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Stånds - en typisk Malmöväxt.

Förord

Bakgrund
Naturvårdsprogrammet från år 2000 har varit utgångspunkt för urvalet av objekt i denna områdesbeskrivande del. De flesta gamla
objekt finns med i detta nya program men
många nya områden har tillkommit. Naturvårdsplanen får inte ses som en ”absolut
sanning”. Förmodligen finns det fler ställen
i kommunen med biologiska kvaliteter som
återstår att upptäckas eller oupptäckta kvaliteter som skulle ändrat bedömningen av
något av områdena.

Genomförande
Arbetet startades sommaren 2006 med
återbesök på de gamla områdena. Efter bl.a.
studier av ortofoto besöktes de två föjande
somrarna ett antal nya lokaler.
Vid varje besök har ägnats i genomsnitt
cirka fyra timmar för studier och bedömning av områdets biologiska kvaliteter.
Det är viktigt att påpeka att det inte är fråga
om en regelrätt inventering av faunan och
floran, en sådan skulle ta betydligt mer tid i
anspråk.
Relativt mycket tid har lagts på att artbestämma områdenas växter eftersom dessa
utgör grunden för vilka insekter och övriga
djur som har förutsättningar att finnas på
stället. Påpekas bör att en del gräs och halvgräs har lämnats obestämda. Bestämts till
art har också observerade fåglar, fjärilar och
gräshoppor gjorts.
Vid bedömningen av har stor vikt lagts
på områdenas potential för biologisk mångfald i enlighet med ett av delmålen i Malmö
stads miljöprogram 2009 - 2020: ”Biologisk
mångfald ska bevaras och utvecklas genom
skydd och skötsel av naturen”. Givetvis påverkar förekomsten av sällsynta och hotade
arter också bedömningen men kanske inte i
lika hög grad som brukligt i naturvårdssammanhang.

Naturvärdesbedömning
Sammanlagt finns 172 objekt med i denna
beskrivande del. Samtliga har kvaliteter
som gör dem värda att bevara som biolo-

gisk resurs. Självfallet hyser vissa ställen en
högre biologisk mångfald än andra, därför
har en indelning gjorts i fyra värdeklasser.
De områden som bedömts ha högst biologiska värden har placerats i värdegruppen
1, dessa är i flera fall av nationell betydelse.
De flesta områdena har bedömningen 2,
dessa områdenas värde är av stor regional
betydelse. Stadens parker som otvivelakltigt
hyser kvaliteter utöver de rekreativa har fått
betreckningen P.
Stor vikt har lagts på fotodokumentation, dels för att läsaren skall få en bättre
bild av det som beskrivs, dels som en dokumentation av miljöer som kanske kommer
att försvinna eller föränndras i framtiden.

skall utarmas är det viktigt att detta görs
med hänsyn taget till de värden som finns.
Om ett naturområde totalt omdanas är det
likaledes av stor vikt att någon form av
kompensationsåtgärd utföres där detta är
lämpligt.

Nyskapad natur

Ett exempel på ingrepp med drastisk betydelse för fauna och flora är är omvandlingen av hamnområdena i Malmö. Här fanns
tidigare häckningsområden för bl.a. tärnor,
måsar och vadare av stor regional och i
vissa fall nationell betydelse. En del arter
kan anpassa sig och häcka på plana tak som
t.ex. strandskatan medan andra helt blir
utan häckningsområde. Detta är naturligtvis
katastrofalt för dessa populationer. Här kan
Områdesbeskrivning
Varje område finns beskrivet på en sida eller kompensationsåtgärder komma att göra att
ett uppslag. Här finns angivet: numrering, vi hjälper vissa arter vars häckningsmöjligheter vi tidigare tagit bort samt åter ger
namn, värdeklass, markägare, biotoptyp,
dem en chans att överleva.
beskrivning av området, beskrivning av
fauna och flora samt föreslagna åtgärder.
All natur kommer med eller utan mänsk- Vägkanter
Ängsmark är en naturtyp som generellt sett
lig påverkan att förändras genom s.k. succession. Om vi vill bevara speciella miljöer i hela Sverige håller på att bli mycket sälleller arter måste viss form av skötsel göras, synt. Här kan våra vägkanter, t.ex. utmed
t.ex. röjning av buskar, rensning av dammar, Malmös båda ringvägar, komma att utgöra
anpassad slåtter/klippning o.s.v. Det är inte en ersättning. För att så skall ske krävs
emellertid att kantslåttern utförs vid rätt
alltid lätt att veta vad som skall göras eller
hur förbättringar skall göras så åtgärdsför- tidpunkt. Denna tidpunkt är på hösten då
de flesta insektsarter hunnit med sin utveckslag måste precis som namnet antyder ses
ling och inte under högsommaren som idag
som ett förslag.
är brukligt.
Vidare finns ett utropstecken bredvid,
vid vilket finns angivet vissa för området
speciella saker som t.ex. sällsynta arter.
En ortofoto med gränser angivna finns
för varje område.
Ett antal beskrivande fotografier, i samtliga fall med motiv förknippade med respektive område gör det lättare för läsaren
att visualisera området.

Kompensationsåtgärder
Sannolikheten att en del av planens områden kommer att exploateras på ett eller
annat sätt är stor. För att Malmös natur inte

Gräsmark
Stora ytor ängsmark kan också skapas i våra
parker. Ett fint exempel är Nydalaparken,
där en del av de traditionellt klippta gräsmattorna omdanats till ängsmark. Fortfarande finns traditionella gräsmattor kvar
som väl täcker de rekreativa behoven samtidigt som de biologiska värdena avsevärt
ökats. Detta skulle kunna göras på ytterligare många ställen.

3

Innehåll

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
4

Norra hamnen..........................................................................11
Oljesjön.....................................................................................12
Norra hamnen, ruderatmark..................................................13
Sjölunda reningsverk, ruderatmark . ....................................14
Spillepeng..................................................................................16
Sydkrafts gaskraftverk.............................................................18
Sjölundadammarna..................................................................20
Södra Industrihamnen, spårområde.....................................22
Kalinaån, f.d. koloniområde...................................................23
Sege industriområde, ängs- och ruderatmark......................24
Östra Valdemarsro, ruderatmark...........................................26
Beijers park...............................................................................27
Beijers park, f.d. koloniområde.............................................28
Ellstorpsparken (Atleparken).................................................29
Östra Sommarstaden, spårområde........................................30
Bödkarebacken.........................................................................32
Industrigatan, ödetomt...........................................................34
Rörsjöparken............................................................................36
S:t Pauli kyrkogård...................................................................37
Enskifteshagen.........................................................................38
Rosengårdsparken...................................................................39
Östra kyrkogården...................................................................40
Ögårdsparken...........................................................................42
Bulltofta rekreationsområde..................................................44
Toftanäs våtmark.....................................................................46
Toftanäsparken, ängsbackar...................................................47
Toftanäsparken, damm...........................................................48
Toftanäsparken, ängsmark och dike.....................................50
Toftanäsparken, ruderatmark.................................................51
Fortuna......................................................................................52
Fortuna, damm vid yttre Ringvägen.....................................54
Södra Sallerups fiskdamm, kulle norr om............................55
Segeå, betesmark sydost om Grantofta................................56
Södra Sallerups fiskdamm, ängsmark öster om..................58
Södra Sallerups fiskdamm......................................................59
Hasenbjär, högörtsäng och skogsdunge..............................60
Hasenbjär nordost, betesmark och buskmark ...................62
Kölnan, betesmark längs Segeå.............................................64
Lindgården, damm och träddunge........................................66
Sallerups södra kritdammar...................................................67
Södra Sallerups fiskdammar, damm sydväst om.................68
Ängdala gård, liten damm/fuktmark....................................70
Södra Sallerup, betesmark norr.............................................71
Södra Sallerup, liten damm norr...........................................72
S.Sallerups prästgård, fuktmark öster om............................73
Södra Sallerups prästgård, damm..........................................74
S. Sallerups prästgård, fuktmark sydost om........................75

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

S. Sallerup, damm söder om cykelväg.................................. 76
Kvarnby, golfbana väster........................................................78
Kvarnby, golfbana öster .....................................................80
Husie, vägkant.........................................................................82
Husie, damm............................................................................83
Husie, ängsmark vid fotbollsplan.........................................84
Elisedal, träddunge och ruderatmark...................................85
Gyllins trädgård.......................................................................86
Husie mosse.............................................................................88
Jägersro.....................................................................................90
Kvarnby, damm och beteshagar söder om..........................92
Robotfältet syd.........................................................................93
Robotfältet................................................................................94
Robotfältet sydost...................................................................96
Fridentorps gård, damm öster om.......................................97
Fridentorps gård, damm och ängsmark...............................98
Fridentorps gård, större damm ...........................................99
Skönavalls gård, damm .......................................................100
S.Sallerup, liten damm sydost..............................................101
Kölnan, liten damm..............................................................102
Kölnan, damm och betesmark............................................103
Kvissle, damm 1 väster om..................................................104
Kvissle, damm 2 väster om..................................................105
Kvissle, damm 3 väster om..................................................106
Kvissle, damm 1 sydväst om...............................................107
Kvissle, damm 2 sydväst om...............................................108
Sjunnero gård, damm...........................................................109
Almåsa....................................................................................110
Sollidendammarna................................................................112
Björkelundadammen.............................................................114
E 65, ängsmark söder om Segeå.........................................116
Toarpsängen...........................................................................118
Toarp, betesmark längs Segeå..............................................120
Riseberga, ängsmark norr om Sallerupsvägen..................122
Oxie, Blekeparken öster.......................................................124
Oxie, ruderatmark vid vattentornet....................................125
Granebacken..........................................................................126
Oxie backar............................................................................128
Oxie, Kullaholm....................................................................130
Oxieparken.............................................................................132
Käglinge hästbacke...............................................................134
Björka gård, skogsdunge sydost..........................................136
Björkakärret...........................................................................138
Nydalaparken.........................................................................140
Gullviksparken.......................................................................141
Gullvik nordost.....................................................................142
Fosie, anlagd damm och ängsmark.....................................144

95 Stenyxegatans slut, ruderatmark..........................................145
96 Fosie, gravhögar nordväst om Risyxegatans slut . ...........146
97 Fosie, ruderatmark nordväst om Knackstensgatan..........147
98 Fosie, ruderatmark Kantyxegatan-Käglingevägen............148
99 Fosieanstalten, ruderatmark.................................................149
100 Hornyxegatan, gravhög 1...................................................150
101 Hornyxegatan, gravhög 2...................................................151
102 Fosie, Bronsspännet............................................................152
103 Fosie, Slipstensgatan...........................................................154
104 Fosie, Watski.........................................................................155
105 Skogsholms ängar................................................................156
106 Grödehögsparken................................................................158
107 Fosie, norr Bronsåldersgatan, väster järnväg...................160
108 Fosie, ruderatmark intill McDonalds................................161
109 Fosie, norr om Bronsåldersgatan......................................162
110 Fosie, söder om Bronsåldersgatan....................................163
111 Fosie, ruderatmark norr om Yttre Ringvägen.................164
112 Fosie, ruderatmark med dike.............................................166
113 Fosie, spårområde vid Stenåldersgatan............................167
114 Fosie, ruderatmark och skog vid Vägverket....................168
115 Lockarp, gokartbanan med omgivningar.........................169
116 Fosie, dammar och ängsmark vid Yttre ringvägen.........170
117 Lockarp, sandig slänt...........................................................172
118 Lockarp, damm....................................................................173
119 Lockarp, kuperad ängs-/betesmark..................................174
120 Lockarp, Sofiedalsdammen (Hökadammen)...................176
121 Glostorp, damm och betesmark........................................177
122 Vångavägskullen...................................................................178
123 Käglinge naturområde........................................................180
124 Krumby, ängs-/beesmark...................................................182
125 Kullåkra gravkullar..............................................................184
126 Västra Klagstorps kyrka, ruderatmark.............................185
127 Tygelsjö prästgård................................................................186
128 Lamarken..............................................................................188
129 Tygelsjö, diken och damm.................................................190
130 Katrinetorp...........................................................................192
131 Almvik, ängsmark vid Trelleborgsvägen..........................193
132 Pildammsparken..................................................................194
133 Rönneholmsparken.............................................................195
134 Kroksbäcksparken...............................................................196
135 Bellevuestadion, tliten ängsmark.......................................197
136 Bellevuestadion, skogsdunge.............................................198
137 Bellevuestadion, damm.......................................................199
138 Killan, park och damm.......................................................200
139 Sivåker gård, ruderat-/ängsmark.......................................201
140 Hyllie, Mossängen...............................................................202
141 Flintyxegatan 4, ruderatmark.............................................204

142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172

Stolpalösa, dammar och ängsmark................................. 206
Vintriegården, ruderatmark.............................................. 208
Vintriedammarna............................................................... 210
Bunkeflo kyrka, damm 800 m söder............................... 212
Vintrie, Äringsvägen, ruderat-/ängsmark..................... 213
Vintrie, Erlandsro gård, ruderat-/ängsmark................. 214
Vintrie, Erlandsro gård, damm....................................... 215
Svågertorp, damm söder om Yttre Ringvägen.............. 216
Naffentorpsvägen, ängsmark och damm....................... 217
Ingvalla gård, ruderat-/ängsmark................................... 218
Almlids gård, skogsdunge och damm............................ 219
Skumparp, Trindhög......................................................... 220
Borrebacken....................................................................... 221
Ollebo, förvildad handelsträdgård.................................. 222
Gottorp, kalkmark2under Yttre Ringvägen................... 224
Gottorp, mindre damm.................................................... 225
Limhamns kalkbrott.......................................................... 226
Limhamn, Cementa........................................................... 228
Limhamn, Ön..................................................................... 230
Ribersborg.......................................................................... 232
Kungsparken, Slottsparken, gamla kyrkogården.......... 233
Sibbarp norr....................................................................... 234
Sibbarp söder .................................................................... 236
Lernacken .......................................................................... 238
Limhamns skjutbana......................................................... 240
Hammars Park................................................................... 242
Bunkeflo strandängar........................................................ 244
Klagshamns udde.............................................................. 246
Sjötorps ängar.................................................................... 248
Kvissle, damm 3 sydväst................................................... 250
Minnesdals gård, damm.................................................... 251

5

4
1
2
3

8

18
14

162
19

17

161
133

160

22
132
20

159

163

134
164

91

135

167
138
158

136
137

165

93

92
166

140
94

131
156

155

144

139

141

142
143

157
145

130

148
147
146
151

168

107

150

108

149

152
153

154

126
121

169
128

129
127

170

6

125

106
111

4

1

5

2

9

3
6
7
10
8

11
12

13
25

18

29

15

14
162

31

24

19
16

17

28

27

30

33
32

26

81

41

55

132

20

51

49
50

47
66

52
57

93

92

172

54

96
94
141 95
107
108

130

106
111

102
103104

113

67
69
71

74

70
72

62
63
65
64

60

171

75

61
59
77
99

105
85
116

114

78

84

80
86

115
117

76

58

101 100
97 98

131

68

73

23
91

38

45

48

53

37

43
44
46

56

36

39

40

21

34

35

22

79

83

118

82
119

120
123

122

121

87

90

88
89

124
127

125

7

Några bilder ur Malmös flora

8

Äkta förgätmigej

Harklöver

Skogsklöver

Krissla

Knölsyska

Brunört

Havssäv

Klintsnyltrot
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Några Malmöbiotoper

Havsstrand. Sjötorps ängar.

Bokskog. Östra kyrkogården.

Sandhed. Klagshamn

Damm. Björkakärret

Klitter. Ribersborg.

Rikkärr. Toarpsängen.

Kalkrik utfyllnadsmark. Lernacken.

Ruderatmark. Spårområde i Södra Industrihamnen.
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01 Norra hamnen
Värdeklass: 1
Storlek: 111 ha
Ägare: Malmö kommun (största delen)
Biotoptyp: ruderatmark

!

- tärnor
- skärfläcka
- fågelreservat

Beskrivning av området

Skärfläckan häckar i området. Foto: J. Elmelid

Större Strandpipare.

Foto: Jan Elmelid.

Invallat område med tills för några år sedan stora laguner.
På senare år har dessa till största delen
fyllts ut med massor från bygget av Citytunneln.
Idag finns här mycket stora ytor ruderatmark och området är välfrekventerat av
såväl rastande som häckande fåglar.
Området är idag Malmös viktigaste för
bla. tärnor och skärfläcka.
Större delen av området är planerat
som logistikcentrum.

Flora och fauna
Viktigast är området som häckplats för
fisk-, silver- och småtärna, även kentsk
tärna har häckat här.

I området finns också en koloni skärfläckor. Även andra vadarfåglar som större
strandpipare, strandskata, rödbena och
tofsvipa häckar här. Dessutom är området
viktigt som flytt-, rast- och övervintringsplats för diverse fågelarter.
Vegetationen är den typiska för Malmö
hamns utfyllnadsområden, exempelvis
blåeld, färg- och gulreseda, sötväppling,
käringtand m.fl.

Föreslagna åtgärder
Även vid exploatering är det viktigt att
områden av tillräcklig storlek sparas framförallt för de häckfåglar som nämnts ovan.
Ett ersättningsbiotop för fåglar är avsatt i
norra delen.

Kommunfågeln, svart rödstjärt. Foto: J. Elmelid

Tofslärkan fanns förr i området.

Vybild över området (markerat med gult) från Turning torso.
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02 Oljesjön
Värdeklass: 2
Storlek: 34 ha
Ägare: Malmö kommun
Biotoptyp: dammar, kanal, ruderatmark

!

- skrattmåskoloni
- rast- och övervintringsplats för fåglar

Beskrivning av området

Strandkrypa växer rikligt vid Oljesjön.

Havssäv vid Oljekanalen.

I västra delen finns en större damm, kallad
Oljesjön, med branta relativt glest bevuxna
stränder. Området är omgivet av industriverksamhet, i norr Oljehamnen med en
mängd cisterner.
Från Oljesjöns sydöstra hörn löper en
kanal österut till Flintrännegatan. Öster om
denna gata övergår kanalen till en avlång
damm. Öster om Oljesjön finns en större
ruderatmark som hyser en stor skrattmåskoloni. Tidigare fanns i södra kanten en
ruderatmarksremsa med varierad flora. Här
finns numera en asfalterad streetracingbana.

Oljekanalen.

Delar av skrattmåskolonin uppe och flyger.
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Vybild över Oljesjön från västra stranden.

Flora och fauna
Det största värdet idag är den stora skrattmåskolonin. Kanalen och östra dammen
utgör med sina vassklädda stränder häckningsplats för tex. sothöna, rörhöna,
gräsand, skedand, vigg, brunand m.m.
Brun kärrhök syns ofta vid östra dammen.
Oljesjön är en viktig övervintringsplats
för änder som t.ex. vigg, brunand, salskrake, bläsand m.fl.

