utsikt 

• Om det fäller löv, barr eller frö  

• Om det stör parabolsignaler 

• Om det finns råkbon i trädet 

• Om det är dött eller har håligheter och inte utgör någon säkerhetsrisk. Dessa miljöer är 
viktiga för många arter och viktiga att ha kvar i kommunen. 
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Ansvarsarterna 

Ansvarsarterna är rödlistade arter som förekommer i kommunen. För dessa arters 
framtid i Sverige och framförallt i Skåne har det enligt länsstyrelsen stor betydelse 
om riktade åtgärder görs i just den kommunen. Urvalet bygger på den rapport som 
kommunala ansvarsarter i Skåne som Länsstyrelsen gav ut 2017. Rapporten föreslår 
ett antal arter per kommun, där en förhållandevis stor del av den svenska eller 
åtminstone den skånska förekomsten finns i kommunen. 
 
Rapporten följer upp det miljökvalitetsmål som fokuserar på bevarande av 
biologisk mångfald, Länsstyrelsens ”Naturvårdsstrategi för ett biologiskt rikare 
Skåne” från 2015 samt åtgärdsprogrammet ”Skånska åtgärder för miljömålen” som 
antogs i april 2016. En av de prioriterade åtgärderna i programmet var arbetet med 
ansvarsarter i de skånska kommunerna. 
 

Ansvarsarter för Tomelilla kommun 

Bakgrund 

Länsstyrelsen har föreslagit olika ansvarsarter till varje skånsk kommun. Antalet föreslagna arter 
varierar från kommun till kommun då arten måste förekomma inom sagd kommun och även ha 
en stor del av sin förekomst i kommunen i förhållande till den nationella eller globala 
förekomsten. Andra kriterier som tagits hänsyn till under arbetet har varit: 

• att göra ett urval som i första hand utgår från de nationellt rödlistade skånska 
ansvarsarterna som pekades ut i Länsstyrelsens artpools- och traktanalys (Berlin & 
Rosquist 2014) 

• att arterna bör kunna gynnas av riktade åtgärder 

• att arterna bör fungera som paraplyarter för flera andra arter och/eller värdefulla 
biotoper. 

 
Att arbeta med artinriktad naturvård kan ge fördelen att utförda åtgärder kan vara lätta att följa 
upp. Om det sker det en ökning av populationen har åtgärden fungerat. Med de artinriktade 
insatserna, som kan vara allt från att restaurera en betesmark, anlägga en våtmark eller skapa 
markblottor för ansvarsarterna, gynnas även många andra arter. Dessa kan eventuellt användas 
som kvittensarter för att se ifall naturvårdsarbetet i kommunen går bra eller dåligt. 
 
För att kunna göra åtgärder för de olika arterna måste man först skaffa sig kunskap om dem. Dels 
genom att ta reda på vilka biotoper den föredrar och så vidare. Men också genom att inventera i 
fält var den förekommer då artportalen bara ger en indikation om utbredningen. Inventering 
inriktas på potentiella områden för respektive art. 
 
Att sprida denna information är viktigt så att det kan bli möjligt att ta hänsyn till arterna i den 
kommunala planeringen. Med informationen om biotopkrav och ekologi kan sedan åtgärder 
sättas in för att gynna arterna. Informationen ska komma kommunmedborgarna till gagn. Inom 
skolan kan kunskapen användas i skolarbetet. 
 

165



  10(34) 

Sammanställning 

Fjärilen backvisslare, skalbaggen skoveldyngbagge, röd glada, kungsörn, lökgroda, blommorna 
stor ögontröst, fläcklungört, luktvädd samt svamparna rödskölding och naveljordstjärna är alla 
förslagna ansvarsarter för Tomelilla kommun. Efter samråd med länsstyrelsen har listan utökats 
med två arter nämligen; fladdermusen Barbastell och den tjockskaliga målarmusslan. Arterna 
förekommer i mycket olika biotoper och har skilda krav på åtgärder som krävs, några av arterna 
kräver stora åtgärder för att säkerställa deras fortsatta överlevnad. Nedan följer en mer detaljerad 
sammanställning över de arter som har föreslagits bli ansvarsarter för Tomelilla kommun. 
 
Vad innebär det att det att en art blir ansvarsart? 

Arbetet med kommunala ansvarsarter kan ske i fyra olika steg: 

• öka kunskapsnivån och ta reda på fakta om arten/arterna 

• sprida information, om arten/arterna 

• ta hänsyn till arten/arterna i den kommunala planeringen 

• genomföra riktade åtgärder för att gynna arten/arterna. 
I vissa fall kan arbetet fokuseras på ett av stegen och i andra fall kan man bedriva ett arbete i 
samtliga steg. För de arter som föreslås som prioriterade, görs inte någon avvägning av vilket eller 
vilka steg som arbetets ska bedrivas i. Detta avgörs i senare skede. 
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Artsammanställning 

(Utbredningskartorna redovisar samtliga observationer ur Artdatabanken för 2000-2019. Data är 
uttagna 190821. Observationerna är inte filtrerade utom för fåglar som inte redovisar 
observationer med något häckningskriterium.) 
 

Backvisslare (Pyrgus armoricanus) 

Prioriterad art knuten till jordbrukslandlandskapets gräsmarker. 
 
Kännetecken 
Denna fjäril är väldigt lik andra svenska visslare och 
kan förväxlas med flera. Vingspannet är 21-26 mm. 
Ekologi 

Backvisslare förekommer på ogödslade kalkrika 
gräsmarker. God tillgång till nektar, samt en lägre 
vegetation krävs för överlevnad. Backvisslaren 
lägger sina ägg på växter, och är knutna till 
brudbröd och solvända, gärna i sydliga sluttningar. 
Spridningsområdet är litet, 4-5 km, vilket gör att 
populationerna är isolerade. Artens biotopkrav är 
sandiga, öppna betesmarker.  
Utbredning 

Backvisslaren är inom Sveriges gränser endast 
funnen i sydöstra Skåne. Tyngdpunkten finns i 
trakten runt Tomelilla. 
Hot 

Backvisslare kräver varma, lågvuxna gräsmarker 
med gott om lämpliga blommor och värdväxter för 
larverna. Bete av kor och hästar upprätthåller dessa 
förhållanden. Uteblivet bete behöver inte vara 
någon fara då de förekommer på lågproduktiva 
marker. Men bete måste återupptas. Dock kan 
gödsling vare ett stort hot då brudbröd och 
solvända lätt kan trängas undan av 
konkurrenskraftiga arter ifall näringstillgången är 
hög. Gödsling leder även till tätare vegetation som 
leder till kallare mikroklimat. 
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Skoveldyngbagge (Aphodius coenosus) 

Kännetecken 

Skoveldyngbaggen är en bladhorning med 
cylindrisk kroppsform och kraftiga grävben. 
Kroppen är svart med svartbruna ben, täckvingarna 
kan ibland vara mer eller mindre rödbruna. 
Bakskensbenen är framförallt hos hannen väldigt 
utplattade. Svårbestämd art, bestämning bör ske av 
specialist. 
Ekologi 

Skoveldyngbaggen lever i spillning på torr, öppen 
betesmark. Främst på rena sandmarker som 
sandstäppsvegetation, men den förekommer även 
på sandiga torrängar. Skalbaggen lever främst i 
spillning av nöt eller får, men har även hittats i 
hjortspillning i Skåne, i öppna brynmiljöer. Vuxna 
individer av skoveldyngbagen anträffas under våren 
och försommaren. 
Hot 

Största hotet mot skoveldyngbaggen är nedläggning 
av betesmarker, framförallt på sandiga marker. 
Generellt har också betestrycket minskat i dagens 
betesmarker vilket leder till färre markblottor och 
en tätare markvegetation. Användandet av 
avmaskningsmedel är också ett problem mot 
populationerna. 
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Kungsörn (Aquila chrysaetos) 

Kännetecken 
Kungsörnen är vår näst största rovfågel, 
kroppslängden är upp till 0,9 meter, vingspann 
varierar inom 1,90-2,25 meter. Vikten kan variera 
tre till sex kg beroende på kön och hälsostatus. 
Äldre fåglar karaktäriseras av en genomgående 
mörk dräkt, medan yngre fåglar visar upp vita fält i 
vingarna och en vit stjärt med ett svart ändband. 
Ekologi 

Kungsörnen häckar i skogs- och fjällområden. 
Lever i livslånga äktenskap, men dör en individ så 
ersätts den av en annan. Bygger stora risbon i sitt 
revir, gärna med utsikt över området. Bona 
återanvänds av flera generationer. På våren läggs ett 
eller två ägg och 1 ½ månad senare kläcks ungarna 
som efter ytterligare två månader blir flygfärdiga. 
Oftast överlever bara en unge, En kungsörn blir 
könsmogen först efter 3-5 år, men det kan dröja 
ytterligare år innan de lyckas med en häckning. 
Hot 

Kalavverkning och avverkning av äldre träd som 
kungsörnen är beroende av när den ska bygga bo är 
ett stort hot, främst längs med fjällkedjan. Brist på 
bytesdjur (småvilt) har lett till utebliven häckning. 
Men det största hotet mot kungsörnen är förföljelse 
från människor. Ett annat hot som kan komma att 
bli större är utvecklingen av vindkraften. Redan nu 
har det konstaterats att flera arter av rovfåglar far 
illa av vindkraftsverken, och så även kungsörnen. 
Det kommer att bli betydligt fler vindkraftverk i 
Sverige under de närmsta åren, och hur det 
kommer att påverka populationen är svårt att 
avgöra. 
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Röd glada (Milvus milvus) 

