
Kåseberga 
 

Fördjupat underlag avseende natur och djurliv 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Kåseberga – fördjupat underlag avseende natur och djurliv 
 
   
 

 Sida 2 (13)
 2008-06-30 

BAKGRUND........................................................................................................................................................3 

METOD .................................................................................................................................................................3 

KARTERING AV VEGETATION, INDELNING I VEGETATIONSZONER................................3 

INVENTERING AV SÄLLSYNTA VÄXTER OCH DJUR ...................................................................7 

TIDIGARE INVENTERINGAR AV VÄXTER OCH DJUR.................................................................7 

STORA DAMMEN.............................................................................................................................................9 

PÅVERKAN PÅ FÅGELLIVET ...................................................................................................................10 

VIKTIGA MILJÖER ......................................................................................................................................10 

REFERENSER ..................................................................................................................................................13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beställare:  Ystads kommun 
Kontaktperson: Anna Möller 
Telefon: 0411-57 70 87 
Adress: Ystads kommun 
 Samhällsbyggnad 
 Plan o Bygg 
 271 80 Ystad 
 
Konsult: Eco-e Miljökonsult 
Kontaktperson: Martin Dahl 
Telefon:  0736-69 35 17 
Adress: Eco-e Miljökonsult 
 Box 4237 
 203 13 Malmö 
 
 
Text och bilder: Eco-e Miljökonsult 
På omslagsbilderna: Ängsnätfjäril, Knölsvan, Skivsnäcka, Hundtunga, Jordfibbla, Välsk krassing och Vårkorsört 



Kåseberga – fördjupat underlag avseende natur och djurliv 
 
   
 

 Sida 3 (13)
 2008-06-30 

Bakgrund 
Eco-e Miljökonsult har av Ystads kommun fått i uppdrag att ta fram ett fördjupat underlag 
avseende natur och djurliv vid Kåseberga. Underlaget används i arbetet med en fördjupad 
översiktsplan för Kåseberga. Uppdraget innefattar: En översiktlig kartering av befintlig 
vegetation; inventering av rödlistade, fridlysta eller sällsynta växt- och djurarter; en 
bedömning av hur fågellivet påverkas av planerad bebyggelse, i relation till besökande och 
boendes rörelsemönster; samt en översiktlig inventering av damm. Uppdraget utfördes under 
juni 2008 och inventeringarna genomfördes den 2, 3 och 13 juni.  
 

Metod 
För att få en heltäckande bild över vilka skyddsvärda växter och djur som lever inom ett 
område bör det göras flera undersökningar under en längre tid. I denna undersökning 
inventerades området en gång, den insamlade datan kompletterades sedan med tidigare gjorda 
inventeringar och undersökningar.  
 
Den här gången undersöktes området under tre dagar i juni, den 2, 3 och 13. Vid 
inventeringen av växter och djur har inventeraren vandrat i linjer över ytan och noterat alla 
rödlistade, fridlysta och i annat fall intressanta arter som hittades. För att få en mer 
heltäckande bild av området har Lunds botaniska förening med projekt Skånes flora och 
fågelskådaren Sven Splittorff bidragit med data. Information har även inhämtats från 
Artportalen och Artdatabanken. Naturskyddsföreningen i Ystad har också kontaktas för 
synpunkter och information. 
 
För att få en uppfattning om ålder och kontinuitet har historiska kartor undersökts. Kartorna 
är: Laga skifteskarta (1818), Häradsekonomiska kartan (1926) och Ekonomiska kartan (1973). 
Flygbilder från 1940-talet och 2007 har också ingått i undersökningen. 
 

Kartering av vegetation, indelning i vegetationszoner 
Området har efter inventering delats in i zoner med likartad vegetation. Totalt delades 
området in i 25 zoner. 
 
1. Läplantering med popplar. Träden står i en rad mellan den insådda ängsmarken (6) och 

åkermark. Träden är alla jämngamla. Träd är alltid viktiga i ett öppet odlingslandskap. 
Även om de här träden inte hör till de mest värdefulla kommer deras värde att öka i takt 
med att de blir äldre, eftersom det då bildas håligheter, de får skrovligare bark samt att 
långsamväxande mossor och lavar hinner utvecklas. 