Föreslagna åtgärder
Bevara de befintliga vattenytorna.
Röja vegetation på skrattmåsarnas häckningsplats så att den inte tillåts bli för hög.

03 Norra hamnen, ruderatmark
Värdeklass: 2
Storlek: 2 ha
Ägare: Malmö kommun
Biotoptyp: ruderatmark

!

- gräselefant
- ullört
- sexfläckig bastardsvärmare

Beskrivning av området

Gräselefant.

Ullört.

Norra delen av området är spolierat.
Södra delen är ett för Malmö hamn typiskt
ruderatområde. Framförallt västra delen
igenväxande med buskar (rosor m.m.)
Västra delen med buskar och annan högre
vegetation, mellersta delen lågvuxen med
käringtand och revfingerört som dominanter. I östra kanten dominerar bergrör.
I nordöstra hörnet finns ett litet Salixbuskage med bladvass som säkert kan vara
intressant som häckplats för fåglar och
bör sparas.

Flora och fauna

blåeld, blåhallon, cikoria, gråbo, gulmåra,
hamnsenap, hundtunga, revfingerört,
rosendunört, rosor (ej artbest.), röllika,
Salix sp., sparris, svartkämpar, vildmorot,
vildpalsternacka, vägtistel, åkertistel, äkta
fläder, äkta johannesört.
Fåglar: endast kråka noterad.
Fjärilar: slåttergräsfjäril, tåtelsmygare,
rovfjäril, sexfläckig bastardsvärmare,
gräselefant.

Föreslagna åtgärder
Vid behov buskröjning.
Harvning av marken vartannat år.

Iakttaget vid besök :
Flora: baldersbrå, bergrör, björk, bladvass,

Humlelusern.

Buskage i nordöstra hörnet.

Vy över området mot norr.
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04 Sjölunda reningsverk, ruderatmark
Värdeklass: 2
Storlek: 3 ha
Ägare: Malmö kommun
Biotoptyp: ruderatmark

!

-

värdefull ruderatmark
insektsrikt
rödfläckig blåvinge
ullört

Beskrivning av området

Backgräshoppa.

Ursprungligen utfyllnadsmark som utvecklats till ruderatmark med intressant flora
och fauna.
Ett gammalt järnvägsspår sträcker sig
genom området, som i norr når Öresund.
Ligger insprängt mellan Oljehamnsområdet och Sjölunda reningsverk.

Flora och fauna

Mindre taggmätare.

Mindre guldvinge.

Ullört.
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Ett av få kvarvarande ruderatområden i
Malmö hamnområde. Bergrör håller på att
breda ut sig i området och inslaget av buskar som rosor, oxel och havtorn ökar.
Det finns också ett bestånd större vitpilar.
Iakttaget vid besök :
Flora: baldersbrå, bergrör, blåeld, blåhallon, färgreseda, gullusern, krusskräppa,
kråkvicker, käringtand, palsternacka, revfingerört, röllika, stånds, ullört, äkta johannesört.
Fåglar: sädesärla, hussvala, grönfink,
hämpling, steglits.
Övrig fauna:
Fjärilar: påfågelöga, nässelfjäril, slåttergräsfjäril, mindre guldvinge, rödfläckig
blåvinge, puktörneblåvinge.
Hopprätvingar: backgräshoppa, slåttergräshoppa.

Föreslagna åtgärder
Bergröret bör bekämpas för att inte breda
ut sig för mycket.
Marken kan lämpligen harvas med
några års mellanrum för att ruderatfloran
skall behållas.
Buskar bör hållas efter så att de öppna
partierna inte växer igen.

Vy över området mot öster.

Vy över området mot väster med stora vitpilar och oljecisterner.

Järnvägsspår och ruderatmark.
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05 Spillepeng
Värdeklass: 2
Storlek: 42 ha
Ägare: Malmö kommun
Biotoptyp: gräsmark, damm m.m.

!

- rödfläckig blåvinge
- sexfläckig bastardsvärmare

Beskrivning av området

Rödfläckig blåvinge.

Ägg av rödfläckig blåvinge på sparvnäva.

Gammalt sopdeponeringsområde, fortfarande aktiviteter i västra delen. Planerat
och planterat som rekreationsområde för
ett par decennier sedan. Södra delarna av
området ligger i Malmö kommun, resten
tillhör Burlöv och Lomma.
I Malmödelen finns brandövningsplats,
skjutbanor, hundrastplats, djurminnesplats
samt agilitybana. Inga stora ytor återstår
för naturlig vegetation. Intill djurminnesplatsen finns en större damm.
Motions-/promenadslingor finns i
området. Fiske kan ske i Segeå, med andra
ord ett viktigt rekreationsområde.

Flora och fauna

Sträv kardvädd.

Bosyska.
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Floran är ganska trivial och kraftigt näringspåverkad. Mycket stora bestånd finns
av t.ex. brännässla.
På skjutbanevallen och runt denna
finns ganska varierad flora.
Iakttaget vid besök:
Flora: alm, apel, asp, avenbok, baldersbrå,
bergrör, bitterkrassing, björk, björnbär,
bladvass, blåeld, blåhallon, bok, bosyska,
bredkaveldun, ek, gråbo, gullregn, gulmåra, hallon, hagtorn, havssäv (vid Segeå),
hundkex, hundtunga, hårig kardvädd (vanlig), hästhov, jättebjörnloka (en planta),

jättegröe (vid Segeå), kanadensiskt gullris,
klibbal, knölsyska, krissla, krusskräppa,
krustistel, käringtand, körsbär, mjölkört,
oxel, oxtunga, piggtistel, pilört, Populus
arter, praktkungsljus, renfana, revfingerört,
rosendunört, rönn, Salix arter, skogslönn,
slån, snårvinda, sparvnäva, strandkvanne,
stånds, svartkämpar, såpnejlika, tall,
ullkardborre, vildmorot, vildpalsternacka,
vägtistel, åkertistel, åkervinda, älggräs (vid
Segeå), äkta fläder, äkta johannesört.
Fåglar: blåmes, björktrast, brun kärrhök, fiskmås, gräsand, grönfink, koltrast,
kråka, ladusvala, lövsångare, ringduva, rörsångare, sothöna, svarthätta, talgoxe.
Fjärilar: slåttergräsfjäril, luktgräsfjäril,
kamgräsfjäril, nässelfjäril, påfågelöga, puktörneblåvinge, rödfläckig blåvinge (talrik
på hundrastplatsen där kaniner grävt så att
värdväxten sparvnäva kunnat gro.), sexfläckig bastardsvärmare.

Föreslagna åtgärder
Om slåtter skall utföras bör detta ske på
hösten, för att ge insekterna en chans att
reproducera sig.

Vy över området.

Damm vid djurminnesplatsen.

Vy mot Segeås mynning.

Promenadstig längs Segeå.
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06 E.ON gaskraftverk
Värdeklass: 2
Storlek: 7 ha
Ägare: Annan
Biotoptyp: ruderatmark

!

- ockralövmätare
- bockrot
- sexfläckig bastardsvärmare
- brun kärrhök

Beskrivning av området

Ockralövmätare.

Praktkungsljus.

Ruderatområde med varierad flora. I området finns två dammar, varav den ena är
betydligt större och omgiven av bladvass.
I väster gränsar området till Sydkrafts
anläggning i övrigt omgiven av vägar. Området delas på mitten av en asfalterad väg.
I anslutning till denna finns i östra kanten
en plats där det går att parkera. Här finns
också områdets enda vegetationsfria yta.
I norra delen högre vegetation, söder
om vägen kaninpåverkat och därmed lägre
vegetation delvis dominerat av käringtand.
Området är till största delen öppet men
här och där finns buskar och mindre träd
särskilt i nordvästra och västra kanten.

Flora och fauna

Hampflockel.

Bestånd av bockrot.
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Iakttaget vid besök:
Flora: Flera mycket stora bestånd av
bergrör, vid parkeringen finns en grupp
praktkungsljus, nära stora dammen ett
stort bestånd hampflockel (mycket bra
nektarkälla åt fjärilar). Bockrot finns på ett
ställe vid järnvägsspåren i norra kanten,
dessutom enstaka exemplar av färgreseda
samt ett par bestånd krissla.
Övrigt noterade arter: alsikeklöver, baldersbrå, besksöta, bitterkrassing, blåhallon,
blåeld, ekorrkorn, getväppling, gråbo,

gulmåra, gulsporre, gullregn, gåsört, hagtorn, humlelucern, hästhov, jordgubbar,
kanadensiskt gullris, kornell (storvuxen
buske), krusskräppa, kråkvicker, kungsljus,
mjölkört, oxtunga, parkolvon, piggtistel,
renfana, revfingerört, rosendunört, rosor
(ej artbest.), rödklint, röllika, smällglim,
stånds, vildmorot, vildpalsternacka, vit
sötväppling, väddklint, vägtistel, åkertistel,
åkervädd, äkta fläder, äkta johannesört.
Fåglar: I stora dammen noterades:
knölsvan, sothöna (med ungar), grågås,
fiskmås, rörsångare samt ev. smådopping
(kort obs.) I lilla dammen grågås samt en
årsunge av brun kärrhök. I området noterades också några årsungar av fiskmås.
Dessutom sågs en kycklingkull av fasan.
Fjärilar: slåttergräsfjäril (dominerande),
luktgräsfjäril, kamgräsfjäril, liten guldvinge, mindre tåtelsmygare, puktörneblåvinge, rovfjäril, sexfläckig bastardsvärmare
samt ett exemplar av ockralövmätare. Den
senare är nyinvandrad i Sverige och är funnen endast på ett tiotal lokaler. Arten är
sannolikt bofast här.

Föreslagna åtgärder
Området är planlagt som industrimark.
Vid exploatering kan gärna ej utnyttjade
områden lämnas till naturlig utveckling.

Vy över den stora dammen med Sysav i bakgrunden.

Fiskmåsunge.

Kaninbete med stort bestånd av käringtand.

Käringtand.
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07 Sjölundadammarna
Värdeklass: 2
Storlek: 15 ha
Ägare: Malmö kommun (endast dammarna)
Biotoptyp: damm och ruderatmark

!

- finsk fingerört
- brun kärrhök
- strandkvanne
- gräselefant

Beskrivning av området

Finsk fingerört, en raritet.

Strandkvanne.

Svarthalsad dopping - tidigare häckfågel.

Dammarna var tidigare ett fint fågelområde men har p.g.a. utfyllnader och av andra
inte kända faktorer inte längre samma
värde som fågellokal, dock häckar fortfarande t.ex. skäggdopping och knölsvan. I
dammarna finns mycket rikligt med vegetation.
Intill dammarnas västra del går den
livligt trafikerade Västkustvägen, området
norr om upplagsplats för bl.a. jordmassor.
Öster om dammarna finns en remsa
om ca 50 meter fritt utvecklad ängs-/ruderatmark, där bladvassen mer och mer
breder ut sig, här finns dock luckor med
lägre vegetation. Öster om denna remsa
finns något torrare ruderatmark med riklig
förekomst av bl.a. färgreseda.
En del av det östra området fungerar
som upplagsplats.
I de sydvästliga delarna finns en liten
träddunge bestående av popplar och almar
(flera drabbade av almsjuka).

Flora och fauna

Skäggdopping.
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Foto: Jan Elmelid

Några exemplar av finsk fingerört samt
ullört nära järnvägsspåren.
Noterade arter: alm, baldersbrå,
bergrör, bergsyra, bitterkrassing, björk,
bladvass, blekbalsamin, blåeld, blåhallon,
brännässla,

dunörter, flenört, färgreseda, gåsört, gråbo, grönmynta, gulreseda (1 ex), hagtorn,
hårig kardvädd, hägg, hästhov, kardborre,
kardvädd, klibbkorsört, krusskräppa, krustistel, kungsljus, kungsmynta, käringtand,
mjölkört, nattljus, pepparrot, pestskråp,
piggtistel, pilört, praktkungsljus, praktlysing, puktörne, renfana, revfingerört, rosor, rosendunört, röllika, röda vinbär, Salix
arter, skatnäva, snårvinda, strandklo, såpnejlika, stockros, stormåra, strandkvanne,
stånds, svartkämpar, trampört, vildmorot,
vildpalsternacka, vitblära, vägtistel, åkertistel, åkervinda, äkta johannesört.
Fåglar: gråhäger, storskarv, gräsand,
vitkindad gås, sothöna, fasan, drillsnäppa,
skata, ringduva, rörsångare, grönfink,
sävsparv.
Fjärilar: sälgskimmerfjäril (1 ex, sannolikt tillfällig), slåttergräsfjäril, puktörneblåvinge (talrik), mindre guldvinge, rovfjäril,
påfågelöga, sexfläckig bastardsvärmare,
gräselefant (talrikt med larver).

Föreslagna åtgärder
Dammarna är inte längre så attraktiva för
fåglarna som tidigare, något skäl till detta
måste finnas. En limnologisk undersökning bör genomföras för att undersöka
orsaken.

Vy över området.

Bestånd av renfana.

Vybild mot söder, med stora bestånd av bladvass.

Snårvindan är vanlig vid dammarna.
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08 Södra Industrihamnen, spårområde
Värdeklass: 2
Storlek: 5 ha
Ägare: Malmö kommun
Biotoptyp: ruderatmark

!

- ruderatflora
- strimsporre

Beskrivning av området
Ett gammalt spårområde som delvis stått
obrukat ett tag. En varierad ruderatmarksflora har utvecklats i den grusiga marken.
Nattskatta.

Strimsporre.

Flora och fauna
Iakttaget vid besök :
Flora: baldersbrå, bergrör, besksöta,
björnbär, bladvass, blåeld, blåhallon,
blålusern, brunört, brännässla, cikoria,
dunörter, ekorrkorn, färgreseda, groblad,
gråbinka, gul fetknopp, gullusern, gurkört,
gåsört, harklöver, hästhov, jordklöver, kanadabinka, kanadensiskt gullris, klibbkorsört, krusskräppa, krustistel, kråkvicker,
kungsljus, käringtand, mjölkört, nattljus,
nattskatta,

Skogsklematis.

Mindre taggmätare.
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Vybild mot Västkustvägen.

palsternacka, pilört, prästkrage, puktörne,
renfana, revfingerört, rosendunört, rågvallmo, rödplister, röllika, sandvita, skatnäva, skogssallad, smällglim, spikklubba,
stormåra, strimsporre, svartkämpar,
såpnejlika, taggsallad, ullört, vildmorot,
vitplister, vit sötväppling, åkervinda, åkerviol, äkta johannesört, ängssyra.
Fjärilar: amiral, gulpunkterat lundfly
(larver), liten guldvinge, mindre taggmätare (talrik), rapsfjäril, rovfjäril, tistelfjäril.

Föreslagna åtgärder
Omrörning, t.ex. harvning av markytan
med 2-3 års mellanrum.

09 Kalinaån, f.d. koloniområde
Värdeklass: 2
Storlek: 0,9 ha
Ägare: annan
Biotoptyp: ruderatmark

!

- pestrotfly
- rödmire

Beskrivning av området

Bestånd av rödmire.

Området hyste tidigare ett antal kolonilotter, som lades ner i början av 2000-talet
och har sedan inte använts. Ruderatflora
har delvis etablerats.

Föreslagna åtgärder
Skötseln skulle vara enkel, harvning av
marken med 2-3 års mellanrum.

Flora och fauna

Rödmire i närbild.

I norra delen ganska tät buskvegetation
bl.a. mycket björnbär.
Grässvål på en del ytor gör det svårt
för ruderatväxter att etablera sig, dock
finns stora bestånd av äkta johannesört
och rödmire.
Längs ån växer rikligt med pestskråp
där också pestrotfly förekommer.

Pestskråp längs Kalinaån.

Äkta johannesört.

Vybild över området.
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10 Sege industriområde, ängs- och ruderatmark
Värdeklass: 2
Storlek: 2,8 ha
Ägare: Malmö kommun
Biotoptyp: ruderat/ängsmark

!

- rödfläckig blåvinge
- rikligt med gräshoppor

Beskrivning av området

Rödfläckig blåvinge.

Ängs-/ruderatmarksområde som ligger
inklämt mellan Sege industriområde och
motorvägar. Gränsar i väster till Segeå.
Sträcker sig i nordost ända till Kalinaån
(gränsen mot Burlöv).

Flora och fauna

Bergsyra.

Åkertistel.

Älggräs vid Segeå.
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Flora: till stora delar bestående av manshöga näst intill ogenomträngliga bestånd
av rosendunört, brännässla och hampflockel.
En del av området (de västra) kraftigt
betat av kaniner. Här är floran intressantare och här finns även rödfläckig blåvinge.
Iakttaget vid besök :
Flora: bergsyra, brännässla, foderlosta,
hampflockel, harklöver, jättegröe (vid Segeå), krusskräppa, oxtunga, renfana, revfingerört, rosendunört, rödkörvel, röllika,
rörflen, skatnäva, strandkvanne (vid Segeå), stånds, såpnejlika, åkertistel, älggräs
(vid Segeå).
Fåglar: fasan
Övrig fauna:
Fjärilar: amiral, slåttergräsfjäril, liten guldvinge, rödfläckig blåvinge.
Rikligt med gräshoppor på partierna med
lägre vegetation.

Föreslagna åtgärder
Områdets klart intressantaste del är den
som idag är kaninbetad. Med tanke på kaninbeståndets fluktuationer kan här snabbt
ske en förändring.
Höstslåtter på vissa delar samt bortförande av det slagna skulle sannolikt öka de
biologiska värdena betydligt.
Marken kan också med några års mellanrum harvas för att blottlägga jord-/
grusytor.
Hampflockelbestånden som är viktiga
nektarkällor kan dock delvis sparas.

Vy över det kaninpåverkade området.

Parti med rosendunört och brännässla.

Knylhavredominerat parti.
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11 Östra Valdemarsro, ruderatmark
Värdeklass: 2
Storlek: 0,6 ha
Ägare: annan
Biotoptyp: ruderatmark

!

- sexfläckig bastardsvärmare

Beskrivning av området

Backvicker.

Ruderatmark med begynnande buskuppslag, framförallt av hagtorn, rosor och
Salix. Norra delarna är dominerade av blåhallon och knylhavre. De södra hyser en
intressantare flora med bl.a. backvicker.
Här sågs också vid ett senare besök sexfläckig bastardsvärmare.

Flora och fauna

Stormåra.

Iakttaget vid besök:
Flora: blåhallon, blålusern, backvicker,
humlelusern, knylhavre, kråkvicker, käringtand, pepparrot, renfana, revfingerört,
stormåra, stånds, svartkämpar, äkta johannesört.

Humlelusern

Sexfläckig bastardsvärmare.
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Vybild över området från nordväst.