Prioriterad art, mosaikartat landskap 

Kännetecken 
Röd glada är en påfallande stor rovfågel med långa 
vingar och spetsiga handpennor. Den har en djupt 
kluven stjärt och en tydlig rödaktig ton i 
fjäderdräkten. 
Ekologi 

Röd glada häckar gärna i ett omväxlande 
mosaiklandskap öppna marker och skogar. Boet 
läggs ofta högt och vanligen nära skogsbryn. På 
våren läggs två eller tre ägg som kläcks efter 
ungefär en månad. Nästan två månader senare 
lämnar ungarna boet. Gladan kan ofta ses i 
jordbrukslandskapet vid slåtter och skörd då den 
jagar över traktorerna. Äldre fåglar är oftast 
stannfåglar, men de yngre flyttar oftast söderut för 
att övervintra. 
Hot 

Förföljelse och indirekt förgiftning av 
bekämpningsmedel, liksom landskapsförändringar, 
är de största hoten på internationell nivå men det 
verkar inte drabbat de svenska rödgladorna. För 
närvarande verkar förändringarna i 
markanvändning gynna rödgladan i Sverige. 
Häckningsplatser hotas genom avverkningar av 
boträd eller i direkt anslutning till boträd. Sämre 
tillgång till föda på grund av förändrad 
avfallshantering, särskilt vintertid. Rödgladan hör 
till de arter som ibland förolyckas i vindkraftverk, 
kraftledningar och liknande. 
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Fläcklungört (Pulmonaria officinalis) 

Kännetecken 
Fläcklungört är en perenn ört som övervintrar med 
underjordiska stamdelar. Blommorna är röda som 
nyutslagna, men skiftar snabbt till blått. 
Rosettbladen har hjärtlik bas och kort, vass spets. 
De är strävhåriga och har vitgröna fläckar på 
ovansidan.  
Ekologi 

Fläcklungört är en värmekrävande art som växer i 
ljusa, öppna lövskogar med lågt fältskikt på torr till 
svagt fuktig, väldränerad mark. Växer ofta i 
sluttningar på grusåsar, och är kalk- och något 
näringsgynnad.  
Hot 

Den tros inte överleva i planterad granskog och är 
känslig för direkt exponering efter slutavverkning. 
Men gallring bör däremot inte ha någon negativ 
effekt. Utbredningen kanske inte är så stor då 
vanlig lungört kan ha antydan till fläckar på bladen, 
vilket då leder till felaktiga artbestämningar. 
 
 

Luktvädd (Scabiosa canescens) 

Kännetecken 

Luktvädd är en flerårig, 2-6 dm hög ört. Blommar 
från juli till september med blå eller rödlila 
blommor.  
Ekologi 

Luktvädd växer främst på artrika, kalkrika, 
kreatursbetande och gärna sydvända stäppartade 
torrängar. Vid enstaka tillfällen har den hittats i 
sandtag. 
Hot 

Luktvädd kräver mycket ljus och har liten 
konkurrenskraft. Skogsplantering och upphörande 
bete är de största hoten mot arten. Gödsling av de 
relativt näringsfattiga betesmarkerna skulle vara 
förödande för arten, liksom igenfyllning av de 
sandtag som de förekommer i. 
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Stor ögontröst (Euphrasia rostkoviana) 

Prioriterad art, i jordbrukslandskapets våtmarker. 
Kännetecken 

Stor ögontröst är en halvparasit som kan bli upp till 
tre decimeter hög. Blommar i juli till september 
med främst vita blommor, med mörklila 
längsstreckning och en gul fläck i svalget. 
Ekologi 

Stor ögontröst växer i kalkfuktängar, Skåne även i 
måttligt blöta kalkkärr. Sådana marker är idag i regel 
hävdade med bete. 
Hot 

Igenväxning, skogsplantering och gödsling är de 
största hoten mot stor ögontröst. Arten är 
konkurrenskänslig och förkvävs snabbt vid 
upphörande hävd eller vid gödsling. Är även känslig 
för överbetning, men kan klara av lätt beskuggning 
av lövverk. Stor ögontröst är en väldigt känslig art 
då den inte har vegetativ förökning och fröbanken 
håller inte länge. Kan försvinna från en lokal under 
en period av vanhävd. 
Utbredning 

Förekommer framförallt i sydöstra Skåne och i 
södra delen av Tomelilla kommun.  

 

Naveljordstjärna (Geastrum elegans) 

Kännetecken 

Naveljordstjärna är en marklevande röksvamp. En 
ung fruktkropp växer under mark och är äggformad 
och ytan är täckt av vidhäftad sand och humus. En 
mogen fruktkropp växer ovan mark och består av 
en uppsprucken stjärnlik del och en 
klotrund/äggformad rökboll. 
Ekologi 

Agerar som nedbrytare i torrängar, betesmarker på 
kalkhaltig sand eller kalksten. Fruktkropparna 
uppträder oftast bara någon enstaka per lokal som 
den förekommer på. Fruktkropparna är kortlivade, 
men markmycelet kan ha mycket lång livslängd, 
flera decennier eller mer. 
Hot 

Naveljordsstjärnans största hot är upphörande bete 
med igenväxning som följd, då den inte tål ett högt 
eller tätvuxet fältskikt. 
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Rödskölding (Pluteus aurantiorugosus) 

Kännetecken 

Rödskölding är en skivling med en orangeröd, 4-
9cm bred hatt som är starkast färgad i mitten och 
har en något gulaktig kant, särskilt som äldre. 
Svampen uppträder tidigt, i regel under mitten av 
juli. 
Ekologi 

Rödskölding förekommer vanligen i gamla 
ädellövskogar med grova träd. Växer ensam eller 
några få tillsammans på murken lövved eller 
levande ved av lönn, ask, asp och alm. 
Rödskölding föredrar näringsrika, fuktiga och 
skuggiga växtplatser. 
Hot 

Röjning, avverkning eller städning i lundmiljöer 
minskar, på grund av substratbrist, på sikt artens 
möjligheter att hitta lämpliga levnadsbetingelser.  
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Lökgroda (Pelobates fuscus ) 

Prioriterad art i jordbrukslandskapets våtmarker. Rödlistad sårbar (VU) 
Kännetecken 

Lökgroda är en medelstor art med en kroppslängd 
upp till cirka 70mm hos honor, medan hanen är 
något mindre. Kroppsformen är kompakt, mer lik 
en padda än en groda. 
Ekologi 

Lökgrodan lever nästan uteslutande på land, där 
den är nattaktiv och har för vana att gräva ner sig 
under dagen. Arten är också knuten till sandiga 
marker. Bara under lekperioden är lökgrodan aktiv i 
vatten. Men de ställer höga krav på lekvattnet. 
Platsen måste hålla vatten länge, då 
larvutvecklingen tar fyra månader. Andra krav är att 
vattnet inte ska innehålla rovfisk, att det finns 
vattenväxter och att det inte heller ska vara kraftig 
beskuggat.  
Hot 

Det som främst hotar arten i Sverige är igenväxning 
av lekvatten, fisk- och kräftinplanteringar samt 
utebliven reproduktion hos isolerade populationer. 
Trafik kan utgöra ett problem för vissa 
populationer. Ytterligare hot mot arten misstänks 
vara exploatering, den djupare plöjningen av 
åkermarken samt skogsplantering på f.d. åkrar som 
omgivit artens lekvatten.  
Utbredning 

Arten har sitt nationellt viktigaste 
utbredningsområde i sydöstra Skåne och i Tomelilla 
kommun.  
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Barbastell (Barbastella barbastellus ) 

Prioriterad art i mosaiklandskapet. Rödlistad sårbar (VU) 
Kännetecken 

Barbastellen är en medelstor och mörk fladdermus. 
Pälshåren är svarta vid basen och gulaktiga i 
spetsen. Öronen är 12-18 mm långa, breda och 
framåtriktade och möts i pannan. Underarm 36-44 
mm, vingspann 262-292 mm. 
Ekologi 

Barbastellen trivs i miljöer med äldre genuin 
gårdsbebyggelse, ofta i byar med flera näraliggande 
gårdar. I omgivningarna finns vanligen rikligt med 
äldre, grova f.d. hamlade träd och andra äldre 
lövträd, beteshagar och ängar, gärna med 
översilningsmark och kärr. Trädgårdar av äldre typ, 
icke alltför intensivt skötta, utgör också en viktig 
jaktbiotop. 
Hot 

Kan vara utsatt för störningar på övervintrings-
platser. Sommarkolonier kan drabbas när äldre 
byggnader renoveras eller hålträd fälls. 
Barbastellens sällsynthet talar dessutom för att 
artens krav på jaktbiotoper är kritisk för dess 
förekomst. Fortsatt tillbakagång av jordbruket med 
betesdjur, hävd av hagar, ängar och skogsbete på 
höglandet är säkerligen negativt för arten. Att man i 
dessa miljöer också omför äldre typ av trädgårdar 
till moderna med maskinklippta gräsmattor minskar 
utbudet av föda. 
Utbredning 