 
2. Läplantering med kapade jättepopplar. Träden i raden är jämngamla. Det går ofta röta i 

kapade träd. Då bildas det hålrum som är bra för fåglar, fladdermöss, insekter och 
svampar.  

 
3. Läplantering med kapade jättepopplar. Träden är jämngamla. Det går ofta röta i kapade 

träd. Då bildas det hålrum som är bra för fåglar, fladdermöss, insekter och svampar. 
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4. Läplantering med popplar. Ungefär hälften är kapade. Det växer även några fläderbuskar 
mellan popplarna. Träd är alltid viktiga i ett öppet odlingslandskap, där de bidrar till en 
varierad miljö. Även om de här träden inte hör till de mest värdefulla kommer deras värde 
att öka i takt med att de blir äldre. I kapade träd går det ofta röta. Då bildas det hålrum 
som är bra för fåglar, fladdermöss, insekter och svampar. Bärande träd och buskar, som 
fläder, är alltid bra för mångfalden. Blommorna ger föda till pollinerande insekter, och 
frukterna till däggdjur, fåglar och insekter. 

 
5. Torr hävdad yta med insådd fröblandning för höfoder. Ytan är i stort sett likadan som yta 

sex, men torrare. Torra öppna områden hyser en annan flora än fuktiga och kan vara 
växtplats för många ovanliga växter, speciellt om de är ogödslade. Vid inventeringen 
hittades inga ovanliga växter. 

 
6. Yta som antagligen är insådd med fröblandning för höfoder, och som verkar hävdas 

genom slåtter. På hävdade ogödslade marker kan det ofta växa mer ovanliga växter, även 
om inga hittades vid denna inventering. Trivial flora som domineras av de insådda 
växterna. 

 
7. Gammal grusväg. Växter som är beroende av bar mark växer på och vid grusvägar som 

används. De kan därför ha en speciell flora som är beroende av markstörning och inte 
klarar konkurrens från andra växter. Under inventeringen hittades inga ovanliga växter. 

 
8. Yta med insådd fröblandning. Liknande karaktär som yta fem och sex. Här växer bland 

annat mandelblom, men i övrigt en ganska trivial flora. En del av ytan var slagen den 13 
juni. Hävdade marker är ofta växtplats för mer ovanliga växter, speciellt om de inte 
gödslas och de slås under rätt tidsperiod.  

 
9. Fotbollsplan med omgivande klippt gräsmatta. Både fotbollsplaner och gräsmattor brukar 

gödslas och slås med rotorgräsklippare. Det gör att floran blir högst enahanda. Utmed 
gränsen i norr och öster växer en tät häck av vresros. Denna är en utmärkt häckningsplats 
för många småfåglar och gömställe för rastande flyttfåglar. 

 
10. Klippt gräsmatta med trivial flora. Antagligen är det liknande vegetation som den 

omgivande marken (8), men klippt med gräsklippare. 
 
11. Grusplan som används som parkeringsplats. Inga intressanta florafynd är gjorda här. 
 
12. Klippt torr gräsmatta med rastplats. Här växer det endast trivial flora. 
 
13. Gård med omgivande trädgård. 
 
14. Gammal tomt utan bebyggelse. Gräsyta med några kvarstående trädgårdsväxter och 

buskar. 
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15. Bybebyggelse. Här finns det mesta av den vilda vegetationen marginaliserad till diken och 
vägkanter. Arter som växer här är ofta tåliga mot störningar. Inga ovanliga växter hittades. 

 
16. Park och anslutande ödetomt. Parken består av en klippt gräsmatta och några pilar. 

Klippta gräsmattor är ofta utan naturvärden, medan träden blir viktigare ju äldre de blir. 
Tyvärr är träden inte hamlade. Pilar lever ofta längre om de hamlas. Genom hamlingen 
undviker man även att stora träd bryts sönder, vilket kan vara viktigt speciellt inne bland 
bebyggelse. 

 
17. Bybebyggelse. Här finns den mesta vilda vegetationen i diken och vägkanter. Arter som 

växer här är ofta tåliga mot störningar. Inga ovanliga växter hittades. 
 