Fjärilar: kamgräsfjäril, sexfläckad bastardsvärmare.

Föreslagna åtgärder
Buskröjning (akut).
På längre sikt omrörning av marken
med 2-3 års mellanrum.

12 Beijers park
Värdeklass: P
Storlek: 12 ha
Ägare: Malmö kommun
Biotoptyp: park, damm, ängsmark

!

- äldre träd
- förutsättningar
för ängsmark

Beskrivning av området

Kaninbearbetad sandig mark.

Dammen i sydost.

En park som har drygt 150 år på nacken.
Parken karakteriseras av stora öppna ytor
med omgivande trädbård som huvudsakligen består av bok.
I parkens sydöstra del finns en damm
och strax norr om denna har på senare år
en liten ”våtmark” anlagts.
Ambitioner att stora delar av de öppna
ytorna skall skötas som ängsmark har
funnits. Förutsättningar för att fin ängsmark kan bildas finns också då marken är
sandhaltig. Slåttern av ängsmarkerna bör
göras senare än idag för att göra det lät�tare för insekterna att hinna fullborda sin
utveckling.

Flora och fauna
Floran i parken är inte märkvärdig men
stora förutsättningar finns, rentav kanske
de bästa sett till parkerna i Malmö, att med
viss insådd etablera en intressant ängsflora. Marken bearbetas intensivt av kaniner
vilket gör att sandblottor bildas vilket i sin
tur gynnar etablering av örter.
Fågellivet är relativt rikt bl.a. förekommer
stenknäck regelbundet.

Föreslagna åtgärder
Gräsytorna i norr bör endast slås en gång
per år och då på senhösten.
Med fördel skulle ängsmarken regelbundet kunna harvas med ett par års mellanrum.

Klibbal vid dammkanten.

En nyplanterad äkta kastanj.

Vybild från söder. I bortre delen ses sandiga backar.

27

13 Beijers park, f.d. koloniområde
Värdeklass: 2
Storlek: 0,9 ha
Ägare: Malmö kommun
Biotoptyp: buskmark/gräsmark

!

- skalbaggar
- strimsporre

Beskrivning av området

Strimsporre vid järnvägsspår.

Ett mindre triangelformat f.d. koloniområde på alla sidor omgärdat av vägar/gator.
Kvar finns buskage (t.ex. syrener) från
kolonitiden.
I norr finns ett järnvägsspår.
Tyvärr har en mycket kraftig röjning
av området utförts under senare år vilket
innebär att många buskar försvunnit.

Flora och fauna
Strimsporre.

Området blev känt i naturvårdskretsar i
slutet av 1990-talet då fyra sällsynta skalbaggsarter blev funna här. Skalbaggar som
för sin utveckling är beroende av:
syren (även liguster) - Otiorhynchus smereczynskii, ängssyra - Marmaropus besseri
och Reseda - Baris picicornis och Urudon
rufipes.

Gnag av O. smereczynskii på liguster.

Björnbärsblomma.
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Vybild över området innan röjning.

De två förra är idag inte särskilt sällsynta
men det är däremot Reseda-arterna. Dessvärre tycks dock gulresedan gått tillbaka
kraftigt eller rentav försvunnit från området.
Iakttaget vid besök:
Örter: björnbär, blåhallon, blålusern, brännässla, gullusern, gulsporre, kanadensiskt
gullris, jordklöver, knylhavre, kråkvicker,
kungsljus, luktärt, lupin, nattljus, nejlikrot, revfingerört, rosendunört, sandvita,
snårvinda, strimsporre (vid jvg, sällsynt i
Malmö), svartkämpar, ängssyra.
Träd och buskar: alm, björk, rönnsumak,
snöbär, syren, sälg, tysklönn.

Föreslagna åtgärder
Slåtter av gräsytorna endast en gång per
år, gärna på senhösten, så kanske en intressant flora och fauna kan utvecklas i
området.

14 Ellstorpsparken (Atleparken)
Värdeklass: P
Storlek: 3 ha
Ägare: Malmö kommun
Biotoptyp: park

!

- äldre träd

Beskrivning av området
Anlagd park med välklippta gräsmattor.
Förutom träden i parken ringa naturvärden.
Gammal vitpil.

Föreslagna åtgärder
Någon del av gräsmattan lämnas oklippt
och får utvecklas till ängsmark.

Flora och fauna
Flora: många främmande träd och buskar (t.ex. kaukasisk vingnöt). Förutom
detta ett tiotal kastanjer, ett par stora askar
samt en stor hängpil.
Fåglar: ringduva, turkduva, skata, koltrast.
Övrig fauna: en del kaninhålor.

Tysklönn.

Kaukasisk vingnöt, frukt.

Skata.

Vybild mot söder.

29

15 Östra Sommarstaden, spårområde
Värdeklass: 2
Storlek: 2 ha
Ägare: annan
Biotoptyp: ruderatmark

!

- kärleksört
- kungsmynta
- harmynta

Beskrivning av området

Kärleksört, sällsynt i Malmö.

Järnvägssträckning (mot Staffanstorp)
med intressant flora. Speciellt de norra
delarna är intressanta. Sannolikt har ingen
besprutning skett på några år och den grusiga jordmånen har gett ett antal växtarter
chansen att etablera sig.
Floran är huveudsakligen typisk ruderatmarksflora men med kvalitetsinslag som
rödtoppa, harmynta och kärleksört.

Föreslagna åtgärder
Höstslåtter samt omrörning av markytan
med några års mellanrum.

Flora och fauna
Kungsmynta, välkänd pizzakrydda (oregano).

Rödtoppa.

Amiral.
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Iakttaget vid besök:
Flora: björnbär, blåeld, fackelblomster,
foderlosta, fodervicker, gråbo, harklöver,
harkål, harmynta, humle, kanadabinka,
kanadensiskt gullris, kungsmynta, kärleksört, lupin, morot, nattljus, oxtunga,
palsternacka, puktörne, renfana, röllika,
rödtoppa, sandvita, skatnäva, skelört,
skogsklematis (riklig vid fotbollsplanen),
skuggnäva, stormåra, såpnejlika, vit
sötväppling, åkervädd, äkta johannesört,
ängssyra.
Fjärilar: rovfjäril, amiral, påfågelöga, mindre guldvinge, puktörneblåvinge.
Hopprätvingar: backgräshoppa.

Parti dominerat av kanadensiskt gullris och palsternacka.

Vy mot nordost.

Humle.

Stort bestånd av skogsklematis vid fotbollsplanen.

Björnbär.
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16 Bödkarebacken
Värdeklass: 2
Storlek: 1,6 ha
Ägare: Malmö kommun
Biotoptyp: ängs/buskmark

!

- gullris
- ängsmark

Beskrivning av området

Bestånd av gullris.

Gullris i närbild.

Kulle med igenväxande ängsmark.
Intill kullen låg tidigare Bödkaregården
och på kullen fanns tidigare en damm
(oklart när denna fylldes igen). Floran
på kullen är ganska varierad dock klart
gödningspåverkad. I sluttningen mot Sallerupsvägen finns ett stort bestånd gullris
(Solidago virgaurea), en art som är sällsynt i regionen. I övrigt är sydsluttningen
nästan helt dominerad av knylhavre. Den
rödlistade piggtisteln talrik (rödlistningen
till trots är arten ganska vanlig i Malmö).
Ängsmarken är under kraftig igenväxning av framförallt hagtorn. Av större träd
finns några askar.

Flora och fauna

Piggtistel.

Väddklint (t.v.) och rödklint (t.h.).
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Iakttaget vid besök:
Flora: alm, ask, blåhallon, brännässla, foderlosta, groblad, gråbo, gulmåra, gullris,
gulsporre, hagtorn, humlelusern, kanadensiskt gullris, kardborre, knylhavre, nejlikrot, oxtunga, piggtistel, renfana, revfingerört, rödklint, rödklöver, rödkörvel, röllika,
stånds, svartkämpar, sötväppling, taggsallad, trampört, vildmorot, vildpalsternacka,
väddklint.

Fåglar: blåmes, lövsångare.
Övrig fauna: regn vid besök, inget noterat.
Förutsättningar finns för ett rikt liv av
lägre djur.

Föreslagna åtgärder
Buskröjning i framförallt den västra sluttningen som håller på att växa igen.
Höstslåtter av de öppna ytorna samt bortförande av det slagna materialet.

Ängsmark som börjar förbuskas, västra sluttningen.

Larvgångar av almsplintborre.

Ängsmark och döda almar på toppen av backen.

Flyghål av almsplintborre.
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17 Industrigatan, kv. Brännaren
Värdeklass: 2
Storlek: 1,6 ha
Ägare: annan
Biotoptyp: ruderatmark

!

-

värdefull ruderatmark
flockfibbla
rödtoppa
svart rödstjärt

Beskrivning av området

Grönfibbla.

En tomt som stått obebyggd länge, kanske
ett par decennier.
En fin ruderatmarksflora har utvecklats
i området.

Flora och fauna

Skär kattost.

Liten kardborre.

Johannesörten trivs bland asfalt och kakel.
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Iakttaget vid besök:
Flora: alm, baldersbrå, bergrör, besksöta, björk, brännässla, flockfibbla, fläder,
färgreseda, gråbo, grönfibbla, gullusern,
hamnsenap, kanadabinka, kardborre, krusskräppa, kungsljus, kungsmynta, mellanlusern, liten kardborre, mjölkört, nattskatta,
renfana, revfingerört, rödtoppa, skogsklematis (stora bestånd), skär kattost, stånds,
svartkämpar, taggsallad, tomtskräppa,
trampört, vildpalsternacka, vägtistel, åkertistel, äkta johannesört.
Fåglar: svart rödstjärt (häckande).
Övrig fauna: regn vid besök, inget noterat.
Förutsättningar finns för rikt insektsliv.

Föreslagna åtgärder
Om ruderatmarksfloran skall behållas bör
buskuppslag hållas efter samt ytan markbearbetas med några års mellanrum.
Vid framtida bebyggelse får gärna den
befintliga vegetationen bevaras där det är
möjligt. Denna biotoptyp blir allt sällsyntare i Malmö.

Vy över området mot Nobelvägen.

Norra delen av området.

Välutvecklade bestånd av skogsklematis finns här.
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18 Rörsjöparken
Värdeklass: P
Storlek: 2,7 ha
Ägare: Malmö kommun
Biotoptyp: park

!

- gamla träd

Beskrivning av området

Gammal idegranshäck mot Kungsgatan.

En äldre park i ren stadsmiljö, tidigare
även kallad badhusparken.
Trädbeståndet i parken är kraftigt utglesat p.g.a. almsjukan. Det finns dock ett
30-tal riktigt gamla träd, bok, ek, tysklönn,
naverlönn och pil. Mot Kungsgatan finns
en gammal utglesad idegranshäck.
Stora biologiskt ointressanta gräsmatteytor.

Flora och fauna
Idegran.

Kännedomen om parkens biologiska
värden är bristfällig men sannolikt är dessa
relativt ringa.
Värdet finns huvudsakligen i de större
träden.

En stor naverlönn.

Plaskdammen är kantad av ett par gamla pilar.
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Vybild från öster.

Föreslagna åtgärder

Skötseln av en del gräsmatteytor skulle
kunna ändras så att det blir mer ängsmarkskaraktär.

19 S:t Pauli kyrkogård
Värdeklass: P
Storlek: 22 ha
Ägare: Malmö kommun (endast norra)
Biotoptyp: park

!

- rikt fågelliv

Beskrivning av området

En äldre ek i norra delen.

Klassisk kyrkogårdsmiljö med ett rikt trädbestånd, bl.a. finns en för Malmös förhållande ovanligt stor ek i norra delen.
Kyrkogården är som brukligt välansad
och välskött vilket begränsar de biologiska
värdena

Flora och fauna

Lindallé.

De biologiska värdena finns huvudsakligen i områdets trädbestånd. Detta är dominerat av lindar som planterats i rader,
dels i ytterkanterna men även längs gångarna inne i kyrkogården. Vidare finns en
hel del andra trädslag bl.a. kastanj, avenbok, ek, björk m.m.

Dessutom finns givetvis typiska kyrkogårdsbuskar som kinesisk en, idegran,
thujor m.fl.
Den mellersta delen är tätast planterad
med träd. Fågelfaunan är relativt rik, bl.a.
häckar rödstjärt och bofink. Området är
också viktigt för rastande flyttfåglar bl.a.
har observerats mindre flugsnappare, halsbandsflugsnappare och ringtrast.
De botaniska värdena är bortsett från
träden ringa.

Föreslagna åtgärder
Uppsättning av holkar skulle gynna fågelfaunan.

Avenboksallé.

På norra kyrkogården står träden glesare.

Den mellersta delen är rikast på träd.
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20 Enskifteshagen
Värdeklass: P
Storlek: 2,7 ha
Ägare: Malmö kommun
Biotoptyp: park

!

- trädbestånd

Beskrivning av området

Gångstig i norra kanten.

Anlagd park bestående av välansade gräsmattor och träd i kanterna. Nyttjas mycket
till solning och hundrastning. Ringa naturvärde förutom trädbeståndet.

Flora och fauna
Flora: inget noterat.
Träd: mest lind, även sykomorlönn och
hagtorn.
Fåglar: ringduva, kaja, råka.

Lind.

Hassel.

Ringduva.
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Vybild mot väster.

Föreslagna åtgärder
Lämna en del gräsområden oklippta, detta
skulle öka det biologiska värdet i en annars
tämligen steril park.

21 Rosengårdsparken
Värdeklass: P
Storlek: 2,8 ha
Ägare: Malmö kommun
Biotoptyp: park

!

- hartsticka

Beskrivning av området

Citronfjäril på tillfälligt besök.

Gatkamomill.

Parkområde med gräsmattor vid den tidigare herrgården. En del stora träd finns
t.ex. ask, kastanj, bok, lind, avenbok samt
närmast huset några päronträd och ett
stort gammalt körbärsträd. Några grova
bokar, en bok av ”vrestyp” sam en bokhögstubbe.
I områdets kanter trivial flora utan
anmärkningsvärda inslag. Norr om herrgården finns en liten äng med högre örter,
mest åkertistel, här fanns flera fjärilar på
tillfälligt besök.

Flora och fauna

hallon, hamnsenap, harkål, kanadensiskt
gullris, kardborre, kirskål, knölklocka,
krusskräppa, maskros, rödklöver, hundkex, nejlikrot, renfana, revfingerört, röllika, svartkämpar, svinmålla, taggsallat,
tomtskräppa, trampört, vildpalsternacka,
vägsenap, vägtistel, åkertistel, åkervinda.
Hartsticka som är uppgiven från området,
kunde ej återfinnas vid besöket.

Föreslagna åtgärder
De biologiska värdena kan bli avsevärt
högre om en del gräsmatteytor omställdes
till ängsmark.

Iakttaget vid besök:
Flora: brännässla, gatkamomill, gråbo,

Bok med spännande växtsätt.

Kådutflöde på gammalt körsbärsträd.

Herrgården med högstubbe av bok i förgrunden.
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22 Östra kyrkogården
Värdeklass: P
Storlek: 53 ha
Ägare: Malmö kommun (största delen)
Biotoptyp: park

!

- bokdunge
- mycket björk

Beskrivning av området

Bokskogsparti i sydöstra delen.

En äldre kyrkogård som med åren dessvärre (ur biologisk synvinkel) blivit mer
och mer välansad. Häckarna och de relativt stora gräsytorna är välklippta.
I sydöstra delen finns ett mindre parti
som närmast kan karakteriseras som skog
med bok som dominerande träd.

Flora och fauna

Avenbokshäck.

P.g.a. intensiv skötsel finns sannolikt inga
större botaniska värden. Dominerande
trädslag är bok, lind och björk. Björk är
relativt ovanlig i Malmö.
Häckarna består till stor del av avenbok.

Stor gräsyta lämpad att sköta som äng.

Lindallé.
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Västra delen..

Likaledes är sannolikt förutsättningarna
för den lägre faunan små.
På kyrkogården finns en del småfågel
bl.a. häckar bofink, ärtsångare, koltrast
m.fl. En råkkoloni om ca 30 par finns i
området.Fågelfaunan skulle gynnas av
holkuppsättningar.

Föreslagna åtgärder
I norra delen finns en större upphöjd
gräsmark som skulle kunna skötas som
ängsmark med sen höstslåtter.
Uppsättning av holkar.

Bara för att en art inte har något värde för oss människor gör det
inte arten värdelös. Den kan t.ex. ha ett värde för sin avkomma,
omgivningen eller för andra arter eller enbart för sin skönhet.
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23 Ögårdsparken
Värdeklass: 2
Storlek: 17 ha
Ägare: Malmö kommun
Biotoptyp: park

!

- stor potential finns
för anläggning av
ängsmark

Beskrivning av området

Puktörneblåvinge, vanlig på oklippta partier.

Getingar på savande (döende) alm.

Parklandskap med en hel del stora träd,
främst pilar och popplar. Runt Västra
Skrävlinge kyrka finns lindar och vid parkeringsplatsen almar som alla är döda
inom ett par år. I sydöstra delen en damm
och söder om denna, ej markerad som
tillhörande området i förra naturvårdsprogrammet, skogsomgärdade ängsmarker
med en hel del slån i brynen. En del av
områdets öppna yta är klippta gräsmattor
men också oklippta partier finns. Dessa
ängar har förvisso en ganska trivial flora
men ger ändå en riktig naturupplevelse
med diverse insekter.

Flora och fauna

Slåttergräsfjäril.

Krusskräppa, vanlig på näringsrika ängar.
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Iakttaget vid besök:
Flora: baldersbrå, bredkaveldun (vid dammen), storvuxen starrart troligen vasstarr
(vid dammen) , groblad, hundkex, krusskräppa, krustistel, käringtand, pilört,
revfingerört, rosendunört, rödklint, röllika,
smörblomma, stormåra, strandklo (vid
dammen), stånds, svartkämpar, vägtistel,
åkermolke, åkertistel, åkervinda, äkta förgätmigej (vid dammen). Alla trädarter ej
noterade.

Fåglar: i dammen fanns gråhäger, gräsand och rörhöna. Finns säkert mer i buskagen men värmen var vid inventeringstillfället hög så de höll sig nog gömda.
Fjärilar: puktörneblåvinge (förvånansvärt talrik), slåttergräsfjäril, rovfjäril, tistelfjäril.

Föreslagna åtgärder
De ytor som idag är äng skulle kunna
skötas annorlunda. Särskilt de i söder som
är omslutna och läade av träd kan bli utmärkta insektsängar med fina bryn. Höstslåtter och bortförande av det slagna materialet för att eventuellt minska näringen i
marken. Insådd av lämpliga ängsblommor
skulle kunna göras (jämför Toftanäs).
De stora fina pilarna, framförallt runt
dammen samt de stora popplarna bör
skyddas.