Reproducerande populationer finns i höglandet i 
nordligaste Småland och sydligaste Östergötland, 
ett område i västligaste Småland som sträcker sig in 
till de inre delarna av mellersta Halland, södra och 
östra delarna av Skåne och södra delen av Kalmar 
län med fortsättning in i Blekinge. 
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Tjockskalig målarmussla (Unio crassus ) 

Prioriterad art i vattendrag. Rödlistad starkt hotad (EN) 

Kännetecken 

Tjockskalig målarmussla är en av 7 inhemska 
stormusselarter i Sveriges sötvatten. Den lever 
främst i rinnande vatten men kan påträffas vid 
in/utloppet av sjöar och dammar. Arten är 4-7cm 
lång och har ett tjockt, svagt äggformat skal. Skalet 
är mycket tungt och kan ha färger från mörkt grön 
till brun eller svart. Skalanalyser har visat att 
musslan vanligtvis når en ålder av 50-60 år men det 
finns även fynd av upp till 90 år gamla musslor! 
Ekologi 

Den tjockskaliga målarmusslans komplexa livscykel 
beror på förekomsten av speciella fiskarter som de 
behöver under sin utveckling. Musslorna stöter ut 
larver som fäster sig och utvecklas på gälarna av 
bland annat stensimpa, elritsa eller löja. Efter några 
veckor gräver musslorna ned sig i sedimentet. 
Vuxna musslor filtrerar vatten för ätbara partiklar 
och har en förmåga av att rengöra vattnet med 
40L/individ/dag. Det har en stor positiv påverkan 
på våra vatten. 
Hot 

De största hoten utgörs av förändringar av 
livsmiljöer genom mänsklig påverkan: reglering, 
rensning, föroreningar av vattendragen och 
igenslamning av bottnar men även avsaknad av 
fiskpopulationer kan orsaka utrotningen av 
tjockskalig målarmussla. 
Utbredning 

För att kunna bedöma utbredningen av tjockskalig 
målarmussla i Sverige krävs inventeringsunderlag. 
Kartan visar förekomst av tjockskalig målarmussla 
från 2000. 
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Invasiva främmande arter 

Invasiva främmande arter räknas som ett av de största hoten mot biologisk 
mångfald. De kan orsaka stora negativa effekter på jord- och skogsbruk. De kan 
även utgöra ett hot mot människors och djurs hälsa. Detta kapitel innehåller ett 
urval av de invasiva främmande arter som redan finns eller kan förväntas 
förekomma i kommunen i en nära framtid. Innehållet är en hjälp för dig som 
medborgare att känna igen oönskade främmande arter så att du inte av misstag 
sprider dem vidare. 
 
För mer information och åtgärder hänvisas till Länsstyrelsen hemsida samt Naturvårdsverkets portal på nätet. 
Där finns samlad information som stöd i arbetet med invasiva främmande arter och råd till allmänheten om hur 
spridning kan minskas. Där finns också anvisningar för hur de olika arterna bekämpas och vad du kan göra för 
att minska spridningen. 

Bakgrund 

En invasiv främmande art är en art som introducerats utanför sitt naturliga utbredningsområde 
och vars introduktion och spridning negativt påverkar den biologiska mångfalden, orsakar socio-
ekonomiska skador och direkt eller indirekt hotar människors eller djurs hälsa. 
 
Problemen med invasiva främmande arter i Sverige ökar i takt med att vi blir fler människor, att 
vi reser mer och klimatet förändras. Vi har också en ökad världshandel där vi både medvetet och 
omedvetet flyttar arter mellan ekosystem. I Sveriges natur finns idag över 2000 främmande arter 
och drygt 400 av dessa räknas som invasiva. Många av dessa, till exempel spansk skogssnigel, 
jätteloka, parkslide och vresros orsakar redan nu stora skador och kostnader i form av årlig 
bekämpning. 
 
Inom EU har man under de senaste åren uppmärksammat problemen med invasiva främmande 
arter och från 2015 finns en förordning som har för avsikt att stoppa spridningen och skydda 
inhemska djur, växter, ekonomiska intressen och människors hälsa. De totala kostnaderna som 
invasiva främmande arter orsakar inom unionen beräknas årligen uppgå till över 12 miljarder 
euro. Enligt förordningen är det exempelvis förbjudet att importera, sälja, odla, föda upp och 
idka byteshandel med de 49 arter som finns med i unionsförteckningen. Arterna får helt enkelt 
inte finnas i medlemsländerna, och de får inte hanteras på annat sätt än i samband med 
bekämpning och bortforsling. EU-förordningen har sedan 1 augusti 2018 kompletterats med nya 
bestämmelser i miljöbalken som bland annat gör det som förbjudits i denna straffbart med 
fängelse i upp till två år i straffskalan. De nya svenska reglerna innebär också att ansvariga 
myndigheter kan ges tillträde till privata fastigheter och byggnader för att utföra åtgärder som 
förhindrar spridning av invasiva främmande arter. 
 
Avsiktligt introducerade arter som visat sig vara invasiva är signalkräfta och jätteloka. En art som 
loppet är kört för är den spanska skogssnigeln, även kallad mördarsnigeln. Den är idag i princip 
omöjlig att utrota från Sverige. 
 
Arter som kommer hit kanske inte i sig utgör något hot mot vårt ekosystem, men de kan ha med 
sig parasiter som gör som de själva är resistenta mot. Ett exempel på det är almsjukan som idag 
slagit ut stora delar av almbeståndet i Sverige. 
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Tidiga insatser för att bekämpa och minska spridningen av arterna är nödvändig för att minska 
risken för att de ska orsaka stora problem både ekonomiskt, hälsomässigt och ekologiskt. 
En ökad medvetenhet om detta problem är nödvändigt för att kunna lyckas med tidiga åtgärder. 
Dels bland allmänheten för att kunna identifiera platser där dessa arter börjar förekomma, men 
också bland beslutsfattare. 
 
Kunskapen om vilka arter och i vilken omfattning invasiva främmande arter förekommer i 
Tomelilla kommun är sporadisk och bristfällig. 
 
I denna rapport har tillgänglig kunskap samlats om vilka arter som är dokumenterade inom 
kommunen. 

Urval 

De invasiva arterna som valts ut till denna redovisning kommer från olika rapporter från 
Länsstyrelsen Skåne om invasiva arter i Skåne, arter som finns på unionsförteckningen, samt från 
inventeringar från kommunala naturreservat där inventeraren tagit upp att vissa arter ter sig 
invasiva. Sedan har arternas utbredning undersökts för att se om de förekommer inom Tomelilla 
kommun. Förekommande arter, och en som utgör en förmodat väntad art listas och beskrivs i 
följande förteckning. Presentationen av de invasiva arterna följer samma struktur. Texterna 
innehåller en kort beskrivning, en bild, ursprunget, miljö den trivs i, hotet växten står för och hur 
den kan bekämpas, samt hur spridningen i kommunen ser ut idag. För spridningen används data 
från artportalen mellan åren 2000–2019. 
 
Artportalen, vars rapporter bygger på frivillig rapportering ger dock ingen sann eller komplett 
bild av de invasiva arternas utbredning. Rapporteringen tenderar att väga över mot platser som 
många naturintresserade besöker och arter som av olika skäl är upplevs som intressanta att 
rapportera. Invasiva arter faller ofta utanför de kategorierna. Det är dock just nu den bästa och 
kvalitetssäkrade informationen vi har.  
 
En nylanserad tjänst, http://invasivaarter.nu lanserades 2019 i syfte att förenkla allmänhetens 
inrapportering av invasiva arter till Artportalen. Det kommer att förbättra vår kunskap om de 
invasiva arternas utbredning. 
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Artsammanställning 

Blåsvart björkstekel (Arge pullata) 

Beskrivning 

Den blåsvarta björkstekelns larver är 1,5 till 
2,5 cm långa och gula med svarta längsgående 
ränder. Färgen varnar att arten är giftig. Den 
fullvuxna björkstekeln är blåsvart, 1-1,5 cm 
lång och flyger långsamt över gräset och 
björkkronorna. Arten har ökat kraftigt på 
senare år och blir vanligare. 
Ursprung 

Har troligtvis spridit sig till Skåne från 
Danmark. 
Miljö 

Lever på björkar som är artens värdväxt 
under larvstadiet. 
Hot 

När den blåsvarta björkstekelns larver under 
augusti – september lämnar björkarna för att 
gräva ner sig i marken, kan betande djur av 
misstag få i sig larverna. Detta kan sedan leda 
till att förgiftning av djuren. 
 