18. Damm och omgivande kärr. Runt dammen växer det pilträd som en gång i tiden varit 

hamlade. Idag har de växt sig stora och skuggar därmed vattenytan. I kärret växer arter 
som är typiska för fuktig mark. Inga ovanliga växter hittades. 

 
19. Ruderatmark. Området fungerar delvis som buss- och bilparkering. På övriga delar av 

ytan växer det gödselpåverkad flora utan större värden. 
 
20. Bybebyggelse. Här finns den mesta vilda vegetationen i diken och vägkanter. Arter som 

växer här är ofta tåliga mot störningar. Inga ovanliga växter hittades. 
 
21. Gård med tillhörande trädgård. 
 
22. Äng i anslutning till en gård. Ängen ser inte ut att hävdas ofta. Det ligger en del förna på 

marken, men samtidigt är den fri från buskar och sly. Inga intressanta växter hittades. 
 
23. Norrsluttning belägen mellan betesmark och reningsverket. Här växer det bland annat 

gullvivor och naverlönn. En hel del döda almar står kvar och det har börjat växa askar 
istället. Sluttningen riskerar på sikt att växa igen helt av sly, vilket i så fall kommer att 
medföra att gullvivorna försvinner. Under inventeringen hittades många vanliga grodor i 
sluttningen. 

 
24. Reningsverk, liten damm och omgivande sluttningar. Dammen är helt överväxt av andmat 

och verkar vara på väg att torka ut. Sluttningen ligger i söderläge. Sådana sluttningar 
värms upp tidigare på våren och kan därför ha en speciell flora. Inga intressanta fynd 
hittades den här gången. Bin och humlor gillar också sydsluttningar på grund av att de 
värms upp tidigare på våren. 

 
25. Betesmark som betas av kor. Endast trivial flora hittades, trots att ogödslade betesmarker 

ofta är växtplats för mer ovanliga arter. 
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Inventering av sällsynta växter och djur 
För att få en heltäckande bild av växt- och djurliv bör ett område inventeras flera gånger 
under ett år, beroende bland annat på växternas olika blomningstider och fjärilarnas olika 
flygperioder. I det här fallet har vi gjort en fältinventering av växter och djur den 2, 3 och 13 
juni. Rödlistade, fridlysta och sällsynta växter och djur noterades. 
 
Rödlistekategorierna är: Försvunnen (RE), Akut hotad (CR), Starkt hotad (EN), Sårbar (VU) 
och Missgynnad (NT). De rödlistade arter som kategoriseras som endera CR, EN eller VU 
benämns hotade. 
 
Generellt är alla arter av fåglar och däggdjur fridlysta, utom under de perioder då det råder 
jakttid för en del av arterna. Rovfåglarna, Röd glada och Tornfalk, häckar sparsamt i Sverige. 
De har tidigare varit starkt hotade, men har ökat efterhand efter att mängden gifter i 
jordbruket minskat. De är inte längre upptagna på rödlistan, men är fridlysta liksom alla 
fåglar. 
 
 
Fältinventering 2, 3 och 13 juni 2008 
Artgrupper Svenskt namn Vetenskapligt namn Rödlista Övrigt 
Fåglar Röd glada Milvus milvus  Rovfågel 
 Tornfalk Falco tinnunculus  Rovfågel 
 Stenskvätta Oenanthe oenanthe NT  
Groddjur Vanlig groda Rana temporaria  Fridlyst i Skåne 
Fjärilar Ängsnätfjäril Melitaea cinxia NT  
Växter Sparris Asparagus officinalis  Ganska sällsynt 
 Naverlönn Acer campestre CR*  
 Välsk krassing Cardaria draba  Sällsynt 
 Gullviva Primula veris  Fridlyst i Skåne 

* Anses vildväxande endast i Svedala socken. På andra platser förvildad. 
 
 

Tidigare inventeringar av växter och djur 
För att komplettera fältinventeringen som utfördes den 2, 3, och 13 juni, har data från tidigare 
gjorda inventeringar samlats in och sammanställts.  
 