Stora pilar.

Damm centralt i området.

Gödslad ängsmark med skyddande buskage.
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24 Bulltofta rekreationsområde
Värdeklass: 2
Storlek: 87 ha
Ägare: Malmö kommun
Biotoptyp: dammar, gräsmattor, ängsmark, skog

!

-

gullviva
stallört
blodnäva
ängsvädd
gråhakedopping
unik geologi, isälvsavlagringar

Beskrivning av området

Blodnäva.

Gökblomster.

Området består av det i början av 1970talet nedlagda Bulltofta flygfält. I början
av 1980-talet anlades ett rekreations-/naturområde.
Stora delar planterades med träd, andra
anlades som ängsmark eller gräsmattor för
sportaktiviteter. Några naturliga dammar
fanns i området och några nya anlades.
Skogsdungarna har utvecklats väl och ger
idag en riktig skogskänsla medan de anlagda ängarna successivt har trivialiserats.
Kvar finns i princip endast två mindre
ängar med kvalitet, en naturlig sandbacke
(grönt X på kartan) samt en äng vars flora
har sitt ursprung i Kungsmarken utanför
Lund. Bl.a. växer här gott om gullviva
(gult X på kartan).

Flora och fauna

Brudbröd.

Stallört.
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Iakttaget vid besök:
Flora: Risbergabäcken (norra delen):
bladvass, brännässla, fackelblomster, fliknäva, fläder, gökblomster, harkål, jolster,
jättegröe, hundkäx, kanadensiskt gullris,
kardborre, kirskål, knylhavre, läkevänderot, löktrav, nejlikrot, pepparrot, rosendunört, skogsskräppa, skogssäv, smörblomma, snärjmåra, snärjvinda, svinmolke,
svärdslilja, taggsallad, tomtskräppa, vattenveronika,

vitpil, vägtistel, åkertistel, äkta förgätmigej,
älggräs. Blomsterängen (gult X): blodnäva, darrgräs, gullviva, humleblomster,
hö/höstskallra, kråkvicker, pilört, rödklint,
stallört, stormåra, stånds, svartkämpar,
vanlig smörblomma, vildlin, åkervädd,
ängsvädd.
Sandkullen (grönt X): blåeld, blåhallon,
brudbröd, brunört, gul fetknopp, gulmåra,
hundtunga, käringtand, puktörne, revfingerört, stormåra, stånds, svartkämpar, vildlin, åkertistel, åkervinda, äkta johannesört.
Fåglar: Vid dammarna: gråhakedopping
har häckat), rörhöna, sothöna, gräsand,
gråsgås, vitkindad gås, strandskata.
Rikligt med småfågel i skogspartierna,
kärrsångare vid Risebergabäcken.
Ett viktigt område för näringssökande
fladdermöss. Bl.a förekommer sydfladdermus.

Föreslagna åtgärder
De kortklippta gräsytorna känns idag
onödigt stora. Den biologiska mångfalden
i området kan avsevärt höjas om en del
ytor endast klipptes en gång om året, helst
på hösten.
Den skapade blomsterängen skulle nog
må bäst av traditionell slåtter en gång varje
höst.
Konstruktion av s.k. ”bathouse”, dvs
ett dagtillhåll för fladdermöss.

Bild som visar hur större delen av områdets öppna ytor ser ut. För den biologiska mångfalden alltför välansade gräsytor.

Lilla dammen.

Oklippt, gödslad gräsmark, där det trots hög näringshalt växer klöver, käringtand och kråkvicker.

Gamla askar.
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25 Toftanäs våtmark
Värdeklass: 1
Storlek: 3 ha
Ägare: Malmö kommun
Biotoptyp: ängs- och fuktmark

!

-

ängsvädd
fältvädd
stallört
sexfläckig bastardsvärmare
- pungmes

Beskrivning av området

Sexfläckig bastardsvärmare på ängsvädd.

Ängsvädd.

Anlagt i början av 1990-talet som ett utjämningsmagasin för dagvatten. I dag ett
våtmarksområde med omgivande och
insprängda ängsmarker. Framförallt fuktigheten varierar stort i området. Det finns
både torrare och friskare ängsmarker.
Floran är mycket varierad tack vare att
man vid anläggandet lade hö från Kungsmarken att fröa av sig. Detta har blivit
mycket lyckat med etablering av flera i
Malmö sällsynta växter.
Buskage, framförallt av Salix har tagit
allt mer utrymme och kommer på sikt
att decimera arealen ängsmark om ingen
röjning sker.
Området ligger som en grön oas till glädje
för omkringboende.

Flora och fauna
Flera floraelement av hög kvalitet,
Stallört.

Darrgräs.
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Torräng med bl.a. rödklint och gulmåra..

t.ex. gullviva, ängsvädd, fältvädd, stallört,
höstskallra och darrgräs.
Övrigt noterade arter: ask, bladvass,
bredkaveldun, cikoria, getväppling, gulmåra, klibbal, käringtand, läkevänderot,
prästkrage, rosendunört, rödklint.ödklöver, röllika, Salix spp, skogskornell, skogsolvon, slån, smällglim, smörblomma, stor
blåklocka, stånds, videört, åkertistel, åkervädd, äkta johannesört, älggräs
Fåglar: blåmes, härmsångare, koltrast,
kråka, ringduva, skata, sävsparv, rörsångare, talgoxe, törnsångare.
Pungmes har häckat.
Fjärilar: slåttergräsfjäril, luktgräsfjäril,
kamgräsfjäril, puktörneblåvinge, rovfjäril,
sexfläckig bastardsvärmare.

Föreslagna åtgärder
Röjning av buskar bör ske snarast, dock
inte radikalt.
Höstslåtter av ängarna.

26 Toftanäsparken, ängsbackar
Värdeklass: 2
Storlek: 6 ha
Ägare: Malmö
Biotoptyp: gödslad ängsmark

!

- större ängsyta

Beskrivning av området

Stormåra.

Kraftigt kuperat område med gödningspåverkad flora, dominerad av knylhavre.
Östra sluttningen frodigare (näringsrikare)
med pepparrot, åkertistel, krustistel och
palsternacka som dominerande arter.

Föreslagna åtgärder
Floran idag är relativt trivial. Om näringshalten i jorden kunde minskas skulle
floravärdet sannolikt avsevärt kunna ökas.
T.ex. genom slåtter och bortförande av det
slagna materialet.

Flora och fauna

Alsikeklöver.

Iakttaget vid besök:
Flora: alsikeklöver, duvvicker, jordklöver,
knylhavre, krusskräppa, kråkvicker, käringtand, prästkrage, rödklint, rödklöver, stormåra, stånds, åkertistel.
Fåglar: sånglärka.
Fjärilar: kamgräsfjäril, slåttergräsfjäril,
puktörneblåvinge.
Däggdjur: hare.

Stånds i närbild.

Kråkvicker.

Vybild över området.
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27 Toftanäsparken, damm
Värdeklass: 2
Storlek: 1,5 ha
Ägare: Malmö kommun
Biotoptyp: damm och ängsmark

!

- ängsnycklar
- ängsull
- sumpskräppa

Beskrivning av området

Blankstarr.

Damm med omgivande ängsmark och
trädplantering.
Sannolikt har det skett insådd av ängsväxter. Dock finns här också intressanta
arter som sannolikt är spontana, t.ex.
ängsnycklar, rödtoppa, sumpskräppa och
ängsull.

Flora och fauna

Slankstarr.

Iakttaget vid besök:
Flora: blankstarr, bredkaveldun, gulmåra, höstskallra, knölsmörblomma, krissla,
prästkrage, rödklint, rödklöver, rödtoppa,
slankstarr, slokstarr, stormåra, stånds, vass,
åkervädd, äkta johannesört, ängsnycklar
(enstaka plantor), ängsull (enstaka).
Fåglar: gråhäger, sothöna, rörhöna,
talgoxe.
Övrig fauna: ätlig groda.

Föreslagna åtgärder
Slokstarr.

Ängsnycklar.
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Höstslåtter av ängsmarkerna.

Vy över dammen.

Ängsmark med prästkragar.

Bestånd av höstskallra.
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28 Toftanäsparken, ängsmark och dike
Värdeklass: 2
Storlek: 3 ha
Ägare: Malmö kommun
Biotoptyp: dike och ängsmark

!

- sexfläckig
bastardsvärmare

Beskrivning av området
Dike med omgivande ängsmark.

Flora och fauna
Sexfläckig bastardsvärmare.

Bäckmärke.

Iakttaget vid besök:
Flora: bladvass, blåhallon, bredkaveldun, bäckmärke, gråbinka, humlelusern,
hästhov, kanadabinka, krissla, kråkvicker,
prästkrage, revfingerört, rosendunört,
smalkaveldun, sommarvicker, stormåra,
stånds, äkta förgätmigej.
Fjärilar: slåttergräsfjäril, kamgräsfjäril, sexfläckig bastardsvärmare.
Övrig fauna: ätlig groda.

Humlelusern.

Bestånd av äkta förgätmigej.
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Vy mot norr.

Föreslagna åtgärder
Höstslåtter av ängsmarken.

29 Toftanäsparken, ruderatmark
Värdeklass: 2
Storlek: 0,3 ha
Ägare: Malmö kommun
Biotoptyp: ruderatmark

!

- dvärgarun
- sexfläckig
bastardsvärmare

Beskrivning av området
Ovanligt trevlig ruderatmark med små
Salix-buskar.Varierad flora.

Flora och fauna
Dvärgarun.

Larv av sexfläckig bastardsvärmare.

Föreslagna åtgärder
För att behålla ruderatmarksfloran bör
marken bearbetas, t.ex. harvas med några
års mellanrum.

Iakttaget vid besök:
Flora: nämnas bör dvärgarun och
krissla.
Noterat i övrigt: bergrör, blankstarr,
dvärgarun, gråbinka, gåsört, krissla, kråkvicker, morot, palsternacka, prästkrage,
revfingerört, rödklint, stånds, vit sötväppling, äkta johannesört
Fauna:
Fjärilar: kamgräsfjäril, slåttergräsfjäril, sexfläckig bastardsvärmare.

Krissla.

Gråbinka.

Vy över området med krisslor i förgrunden..
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30 Fortuna
Värdeklass: 2
Storlek: 4,5 ha
Ägare: annan
Biotoptyp: ruderatmark/ängsmark

!

- praktveronika
- krissla
- tvärstreckat
glansfly

Beskrivning av området

Larv av amiral.

Ruderatmark med ängskaraktär, åtminstone delvis gamla plantskoleodlingar. Stora
delar bevuxna med bergrör, ganska mycket
buskar som rosor, fläder, alm, ask, hagtorn
och Salix.

Flora och fauna

Praktveronika.

Tvärstreckat glansfly.

Rödtoppa.
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Iakttaget vid besök:
Flora: baldersbrå, bergrör, blåhallon,
brännässla, gråbo, gullusern, harklöver,
harkål, humlelusern, kanadabinka, krissla,
kråkvicker, kungsmynta, mjölkört, mörkt
kungsljus, palsternacka, praktveronika,
prästkrage, revfingerört, rosendunört,
rödmalva, rödfibbla, rödklint, rödklöver,
röllika, skatnäva, smällglim, sommarvicker,
stånds, svartkämpar, taggsallat, åkervinda,
äkta johannesört, ängshaverrot, ängssyra.
I nordöstra hörnet en klon av gråpoppel.
Utseende precis som ett mellanting mellan
asp och silverpoppel.
Fåglar: trädgårdssångare, törnsångare,
kärrsångare, steglits.
Fjärilar: amiral (larver), påfågelöga
(larver), slåttergräsfjäril, kamgräsfjäril,
tvärstreckat glansfly (en relativt sällsynt art
som lever på bergrör och är under utbredning).

Föreslagna åtgärder
Höstslåtter av ängsmarkerna. Omrörning
av markytan med några års mellanrum.
Vid exploatering föreslås att så mycket
av den befintliga naturen som möjligt sparas i stället för traditionella grönytor.

Vy över området.

Gråpoppel.

Brännässlor som växer i gamla odlingsrader.

Kråkvicker, sällsynt vitblommig form.
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31 Fortuna, damm vid yttre Ringvägen
Värdeklass: 2
Storlek: 1 ha
Ägare: Malmö kommun
Biotoptyp: damm

!

- potentiell
ängsmark

Beskrivning av området

Kamgräsfjäril.

Anlagd damm med omgivande ängs-/ruderatmark, belägen alldeles intill Yttre
Ringvägen. I kanten av dammen har lagts
stenskravel, vilket starkt begränsar etablerandet av våtmarksväxter. I dammkanten
växer en del klibbal och Salix. I dammens
närhet finns också busk-/trädplanteringar
med bl.a. hägg, try och kornell.

Flora och fauna

Ätlig groda i dammkanten.

Iakttaget vid besök:
Flora: bredkaveldun (på väg att etablera
sig i dammen), gråbinka, humlelusern,
knylhavre, kråkvicker, käringtand, prästkrage,

rosendunört (vid dammkanten), rödklöver,
timotej, vildmorot, vit sötväppling, åkervinda, ängshaverrot.
Fåglar: sothöna.
Fjärilar: kamgräsfjäril, slåttergräsfjäril,
luktgräsfjäril.
Övrig fauna: ätlig groda

Föreslagna åtgärder
Slåtter eller harvning av ängsmarken på
hösten vartannat år för att förhindra att
gräs blir för dominerande. Ev. rensning av
dammen om växtligheten ökar för mycket.

Käringtand i vägkanten.

Kråkvicker.
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Vybild över dammen med Yttre Ringvägen i bakgrunden..

32 Södra Sallerups fiskdamm, kulle norr om
Värdeklass: 2
Storlek: 1,5 ha
Ägare: Malmö kommun
Biotoptyp: ängs/buskmark

!

- vildlin

Beskrivning av området

Fortfarande finns lite öppen mark kvar.

Stort bestånd färgreseda.

Kullen har sannolikt tidigare utnyttjats
som betesmark i högre grad än idag. På
håll ser kullen ut att vara helt bevuxen
med träd och buskar. I södra kanten finns
en liten stig som leder upp till toppen av
området och här finns det fortfarande
område med ganska öppen ängsmark som
dock är igenväxande med hagtorn och ask,
inte olikt vissa områden på Klagshamnsudden. Det verkar som det tippats kalkavfall på kullen.
Floran trivialiserad och blåhallon samt
knylhavre är på stora bitar marktäckande.
Dock noterades vildlin (allmän) och luktvicker. Stor potential finns för utveckling,
se under föreslagna åtgärder.

Flora och fauna
Iakttaget vid besök:
Flora: blåhallon, färgreseda, knylhavre,
luktvicker, vildlin.
Fåglar: gransångare, törnsångare, lövsångare.
Förutsättningar finns för rikt insektsliv.

Föreslagna åtgärder
Kraftig röjning och därefter höstbete
skulle kunna utöka arealen av ängsmark
samt höja kvaliteten på denna.

Vildlin.

Blommande fläder.

Kullen är omgiven av åkermark. Här syns östra brynet.
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33 Segeå, betesmark sydost om Grantofta
Värdeklass: 2
Storlek: 1,2 ha
Ägare: annan
Biotoptyp: betesmark

!

- ängsruta

Beskrivning av området

Blåbandad jungfruslända.

Ängs-/betesmark längs Segeå.
Betesmarken är kraftigt gödningspåverkad.
I norra delen växer några grova popplar
samt några gamla hamlade pilar.
Floran intressantast alldeles intill ån.

Flora och fauna

Sävslända.

Vid ån i norra delen växer ängsruta, hampflockel, älggräs samt ett mindre bestånd
pestskråp.
I södra delarna vid ån ett par mindre
bestånd svärdslilja.
Fåglar: lövsångare, törnsångare, kärrsångare, gulsparv, hämpling, gräsand.
Fjärilar: rovfjäril, rapsfjäril, kamgräsfjäril, amiral, nässelfjäril (larvkolonier).
Flera exemplar av blåbandad jungfruslända.

Föreslagna åtgärder
Larver av nässelfjäril.

Svärdslilja vid åkanten.
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Höstslåtter av betesmarken samt bortförande av det slagna för att ev. minska näringshalten i marken. Lätt nötbete.

Vy över området från söder.

Stilla flyter Segeå.

Gamla popplar och hamlade pilar.
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34 Södra Sallerups fiskdamm, ängsmark öster om
Värdeklass: 2
Storlek: 2 ha
Ägare: Malmö kommun
Biotoptyp: igenväxande ängsmark

!

- potentiell
ängsmark

Beskrivning av område
Äldre betesmark som håller på att växa
igen med bl.a. hagtorn och ask. Floran är
idag trivialiserad med dominans av blåhallon (till stora delar marktäckande), knylhavre och hundkäx. Dock finns en del
bestånd av luktvicker.

Blåhallon.

Flora och fauna
Iakttaget vid besök:
Flora: bl.a. blåhallon, hundkäx, knylhavre, luktvicker.
Fåglar: gransångare, lövsångare, törnsångare.
Övrig fauna: inget speciellt noterat.

Luktvicker.

Törnsångare.

Dyster fältmätare.
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Foto: Jan Elmelid.

Vybild från väster. .

Föreslagna åtgärder
Stor potential bedöms finnas i området
om röjning sker. Området är inte större än
att det skulle kunna bli slåttermark. Alternativet är lätt höstbete med nötkreatur.

35 Södra Sallerups fiskdamm
Värdeklass: 2
Storlek: 4,3 ha
Ägare: Malmö kommun
Biotoptyp: damm med omgivande buskmark/skog

!

- luktvicker
- vildlin

Beskrivning av område

Vildlin.

F.d kritbrott som är vattenfyllt och idag
används som s.k-”put and take”-vatten,
dvs man sätter ut odlad fisk som sedan
fiskas av fritidsfiskare.
Även om bryggor finns medför detta
hårt slitage på strandvegetationen.
Dammen kantas av buskvegetation och
i västligaste hörnet av en mindre skogsdunge med stort inslag av björk
Längs södra stranden finns ganska branta
kalkhaltiga sluuttningar med förvånansvärt
trivial flora.

Stora bestånd av luktvicker.

Flora och fauna
Iakttaget vid besök:
Flora: bl.a blåhallon, gråfibbla, harkål,
knylhavre, luktvicker, prästkrage, vildlin,
väddklint
Fåglar: mycket fåglar i skogsdungen
t.ex. näktergal, härmsångare, svarthätta,
trädgårdssångare. I buskmarken runt dammen törnsångare.
Övrig fauna: ätlig groda.
Insektsfaunan ej undersökt, på grund av
ogynnsam väderlek vid besöket.