Mink (Mustela vison) 

Beskrivning 

Mårddjuret mink väger runt 1-1.5 kg, med en 
kroppslängd på 30-45cm plus en ca 20 cm långs 
svans. Minken har blivit ett vanligt rovdjur i 
Sverige. Har mörkbrun päls, med mörk underull 
och med en vit hakfläck. Honan föder tre till sex 
ungar på våren och dessa är könsmogna efter ett år. 
Farmuppfödda minkar kan variera i utseende. 
Ursprung 

Minken kommer ursprungligen från Nordamerika 
och introducerades till Sverige under 1920-talet för 
pälsdjursuppfödning. PÅ 1970-talet spreds minken 
drastiskt på grund av utsläppningar och rymningar. 
Miljö 

Minken lever i vattennära områden, längs med 
vattendrag och sjöar. 
Hot 

Mink är ett stort hot mot den biologiska 
mångfalden på grund av att den framförallt äter 
markhäckande fåglar och kräftor. Kan även ta 
tamfåglar och odlad fisk vilket kan ge ekonomiska 
konsekvenser. 
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Mårdhund (Nyctereutes procyonoides) 

Beskrivning 
Mårdhunden är ett hunddjur som är cirka 30-50cm 
högt, med en kroppslängd på 50-70cm och svansen 
15-25cm lång. Stor som en räv, men med kortare 
ben. Pälsen är tjock och mestadels svartbrun men 
har ett ljusare parti i ansiktet. Kan få upp till 10 
valpar per säsong. 
Ursprung 

Mårdhunden kommer ursprungligen från de östra 
delarna av Asien, men togs i slutet av 1920-talet till 
de europeiska delarna av forna Sovjetunionen för 
att öka pälsviltproduktionen. Därifrån spred den 
senare snabbt sig till flera europeiska länder, bland 
annat Sverige. 
Miljö 

Mårdhunden föredrar tät vegetation och uppehåller 
sig gärna i närheten av våtmarker då den är en 
duktig simmare. Trivs dessutom i rika lövskogar 
med tät undervegetation. 
Hot 

Mårdhunden är ett allätande rovdjur och kan gå 
väldigt hårt åt markhäckande fåglar och amfibier. 
Kan också sprida rabies och dvärgbandmask. På 
grund av sin höga reproduktionsförmåga och 
glupska levnadsstil är mårdhunden ett stort hot mot 
den inhemska faunan. 
Utbredning 

Inga observationer har gjorts i Tomelilla kommun. 
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Signalkräfta (Pacifastacus leniusculus) 

Beskrivning 

Signalkräftan är en sötvattenkräfta som kan bli 
cirka 16cm lång och är rödbrun i färgen. Liknar den 
inhemska flodkräftan. 
Ursprung 

Signalkräftan kommer ursprungligen ifrån 
Nordamerika och infördes till Sverige 1960 då den 
planterades in för att ersätta den inhemska 
flodkräftan som reducerats av kräftpesten. 
Miljö 

Signalkräftan lever i grunda sjöar, dammar och 
vattendrag bland steniga bottnar. 
Hot 

Signalkräftan visade sig vara en smittbärare för 
kräftpest och var själv resistent, vilket har lett till att 
flodkräftan drastiskt har minskat på grund av 
spridning och olagliga utsättningar av signalkräfta. 
 

Spansk skogssnigel (Arion vulgaris) 

Beskrivning 
Den spanska skogssnigeln även kallad 
mördarsnigel, är en mörk rödbrun snigel som kan 
bli mellan 7-15cm lång. Den är hermafrodit 
(tvåkönad), vilket innebär att den kan befrukta sig 
själv och kan ge upphov till 400 ägg. 
Utvecklingstiden för dessa ägg är cirka fyra veckor 
och efter endast ytterligare fyra veckor är snigeln 
könsmogen. Denna korta tid gör att arten snabbt 
kan föröka sig, vilket ligger bakom den 
massförökning som skett i Sverige. 
Ursprung 

Den spanska skogssnigeln kommer ursprungligen 
från Spanien och Portugal. Påträffades i Sverige för 
första gången 1975 och det var genom import av 
växtmaterial som den tog sig in. Sen dess har den 
spritt sig explosionsartat. 
Miljö 

Mördarsnigeln föredrar fuktiga och mullrika jordar, 
men kan förekomma på de flesta marker i större 
eller mindre utsträckning. 
Hot 

Den spanska skogssnigeln livnär sig på alla växter, 
vilket resulterar i att den förstör det mesta i 
växtväg. Vilket kan påverka och förändra 
ekosystem. 
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Amerikansk dunört (Epilobium adenocaulon) 

Beskrivning 

Amerikansk dunört är en flerårig ört som kan bli 
upp till en meter hög. Blommar i juli – augusti med 
små röda blommor som ger upphov till en kapsel 
med dunförsedda frön. Dessa frön sprids effektivt 
med vinden. Växten producerar även 
övervintringsknoppar vid basen av stjälken.  
Ursprung 

Amerikansk dunört kommer ursprungligen från 
Nordamerika och kom till Skåne under mitten 
1900-talet genom transporter. Därefter genom sin 
effektiva fröspridning tog det inte lång tid innan 
den blev allmän. 
Miljö 

Amerikansk dunört växer i fuktiga till blöta, 
måttligt till mycket näringsrika miljöer. Den 
förekommer bland annat i diken, vägrenar, på 
hyggen, på fuktiga ruderatmarker, nygrävda 
dammar, samt i högörtsängar och på näringsrika 
stränder. 
Hot 

Amerikansk dunört kan skapa täta bestånd där den 
har etablerat sig och kan på så vis konkurrera 
undan inhemska arter. 

Blekbalsamin (Impatiens parviflora) 

Beskrivning 

Blekbalsamin är en ettårig ört som kan bli upp till 
cirka en halvmeter hög och som blommar med små 
blekgula blommor. Växten bildar frökapslar som 
exploderar vid beröring. Blekbalsamin sprider sig 
lätt och effektivt med sina självspridda frön. 
Ursprung 

Blekbalsamin kommer ursprungligen från Ostasien. 
Den infördes oavsiktligt till Botaniska trädgården i 
Lund under mitten av 1800-talet och spreds 
därifrån via trädgårdar ut i landskapet. 
Miljö 

Blekbalsamin förekommer i ljusexponerade till 
skuggiga, friska till fuktiga, näringsrika biotoper, 
såsom öppna ängs- eller medelrika skogar, bryn, 
hyggen, friska hagmarker, eutrofa strandskogar, 
park- och trädgårdsmiljöer samt ruderatmarker. 
Hot 

Blekbalsamin kan bilda kraftiga bestånd som 
skuggar underliggande vegetation och tränger 
undan den inhemska floran. 
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Druvfläder (Sambucus racemosa) 

Beskrivning 

Druvfläder växer som en stor buske eller ett litet 
träd och kan bli upp till fyra meter hög. Påminner 
om fläder, men druvfläder blommar med gula 
blommor i april – maj och får sedan frukter som är 
röda och bärlika. 
Ursprung 

Fördes in till Sverige under 1600-talet som 
prydnadsväxt i parker. Noterades som förvildad 
1837. 
Miljö 

Druvflädern växer i parker och trädgårdar, samt är 
den vanligt förekommande i soliga och näringsrika 
skogsbryn, snår och gläntor. 
Hot 

Druvfläder kan vara problematisk vid 
skogsföryngring då den kan skugga ut lägre plantor. 
Hela växten är även giftig och bären som lockar till 
förtäring kan ge feber och kräkningar. 
 
 

Glanshägg (Prunus serotina) 

Beskrivning 

Glanshägg växer som en stor buske eller ett litet 
träd och kan bli upp till sex meter hög. Kallas även 
amerikanskt körsbär och blommar med ljusa 
blommor i juni som sedan ger mörkröda, nästan 
svarta frukter. Sprider sig med både frön och 
rotskott. 
Ursprung 

Glanshägg kommer ursprungligen ifrån 
Nordamerika, och fördes in till Sverige som en 
trädgårdsväxt någon gång under 1800-talet. 
Miljö 

Glanshägg växer i parker och trädgårdar, men 
förekommer även både i torra och fuktiga jordar i 
de flesta typer av skogar. 
Hot 

Glanshägg sprider sig lätt och skapar 
ogenomträngliga snår. Den skapar stora problem 
vid skogsföryngring då den konkurrerar ut 
inhemska arter. Växten är även giftig. 
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Gul skunkkalla (Lysichiton americanus) 

Beskrivning 

Gul skunkkalla är en mycket storväxt flerårig ört 
som kan växa i stora bestånd. Blommar i maj med 
en stor gul blomma. Sprider sig både med rotskott 
och frön. 
Ursprung 

Gul skunkkalla kommer ursprungligen ifrån västra 
Nordamerika och har kommit till Sverige som 
prydnadsväxt i dammar. 
Miljö 

Växer gärna blött, i alkärr, sumpiga skogar, längs 
diken eller på liknande ställen. 
Hot 

Gul skunkkalla kan bilda stora bestånd som 
konkurrerar ut all annan vegetation. Kan förändra 
hela ekosystem Sprider sig lätt längs med 
vattendrag. 
 