 
Rödlistade eller andra intressanta kärlväxter funna kring Kåseberga enligt tidigare gjorda  
inventeringar 
Svenskt namn Vetenskapligt namn Rödlista Fyndplats 
Sandlusern Medicago minima    EN Kåsebergaåsen
Blå sminkrot Lithospermum arvense ssp. coerulescens   EN Kåsebergaåsen
 
 
Projektet Skånes flora inventerar rutor som är 2,5 X 2,5 kilometer stora. Vi har efter data från 
dem sållat bort de växter som inte växer inom koordinaterna X:6141391 Y:1389369 och 
X:6140868 Y:1389634 (RT90 2,5 gon V), vilket är ett område som täcker 
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inventeringsområdet. Inom de koordinaterna hade Skånes flora inte hittat några rödlistade 
arter. 
 
 
Rovfåglar samt rödlistade eller andra intressanta fåglar funna kring Kåseberga 
enligt tidigare gjorda inventeringar 
Svenskt namn Vetenskapligt namn Rödlista Övrigt 
Röd glada Milvus milvus Rovfågel 
Brun kärrhök Cirkus aeruginosus Rovfågel 
Ormvråk Buteo buteo Rovfågel 
Tornfalk Falco tinnunculus Rovfågel 
Lärkfalk Falco subbuteo Rovfågel 
Rapphöna Perdix perdix NT  
Storspov Numenius arquata NT  
Skogsduva Columba oenas NT  
Turkduva Streptopelia decaocto VU  
Jorduggla Asio flammeus NT  
Göktyta Jynx torquilla NT  
Sånglärka Alauda arvensis NT  
Backsvala Riparia riparia NT  
Stenskvätta Oenanthe oenanthe NT  
Gräshoppsångare Locustella naevia NT  
Trastsångare Acrocephalus arundinaceus NT  
Vaktel Coturnix coturnix NT  
Lundsångare Phylloscopus trochiloides VU  
Sommargylling Oriolus oriolus EN  
Törnskata Lanius collurio NT  
Gulhämpling Serinus serinus VU  
Hämpling Carduelis cannabina NT  
Rosenfink Carpodacus erythrinus NT  
Kornsparv Emberiza calandra EN  
 
 
Fåglarna har observerats i varierande omfattning, men har bedömts häcka i eller kring 
Kåseberga. Många andra fågelarter sträcker förbi Kåseberga under vår och höst. Främst 
tättingar använder träd, buskar, dungar eller annan högvuxen vegetation som rastplats för att 
vila sig innan eller efter att de flyger över Östersjön. I dammen häckade under inventeringen 
knölsvan, gräsand, sothöna och rörhöna. I håligheterna i träden som omger dammen häckade 
starar. I övrigt är inga fåglar speciellt knutna till den öppna ängsdelen av det inventerade 
området. Flera av de häckande fåglarna trivs på öppen mark, men föredrar de omgivande 
betesmarkerna eller rasbranterna. 
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Rödlistade eller andra intressanta djur, förutom fåglar, funna kring Kåseberga enligt tidigare gjorda 
inventeringar 
Artgrupp Svenskt namn Vetenskapligt namn Rödlista Fyndplats 
Groddjur Lökgroda Pelobates fuscus NT Stora dammen 
Insekter Backvisslare Pyrgus amoricanus CR Kabusa 
 Grönfläckig vitfjäril Pontia daplididice VU Ales stenar 
 Ängsnätfjäril Melitaea cinxia NT Ales stenar 
 Violettkantad guldvinge Lycaena hippothoe NT Hammars backar 
 Gulgrå lövmätare Scopula marginepunctata  CR Hamnen 
 Silverfläckat kapuschongfly Cucullia argentea CR Hamnen 
 Malörtsspetsvivel Apion sulcifrons NT Kåseberga 
 Vitpunkterat lundfly Sideridis albicolon NT Hamnen 
 Knubbfrölöpare Harpalus picipennis NT Margretevall 
 (Svenskt namn saknas) Bledius nanus NT Margretevall 
 Rakhorndyvel Onthophagus nuchicornis NT Margretevall 
 Åkervindejordloppa Longitarsus pellucidus NT Kåseberga 
 Allmän bastardsvärmare Zygaena filipendulae  NT Hamnen 
 Silversmygare Hesperia comma NT Hamnen 
 Allmän metallvingesvärmare Adscita statices NT Hamnen 
 Krattsnabbvinge Satyrium ilicis NT Hamnen 