Föreslagna åtgärder
Endast höstslåtter runt dammen.
Omrörning av markytan längs södra
stranden med några års mellanrum för att
undvika trivialisering av floran.

Prästkrage.

Hagtorn är vanligt runt dammen..

Vybild från norra stranden med bestånd av luktvicker. .
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36 Hasenbjär, högörtsäng och skogsdunge
Värdeklass: 1
Storlek: 2,7 ha
Ägare: annan
Biotoptyp: ängs/betesmark, buskmark

!

-

värdefull ängsmark
rödfläckig blåvinge
luktvicker
blågrönt mannagräs

Beskrivning av området

Rödfläckig blåvinge.

Luktvicker, bestånd.

Frisk ängsmark med buskrik sluttning och
skogsdunge i söder. Halva ängsmarken
var vid besöket lätt fårbetad, andra halvan
obetad.
Södra delen utgörs av tät ”buskskog”
med div träd och buskar.
Västra delen utgörs av en relativt brant
sluttande, igenväxande ängs-/betesmark.
Nedanför denna sluttning en flack ängs-/
betesmark. Betesmarken stängslad
ungefär mitt på i nord-sydlig riktning, den
östra delen fram till ån var vid besök 200705-28 fårbetat, den västra obetad.
Den obetade delen är att betrakta som
frisk högörtsäng, den östra ganska hårt
betad med relativt trivial flora som t.ex.
sparvnäva och luddlosta.
I norra delen finns en grund vattensamling.

Flora och fauna
Luktvicker, närbild.

Blågrönt mannagräs.
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Noterat vid besök:
Flora: bladvass, blågrönt mannagräs
(i grund vattensamling i norra delen),
brunstarr, hampflockel, luddlosta, luktvicker (i sluttningen), läkevänderot,
pestskråp(stort bestånd i sydöstra hörnet),
Rumex, rödklint, smultron, sparvnäva,
väddklint, äkta förgätmigej. De vanligaste
arterna ej noterade.

Fjärilar: puktörneblåvinge, rödfläckig
blåvinge.
Blåbandad jungfruslända extremt talrik,
framförallt i sydöstra hörnet.

Föreslagna åtgärder
Lätt rotationsbete. Ena året västra delen,
andra året östra delen. Buskröjning i slänten.
Den täta dungen i sydväst får utvecklas
fritt.

Betad och obetad ängsmark.

Högörtsäng med mycket hampflockel.

Bestånd av foderlosta vid ån.
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37 Hasenbjär nordost, betesmark och buskmark
Värdeklass: 2
Storlek: 3 ha
Ägare: annan
Biotoptyp: betesmark/buskmark

!

- vacker topografi
- fliknäva

Beskrivning av området

Fliknäva, bestånd.

Fliknäva, närbild.

Ångs-/betesmark längs Segeå som i väster
övergår i en ganska brant sluttning.
Det sydvästskånska backlandskapet börjar i östra delen av Malmö och kan på flera
håll ses som vackert kuperade områden
öster om Yttre Ringvägen. Backlandskapet
bildades under den senaste isavsmältningen genom dödisavsmältning och glacialtektonik
Västra kanten är riktigt brant med ett
kraftigt uppslag av hagtornsbuskar.
Betesmarken öster om slänten hyser
ingen intressant flora p.g.a. hög näringshalt. Mest gräs med inslag av maskros och
smörblommor. Värdena kan återskapas
om markens näringsinnehåll minskas.
Lätt nötbete i området.

Flora och fauna

Blommande ängskavle.

Blommande hagtorn i sluttningen.
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Relativt artfattig flora, sannolikt beroende
på kraftig gödning.
Iakttaget vid besök:
Flora: fliknäva (mycket talrik i slänten),
gräs, kirskål, pestskråp (vid ån), rosendunört (vid ån) smörblomma, älggräs (vid ån).
Fåglar: törnsångare.
Fjärilar: rapsfjäril.
Blåbandad jungfruslända talrik vid ån.

Föreslagna åtgärder
Näringsinnehållet i marken borde utarmas
för att gynna floran.
Årlig slåtter med bortförande av slaget
material samt lätt nötbete.

Vybild mot nordost.

Sluttande buskmark med kreatursstig.

Bestånd av pestskråp vid åkanten.
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38 Kölnan, betesmark längs Segeå
Värdeklass: 2
Storlek: 3 ha
Ägare: Malmö kommun (utom den norra delen)
Biotoptyp: betesmark, dammar

!

-

karminspinnare
dikesveronika
grodmöja
gök

Beskrivning av området
Ångs-/betesmark längs Segeå med anlagda
dammar.Frodig, kraftigt gödningspåverkad betesmark. I söder med två anlagda
dammar. Intill den sydligaste dammen en
grusig backe med relativt trivial vegetation
(hästhov etc.) med förutsättningar för ett
enklare insektsliv.
Betesmarken bitvis tydligt kvävepåverkad med brännässla, palsternacka och
tistlar.
Alldeles öster om koloniområdet en
större trädesåker.

Dikesveronika.

Grodmöja.

Flora och fauna

Spikvallmo.

Törnsångare.
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Foto: Jan Elmelid.

Iakttagna arter vid besök:
Flora: dikesveronika (vid södra anlagda
dammen), foderlosta (stort bestånd längs
ån), grodmöja (i södra anlagda dammen),
hundkäx, kirskål, läkevänderot (enstaka),
maskros, palsternacka, pestskråp (spritt),
sommargyllen, sommarvicker, spikvallmo,
strandklo, svartkämpar, svärdslilja, tiggarranunkel, trådklöver, tusensköna, älggräs,
åkertistel.
Fåglar: knipa (1 hona), gräsand, gravand, gök, kärrsångare (4-5 sjungande),
törnsångare, sävsparv.
Fjärilar: rapsfjäril, kamgräsfjäril.
På trädesåkern väster om betesmarken har
iakttagits karminspinnare, en ny art i Malmö kommun. Kan vara bofast här.
Ätlig groda i dammarna.

Föreslagna åtgärder
Ingen gödning av betesmarkerna, ev. slåtter med efterföljande bortförande av slaget material för att minska näringshalten.
Området skulle må bra av lätt nötbete
samt utrotande av ett bestånd av sibirisk
jättebjörnloka.

Trädesåker
Med trädesåker eller att en åker ligger i
träda menas att en åkerareal får vila från
odling. Åkern kan vara plöjd och det kan
finnas kvar stubb från föregående odling.
Med grönträda menas att en speciell växt
med stor växtkraft sås in för att kväva
ogräs.
Speciellt åkrar som plogas eller harvas
och därefter lämnas blir botaniskt intressanta.
Det är markens näringstillgång som avgör vilka växter som etablerar sig. Exempel på typiska växter som gror på trädesåkrar i Malmöregionens näringsrika jordar är: olika tistelarter, vallmoarter, kålmolke, åkermolke, gråbo, baldersbrå,
kamomill, stånds, åkerförgätmigej, revormstörel, kvickrot etc. Är jorden sandigare och magrare blir trädesfloran ofta
helt annorlunda med arter som exempel
vis hedblomster, fältmalört m.fl.
Trädesåkrar är viktiga biotoper för
många organismer i ett annars monotont
jordbrukslandskap.

Slänt väster om den sydligaste av de grävda dammarna.

Nygrävd damm med dyiga svagt sluttande stränder.

Bestånd av dikesveronika.
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39 Lindgården, damm och träddunge
Värdeklass: 2
Storlek: 1,6 ha
Ägare: Malmö kommun
Biotoptyp: damm med omgivande träd

!

- luktvicker

Beskrivning av området
Beläget vid gården Lindgården. I nordväst
finns en damm, öster om denna utglesad
skog som delvis är hästhage. Dammen är
omgiven av en träd- och buskridå bestående av bl.a. alm, ask, körsbär, oxel, hagtorn,
rosor, fläder och gullregn. Sydostligaste
hörnet utgörs av en ca 20-årig tät granplantering.

Sothöna.

Flora och fauna

Lövsångare.

Foto: Jan Elmelid.

Iakttaget vid besök:
Floran trivial men dock luktvicker på
flera ställen runt dammen.
Fåglar: sothöna, rörhöna, koltrast, lövsångare, kärrsångare, törnsångare, talgoxe.
Annan fauna: ätlig groda.

Luktvicker.

Fläder.
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Vybild över dammen..

Föreslagna åtgärder
Inga

40 Sallerups södra kritdammar
Värdeklass: 2
Storlek: 4 ha
Ägare: Malmö kommun
Biotoptyp: dammar,ängsmark, skogsdunge

!

- dammar
- unik geologi
kritförekomst

Beskrivning av området

Bestånd av skogsförgätmigej.

I området finns tre dammar (gamla kritbrott). I den ena dammen lär finnas ett
fint bestånd av sutare. I södra delen en
skogsdunge med en del större träd. Här
finns en liten stuga som används av en biodlare som också har kupor i området.
Öster om dammen finns ett ängsparti
med ganska gödningspåverkad flora.

Föreslagna åtgärder
Ängen borde slås på senhösten.
Se till att dammarna inte växer igen.

Flora och fauna

Gulvial.

Ingen närmare kontroll har gjorts, dock är
bl.a. skogsförgätmigej noterad i och runt
skogen. Prästkrage (spontan förekomst)
finns också i området.

Ängsmark öster om dammen.

Kalkstrand.

Stor alm i skogen.

Den största dammen.
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41 Södra Sallerups fiskdammar, damm sydväst om
Värdeklass: 2
Storlek: 2,8 ha
Ägare: Malmö kommun
Biotoptyp: damm och ängsmark

!

- ängsmark med bl.a.
luktvicker.
- unik geologi, kritförekomst.

Beskrivning av området

Prästkrage.

Luktvicker.

Hundtunga.

Daggros.
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F.d. kritbrott, numera mindre sjö, omgiven av delvis klippt gräsmark men även en
mindre igenväxande ängsmark.
Den omgivande marken utgörs till
större delen av klippt gräsmatta. Ett brant
parti i östra kanten är inhägnat och utgörs
av torräng som håller på att växa igen med
hagtorn.Vid strankanten finns på flera
ställen smala bårder av träd och buskar:
rönn, klibbal, fruktträd, slån, Prunus (annan än slån), rosenbuskar, hägg och Salix.
Det finns också några mindre vassbestånd.

Flora och fauna
Det mesta av floran är bortklippt men i
det inhägnade partiet är floran intressantare.
Iakttaget vid besök:
Flora: blåhallon, duvvicker, gråbinka,
hundtunga, humlelusern, hästhov, knylhavre, luktvicker, palsternacka, prästkrage,
skuggveronika, stånds, vildtimotej, vårkorsört, åkervinda.
Fåglar: gräsand (med ungar), sothöna,
rörhöna, strandpipare (sekundobs ej artbestämd), tornseglare, sädesärla, hämpling.
Övrig fauna: i dammen många stora
karpar. Ca 25 st sågs samtidigt i samlat
stim nedanför branten i östra kanten.

Föreslagna åtgärder
Gräsklippningen kan begränsas till ett
område som kan nyttjas för grillning etc.
I övrigt kan marken få utvecklas till ängsmark.
Ängs-/buskmarken i östra kanten bör
buskröjas för att öka den kvalitet som
finns idag.

Vybild mot norr med prästkragar i förgrunden.

Karpar i dammen.

Blommande hägg.
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42 Ängdala gård, liten damm/fuktmark
Värdeklass: 2
Storlek: 0,06 ha
Ägare: annan
Biotoptyp: damm/fuktmark

!

- grund damm

Beskrivning av området
Liten, delvis uttorkande damm/fuktmark.
+

Flora och fauna

Runt dammen rikligt med bredkaveldun
och dikes/vattenveronika.
Gott om ätlig groda.

Föreslagna åtgärder
Undvika att våtmarken dikas ut.

Ätlig groda.

Dikes/Vattenveronika.
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Vybild från söder.

43 Södra Sallerup, betesmark norr
Värdeklass: 2
Storlek: 2,7 ha
Ägare: Malmö kommun
Biotoptyp: gödslad betesmark

!

- gamla hamlade pilar

Beskrivning av området

Bred trollslända.

Kraftigt gödslad betesmark med två dammar.
Hamlade pilar i södra gränsen.
Påfallande fattigt växt- och djurliv.
Om markens näringsinnehåll kunde minskas skulle nog en intressantare flora kunna
utvecklas.

Flora och fauna

Blommande hagtorn.

Ätlig groda och bred trollslända vid den
igenvuxna dammen.

Föreslagna åtgärder
Om möjligt minska näringstillgången i
marken och på så sätt kanske få en intressantare flora.
Slåtter ett par gånger om året inklusive
bortförande av det slagna.
Eventuellt bränning.

Iakttaget vid besök:
Flora: trivialiserad på grund av gödning.
Längs diket i söder bladvass, bredkaveldun
och rosendunört.
Betesmarken fågeltom sånär som på en
fasan. Vid igenvuxen damm i sydväst törnsångare och sävsparv.

Humlelusern.

Damm och gamla hamlade pilar.

Vybild mot öster..
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44 Södra Sallerup, liten damm norr
Värdeklass: 2
Storlek: 0,2 ha
Ägare: Malmö kommun
Biotoptyp: damm

!

- grodvatten

Beskrivning av området
Liten damm omgiven av åkermark.

Flora och fauna
Yngel av ätlig groda.

Iakttaget vid besök:
Flora: gråbo, fläder, hästhov, kanadensiskt
gullris, pestskråp, rosendunört, Salix (smalbladig art), storigelknopp, taggsallad, vildpalsternacka, åkertistel, äkta johannesört.
Övrig fauna: ätlig groda

Föreslagna åtgärder
Förhindra att dammen fylls igen.
Larv av allmän snabelsvärmare.

Rosendunört.

Gråbo.
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Vybild mot Södra Sallerup.

45 S.Sallerups prästgård, fuktmark öster om
Värdeklass: 3
Storlek: 0,2 ha
Ägare: Malmö kommun
Biotoptyp: fuktmark

!

- refug i åkerlandskapet

Beskrivning av området
Fuktmark med trivial flora, huvudsakligen
bevuxen med rosendunört och vasstarr.

Vybild mot söder.

Flora och fauna
Iakttaget vid besök:
Flora: baldersbrå, bredkaveldun, brännässla, gråbo, hundäxing, knylhavre, rosendunört (dominerande), åkertistel, ängskavle.
Fåglar: sävsparv (sannolikt häckande).

Föreslagna åtgärder
Sävsparv.

Inga.

Vasstarr.

Åkertistel.

Vybild mot norr.
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46 Södra Sallerups prästgård, damm
Värdeklass: 2
Storlek: 0,3 ha
Ägare: annan
Biotoptyp: damm

!

- aspar
- gammal vitpil

Beskrivning av området

Strandlysing.

Damm som i norr gränsar till prästgården.
I söder med trädridå, bl.a. stora aspar i
kanten mot åker.
Även en mycket stor vitpil.

Flora och fauna

Strandlysing, blomma i närbild.

Iakttaget vid besök:
Flora: blåhallon, gul svärdslilja, rosendunört, strandlysing, vit näckros, äkta
förgätmigej.
Fåglar: häger, lövsångare.
Gråhakedopping har häckat.
Övrig fauna: ätlig groda

Gul svärdslilja.

Aspar i brynet mot dammen.
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Vybild mot prästgården..

Föreslagna åtgärder
Asp är ett sällsynt träd i Malmö, därför
bör asparna i brynet sparas, så även den
gamla vitpilen.

47 S. Sallerups prästgård, fuktmark sydost om
Värdeklass: 2
Storlek: 0,7 ha
Ägare: Malmö kommun, utom nordligaste delen
Biotoptyp: högörts/fuktäng, betesmark

!

- rikt småfågelliv

Beskrivning av området

Vattenmöja.

Fuktmark/högörtsäng. Nordvästra delarna sannolikt utnyttjade som betesmark
relativt nyligen. I sydöstra delen finns ett
dike. Vegetationen är helt dominerad av
rosendunört och vasstarr. Området verkar
vara ganska rikt på småfågel.
Sannolikt gott om insekter och andra
småkryp om än kanske inga rariteter.
Ett par gamla hamlade pilar finns
också.

Flora och fauna
Dikesveronika.

Iakttaget vid besök:
Flora: besksöta, bredkaveldun, brännässla, dikesveronika, gråbo, gul näckros,

fläder, hagtorn, hundkäx, hundäxing,
kardborre, löktrav, nejlikrot, rosendunört,
smörblomma, vattenfräne, vattenmöja,
vitpil, åkerpilört, åkertistel, äkta förgätmigej, ängskavle.
Fåglar: strandskata (överflygande), gök,
ringduva, näktergal, lövsångare, kärrsångare (minst 3 sjungande), törnsångare, steglits, gulsparv.
Övrig fauna: ätlig groda i diket.

Föreslagna åtgärder
Höstslåtter av vissa partier.
Borttagande av buskar när dessa börjar
bli dominerande.

Gul svärdslilja.

Nordvästra delen med vasstarr.

Vybild mot nordväst.
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48 S. Sallerup, damm söder om cykelväg
Värdeklass: 2
Storlek: 0,4 ha
Ägare: annan
Biotoptyp: damm

!

- damm, strategiskt
belägen vid cykelväg

Beskrivning av området
Damm belägen alldeles norr om cykelvägen mellan Malmö och Bara. Kanten mot
cykelbanan är hårdgjord.
Bestånd av vasstarr.

Bestånd av sjöfräken.

Flora och fauna
Iakttaget vid besök:
Flora: bredkaveldun och rosendunört
är dominerande runt dammen.
Noterat: bredkaveldun, rosendunört, sjöfräken, strandklo, tiggarranunkel, vasstarr,
vattenmärke, vattenpilört, äkta förgätmigej.
Övrig fauna:
Fåglar: häger, sothöna (med ungar),
steglits.
Fjärilar: luktgräsfjäril.

Sjöfräken, närbild.

Dammen sedd från söder.
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Vybild mot öster.

Föreslagna åtgärder
Inga.

Varför ska vi bevara våtmarker och småvatten?
- De ingår i vattnets naturliga kretslopp genom att samla upp och lagra
vatten, sprida och jämna ut flöden.
- De fungerar som biologiska filter för bl.a. kväve.
- De hör till våra mest variations- och artrika naturtyper.
- De är livsmiljö för ett stort antal våtmarksbundna växt- och djurarter,
många beroende av bete eller slåtter.
- De är värdefulla som lekplatser för många arter av bl.a. fisk och grodor.
- De är viktiga som rast- och födoplats för flyttande änder, gäss
och vadarfåglar.
- De rymmer en viktig del av vår odlingshistoria.
- De har stor betydelse för landskapsbilden.
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49 Kvarnby, golfbana väster
Värdeklass: 2
Storlek: 63 ha
Ägare: Malmö kommun (största delen)
Biotoptyp: golfbana, ängsmark, dammar

!