 

Jättebalsamin (Impatiens glandulifera) 

Beskrivning 

Jättebalsamin är en ettårig ört som kan bli upp till 
2,5 meter hög. Blommar från juli till september 
med stora rosa och vita blommor. Bildar sedan 
frökapslar som exploderar vid beröring. Fröna kan 
skjutas upp till 5 meter iväg och fröna kan överleva 
i 18 månader innan det gror. 
Ursprung 

Jättebalsamin kommer ursprungligen ifrån Indien 
och kom hit som en prydnadsväxt. Ska ha 
förvildats någon gång på 1900-talets början. 
Miljö 

Trivs i näringsrika jordar på jordbruksmark, 
skogsgläntor, längs med vattendrag och 
infrastruktur, ruderatmark samt parker och 
trädgårdar. 
Hot 

Jättebalsamin missgynnar andra växter då den 
lockar till sig pollinatörer som väljer denna istället 
för inhemska arter. Där jättebalsamin är etablerad 
skapar den stora bestånd som också skuggar ut 
övriga växter. Är också kopplad till 
erosionsproblem där den växer längs med 
vattendrag. 
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Jätteloka (Heracleum mantegazzianum) 

Beskrivning 

Jättelokan är en flerårig ört som kan bli mycket 
stor, upp till fem meter hög och med en 
stamdiameter på en decimeter. Blommar i juli – 
augusti med vita blommor i stora välvda flockar. 
Ursprung 

Jättelokan kommer ursprungligen från Kaukasus 
och togs in i Sverige som en prydnadsväxt, där den 
snabbt förvildade sig på 1870-talet. 
Miljö 

Jättelokan trivs bäst på relativt öppen, näringsrik 
och gärna fuktig mark. Växer bland annat i 
ohävdade gräsmarker, längs med vägar och 
banvallar samt vattendrag. 
Hot 

Jättelokan kan där den har etablerat sig skapa stora 
bestånd som skuggar ut övriga växter. Ökad 
erosion där den växer längs vattendrag har också 
rapporterats. Växtsaften är också farlig, om man 
kommer i kontakt med den och utsätts för uv-lus 
kan man få svåra sår och eksem. 
 

Jätteslide (Reynoutria sachalinensis) 

Beskrivning 

Jätteslide är en mycket storväxt, flerårig ört som 
kan bli upp till tre meter hög. Blommar i 
september-oktober och blommorna är 
gröngulaktiga och sitter i greniga klasar. Använder 
sig av underjordiska utlöpare och skapar stora 
svårgenomträngliga bestånd. 
Ursprung 

Jätteslide kommer ursprungligen från ön Sachalin i 
östra Ryssland. Introducerades till Sverige senare 
delen av 1800-talet som trädgårdsväxt och 
förvildades under 1900-talets mitt. 
Miljö 

Jätteslide trivs i friska till fuktiga miljöer och 
näringsrika miljöer som parker och längs vägkanter. 
Hot 

Där jätteslide har etablerat sig, skapar den stora och 
ogenomträngliga bestånd som skuggar och tränger 
undan den inhemska floran. 
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Kanadensiskt gullris (Solidago canadensis) 

Beskrivning 

Kanadensiskt gullris är en högväxt flerårig ört som 
kan bli lite mer än en meter hög som gärna bildar 
stora bestånd. Blommar i augusti – september med 
gula blommor. Kan föröka sig både vegetativt med 
underjordiska stamskott samt med frön. 
Ursprung 

Kanadensiskt gullris kommer ursprungligen ifrån 
Nordamerika. Har odlats i Sverige som 
prydnadsväxt sen slutet av 1700-talet. I början av 
1900-talet ska den ha förvildats och blivit allmän. 
Miljö 

Kanadensiskt gullris växer på ruderatmarker, gårds- 
och industrimiljöer, längs med vägar och banvallar 
samt igenväxande inägor och på vildvuxna 
gräsmarker i och kring tätorter. 
Hot 

Genom att kanadensiskt gullris gärna bildar täta 
bestånd skuggar och tränger den undan den 
inhemska floran. Växten besitter även viss 
allelopatisk förmåga, som menar att den sprider för 
andra växter giftiga ämnen i omgivningen. 
 

Kardvädd (Dipsacus fullonum) 

Beskrivning 

Kardvädd är en storväxt tvåårig ört som kan bli 
nästan 2 meter hög. Blommar i juli-augusti med 
rosa violetta blommor som sitter i täta, avlånga 
samlingar. Sprider sig effektivt med frön. 
Ursprung 

Kardvädd kommer ursprungligen ifrån Syd- och 
Mellaneuropa. 
Miljö 

Kardvädd växer gärna i skogar, gräsbevuxna 
områden och fuktiga platser, vägkanter och 
ruderatmark. Trivs i sol till halvskugga. 
Hot 

Kardvädd kan skapa stora bestånd som skuggar 
och tränger undan den inhemska floran. 
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Parksallat (Cicerbita macrophylla) 

Beskrivning 

Parksallat är en storväxt flerårig ört som kan bli 
upp till 1,5 meter hög. Blommar med blå blommor 
i juli – augusti. Bildar rikligt med underjordiska 
utlöpare som gör att den sprider sig effektivt 
vegetativt. Sprider sig även lätt med frön. 
Ursprung 

Parksallat kommer ursprungligen från Ryssland och 
började odlas i Skåne under 1800-talet som en 
trädgårdsväxt. 
Miljö 

Förekommer i friska till fuktiga näringsrika 
biotoper, såsom renar, dikesslänter, häckar, parker, 
lundmiljöer, ängsskogsbryn och ruderatmarker.  
Hot 

Parksallat bildar på kort tid vid etablering 
vidsträckta bestånd som trycker undan annan 
växtlighet. 
 
 

Parkslide (Reynoutria japonica) 

Beskrivning 

Parkslide är en flerårig ört som kan bli upp till 2,5 
meter hög. Blommar i september- oktober med vita 
blommor som sitter i klasar. Sprider sig effektivt 
med jordstammar och rotsystemet utsöndrar även 
ett ämne som är giftigt för andra växter. 
Ursprung 

Parkslide kommer ursprungligen ifrån Asien och 
kom till Sverige för att odlas som prydnadsväxt i 
slutet av 1800-talet. 
Miljö 

Parkslide förekommer i friska till fuktiga 
näringsrika miljöer, såsom ruderatmarker, renar, 
banvallar, gårdsmiljöer och eutrofa stränder. 
Hot 

På grund av att parkslide skapar stora bestånd med 
kraftiga rotsystem där den är etablerad, skuggar och 
tränger den undan den inhemska floran. 
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Praktlysing (Lysimachia punctata) 

Beskrivning 

Praktlysing är en viveväxt som blir mellan en halv 
meter och en meter hög. Blommar i juni – juli med 
starkt lysande gula blommor. 
Ursprung 

Praktlysing kommer ursprungligen ifrån de södra 
delarna av Europa. 
Miljö 

Praktlysing trivs i fuktiga mulljordar och 
förekommer bland annat längs vägar, i 
ruderatmarker och trädgårdar. 
Hot 

Praktlysing kan bilda stora bestånd som kan skugga 
undan inhemska arter. 
 
 
 
 
 

Sidenört (Asclepias syriaca) 

Beskrivning 

Sidenört är en perenn ört som kan bli upp till två 
meter hög. Kan bilda kraftiga bestånd av sprider sig 
både med frön och med jordstam. Blommar med 
rosa och vita blommor från maj till augusti. 
Ursprung 

Sidenört kommer ursprungligen från Nordamerika 
och har introducerats till Sverige som 
trädgårdsväxt.  
Miljö 

I Sverige har sidenört hittats på några soptippar, 
vägkanter och en ödetomt. I sitt övriga 
utbredningsområde kan sidenört växa i halvskugga 
till solöppet på olika typer av torra-friska, gärna 
kalkrika marker och vanliga biotoper är vägkanter, 
ruderatmarker, gräsmarker (särskilt stäppängar), 
skogsbryn, trädgårdar och övergivna åkrar 
Hot 

Är en väldigt tålig och snabbväxande växt, som 
konkurrerar ut befintliga växter. Kan förändra hela 
ekosystem. Den är även giftig för betande djur. 
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Snöbär (Symphoricarpos albus) 

Beskrivning 

Snöbär (även hybridsnöbär) är en buske som kan 
bli upp till två meter hög. Blommar med små 
oansenliga rosa, vita blommor från juli till 
september. Dessa blommor bildar sedan vita 
frukter som liknar bär. 
Ursprung 

Snöbär kommer ursprungligen från Nordamerika 
och har odlats i Skåne sedan tidigt 1800-tal och 
ansågs förvildad 1870. 
Miljö 

Snöbär förekommer i ljusexponerade till skuggiga, 
friska till fuktiga näringsrika biotoper. Som till 
exempel medelrika strandskogar, renar, stengärden 
och gamla tomtplatser. 
Hot 

Snöbär kan skapa täta bestånd som tränger undan 
den inhemska floran. Bären kan locka till förtäring 
och är svagt giftiga. Kan även skapa hudirritation 
ifall bär smulas sönder i händerna (Barn). 
 
 

Tysklönn (Acer pseudoplatanus) 

Beskrivning 

Tysklönn är ett träd som kan bli nästan 30 meter 
högt. Bladen är handflikiga, ovansidan är matt 
mörkgrön och undersidan är grågrön och hårig.  
Ursprung 

Tysklönn kommer ursprungligen ifrån mellersta 
Europa och västra Asien. Infördes under 1800-
talet, troligtvis från Holland, och odlades som 
prydnadsträd. Under senare år har tysklönnen även 
odlats som skogsträd. 
Miljö 

Tysklönn växer i ängslövskogar och bryn, 
sandtallskogar, eutrofa strandskogar, igenväxande 
före detta kulturmarker, åkerholmar, häckar, gårds- 
och parkmiljöer. 
Hot 

Tysklönn har väldigt lätt för att sprida sig och ger 
snabbt upphov till nya tysklönnar. Det ytliga 
rotsystemet gör dessutom att andra träd och växter 
har svårt att trivas i närheten. 
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Vattenpest (Elodea canadensis) 

Beskrivning 

Vattenpest är en flerårig vattenört som varierar i 
storlek från cirka 0,3 – 2 meter. Blommar ifrån juli 
till september med vita blommor. Vattenpest 
sprider sig effektivt med jordstam samt med 
avslitna skott. Dock återfinns enbart honblommor i 
Europa så ingen fröspridning förekommer.  
Ursprung 

Vattenpest kommer ursprungligen ifrån 
Nordamerika och kom till Sverige i slutet av 1800-
talet med vattenlevande prydnadsväxter. 
Miljö 

Vattenpest växer i mycket näringsrika stillastående 
eller rinnande vatten. Den förekommer i eutrofa 
sjöar och åar, dammar och vattenhål.  
Hot 

Vattenpest bildar stora och täta bestånd. Hindrar 
solljuset att tränga ner i vattnet vilket förändrar 
miljön. På grund av att mängden biomassa som 
bildas och sedan bryts ner ökar övergödningen. 
 