 
Bredbrämad 
bastardsvärmare 

Zygaena lonicerae NT Hamnen 

 
Mångstreckad fältmätare Costaconvexa 

polygrammata NT Hamnen 
 Mjölfly Eublemma minutata NT Hamnen 
 Grönaktigt knölfly Heliothis viriplaca NT Hamnen 
 
 
Det har inte hittats några rödlistade eller fridlysta arter av insekter som är specifikt knutna till 
de miljöer som finns inom det aktuella området. Runtomkring, som i rasbranterna ner mot 
havet, vid hamnen, på betesmarkerna, på Kabusa skjutfält, vid Ales stenar och vid Hammars 
backar finns rödlistade insekter. Dessa är knutna till växter på den öppna betesmarken eller till 
jord- och sandblottor. Insekterna kan synas även i Kåseberga när de flyger omkring för att 
exempelvis leta föda. Insektsbekämpning med kemiska medel i trädgårdar skulle kunna skada 
de insekter som söker föda där. 
 

Stora dammen 
Den stora dammen i Kåseberga har en relativt 
lång kontinuitet. Den finns med på den 
Häradsekonomiska kartan från 1926, men inte 
på en karta över laga skifte från 1818. 
Dammen har under hela tiden haft ungefär 
samma utbredning och har inga synliga till- 
eller frånflöden. Området öster om dammen, 
som idag är kärrmark, är på 
Häradsekonomiska kartan markerat som 
ängsmark. Antagligen har den en gång i tiden 
hävdats som fuktäng, men under senare tid 

Stora dammen 
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växt igen. På en flygbild från 1940-talet syns tydliga spår av mer högvuxen vegetation, som 
träd och buskar. 
 
Under inventeringen hittades bland annat knölsvan, sothöna och rörhöna. I vattnet fanns det 
en stor mängd grodyngel. Den omgivande strandzonen var väldigt snårig och dominerades till 
stor del av brännässlor. Inga ovanliga vattenväxter hittades. 
 
Dammen är omgiven av pilar som en gång i tiden har hamlats. Det är viktigt att fortsätta 
hamla gamla pilar. Om det inte görs kommer grenarna att växa sig så stora att de ihåliga 
stammarna inte längre kan bära upp vikten och kommer därför att falla sönder. Genom att 
hamla pilarna kommer även mer solljus att nå vattenytan vilket är positivt för 
undervattensvegetationen. De hamlade pilarna kommer fortfarande att skugga mindre delar av 
vattenytan och därigenom bidra till ett varierat mikroklimat. Den mer vildvuxna östra sidan 
med kärret bör i övrigt lämnas orörd till skydd för fåglar och andra djur. 
 

Påverkan på fågellivet 
Den största mängden fåglar i Kåseberga är flyttfåglar som rastar efter att ha flugit över 
Östersjön. Fåglarna söker skydd främst i täta buskar och snår när de vilar. Den öppna marken 
är inte så viktig för dessa fåglar. Buskvegetationen som nu finns bör inte bli alltför gles och 
välklippt. Flyttfåglarna kommer sannolikt inte att påverkas av bebyggelse på det aktuella 
området eller av att mängden besökare ökar. De arter som häckar i och i anslutning till 
dammen är inte speciellt känsliga för störningar från passerande människor, utan häckar ofta i 
människans närhet. Rovfåglarna som finns här, häckar i träddungar omkring Kåseberga. De 
letar föda i form av smågnagare och andra smådjur på den öppna marken. Bebyggelse på 
området kommer att leda till att de i större utsträckning kommer att leta föda på de omgivande 
öppna markerna. 
 
Markhäckande fåglar som sånglärkor, samt backsvalorna, är knutna till de omgivande 
betesmarkerna och rasbranterna och kommer sannolikt inte att påverkas av bebyggelsen eller 
av besökare som rör sig på gångarna mot Ales stenar eller mot hamnen. 
 