- backsvala
- skäggdopping
- unik geologi, kritförekomst

Beskrivning av området

Större sjötrollslända.

Backsvalor vid bon.

Golfbana med gamla kritdammar, väster
om Yttre Ringvägen.
De östra partierna huvudsakligen golfbana, med välklippta ruffer.
I väster runt åkeriet finns en del trädoch buskvegetation (hagtorn, sälg, alm,
tysklönn m.m.) samt ruderatflora.
I området finns två större dammar, en
öster om åkeriet och en nära klubbhuset.
Dammarna vittnar om tidigare brytning av krita, som ligger i stora skållor i
moränen. Kritan är fortfarande synlig i
slänterna.

Flora och fauna

Stort bestånd getväppling.

Igelkott, unge.
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Relativt varierad ruderatflora. Kantzonen
norr om stora dammen kraftigt dominerad
av blåhallon medan partierna söder och
sydväst om densamma hyser intressantare
ängsflora. Det intressantaste ängspartiet är
markerat med grönt på kartan.
Iakttaget vid besök:
Runt åkeriet: björnbär, blåeld, blåhallon,
brunört, flenört, gul sötväppling, gåsört,
kråkvicker, puktörne, renfana, sträv kardvädd, äkta johannesört.
Vid stora dammen: blankstarr, fackelblomster, färgreseda, getväppling, gulmåra,
käringtand, kardvädd, prästkrage, revfingerört, rosendunört.

Fåglar:
Runt åkeriet: sädesärla (sannolikt häckande), koltrast, näktergal, törnsångare,
trädgårdssångare, svarthätta och hämpling.
Stora dammen: skäggdopping, sothöna,
storskarv, rörsångare. Gråhakedoppi8ng
häckar ibland.
Dammen vid klubbhusen: grågås (ca 30
ex), backsvala (ca 20 par häckande i norra
branten).
Övrig fauna: ätlig groda i dammarna.
Fjärilar: slåttergräsfjäril.
Även större sjötrollslända noterad.

Föreslagna åtgärder

Bården runt stora dammen kan slåttras då
och då, i synnerhet söder om dammen.
Annars riskerar floran att trivialiseras.
Rufferna på golfbana skulle kunna få
utvecklas till ängsmark på fler ställen.

Det fina ängspartiet söder om stora dammen.

Norra dammen med backsvalekoloni i branten.

Fackelblomster vid stora dammen.
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50 Kvarnby, golfbana öster
Värdeklass: 2
Storlek: 23 ha
Ägare: Malmö kommun
Biotoptyp: golfbana, ängsmark, dammar

!

- bockrot
- sexfläckig bastardsvärmare

Beskrivning av området

Prästkrage.

Puktörneblåvinge, hona.

Vattenskräppa.

Bestånd av bockrot.
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Golfbana, med välansade ruffer. På några
områden tillåts vild flora att existera, bl.a.
finns ett ganska fint parti markerat grönt
på kartan. Detta håller dock på att växa
igen med hagtorn.
Det finns två dammar, en större ungefär mitt i området samt en mindre i södra
delarna i gränsen mot åkermarken. Runt
den större finns ganska trevlig flora.
Området avgränsas mot Yttre Ringvägen av en buskridå. Innanför denna finns
en smal sträng ängsmark.

Flora och fauna
Precis söder om trädridån i norr finns en
liten backe med vild flora dock tämligen
gödningspåverkad med stort inslag av t.ex.
palsternacka. Här finns också ett kraftigt
uppslag av alm och ask.
Ungefär mitt i områdets norra delar
finns ett grusigare parti med intressant flora (markerat med ljusgrönt), där speciellt
de södra delarna (markerat med grönt på
kartan) är spännande med bl.a. riklig förkomst av bockrot. Här förekommer tyvärr
ganska rikligt med hagtornsbuskar som på
sikt kommer att kväva ängsfloran.
Även runt den större dammen finns
trevliga växter som t.ex. vattenfräne och
vattenskräppa.

Öster om buskplanteringen intill Yttre
Ringvägen växer bl.a. rikligt med rödklint
och prästkrage.
Iakttaget vid besök
Flora:
Ruderatbacke i norr: blålusern, duvvicker, gråbinka, hästhov, palsternacka,
rödkörvel, vildmorot, åkertistel.
Grusigt område i mitten: bockrot, cikoria, färgkulla, getväppling, gullusern, käringtand, myskmalva, puktörne, rödklint,
stor blåklocka, vildmorot, väddklint, äkta
johannesört.
Stora dammen: bredkaveldun, rosendunört, svärdslilja, vattenfräne, vattenskräppa.
Lilla dammen: bredkaveldun, vattenpilört (täckte ca 40 % av dammytan), rosendunört.
Fåglar: törnsångare, trädgårdssångare,
sånglärka
Övrig fauna: ätlig groda i dammarna.
Fjärilar: påfågelöga, amiral, kamgräsfjäril,
slåttergräsfjäril, puktörneblåvinge samt
sexfläckig bastardsvärmare.

Föreslagna åtgärder
Hävd av ängsmarkerna samt röjning av
hagtorn i de centrala delarna.
Lite vildare vegetation kunde tillåtas i
rufferna.

Torrbacke med bl.a. bockrot.

Den större av dammarna.

Den mindre dammen med vattenpilört på ytan.
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51 Husie, vägkant
Värdeklass: 2
Storlek: 0,6 ha
Ägare: Malmö kommun
Biotoptyp: vägkant, ängsmark

!

-

backglim
fältvädd
darrgräs
sexfläckig
bastardsvärmare

Beskrivning av området

Backglim.

Mycket örtrik vägkant, sannolikt insått.
Bl.a. kan nämnas backglim (mycket sällsynt i Malmö), fältvädd och darrgräs. Vägkanten är lite väl hårt klippt.

Flora och fauna

Fältvädd.

Iakttaget vid besök:
Flora: backglim, darrgräs, fältvädd,
getväppling, humlelusern, hönsarv, krusskräppa, kråkvicker, käringtand, gulmåra,
mjölkört, prästkrage, revfingerört, rödklint, rödkämpar, stånds, svartkämpar.
Övrig fauna:
Fjärilar: ängssmygare, luktgräsfjäril, slåttergräsfjäril, sexfläckig bastardsvärmare.

Darrgräs.

Hönsarv.

82

Vybild åt väster som visar den fantastiska örtrikedomen.

Föreslagna åtgärder
För att behålla den trevliga ängsfloran
måste området slås. Slåtter en gång om
året på hösten skulle förmodligen räcka
för att behålla ängsfloran. Detta skulle
dessutom ge insekter en betydligt större
chans att föröka sig.
Möjligen är det så att örterna är relativt nyinsådda och på sikt ändå försvinner
p.ga. ogynnsam jordmån.

52 Husie, damm
Värdeklass: 2
Storlek: 0,4 ha
Ägare: Malmö kommun
Biotoptyp: damm

!

- fågelliv
- potentiell
groddamm

Beskrivning av området

Ryssgubbe.

En mindre vattenyta kantad av kraftiga
bestånd av vass och bredkaveldun, utanför
dessa älggräs, rodendunört, fackelblomster, mjölkört m.m.
Framförallt i väster och norr en del träd
bl.a. klibbal, gråal, hägg och Salix.

Föreslagna åtgärder
Eventuellt röja vass och kaveldun om
dessa blir för dominanta.

Flora och fauna

Ryssgubbe, frukt.

Iakttaget vid besök:
Flora: bredkaveldun, fackelblomster,
lånke, mjölkört, praktlysing, ryssgubbe,
vass, älggräs.
Fåglar: kärrsångare, gräsand.

Praktlysing.

Fackelblomster.

Vybild mot väster..
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53 Husie, ängsmark vid fotbollsplan
Värdeklass: 2
Storlek: 1,7 ha
Ägare: Malmö kommun
Biotoptyp: ängsmark

!

- fyrkantig johannesört

Beskrivning av området
Ängsmark dominerad av knylhavre med
inslag av bl.a. fyrkantig johannesört (sällsynt i Malmö).
Bestånd av fyrkantig johannesört.

Fyrkantig johannesört i närbild.

Flora och fauna
Iakttaget vid besök:
Flora: alsikeklöver, bergrör, blåeld,
fyrkantig johannesört, gullusern, gulmåra,
humlelusern, hö/höstskallra, knylhavre,
krusskräppa, käringtand, luddtåtel, pepparrot, oxtunga, puktörne, renfana, revfingerört, rödklint, smällglim, stormåra,
svartkämpar, timotej, vitklöver, åkertistel,
äkta johannesört, ängssyra.

Alsikeklöver.

Humlelusern.
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Vybild mot nordväst..

Övrig fauna:
Fjärilar: slåttergräsfjäril.
Övrigt: stor vårtbitare.

Föreslagna åtgärder
Sen höstslåtter med bortförande av slaget
material för att om möjligt minska näringsrikedomen i marken.

54 Elisedal, träddunge och ruderatmark
Värdeklass: 3
Storlek: 2 ha
Ägare: annan
Biotoptyp: ruderatmark, träddunge

!

- jättelind
- vildpersilja

Beskrivning av området

Vildpersilja, flock med frukter.

Gles träddunge med ängs-/ruderatmark
öster och norr om densamma.
Träd i dungen: ask, skogslönn, alm, bok
och lind (en mycket stor).
En avlång anlagd damm finns norr om
dungen.

Flora och fauna

Bosyska.

Fåglar: gräsand, par med mindre ungar.
Övrig fauna: inget noterat

Föreslagna åtgärder
Årlig slåtter och bortförande av det slagna
materialet skulle kanske kunna minska
gräsdominansen och göra floran intressantare.

Iakttaget vid besök:
Flora: öppenmarken i öster helt gräsdominerad med spridda Salix-buskar. Marken
norr om typisk näringsrik ruderatmark
med bl.a. vildpersilja och bosyska. I övrigt
mest vanliga arter.

Lind.

Skogslönn.

Området sett från norr.
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55 Gyllins trädgård
Värdeklass: 2
Storlek: 31 ha
Ägare: Malmö kommun
Biotoptyp: ängs/buskmark, fuktmark, skogsdungar

!

- nordiskt kapuschongfly

Beskrivning av området

Strimlus, en skinnbage som lever på hundkäx.

Gyllins handelsträdgård lades ner någon
gång på 1970-talet, sedan dess har området mer eller mindre fått utvecklas fritt.
I söder finns igenväxande ängsmark, i
den mellersta delen finns mycket träd och
i öster en bård av bokskog.
I södra delen har på senare tid byggts
en skola och norr om området byggs idag
bostäder.

Flora och fauna
Kväverik mark gillas av mjölkört.

Revsmörblomman trivs på fuktig gräsmark.

Larv av nordiskt kapuschongfly.
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Områdets största kvaliteter får anses vara
dess karaktär av vild natur. I södra delen
där det huvudsakligen fanns växtshus och
marken inte utsatts för gödning är floran
intressantast dock har här på senare år
skett en kraftig igenväxning av bl.a. hagtorn och en röjning är nödvändig för att
bevara den biologiska mångfalden.
Inga större botaniska rariteter finns i
området men floran är ganska varierad
och ger förutsättningar för ett rikt insektliv.
Krissla finns i de södra delarna men
riskerar att konkurreras ut av bl.a. kanadensiskt gullris.
Andra områden där frilandsodling tidigare bedrevs har en näringsrikare jordmån
och här domineras floran av näringskrävande växter som t.ex. skräppor, mjölkört
och liknande.

Insektfaunan är bara ytligt kontrollerad,
bl.a. har konstaterats förekomst av nordiskt kapuschongfly, en sällsynt fjäril vars
larv lever på gråbo. En art som skulle
missgynnas av en eventuell ”parkifiering”
av området.
Området är fågerlrikt i synnerhet med
tanke på dess stadsnära läge. Häckar gör
bl.a. rödstjärt, lövsångare, gransångare,
trädgårdssångare m.fl. En stor råkkoloni
finns i bokdungen.

Föreslagna åtgärder
De södra delarna avsätts som ängsmark
och röjs och slåttras regelbundet.
I det mellersta partiet finns mycket
uppvuxna träd av olika slag bl.a. ganska
mycket björk och popplar. Detta skogsområde bör sparas istort sett som det är. I
sydväst finns kvarstående thujor som inte
har något större biologiskt värde men som
vittnar om områdets historia så dessa kan
sparas. Norr om dessa röjs ett ett stråk
som tidigare var en stig men som vuxit
igen. I östra kanten bör bokskogen med
dess råkkoloni sparas.
Väster om denna finns en större öppen
mark som förslagits som festplats. Här
är vegetationen ganska näringspåverkad
så förslaget skulle sannolikt inte innebära
några försämringar biologiskt sett.

Vägen som delar området i en sydlig och nordlig del.

Gråpoppel.

Runt diket i nordväst är vegetationen tät.

Äppelträd vittnar om områdets historia.
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56 Husie mosse
Värdeklass: 1
Storlek: 32 ha
Ägare: södra delen Malmö kommun, norra delen annan
Biotoptyp: damm, kärr, fuktäng, sandmark, skog.

!

-

majnycklar
majviva
kärrjohannesört
sandödla
bivarg

Beskrivning av området

Majnycklar.

Större sjötrollslända.

Södra delen av området var tidigare en
igenväxande fuktmark som i början 1980talet dämdes upp för att en damm skulle
bildas. Här finns idag en öppen vattenyta
på ca 3 ha. Söder och norr om denna finns
små skogspartier. I norra delen finns ett
värdefullt sandområde, som tidigare använts som skjutbana.
I norra delarna finns ängsmarker av
skiftande karaktär bl.a. finns här ett fuktängsparti med förekomst av majnycklar.
Dessa ängsmarker växer lätt igen och
kräver därför skötsel om floran skall behållas.

Flora och fauna

Jättegröe.

Bivarg.
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Flora: flera intressanta växtarter växer i
området som t.ex. majnycklar, majviva
(kommunens enda förekomst), kärrjohannesört, sjöranunkel och piggstarr.
Fågelfaunan är rik både på rastande och
häckande fåglar. Häckar gör bl.a. gråhakedopping, sothöna, knölsvan, gräsand,
rörsångare och sävsparv. I omgivande
skogs- och buskmark trivs törnsångare,
ärtsångare, näktergal, gransångare, rödstjärt, hornuggla m.fl.
Insektslivet är dåligt kontrollerat men i
det sandiga området i norr finns kommunens enda kända förekomst

av stekeln bivarg.
I detta område finns också sandödla,
vars nuvarande status är dåligt känd. Arten
observerad så sent som 2006.

Föreslagna åtgärder
För majnycklarnas överlevnad är det
mycket viktigt att ängsmarken röjs och
slås. Punktinsatser har gjorts men årlig
höstslåtter vore önskvärd. Denna skulle
med fördel kunna utökas att omfatta mer
än ”majnyckelängen”.
Sandmarkerna i norr är också mycket
värdefulla. Omrörning av markytan här då
och då skulle gynna floran och faunan.
Även stränderna bör röjas om för
mycket buskar kommer upp.

Vybild över dammen från söder.

Grusmarkerna i norr. I slänten till vänster förekommer sandödla.

Bestånd av sjöranunkel.
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57 Jägersro
Värdeklass: 2
Storlek: 66 ha
Ägare: annan
Biotoptyp: gödslad ängsmark, träddungar

!

- krissla
- sexfläckig bastardsvärmare
- räv

Beskrivning av området

Krissla.

Gåsört.

Ca 60 ha stort område med stora öppna
ängsmarker samt träningsbanor och hagar
för hästar.
Planterade skogsdungar finns framförallt i östra delarna men även insprängt i
området, planterade trädslag bl.a. ek, klibbal, skogslönn, tysklönn, lind, bok m.fl.
Några stora silverpopplar finns också i
området.
Ängarna har en ganska gödselpåverkad
och trivial flora, något intressantare blir
floran runt banorna och hagarna, sannolikt partier som tidvis betats.
Områdets stora areal gör det värdefullare än det annars skulle vara.
Området borde kunna utnyttjas som rekreationsområde, men intrycket är att det
inte görs i någon högre grad.

Flora och fauna
Stort bestånd av hamnsenap.

Slåttergräsfjäril.
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Iakttaget vid besök:
Flora: alsikeklöver, baldersbrå, bergrör
(några stora bestånd), blåeld, blåhallon (en
del mycket stora bestånd), bredkaveldun,
groblad, gråbo, gulmåra, gåsört, hamnsenap (stort bestånd vid ridbanorna), knölsyska, kråkvicker, käringtand (begränsad),
läkevänderot, mjölkört, nejlikrot (i skogsdungarna), oxtunga, revfingerört (stora

bestånd vid hästhagarna), rosendunört,
rölleka, stormåra (allmän), svartkämpar,
taggsallat (stora bestånd på jordhögar),
vass, vildpalsternacka (mycket allmän), vit
sötväppling, åkermolke, åkertistel (mycket
allmän), åkervinda, äkta johannesört, ängskavle, ängssyra.
Fåglar: bofink, kaja, kråka, kärrsångare, ladusvala, ringduva, råka (häckande),
svarthätta.
Fjärilar: ängssmygare, mindre tåtelsmygare, kamgräsfjäril, slåttergräsfjäril, luktgräsfjäril, rovfjäril, tistelfjäril, sexfläckig
bastardsvärmare.
Övriga djur: räv, en individ observerad
samt troliga grythål hittade, ätlig groda vid
dammen intill beteshagarna.

Föreslagna åtgärder
De näringspåverkade ängarna bör slås på
hösten samt det slagna bortföras för att
försöka minska näringshalten i marken.

Vy över området.

Lindblommor.

Stort bestånd av bergrör.

Angrepp av häggspinnmal.
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58 Kvarnby, damm och beteshagar söder om
Värdeklass: 2
Storlek: 5 ha
Ägare: annan
Biotoptyp: damm, betesmark, ängsmark

!

- läkevänderot

Beskrivning av området

Dammen.

Damm som är kantad av Salix och klibbal,
stränderna svåråtkomliga.
Runtom dammen finns hästbeteshagar.
Söder om vägen som går igenom området i väst-östlig riktning finns ett ”vildare”
område bestående av Salix-snår och igenväxande högörtsäng. På ängarna rikligt
med läkevänderot.
En stig löper parallellt med Yttre Ringvägen, mellan denna och vägen diverse
planterade träd och buskar.

Läkevänderot.

Ängsmark med läkevänderot.

Slåttergräsfjäril på åkertistel.
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Ängsmark med läkevänderot.

Flora och fauna
Iakttaget vid besök:
Flora: bergrör, cikoria, läkevänderot,
rosendunört.
Fauna:
Fåglar: sothöna, trädgårdssångare, svarthätta. Sannolikt rikare fågelliv tidigare på
säsongen!
Fjärilar: slåttergräsfjäril, luktgräsfjäril.