Vresros (Rosa rugosa) 

Beskrivning 

Vresros är en storvuxen taggig buske som kan bli 
upp till 2,5 meter hög. Blommar med stora rosa 
eller vita blommor under juni till september. 
Sprider sig med rotskott, men förökar sig även med 
fröspridning.  
Ursprung 

Vresros kommer ursprungligen ifrån Östasien och 
kom till Sverige som prydnadsväxt. Har även 
planterats som sandbindare längs våra havsstränder. 
Miljö 

Vresros förekommer på solexponerade, torra till 
fuktiga, näringsrika biotoper. Som till exempel 
steniga och sandiga havsstränder, samt i kustnära 
dynområden. Kan även förekomma i inlandet på 
ruderatmarker och strandbrinkar. 
Hot 

Vresros skjuter talrika rotskott och bildar med tiden 
ogenomträngliga snår som tränger undan den 
inhemska floran. 
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Del 5. Ekologiska strukturer i det skogliga och odlingsbara landskapet 

Detta avsnitt omfattar bakgrund och metod för arbetet. Slutprodukten är de verktyg som ligger 

på hemsidan och som kan användas av handläggare och andra som har intresse av materialet. 

Materialet i databasen kan också användas till att framställa kartor som illustrerar olika 

frågeställningar eller teman. Som exempel har vi tagit ut en karta med landskapstyper och 

naturvärden för hela kommunen och två kartor som visar hur samma information ser ut om man 

tar ut en karta som omfattar ett mindre område. På kommunkartan har landskapstyperna 

begränsats till de fyra övergripande naturtyperna, och naturvärdeklasserna är begränsade till de 

fyra högsta klasserna. 

Bakgrund och metod 

Under åren 2016-2017 genomfördes en komplett vegetationskartering av hela kommunens yta. 

Projektet genomfördes som en del i detta program, med en delfinansiering i form av LONA-

bidrag. Metodutveckling och kartering tog tillsammans ungefär 2 + 6 månader. 

 

Som underlag användes flera olika offentliga källor. Jordbruksmark identifierades genom 

Jordbruksverkets jordbruksblock och schematiska vägytor tillverkades ur data från Trafikverkets 

nationella vägdatabas. Dessa skikt skapade en geografisk grundstruktur för det fortsatta arbetet.  

 

Tolkning och kartering av vegetationstyper gjordes sedan ur ortofoto. Primärt användes 2016 års 

bilder, med komplettering ur bilder från 2010 och 2012. En terrängskuggad höjdmodell bidrog 

med detaljer som annars inte var synliga, till exempel i tät skog. Befintliga naturvårdsprogram, 

inventeringar och lokalkännedom var andra källor. Metoden kalibrerades med återkommande 

fältbesök, med särskilt fokus på områden som hade antecknats som svårtolkade.  

 

Markanvändning och vegetationstyper klassificerades i 67 olika klasser, kodade i ett sexsiffrigt 

hierarkiskt system som medger uttag av grupperad information. Land – vatten, skog – öppen 

mark och så vidare. 

Arbetet i siffror 

32174 st karterade objekt 

36696 ha karterad yta 

51,4 % av kommunen är åkermark  

12,8 % är lövskog varav 4.4% eller 

1777 ha är ädellövskog 

En åkermark på 332 ha är det 

största objektet 

845 ha är schabloniserad vägyta. 
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Vegetationstyper 

 121240 Kantzon med träd och buskar 131222 Industri med vegetation med bebyggelse 

111010 Ädellövskog 121250 Gräsmark med träd och buskar 131224 Övrig tomt med vegetation med bebyggelse 

111020 Triviallövskog 121260 Igenväxningsmark 132000 Idrottsanläggning 

111030 Blandlövskog 122000 Buskmark 135000 Grustag stentäkt 

111040 Kärrskog 122070 Ledningsgata 136010 Allmän väg klass I 

111050 Energiskog 123010 Åkermark 136020 Allmän väg klass II 

112010 Barrskog - Monokultur 124010 Fruktodling 136030 Allmän väg klass III 

112011 Barrskog - Granskog 125010 Trädrad 136040 Bilväg – Gata 

112012 Barrskog - Lärkskog 125120 Stengärde utan träd och buskar 136050 Sämre bilväg 

112013 Barrskog - Tallskog 125130 Åkerholme utan träd och buskar 136060 Oklassificerad väg 

112020 Blandbarrskog 125220 Stengärde med träd och buskar 136070 Cykelväg 

113000 Blandskog 125230 Åkerholme med träd och buskar 136080 Järnväg 

114000 Kalhygge 
131111 Gård/Trädgård utan vegetation utan 
bebyggelse 137000 Parkering 

115050 Öppen mark i skog 131112 Industri utan vegetation utan bebyggelse 138000 Kyrkogård 

121100 Impediment 131114 Övrig tomt utan vegetation utan bebyggelse 139000 Campingsplats 

121110 Betesmark utan träd och buskar 
131121 Gård/Trädgård  utan vegetation med 
bebyggelse 210100 Sjö - Öppen vattenyta 

121130 Park utan träd och buskar 131122 Industri utan vegetation med bebyggelse 220100 Damm - Öppen vattenyta 

121140 Kantzon utan träd och buskar 131123 Parkering utan vegetation med bebyggelse 220200 Damm - Med vegetation 

121150 Gräsmark utan träd och buskar 131124 Övrig tomt utan vegetation med bebyggelse 230000 Vattendrag 

121210 Betesmark med träd och buskar 
131210 Gård/Trädgård  med vegetation utan 
bebyggelse 230010 Dike 

121212 Stenbunden betesmark utan träd och buskar 131211 Industri  med vegetation utan bebyggelse 241000 Våtmark 

121214 Stenbunden betesmark med träd och buskar 131214 Övrig tomt med vegetation utan bebyggelse 242000 Rikkärr 

121230 Park med träd och buskar 
131221 Gård/Trädgård med vegetation med 
bebyggelse  
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Exempel på kartor  

 

Tomelilla kommun: Landskapskaraktärsområden och naturvärdeklasserna 1-3 (av 5) 
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Utsnitt med naturvärdeklasserna 1-3 (av 5) 

 
Området söder om Djurrödsbäcken 

 

 
Området nordväst om Tomelilla tätort 
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens utbildningsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
16 januari 2020

Justerandes sign

Fnuu § 3 Dnr FN 2019/112

Remissvar - Motion om arbetsmarknadsdag

Familjenämndens utbildningsutskotts beslut
Familjenämndens utbildningsutskott beslutar föreslå familjenämnden att 
ställa sig bakom förvaltningens yttrande och skicka detsamma till 
kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Sara Anheden (S) och Anders Throbäck (S) har den 18 september 2019 
lämnat in motion om arbetsmarknadsdag med följande lydelse:

”Vi får ofta rapporter från näringslivet att de har svårt att rekrytera personal 
med rätt kompetens. Lika ofta hör vi ungdomar som tycker gymnasievalet är 
svårt och inte riktigt ved vad de vill arbeta med i framtiden. På senare år har 
Tomelilla kommun utvecklat dialogen mellan skolan och näringslivet på flera 
plan, prao har återinförts, företag kommer till skolan och berättar vad de 
arbetar med och eleverna får arbeta med matteuppgifter direkt hämtade från 
verkligheten.

Eslövs kommun arrangerar under tre dagar i september, näringslivsdagar. 
Förutom olika seminarium och mässor arrangerar man under en eftermiddag 
något som kallas för framtidsmötet. Syftet är att visa upp kommunens 
näringsliv och underlätta framtida rekrytering. Kommunens åttondeklasser 
får besöka olika arbetsplatser, prata med yrkesrepresentanter och kan ställa 
frågor direkt till medarbetare. Tanken med upplägget är att hjälpa 
ungdomarna att hittarätt i sitt framtida yrkesval och valet till gymnasiet. Det 
ger också en möjlighet att hitta en praktikplats och kanske ett sommar- 
och/eller extrajobb. Eftermiddagen ger även näringslivet möjlighet att visa 
upp sig och sina arbetsplatser, samt berätta om hur de ser på framtiden och 
vilka möjligheter de kan erbjuda ungdomarna.

Socialdemokraterna i Tomelilla anser det viktigt att eleverna ges möjlighet att 
med egna ögon se vilka möjligheter de har i framtiden, uppleva arbetsplatser 
och kunna prata med anställda för att få höra deras bild av sitt yrke, därför 
yrkar vi
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämndens utbildningsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
16 januari 2020

Justerandes sign

§ 3 forts

att Tomelilla kommun ger näringslivet och eleverna möjlighet att 
under en dag, varje år, mötas enligt ovanstående.”