Viktiga miljöer 
Död ved är viktigt för många djur. I gamla hamlade pilar, som de som står kring dammen, 
finns rikligt med död ved och så kallad mulm. 
Här finns en mikromiljö som kan hysa många 
arter av skalbaggar och andra insekter.  
 
Vildvuxna buskar och snår används som rastplats 
av de sträckande småfåglarna och gamla hålträd 
är viktiga boplatser för insekter, hålbyggande 
fåglar samt däggdjur som fladdermöss och 
ekorrar. Träd med håligheter finns kring 
dammen och i läplanteringarna. Gamla otäta 
byggnader fyller delvis samma funktion. Det är 

Ohamlad pil. 
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viktigt att miljön inte blir alltför städad vid en nybyggnad av hus och vägar. Risken är att det 
kan finnas en vilja att passa på att rensa bort ihåliga träd och snår för att skapa en mer 
parkliknande omgivning kring de nya byggnaderna. Vårt förslag är att så mycket som möjligt 
av den lite vilda miljön kring dammen och kring reningsverket bevaras. Detta innebär inte att 
ingenting ska göras. Tvärtom är det nödvändigt att så snart som möjligt återhamla pilarna 
kring dammen. De kommer annars att få alltför tunga kronor, falla och dö.  
 
I norrsluttningen vid reningsverket växer 
gullvivor. Här finns också en del almar som dött 
av almsjuka. Nu när almarna dött kommer det ner 
mer ljus till marken, vilket gynnar gullvivorna. 
Samtidigt har det också börjat komma upp små 
plantor av ask i stor mängd. Sett på några års sikt, 
kommer askarna att bli så stora att de skuggar 
marken mer än vad almarna gjorde. Detta kommer 
att kraftigt missgynna de ljusberoende 
gullvivorna. 
 
Vid planerandet av rabatter och buskage i 
offentliga miljöer bör man tänka på att använda blommande växter, helst med olika 
blomningstider. De nektarsugande insekterna, som bin och fjärilar, kan då finna föda under 
hela säsongen. Det kompenserar till viss del för de blommande växter som försvinner från 
ängsmarken. 
 
Moderna byggnader är ofta så täta att de inte kan utnyttjas som boplats av djuren, och detta är 
många gånger inte heller önskvärt. Genom att sätta upp holkar för olika sorters fåglar och 
fladdermöss kan bristen på boplatser kompenseras.  
 
På flygbilder tagna mellan 1939 och 1947 syns, förutom bebyggelsen och dammen, endast 
åkermark på området. Läplanteringarna med popplar var ännu inte planterade, eller mycket 
små. Förmodligen har man senare velat skydda känsliga odlingar som grönsaker, eller 
förhindra sandflykt. Efterhand har åkrarna använts för odling av höfoder eller lagts i träda. 
Såvitt man nu kan se, slås de någon gång om året, då det inte har kommit upp någon vedartad 
vegetation. I stort kan sägas att floravärdena inte är stora på denna mark, då den har en lång 
historia som åkermark. Viktigast ur natursynpunkt är de stora popplarna och de hamlade 

pilarna. Även dammen med angränsande kärr är 
betydelsefull, då det där finns en för trakten ovanlig 
fuktig och vildvuxen miljö. 
 
Av de fyra poppelraderna är det endast den längst i 
väster (1) som är i gott skick. I de övriga raderna ser 
en hel del träd angripna ut. Att de är angripna kan 
bero på många saker och är svårt att spekulera om. 
Ur natursynpunkt är döda och döende träd viktiga, 
men mitt i ett villaområde är kanske inte den bästa 
placeringen.  

Norrsluttning med döda almar. 

Kronans utbredning hos poppelraden. 
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För att undvika mer skador på träden när nya hus byggs är det viktigt att varken köra eller 
bygga för nära dem. Ungefär ett par meter utanför kronkanten är en lämplig gräns. Då 
skyddas rötterna samtidigt som det inte riskerar att falla ner grenar på människor och 
egendom.  
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