Föreslagna åtgärder

Viss röjning av Salix-snåren för att öka
arealen ängsmark.

59 Robotfältet syd
Värdeklass: 2
Storlek: 6 ha
Ägare: annan
Biotoptyp: busk-, ängs- och ruderatmark

!

- flockarun
- krissla

Beskrivning av området

Flockarun.

F.d. växtplats för flockarun.

Större delen av det ca 75 ha stora Robotfältet består av gödselpåverkad ängs/betesmark med trivial flora. I sydvästra
delen finns en sydvänd sluttning som inte
påverkats av gödning i någon nämnvärd
utsträckning. Här har utvecklats en intressantare ängsmark med trevligare florainslag. Ängsmarken håller på att förbuskas
av framförallt hagtorn.
I södra delen finns också en motorbana. I och runt denna består floran framförallt av ruderatväxter, samt vid diken en
del fuktmarksväxter som t.ex. dikesveronika.
I den ostligaste delen finns en damm
omgiven av gamla vitpilar samt alldeles
intill en mindre skogsdunge.

Flora och fauna
Iakttaget vid besök:
Flora: blåeld, blåhallon, blålusern, dikesveronika (motorbanan), flockarun
(enstaka i sydväst), getväppling, gråbinka,
gulmåra, hundtunga, krissla, luddlosta,
smultron (riklig i sydväst), smällglim, stormåra, strandklo (vid dammen), svartkämpar, vildmorot, äkta johannesört.
Fåglar: ormvråk (sannolikt häckande
intill dammen), näktergal, gök, råka, törnsångare, lövsångare, kärrsångare, rödstjärt
(nära motorgården).
Fjärilar: tistelfjäril, nässelfjäril (larver),
påfågelöga (larver), puktörneblåvinge,
kamgräsfjäril.

Föreslagna åtgärder
Buskröjning i sluttningen.

Motorbanan.

Larv av påfågelöga på nässlor.

Ängsmark som håller på att växa igen med hagtorn..
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60 Robotfältet
Värdeklass: 2
Storlek: 70 ha
Ägare: annan
Biotoptyp: betesmark

!

- potentiell
ängsmark

Beskrivning av området

Luddtåtel.

Till större delen bestående av betesmark,
som är gödslad och bitvis hårt betad vilket
innebär att floran är tämligen trivial. I de
områden som inte är hårt betade dominerar knylhavre och luddlosta.

Flora och fauna
Den intressanta faunan och floran finns
i de områden som benämnts Robotfältet
syd och Robotfältet sydost.
Hornuggla som är en sällstynt häckfågel i
Malmö har häckat i området.
Knylhavre dominerar vegetationen.

Föreslagna åtgärder
Ej så hårt betestryck. Gärna rotationsbete
så att vissa ytor får vara obetade några år
medan andra betas och tvärtom. På så sätt
har insektsfaunan större chans att överleva.

Slåttergräsfjäril.

Slåttergräshoppa. Vanlig på gräsmarker i Malmö.
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Rotationsbete
För att öppna ytor skall behållas i landskapet måste dessa skötas med slåtter
eller bete. Öppna örtrika ytor är viktiga
för faunan framförallt för insekterna.
Tyvärr är många betesmarker idag överbetade vilket innebär att insekternas nektarkällor och larvföda äts upp av kreaturen.
Ett sätt att råda bot på detta är att dela
in betesmarken i fållor, enklast i två st.
Respektive fålla betas då exempelvis vartannat år.
Då kommer det alltid att finnas ställen i
området där örterna och insekterna kan
trivas och föröka sig.
Förr fanns det oftast små områden som
något år inte odlades eller betades och
kunde vara en fristad för växter och
insekter.

Ett vackert landskap att titta på men fattigt på växter och insekter p.ga. överbetning och kraftig gödsling. Större delen är idag dominerat av knylhavre och andra gräsarter.

Det gamla militära övningsområdet betas framförallt av får.

Hagtornsbuskage i kanterna av betesmarken.
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61 Robotfältet sydost
Värdeklass: 2
Storlek: 14 ha
Ägare: Malmö kommun
Biotoptyp: ängs/betesmark

!

- luktvicker
- läkevänderot

Beskrivning av området

Luktvicker.

I östra delen stora områden med högvuxen frisk ängsmark, dominerat av mycket
högvuxen (nästan manshög) knylhavre.
Framförallt i södra delarna en del beteshagar.
I kanten finns planterad gråal.

Flora och fauna

Kråkvicker.

Ängsmarken dominerad av knylhavre.
Här växer också kråkvicker, luktvicker,
läkevänderot (mycket riklig), revfingerört
m.m.
Fåglar: sothöna, gräsand, ormvråk,
törnsångare, lövsångare, koltrast.

Läkevänderot.

Gråalen växer inte spontant i Malmö.
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Lövdunge med intilliggande damm..

Föreslagna åtgärder
De östliga delarna med högvuxen knylhavre har kvalitetsinslag som t.ex. luktvicker.
Höstslåtter med bortförande av slaget
material skulle sannolikt öka de botaniska
och även andra biologiska värden.

62 Fridentorps gård, damm öster om
Värdeklass: 3
Storlek: 0,3 ha
Ägare: Malmö kommun
Biotoptyp: damm

!

- potentiellt grodvatten

Beskrivning av området

Dammen sedd från sydost.

Liten damm (märgelgrav/dödisgrop) omgiven av åkermark.
Runt dammen en del döda almar samt
en vitpil.

Flora och fauna
Iakttaget vid besök:
Flora: bladvass, bredkaveldun.
Fåglar: häger (tillfällig), rörhöna, rörsångare.

Föreslagna åtgärder
Döda almar.

Inga.

Bladvass i dammkanten.

Vybild mot norr.
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63 Fridentorps gård, damm och ängsmark
Värdeklass: 2
Storlek: 0,7 ha
Ägare: Malmö kommun
Biotoptyp: damm och träd

!

- ängsmark
- Salixkärr

Beskrivning av området

Prästkrage.

En i princip helt igenvuxen damm med
stora Salix-buskage. Väster om denna
finns en ruderatmark och öster om en
liten högörtsäng.

Föreslagna åtgärder
Höstslåtter av ängsmarken.

Flora och fauna
Iakttaget vid besök:
Floran ganska trivial men på ängen öster om den igenvuxna dammen noterades
tvuvtåtel, prästkrage och kråkvicker.
Fåglar: näktergal (nyligen flygfärdig
unge) samt kärrsångare.
Kirskål och nässlor.

Högörtsäng.

Salixdjungel.
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Sannolikt naturlig förekomst av prästkrage. Malmös stora rikedom på prästkrage är annars insådd..

64 Fridentorps gård, större damm
Värdeklass: 2
Storlek: 1 ha
Ägare: Malmö kommun
Biotoptyp: damm och ruderatmark

!

- potentiellt grodvatten

Beskrivning av området

Åkertistel.

Avlång damm med två öar omgiven av
ruderatmark. Runtom dammen växer
bladvass och utanför en bård av trivial
ruderatmark med brännässla och åkertistel
som dominanter.
Potential finns för att dammen skulle
kunna bli en lekplats för groddjur.

Föreslagna åtgärder
Röjning av vass längs södra och västra
kanten för att göra dammen lämpligare
som fortplantningsplats för groddjur.

Flora och fauna

Brännässla dominerar runt dammen.

Iakttaget vid besök:
Flora: trivial, dominerad av bladvass,
brännässla, åkertistel och Salixbuskar.
Fåglar: sothöna, rörsångare. Betydligt
fler arter finns sannolikt.

Bladvass.

Sothöna, häckar sannolikt i dammen.

Den största öppna vattenytan..
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65 Skönavalls gård, damm
Värdeklass: 2
Storlek: 0,6 ha
Ägare: Malmö kommun
Biotoptyp: damm

!

- gamla vitpilar

Beskrivning av området

Gamla vitpilar.

Damm alldeles söder om Skönavalls gård.
Tät vegetation runtom av Salix-buskar. I
södra kanten flera stora vitpilar. I sydvästra hörnet gick det att komma ner till dammen, just här fanns massor av ätlig groda.
Området omgivet av beteshagar med
svårforcerade stängsel.

Flora och fauna

Ätlig groda.

Öppen vattenyta med hängande pilgrenar.
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Iakttaget vid besök:
Staket och närhet till gård försvårade undersökningen av området. Därför bristfällig artlista. Dock noterades rik förekomst
av ätlig grodas samt hittades poppelglasvinge på poppelraden söder om dammen.

Sydvästra hörnet av dammen..

Föreslagna åtgärder
Bevara de gamla vitpilarna.

66 S.Sallerup, liten damm sydost
Värdeklass: 2
Storlek: 0,2 ha
Ägare: Malmö kommun
Biotoptyp: damm

!

- potentiellt grodvatten

Beskrivning av området
Mindre damm, med relativt flacka stränder, belägen i åkermark.

Flora och fauna
Iakttaget vid besök:
Flora: dammen delvis kantad av smällspirea (planterad i västra kanten) och Salixbuskar.
Noterade örter: bredkaveldun, gul
svärdslilja, strandklo, rosendunört, vasstarr.

Strandklo.

Fåglar: endast törnsångare observerad vid
besöket. Potentiell häckplats för rör-/sothöna.
Övrig fauna: riklig förekomst av ätlig
groda.

Föreslagna tgärder
Förhindra igenfyllnad och igenväxning.

Smällspirea.

Svärdslilja.

Törnsångare.

Foto: Jan Elmelid

Vybild mot öster.

101

67 Kölnan, liten damm
Värdeklass: 3
Storlek: 0,1 ha
Ägare: Malmö kommun
Biotoptyp: damm

!

- potentiellt
grodvatten

Beskrivning av området
Igenvuxen damm omgiven av större träd.

Flora och fauna
Brännässla.

Iakttaget vid besök:
Flora: brännässla, hampflockel, hundkäx, palsternacka, rosendunört, Rumex
sp., skuggnäva, snärjmåra, vitplister. fläder,
smalbladig pil.

Föreslagna åtgärder
Rensa upp (gräva ur dammen) samt röja
södra kanten. Skulle kunna bli en utmärkt
groddamm.
Vitplister.

Skuggnäva.

Hampflockel, blommor i närbild.
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Vybild mot norr.

Dödisgrop
En dödisgrop har bildats av ett stort
isblock som tryckts ner i marken.
Följaktligen har dödisgropar ofta
branta kanter. När isen smälte bort
bildades en damm.

Märgelgrav
Märgelgrav är en av människan grävd
stor grop. I märgelgravarna har brutits
märgel (en slags kalkhaltig lera) för
jord förbättring. Märgelgravar grävdes
under 1800-talet och ligger ofta mitt
ute på åkrar. Många är vattenfyllda
och kantade av buskar och högt gräs,
andra är mer igenväxta och liknar mest
små träddungar.

68 Kölnan, damm och betesmark
Värdeklass: 2
Storlek: 1,1 ha
Ägare: Malmö kommun
Biotoptyp: damm och betesmark

!

- ängsbräsma
- stora silverpopplar
- gulsparv

Beskrivning av området

Damm, sannolikt dödisgrop, närmast
omgiven av betesmark, utanför denna
åkermark.
Marken närmast dammen kärrartad
bevuxen med bl.a. vasstarr, plattstarr och
kabbeleka.
Ängsmarken är frodig och gödselpåverkad men här finns en del intressantare
växter som t.ex ängsbräsma och humleblomster.
Intill dammen växer fem stora silverpopplar.

Silverpoppel.

Flora och fauna

Plattstarr.

Gulsparv.

Iakttaget vid besök:
läkevänderot, plattstarr, rosendunört,

Flora: bäckveronika (i litet dike söder om
dammen), fliknäva, gåsört, humlelusern,
sandlosta, silverpoppel, smörblomma, vasstarr, vägtistel, ängsbräsma.
Fåglar: sothöna, kärrsångare, törnsångare,
gulsparv.
Övrig fauna: ätlig groda.

Föreslagna åtgärder
Ingen gödning av ängarna och försiktighet
vid gödning av omgivande åkrar.
Årlig sen slåtter några år med bortförande av det slagna, för att minska näringshalten. Därefter lätt nötbete.
Förutsättningar finns att området kan
bli en artrik betes-/ängsmark.

Foto: Jan Elmelid

Utsikt mot dammen mellan silverpopplarna.

Vybild med silverpopplar i centrum..
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69 Kvissle, damm 1 väster om
Värdeklass: 2
Storlek: 0,2 ha
Ägare: Malmö kommun
Biotoptyp: damm

!

- potentiellt
grodvatten

Beskrivning av området

Rosendunört.

Damm med en liten smal öppen vattenyta.
Vid dammen ett större bestånd bredkaveldun samt mycket rosendunört. I nordvästra hörnet en större Salixbuske. I södra
kanten några döda buskar bl.a. fläder. I
NV hörnet ett litet parti ängsmark.

Flora och fauna

Lomme.

Smal öppen vattenyta.

104

Iakttaget vid besök:
Flora: besksöta, bredkaveldun, brännässla, dikesveronika, gul svärdslilja, lomme, rosendunört, sandlosta, tiggarranunkel, vasstarr, vägtistel, åkerviol.
Fåglar: sånglärka, törnsångare.
Fjärilar: kamgräsfjäril.
Övrigt: bred trollslända.

Vybild mot söder.

Föreslagna åtgärder
Då såväl åkergroda som vanlig groda finns
i omgivningen skulle dammen sannolikt
kunna bli ett lämpligt fortplantningsvatten
för dessa arter om bladvass och framförallt kaveldun togs bort.
Höstslåtter för att hindra att floran
runtom dammen blir gräsdominerad.

70 Kvissle, damm 2 väster om
Värdeklass: 2
Storlek: 0,8 ha
Ägare: Malmö kommun
Biotoptyp: damm och ängsmark

!

- gamla vitpilar
- viktig grodlokal (bl.a
åkergroda)

Beskrivning av området

Gammal ihålig pil.

Liten damm omgärdad av buskar.

Dammen sedd från sydöstra hörnet.

Damm med ganska liten vattenspegel,
kantad av ett smalt bladvassbälte. Väster om dammen finns en ängsmark med
trivial flora, dominerad av knylhavre. I
sydvästra hörnet av området ytterligare en
liten damm omgiven av Salixbuskar bl.a.
två sälgar. I södra kanten finns en rad om
ca tio gamla, hamlade vitpilar.

Fåglar: kråka (häckning vid lilla dammen),
näktergal, rörsångare, kärrsångare, sävsparv (varnande).
Fjärilar: kamgräsfjäril.
Övrig fauna: ätlig groda iakttagen vid
besök. Specialinventering av groddjur har
visat att dessutom så finns åkergroda,
vanlig groda och vanlig padda i reproducerande populationer.

Flora och fauna

Föreslagna åtgärder

Iakttaget vid besök:
Flora: blåhallon, hagtorn, hampdån,
hästhov, kardborre, knylhavre, nejlikrot,
palsternacka, Salix, sälg, vildapel, åkertistel, ängskavle.

Med tanke på groddjuren bör bladvassen
hållas efter, även annan högre vegetation
längs stränderna.
Slåtter av ängsmarken samt bortförande
av slaget meterial. Lämpligen på hösten.

Vybild mot söder.
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71 Kvissle, damm 3 väster om
Värdeklass: 2
Storlek: 0,3 ha
Ägare: Malmö kommun
Biotoptyp: damm med gamla vitpilar

!

- gamla vitpilar

Beskrivning av området

En liten öppen vattenyta.

Damm med ganska liten vattenspegel,
kantad av bladvass och bredkaveldun.
Runt dammen finns 20-25 stora vitpilar
som tidigare varit hamlade. Norr om dammen en mindre gräsmark.
Stora bestånd av brännässla framförallt
söder om dammen. En kraftledning löper
över området.

Flora och fauna

Jättebestånd av brännässla.

Iakttaget vid besök:
Flora: bredkaveldun, brännässla, fläder, hundkäx, hästskräppa/vattenskräppa,
skuggnäva, snärjmåra, vitpil, ängskavle.

Hundkäx, frukter.

Snärjmåra.
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Vybild mot söder.

Fåglar: sothöna (med ungar), lövsångare.
Övrig fauna: ätlig groda.

Föreslagna åtgärder
Då såväl åkergroda som vanlig groda finns
i omgivningen skulle dammen sannolikt
kunna bli ett lämpligt fortplantningsvatten
för dessa arter om bladvass och framförallt kaveldun togs bort på utvalda ställen.

72 Kvissle, damm 1 sydväst om
Värdeklass: 2
Storlek: 1 ha
Ägare: annan
Biotoptyp: damm

!

- trollsländerikt
- åkergroda

Beskrivning av området

Dikesveronika i dammkanten.

Ätlig groda.

En ganska stor relativt nygrävd damm
med en ö i mitten. Grund och svagt sluttande vid stranden med ett myller av små
vatteninsekter i det grunda strandnära
vattnet. Omgiven av gräsmark där södra
och västra kanten verkade gåsbetad och
var utan högre vegetation. I östra och
norra kanten högre vegetation av framförallt storigelknopp, men även en del kaveldun och bladvass.
Anmärkningsvärt mycket troll- och
flicksländor.

Flora och fauna
Iakttaget vid besök:
Flora: bladvass, dikesveronika, svärds-

lilja, kaveldun, storigelknopp, tiggarranunkel, vattenfräne, vattenpilört, åkertistel,
äkta förgätmigej.
Fåglar: knipa (1 hona), vigg (1 par),
tofsvipa (verkade ej revirhävdande).
Övrig fauna: ätlig groda (mycket riklig),
bred trollslända, blåbandade flicksländor
(ej artbestämda), blåbandad jungfruslända.
Grodinventering har visat att både
åkergroda och vanlig padda fortplantar sig
i dammen.

Föreslagna åtgärder
Hålla södra stranden fri från högre vegetation.
Hålla efter högre vegetation i dammen
så att den inte växer igen.

Storigelknopp.

Storigelknopp, närbild.

Södra stranden av dammen.
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73 Kvissle, damm 2 sydväst om
Värdeklass: 2
Storlek: 1,6 ha
Ägare: annan
Biotoptyp: damm

!

-

gulärla
tofsvipa
rödbena
grodrikedom
(bl.a. åkergroda)

Beskrivning av området

Tofsvipa.