Förvaltningen, genom skolchef Johan Holmqvist och socialchef 
Viweca Thoresson, ger följande yttrande: 

Tomelilla kommun anordnade senast 2018 en arbetsmarknadsmässa för 
högstadieelever på Kastanjeskolan där de fick träffa företrädare från det 
lokala privata näringslivet. Planen var då att det skulle vara ett återkommande 
arrangemang vartannat år och därför har det inte varit någon 
arbetsmarknadsmässa under 2019.

Planen att arrangera en arbetsmarknadsmässa vartannat år där elever i 
åttonde och nionde klass får träffa potentiella framtida arbetsgivare kvarstår. 
Avsikten är att under 2020 utöka målgruppen så att även arbetssökande och 
andra kan komma till arbetsmarknadsmässan. Förslagsvis kan mässan vara 
för elever på eftermiddagen och för arbetssökande och övriga intresserade på 
kvällen.

För att genomföra en bra arbetsmarknadsmässa krävs ett samarbete mellan 
skolan, arbetsmarknadsenheten, kommunens näringslivsstrateg och det lokala 
näringslivet. Det är dock viktigt att betona att även offentliga arbetsgivare ska 
ha möjlighet att presentera sig på arbetsmarknadsmässan och möta framtida 
medarbetare. 

Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår familjenämndens utbildningsutskott föreslå 
familjenämnden att ställa sig bakom förvaltningens svar på remissen i 
enlighet med vad som framgår av ärendebeskrivningen och sända detsamma 
till kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, skolchef Johan Holmqvist
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 234/2019, handlingsid:FN 2019.3967

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 98/2019, handlingsid: Ks 2019.3096.
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 234/2019, handlingsid: Ks2019.3967
______________
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Fnifu § 12 Dnr FN 2019/112

Svar på motion - Arbetsmarknadsdag

Familjenämndens individ- och familjeutskotts beslut
Familjenämndens individ- och familjeutskott lämnar ärendet till 
familjenämnden för beslut.

Ärendebeskrivning
Sara Anheden (S) och Anders Throbäck (S) har den 18 september 2019 
lämnat in motion om arbetsmarknadsdag med följande lydelse:

”Vi får ofta rapporter från näringslivet att de har svårt att rekrytera personal 
med rätt kompetens. Lika ofta hör vi ungdomar som tycker gymnasievalet är 
svårt och inte riktigt ved vad de vill arbeta med i framtiden. På senare år har 
Tomelilla kommun utvecklat dialogen mellan skolan och näringslivet på flera 
plan, prao har återinförts, företag kommer till skolan och berättar vad de 
arbetar med och eleverna får arbeta med matteuppgifter direkt hämtade från 
verkligheten.

Eslövs kommun arrangerar under tre dagar i september, näringslivsdagar. 
Förutom olika seminarium och mässor arrangerar man under en eftermiddag 
något som kallas för framtidsmötet. Syftet är att visa upp kommunens 
näringsliv och underlätta framtida rekrytering. Kommunens åttondeklasser 
får besöka olika arbetsplatser, prata med yrkesrepresentanter och kan ställa 
frågor direkt till medarbetare. Tanken med upplägget är att hjälpa 
ungdomarna att hittarätt i sitt framtida yrkesval och valet till gymnasiet. Det 
ger också en möjlighet att hitta en praktikplats och kanske ett sommar- 
och/eller extrajobb. Eftermiddagen ger även näringslivet möjlighet att visa 
upp sig och sina arbetsplatser, samt berätta om hur de ser på framtiden och 
vilka möjligheter de kan erbjuda ungdomarna.

Socialdemokraterna i Tomelilla anser det viktigt att eleverna ges möjlighet att 
med egna ögon se vilka möjligheter de har i framtiden, uppleva arbetsplatser 
och kunna prata med anställda för att få höra deras bild av sitt yrke, därför 
yrkar vi

att Tomelilla kommun ger näringslivet och eleverna möjlighet att 
under en dag, varje år, mötas enligt ovanstående.”
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§ 12 forts

Förvaltningen, genom skolchef Johan Holmqvist och socialchef 
Viweca Thoresson, ger följande yttrande: 

Tomelilla kommun anordnade senast 2018 en arbetsmarknadsmässa för 
högstadieelever på Kastanjeskolan där de fick träffa företrädare från det 
lokala privata näringslivet. Planen var då att det skulle vara ett återkommande 
arrangemang vartannat år och därför har det inte varit någon 
arbetsmarknadsmässa under 2019.

Planen att arrangera en arbetsmarknadsmässa vartannat år där elever i 
åttonde och nionde klass får träffa potentiella framtida arbetsgivare kvarstår. 
Avsikten är att under 2020 utöka målgruppen så att även arbetssökande och 
andra kan komma till arbetsmarknadsmässan. Förslagsvis kan mässan vara 
för elever på eftermiddagen och för arbetssökande och övriga intresserade på 
kvällen.

För att genomföra en bra arbetsmarknadsmässa krävs ett samarbete mellan 
skolan, arbetsmarknadsenheten, kommunens näringslivsstrateg och det lokala 
näringslivet. Det är dock viktigt att betona att även offentliga arbetsgivare ska 
ha möjlighet att presentera sig på arbetsmarknadsmässan och möta framtida 
medarbetare. 

Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår familjenämndens individ- och familjeutskott föreslå 
familjenämnden att ställa sig bakom förvaltningens svar på remissen i 
enlighet med vad som framgår av ärendebeskrivningen och sända detsamma 
till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse skolchef Johan Holmqvist, handlingsid: 2020.177.
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 234/2019, handlingsid: FN 2019.3967
  
Förslag till beslut under sammanträdet
Christer Yrjas (C) yrkar att familjenämndens individ- och familjeutskott 
överlämnar ärendet till familjenämnden för beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Christer Yrjas (C) yrkande och finner att 
familjenämndens individ- och familjeutskott beslutar i enlighet med yrkandet.
_________
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Ksau § 234 Dnr KS 2019/159

Motion - Arbetsmarknadsdag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning och därefter till familjenämnden för yttrande.

Ärendebeskrivning
Sara Anheden (S) och Anders Throbäck (S) har den 18 september 2019 
lämnat in motion om arbetsmarknadsdag med följande lydelse:

”Vi får ofta rapporter från näringslivet att de har svårt att rekrytera personal 
med rätt kompetens. Lika ofta hör vi ungdomar som tycker gymnasievalet är 
svårt och inte riktigt ved vad de vill arbeta med i framtiden. På senare år har 
Tomelilla kommun utvecklat dialogen mellan skolan och näringslivet på flera 
plan, prao har återinförts, företag kommer till skolan och berättar vad de 
arbetar med och eleverna får arbeta med matteuppgifter direkt hämtade från 
verkligheten.

Eslövs kommun arrangerar under tre dagar i september, näringslivsdagar. 
Förutom olika seminarium och mässor arrangerar man under en eftermiddag 
något som kallas för framtidsmötet. Syftet är att visa upp kommunens 
näringsliv och underlätta framtida rekrytering. Kommunens åttondeklasser 
får besöka olika arbetsplatser, prata med yrkesrepresentanter och kan ställa 
frågor direkt till medarbetare. Tanken med upplägget är att hjälpa 
ungdomarna att hittarätt i sitt framtida yrkesval och valet till gymnasiet. Det 
ger också en möjlighet att hitta en praktikplats och kanske ett sommar- 
och/eller extrajobb. Eftermiddagen ger även näringslivet möjlighet att visa 
upp sig och sina arbetsplatser, samt berätta om hur de ser på framtiden och 
vilka möjligheter de kan erbjuda ungdomarna.

200



TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
16 oktober 2019

Justerandes sign

§ 234 forts.

Socialdemokraterna i Tomelilla anser det viktigt att eleverna ges möjlighet att 
med egna ögon se vilka möjligheter de har i framtiden, uppleva arbetsplatser 
och kunna prata med anställda för att få höra deras bild av sitt yrke, därför 
yrkar vi

att Tomelilla kommun ger näringslivet och eleverna möjlighet att 
under en dag, varje år, mötas enligt ovanstående.”

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige § 98/2019, handlingsid: Ks 2019.3096.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 98/2019:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Förslag till beslut under sammanträdet
Leif Sandberg (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget att 
motionen därefter ska gå till familjenämnden för yttrande.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att arbetsutskottet beslutar i 
enlighet med Leif Sandbergs förslag.
_________

Beslutet skickas till:
Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
Socialchef Viweca Thoresson
Skolchef Johan Holmqvist
Familjenämnden
Balanslistan/Johan Linander

201



Motion – Arbetsmarknadsdag

Vi får ofta rapporter från näringslivet att de har svårt att rekrytera personal med rätt kompetens. Lika 
ofta hör vi ungdomar som tycker gymnasievalet är svårt och inte riktigt vet vad de vill arbeta med i 
framtiden. På senare år har Tomelilla kommun utvecklat dialogen mellan skolan och näringslivet på 
flera plan, prao har återinförts, företag kommer till skolan och berättar vad de arbetar med och 
eleverna får arbeta med matteuppgifter direkt hämtade från verkligheten. 

Eslövs kommun arrangerar under tre dagar i september, näringslivsdagar. Förutom olika seminarium 
och mässor arrangerar man under en eftermiddag något som kallas för framtidsmötet. Syftet är att 
visa upp kommunens näringsliv och underlätta framtida rekrytering. Kommunens åttondeklasser får 
besöka olika arbetsplatser, prata med yrkesrepresentanter och kan ställa frågor direkt till 
medarbetare. Tanken med upplägget är att hjälpa ungdomarna att hitta rätt i sitt framtida yrkesval 
och valet till gymnasiet. Det ger också en möjlighet att hitta en praktikplats och kanske ett sommar- 
och/eller extrajobb. Eftermiddagen ger även näringslivet möjlighet att visa upp sig och sina 
arbetsplatser, samt berätta om hur de ser på framtiden och vilka möjligheter de kan erbjuda 
ungdomarna. 

Socialdemokraterna i Tomelilla anser det viktigt att eleverna ges möjlighet att med egna ögon se 
vilka möjligheter de har i framtiden, uppleva arbetsplatser och kunna prata med anställda för att få 
höra deras bild av sitt yrke, därför yrkar vi

att Tomelilla kommun ger näringslivet och eleverna möjlighet att under en dag, varje år, 
mötas enligt ovanstående.

Sara Anheden Anders Throbäck

Tomelilla den 18 september 
Socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen 

Inger Åbonde
gruppledare
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Sammanträdesdatum 
13 januari 2020

Justerandes sign

Fnifu § 14 Dnr FN 2020/1

Redovisning av anmälningsärenden 2020

Familjenämndens individ- och familjeutskotts beslut
Familjenämndens individ- och familjeutskott föreslår familjenämnden att 
lägga redovisning av anmälningsärende till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kostnader för familjehem under november 2019
32 barn har bott i familjehem till en kostnad av 667 162 kronor fördelat 
enligt följande:
Arvode: 419 888 kronor
Omkostnadsersättning: 115 345 kronor
Personalkostnad: 131 929 kronor
4 ensamkommande barn har bott i familjehem. Dessa kostnader är inte 
medräknade då kommunen erhåller kostnadstäckning för dessa från 
migrationsverket. 

Familjehem:
24 barn från 18 familjer är placerade i 19 familjehem
Särskild förordnad vårdnadshavare:
8 barn från fem familjer placerade i 7 familjer
Ensamkommande barn i familjehem/jourhem:
4 barn från fem familjer placerade i 3 familjehem
Kostnader för institutionsplaceringar under november månad 2019
Barn:                                       840 185 kronor
Vuxen:                                    285 804 kronor

Budget 2019
Familjehem
HVB
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Justerandes sign

§ 14 forts

Statistik fattade beslut Augusti 2019 – November 2019 Barn och familj

Beslut Aug. Sept. Okt. Nov.
Startade utredningar         12 14 16    26
Avslutade utred. med 
insats

   1                                                                                                  2   8      1 

Avslutade utred. Utan 
insats

        1                                                  3   0      5

Nerlagda utred.           0           0            0      0
Överväg. 6 kap § 8 SoL           4           0            3      8
Vård enl. LVU           0           2            0      0
Avslag enl. LVU           0           0            0      0
LVU upphör           0           0            0      0
Placering Jour/familjehem 
SoL           0           0            0      1
Placering akuthem/HVB 
SoL

         0           0            0         0

Placering 
stödboende/utsluss

          0           2
        

           2
         

     0
        

Placering 
jourhem/familjehem LVU

          0           0            0      0

Placering akuthem/
HVB, LVU           0          2            1      2

Placering SIS, LVU           0          0            1      0
Beviljat strukturerad 
öppenvård

          4          5            4      7

Placeringar av barn och unga, november 2019
Pojke                                 Almaröd                    55 800 kronor
Flicka                                SIS Björkbacken       144 000 kronor
Pojke                                Bokskogens Hem      132 510 kronor
Flicka                               SIS Långanäs             210 000 kronor
Pojke                               SIS Ljungbacken        207 900 kronor
Flicka                               Gryning Vård              43 505 kronor
Flicka                               Nytida Davsjö             46 470 kronor

Vuxenplacering
Man                                  Ramlösa social utv.      59 850 kronor                              
Man                                  SIS Hornö                   36 400 kronor
Man                                  Nytida Kognitiv Cen.   41 000 kronor
Man                                  Kvarngården tre-o        93 420 kronor
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Justerandes sign

§ 14 forts

Man                                  Jabboksvad Recovery    55 134 kronor

Kostnader för familjehem under december 2019
30 barn har bott i familjehem till en kostnad av 589 294 kronor fördelat 
enligt följande:
Arvode: 370 907 kronor
Omkostnadsersättning: 101 848 kronor
Personalkostnad: 116 539 kronor
4 ensamkommande barn har bott i familjehem. Dessa kostnader är inte 
medräknade då kommunen erhåller kostnadstäckning för dessa från 
migrationsverket. 

Familjehem:
22 barn från 18 familjer är placerade i 17 familjehem
Särskild förordnad vårdnadshavare:
8 barn från fem familjer placerade i 7 familjer
Ensamkommande barn i familjehem/jourhem:
4 barn från fem familjer placerade i 3 familjehem
Kostnader för institutionsplaceringar under december månad 2019
Barn:                                       997 064 kronor
Vuxen:                                    221 681 kronor

Budget 2019
Familjehem
HVB

Statistik fattade beslut september 2019 – december 2019 Barn och 
familj

Beslut Sept. Okt. Nov. Dec.
Startade utredningar        4 16 26      8
Avslutade utred. med 
insats

   2                                                                                                  8   1      2 

Avslutade utred. Utan 
insats

         3                                                  0   5      3

Nerlagda utred.           0           0            0      0
Överväg. 6 kap § 8 SoL           0           3            8      8
Vård enl. LVU           2           0            0      3
Avslag enl. LVU           0           0            0      0
LVU upphör           0           0            0      0
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Placering Jour/familjehem 
SoL           0           0            1      1

Placering akuthem/HVB 
SoL

         0          0           0        0

Placering 
stödboende/utsluss

         1           2
        

           0
         

    0
        

Placering 
jourhem/familjehem LVU

          0           0            0      0

Placering akuthem/
HVB, LVU           2          1            2      1
Placering SIS, LVU           0          1            0      0
Beviljat strukturerad 
öppenvård

          5          4            7      1

Placeringar av barn och unga, december 2019
Pojke                                 Almaröd                    57 660 kronor
Flicka                                SIS Björkbacken       148 800 kronor
Pojke                                Bokskogens Hem      136 927 kronor
Flicka                               SIS Långanäs             217 000 kronor
Pojke                               SIS Ljungbacken        213 900 kronor
Flicka                               Nytida Davsjö           144 057 kronor
Flicka                               Vittskövlegården         78 720 kronor

Vuxenplacering
Man                                  Ramlösa social utv.      61 845 kronor                              
Man                                  Kvarngården tre-o       96 534 kronor
Man                                  Jabboksvad Recovery  63 302 kronor

Domar och beslut november och december 2019       
Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad 27 november  
2019. Mål nr. 13026-19.
Handlingsid. Fn. 2019.3914
Dom meddelad angående överklagat beslut av bistånd enligt 
socialtjänstlagen. 
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad 11 december 
2019. Mål nr. B 6750-19.
Handlingsid. Fn. 2019.4127
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§ 14 forts

Dom meddelad angående överklagat beslut av bistånd enligt 
socialtjänstlagen.
Förvaltningsrätten upphäver det överklagade beslutet och visar åter 
målet till Familjenämnden i Tomelilla kommun för fortsatt 
handläggning i enlighet med skälen för avgörandet.

- Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad 10 december 
2019. Mål nr. 12713-19.
Handlingsid. Fn. 2019.4128
Dom meddelad angående överklagat beslut av bistånd enligt
Socialtjänstlagen.
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

- Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad 11 december 
2019. Mål nr. 14217-19.
Handlingsid. Fn. 2019.4041
Dom meddelad angående överklagat beslut av bistånd enligt 
socialtjänstlagen. 
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

- Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad 4 december 2019. 
Mål nr. 9501-19.
Handlingsid. Fn. 2019.3988
Dom meddelad angående överklagat beslut av bistånd enligt 
socialtjänstlagen. 
Förvaltningsrätten bifaller delvis överklagandet, beviljar ytterligare 
bistånd med 1 320 kronor avseende bostadskostnad. 

- Domslut från Förvaltningsrätten i Malmö meddelad 23 november 
2019. Mål nr. 13740-19.
Handlingsid. Fn. 2019.4216
Förvaltningsrätten medger ansökan och bereder L.R vård med stöd av 
1 och 3 §§ lagen (1990:529 med särskilda bestämmelser om vård av 
unga (LVU).

Statistik Ensamkommande barn november och december 2019
Individ- och familjeverksamheten presenterar statisitk gällande 
ensamkommande barn för perioden november – december 2019.
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§ 14 forts

Under november 2019 flyttar 2 personer ut från Dalgatans stödboende till 
Dalgatans utsluss.
Under december skrivs en person ut från Tomelilla kommuns ansvar 
personen flyttar ut från Dalgatans stödboende december 2019.

Familjenämndens individ- och familjeutskotts förslag på beslut
Familjenämnden beslutar lägga redovisning av anmälningsärende till 
handlingarna. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Zenitha Thulin, handlingsid: FN 2020.184
  
_________
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