Foto: Jan Elmelid

En ganska stor relativt nygrävd damm.
Söder och öster om dammen blandad ruderatvegetation, vattenfräne anmärkningsvärt vanlig. Väster och norr om något mer
torrängsbetonad. Grund och svagt sluttande vid stranden med riklig förekomst
av små vatteninsekter i det grunda strandnära vattnet. Trots att dammen är relativt
nyanlagd finns populationer av åkergroda,
vanlig groda och vanlig padda. Tofsvipa,
rödbena och gulärla sannolikt häckande.

trådklöver, vasstarr, vattenfräne, vattenpilört, åkertistel, äkta förgätmigej, ängskavle.
Fåglar: gravand, vigg (1 par), tofsvipa
(bo), rödbena, backsvala (ett tiotal jagade
runt dammen), gulärla (häckning sannolik), hämpling.
Övrig fauna: ätlig groda (riklig), bred
trollslända, blåbandade flicksländor.
Fjärilar: puktörneblåvinge.
Groddjur: fortplantningsvatten för
vanlig groda, åkergroda, ätlig groda och
vanlig padda.

Flora och fauna

Föreslagna åtgärder

Iakttaget vid besök:
Flora:baldersbrå, blåhallon, hästhov,
knylhavre, luddlosta, revsmörblomma,

Gulärla.

Blommande ängskavle.
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Foto: Jan Elmelid

Vybild mot söder.

Regelbunden höstslåtter av stränderna.
I såväl vattnet som på land bör högväxta växter som bladvass, kaveldun, Salixbuskar och liknande hållas efter.

74 Sjunnero gård, damm
Värdeklass: 2
Storlek: 0,6 ha
Ägare: Malmö kommun (hälften)
Biotoptyp: damm

!

- knölsyska
- vanlig groda

Beskrivning av området
Damm omgiven av högre örtvegetation
och utanför detta åker.

Bestånd av knölsyska.

Flora och fauna
Iakttaget vid besök:
Flora: bredkaveldun, foderlosta, gråvide, knölsyska, kråkvicker, rosendunört,
rörflen, säv, tomtskräppa, vasstarr, vattenmärke, vildpersilja, äkta förgätmigej.
Fåglar: gräsand.
Övrig fauna:
Fjärilar: rovfjäril

Grodinventering har visat att vanlig
padda, vanlig groda och ätlig groda reproducerar sig i dammen.

Föreslagna åtgärder
Förhindra att dammen växer eller fylls
igen.

Knölsyska i närbild.

Videbuskar och starr i sydvästra hörnet.

Vattenmärke.

Vybild mot norr..
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75 Almåsa
Värdeklass: 1
Storlek: 45 ha
Ägare: Malmö kommun
Biotoptyp: dammar, skog, torräng, högörtsäng

!

-

lärkfalk
gräshoppsångare
vattenrall
silverstreckad
pärlemorfjäril
- hedblomster
- åkergroda

Beskrivning av området

Harmynta och gul fetknopp på torrängen.

Knölsyska.

Ett av Malmös värdefullaste naturområden, beläget runt semesterbyn Almåsa
precis på gränsen mot Svedala kommun.
I området finns flera biotoptyper:
- centralt 3-4 dammar som delvis hänger
ihop.
- i norr ett skogsområde bestående av
delvis planterad skog delvis naturlig Salixskog.
- i öster betesmark med dammar.
- i sydost ett mindre skogsområde med varierat trädbestånd som delvis är naturligt.
- precis norr om skogen en mindre kulle
med fin torrängsflora.
- längs Segeå bitvis högörtsäng med gräs,
knölsyska, älggräs, hampflockel m.m.

Flora och fauna

Silverstreckad pärlemorfjäril.

Kartfjäril.
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Sedan Malmös ornitologer började med
s.k. ”microbirding” dvs. att man skådar i
sin hemkommun, har fågelfaunan i området blivit bättre känd. Häckfåglar med
i övrigt begränsad föekomst i Malmö är
bl.a. lärkfalk, vattenrall, gräshoppsångare,
hornuggla och kattuggla.
Dammarna i området hyser rikligt med
groddjur. Särskilt intressant är förekomsten av åkergroda och vanlig groda.
Floran är relativt trivial, de öppna markerna är kraftigt gödningspåverkade.

Noterat är bl.a.: liten blåklocka, hedblomster, harmynta, bosyska, knölsyska
m.m.
Insektsfaunan är i stort sett okänd men
bl.a. finns här de två skogsarterna silverstreckad pärlemorfjäril och kvickgräsfjäril.
Sannolikt finns många intressanta insektsarter kvar att upptäcka.

Föreslagna åtgärder
Skogsmarken i området bör få utvecklas
fritt.
Hästbete förekommer, men man skulle
med fördel kunna införa s.k. rotationsbete
och i de områden som inte betas bör höstslåtter genomföras inkluderande bortförande av det slagna materialet.
De öppna markerna bör inte belastas
med ytterligare gödning.
Områdets alla smådammar är viktiga
grodvatten. Dessa bör röjas så att de inte
växer igen av bladvass och kaveldun. Särskilt dammarna i nordöstra hörnet samt de
som är belägna ca 250 m nordnordost om
Almåsa gård är viktiga.
Centralt finns ett öppet område som
idag är biologiskt tämligen ointressant,
här skulle kunna anläggas en våtmark för
att göra området ytterligare intressant för
fågelfaunan.

Utsikt mot norr.

Den södra skogen.

Segeå utgör gräns i söder.
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76 Sollidendammarna
Värdeklass: 2
Storlek: 3,8 ha
Ägare: Malmö kommun och annan
Biotoptyp: dammar, ängsmark

!

-

pungmes
bålgetinglik glasvinge
gråhakedopping
sjöranunkel
åkergroda

Beskrivning av området

Sjöranunkel.

Ett igenväxande dammsystem, omgivet
av i öster tidvis betade näringsrika ängsmarker, i nordväst trevligare men mindre
ängsmark. I västra kanten dominerar bladvass. Runt dammarna finns också gott om
Salixbuskage och en del större träd, några
riktigt kraftiga pilar. I östra kanten ett mindre granbestånd.

Flora och fauna

Puppskal av bålgetinglik glasvinge.

Strandklo.

Frukter av vattenskräppa.
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Av vattenväxter noterades bl.a. bred- och
smalkaveldun, gul näckros, vattenmärke
och vattenskräppa. I ett dike i södra kanten några plantor sjöranunkel.
Iakttaget vid besök:
Flora: alm, ask, backvicker, baldersbrå,
besksöta, björnbär, blåhallon, blomvass,
bredkaveldun, brännässla, cikoria, fackelblomster, gråbo, gul näckros, gulmåra,
hagtorn, hampflockel, hundkex, kanadensiskt gullris, kirskål, klibbal, kransmynta,
krusskräppa, lupin, nejlikrot, oxel, pilört,
poppel, revfingerört, Rosa sp., rosendunört, rödkörvel, röllika, Salix spp., sjöranunkel (några plantor i ett dike), smalkaveldun, snärjmåra, snöbär, stånds, strandklo,
svinmolke, taggsallat, tomtskräppa, videört, vildpalsternacka, vit sötväppling, vattenmärke, vattenskräppa, vägtistel,

åkertistel, åkervinda, äkta förgätmigej, äkta
fläder, äkta johannesört, ängshaverrot.
Fåglar: gråhakedopping, gråhäger, sothöna, rörhöna, ringduva, rörsångare, koltrast, hämpling, steglits.
Pungmes har tidigare observerats under
häckningstid.
Fjärilar: rovfjäril, kålfjäril, amiral,
nässelfjäril, påfågelöga, slåttergräsfjäril,
luktgräsfjäril, puktörneblåvinge samt observerades utkläckt puppa av bålgetinglik
glasvinge. Den sistnämndas larv lever i
stammarna av olika Salixarter.
Övrigt: ätlig groda.
Grodinventering har visat att såväl
åkergroda som vanlig groda reproducerar
sig i dammarna.

Föreslagna ågärder
Rensning av dammarna för att öka vattenytan, inte minst med tanke på att dammarna är viktiga grodvatten.
Omvandla vasshavet i väster till ängsmark, genom slåtter och/eller bete.

Den största dammen, vy mot väster.

Gamla pilar.

Igenväxande ängsmark väster om dammarna.

Fackelblomster.
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77 Björkelundadammen
Värdeklass: 2
Storlek: 16 ha
Ägare: Malmö kommun
Biotoptyp: damm, betesmark, gödslad äng

!

- häckningsbiotop
för fåglar
- rastplats för fåglar

Beskrivning av området

Mindre strandpipare.

Tornfalk.

Foto: Jan Elmelid

Foto: Jan Elmelid

Kungsfiskaren visar sig ibland. Foto J. Elmelid

Uppväxande sly på ön.
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Grävd damm i område med betesmark alldeles intill Segeå. Syftet med dammen var
dels att skapa ett vattenfördröjningsmagasin dels att höja naturvärdena framförallt
med avsikt på fågelfaunan.
I dammen finns en ö som de första
åren var en fin häckningsplats för bl.a.
skärfläcka men som blivit successivt sämre
då vegetationen ökat.
Betesmarkerna och även ön betas tidvis
av får.

Flora och fauna
Dammen har blivit viktig för både häckande och sträckande/rastande fåglar.
Bland fåglar som häckar eller har häckat
kan nämnas: smådopping, sothöna, knölsvan, gräsand, skedand, årta, gravand,
vigg, grågås, mindre strandpipare, större
strandpipare, skärfläcka, rödbena och
fisktärna.
Andra tider på året besöks dammen av
sträckande/rastande fåglar. Området runt
dammen är också omtyckt vistelseort för
många rovfågelarter bl.a. örnar.
Floran är dåligt känd men sannolikt relativt trivial beroende på att de omgivande
markerna är kraftigt gödningspåverkade.
Insektsfaunan är likaledes dåligt känd men
sannolikt inte särskilt artrik.

Föreslagna åtgärder
För att göra området attraktivt för vadare
bör vegetationen på ön röjas regelbundet.
Kanske helt skrapas bort med något års
mellanrum.
Ingen gödning bör tillföras i området.
Kanske något mindre intensiv betning
av omgivande gräsmarker.

Vybild över Björkelundadammen från norr.

Södra stranden är kortsnaggad av får.

Gammal bok på udden i sydväst.
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78 E 65, ängsmark söder om Segeå
Värdeklass: 2
Storlek: 2 ha
Ägare: annan
Biotoptyp: ängsmark och å

!

- strätta
- kortvingad ängsgräshoppa
- brunstarr

Beskrivning av området

Strätta.

Frisk näringsrik ängsmark, i öster något
torrare. Några exemplar av strätta (sällsynt
i Malmö kommun). I åkanten jättegröe,
brunstarr och blomvass. Mycket rikligt
med sorkhål i marken.
Riklig förekomst av gräshoppor bl.a.
flera ex av kortvingad ängsgräshoppa, en
art med begränsad utbredning i kommunen.

Flora och fauna
Blomvass.

Älggräs.

Åkersork.
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Iakttaget vid besök:
Flora: baldersbrå, bergrör, blomvass,
blåhallon, brunstarr, brännässla, hagtorn
(väldigt många småplantor), gråal, hampflockel, harklöver, jättegröe, kanadensiskt
gullris, kirskål, klibbal, knölsyska, krusskräppa, krustistel, nysört (enstaka), pilört,
revfingerört, rosendunört, röllika, rörflen,
rörsvingel, sommargyllen, stor ängssyra,
strätta, stånds, tomtskräppa, vildpalsternacka, vitblära, vägtistel, åkertistel, äkta
johannesört, älggräs.
Fåglar: rastande småfågel vid ån bl.a.
lövsångare.
Övrig fauna:
Fjärilar: rovfjäril, kamgräsfjäril.
Hopprätvingar: slåttergräshoppa, kortvingad ängsgräshoppa, solgräshoppa,
strandängsgräshoppa.

Föreslagna åtgärder
Höstslåtter av ängsmarken samt bortförande av det slagna materialet.
Vid behov röjning av buskar. Om ingen
åtgärd görs kommer området att växa igen
med framförallt hagtorn.

Vybild mot sydväst.

Segeå rinner genom området.

Jättegröe vid ån.
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79 Toarpsängen
Värdeklass: 1
Storlek: 4,3 ha
Ägare: annan
Biotoptyp: ängsmark - rikkärr

!

-

rikkärr
majnycklar
ängsnycklar
jungfru Marie nycklar
slåttergubbe
ängsvädd
brunstarrfly

Beskrivning av området

Kärrvial.

Kärrsälting.

Ängsvädd växer i friska ängspartier.

Segeå som här utgör gräns mellan
Malmö och Svedala kommuner rinner i
en dalgång med relativt branta sluttningar.
Stora områden i omgivningen har genom
tiderna odlats upp men tack vare de branta
sluttningarna har de nedre delarna förblivit slåtter- (tidigare) och betesmark. Idag
betas större delen av markerna av nötkreatur. I sluttningarna rinner det ut källor som skapar en kärrmiljö i dalbottnen.
Vattnet är dessutom kalkrikt vilket ökar
förutsättningarna för en intressant flora,
s.k. rikkärr. De sluttande partierna har
inte gödselpåverkats i samma grad som
de flacka och här finns en utbildad torrmarksflora.
Det intressantaste området är i de östligaste delarna. De norra delarna är ganska
triviala gödda betesmarker med bl.a. stort
inslag av lentåtel.
På 1990-talet gjordes en dämning av
Segeå och en damm bildades, tyvärr försvann härvid en del av den fina kärrmarken.

Flora och fauna

Brunstarrfly, en sällsynt fjäril i Toarp.
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Iakttaget vid besök:
Flora: backvicker, blodrot, brunstarr,
bäckmärke, bäckveronika (i norr), darrgräs, gökblomster, jättegröe, kamäxing,
kirskål, kråkklöver, kärrdunört, kärrfibbla,
kärrsälting, majnycklar, rosendunört, sjöranunkel, småvänderot, stor blåklocka,

strandlysing, vattenfräne, vitmåra, stor vattenmåra, sumpmåra, älggräs, ängsnycklar,
ängsvädd. De torrare partierna var hårt
betade.
Ytterligare växter som observerats tidigare är bl.a.: brudbröd, jungfrulin, jungfru
Marie nycklar, kärrjohannesört, mandelblom, näbbstarr, slåttergubbe, slåtterblomma, smörboll, tagelstarr, tätört, ängsull.
På lokalen finns också flera s.k. rikkärrsmossor bl.a. späd skorpionmossa, guldspärrmossa m.fl.
Fåglar: fisktärna, gräsand (med ungar),
kärrsångare, rörsångare, sädesärla, sävsparv, tofsvipa (par, varnande).
Fjärilar: puktörneblåvinge, kamgräsfjäril. Vid bestånd av brunstarr finn den sällsynta och rödlistade fjärilen brunstarrfly.
Blåbandad jungfruslända vanlig längs
ån.

Föreslagna åtgärder
Minska dammens omfång för att öka ytan
av den rika kärrmarken med sin fina flora.
Inte för högt betestryck på de östra delarna av torrängsmarken. Dessa kanske
inte behöver betas varje år.
En komplett botanisk inventering borde genomföras för att konstatera vad som
finns kvar.
Hänsyn måste tas till bestånden av
brunstarr som hyser den sällsynta fjärilen brunstarrfly. Dessa får inte betas för
hårt.

Vy över området.

Torrbacke med jungfrulin.

Mandelblom och teveronika.
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80 Toarp, betesmark längs Segeå
Värdeklass: 2
Storlek: 5 ha
Ägare: annan
Biotoptyp: betesmark

!

- stor blåklocka
- blågrönt mannagräs

Beskrivning av området

Blågrönt mannagräs.

Stor blåklocka.

Gödslad betesmark som i öster gränsar
mot Segeå och i norr mot E65.
Generellt ganska trivial och gräsdominerad i norr med stort inslag av lentåtel. I
västra kanten spridda bestånd av stor blåklocka. I norr ett bestånd bäckveronika.
I mellersta delen finns ett fuktigare
parti med bl.a. riklig förekomst av blågrönt mannagräs.

I västra kanten spridda bestånd av stor
blåklocka. I norr ett bestånd bäckveronika.
Noterat: bäckveronika, gökblomster,
kamäxing, kirskål, läkevänderot, rosendunört, stor blåklocka, åkervinda, äkta
johannesört, älggräs.
Fåglar: kärrsångare, rörsångare
Övrig fauna: blåbandad jungfruslända
vanlig längs ån.

Flora och fauna

Föreslagna åtgärder

Iakttaget vid besök:
Flora: Gräsdominerad i norr med stort
inslag av luddtåtel.

Kamäxing.

Blomvass vid Segeå.
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Vybild mot norr, Segeå till höger i bilden..

Minskad gödning av betesmarkerna skulle
öka den biologiska mångfalden.

Vägkanterna utmed Malmös större vägar utgör sammanlagt en stor areal ängsmark.
Sen höstslåtter skulle dessutom tillåta ängens insekter att
hinna utvecklas.
Ett myller av liv skulle bildas.
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81 Riseberga, ängsmark norr om Sallerupsvägen
Värdeklass: 2
Storlek: 6 ha
Ägare: Malmö
Biotoptyp: ängsmark, vägslänt, buskmark

!

- bergmynta
- pimpinell
- ängsnäva

Beskrivning av området

Ängsnäva.

Bergmynta.

Risebergabäcken rinner i områdets västra
del. Till bäcken kommer från öster en liten
bäck/dike.
Här bildas ett avlångt fuktstråk beväxt
med diverse lövträd, mycket klibbal.
I området finns en trevlig ängsflora
vilket syntes i kanten av trädridån och på
partiet som vetter mot Sallerupsvägen.
Resten av området var nyklippt. Förekomst av ängsnäva och pimpinell tyder på
insådd av ängsfrön.
Området är välbesökt av de boende i
närområdet, framförallt hundrastare.

Flora och fauna

Pimpinell.

Risebergabäcken.
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Iakttaget vid besök:
Flora: alsikeklöver, blomsterlupin, blåeld, bredkaveldun, brännässla, cikoria,
gråbo, gul iris, gulmåra (mycket talrik),
humle, hö/höstskallra, jordklöver, kanadensiskt gullris, hampflockel, kirskål,
knylhavre, krusskräppa, kråkvicker, käringtand, mjölkört, palsternacka, pepparrot,
pilört, pimpinell, prästkrage, rosendunört,
rödklöver, röllika, rörflen, slån, renfana,
rörsvingel, sommar/fodervicker, stormåra
(mycket talrik), svartkämpar, vass, vildtimotej, vitklöver, vit sötväppling,

åkerfräken, åkertistel, åkervinda, älggräs,
äkta johannesört, ängshaverrot, ängsnäva.
Övrig fauna: fälthare.
Fjärilar: luktgräsfjäril, slåttergräsfjäril,
mindre tåtelsmygare.
Rikligt med gräshoppor.

Föreslagna åtgärder
För att gynna ängsfloran bör slåtterrutinerna i området ändras. Gångar kan
klippas regelbundet under vegetationsperioden medan större delen av ytan endast
klipps en gång på senhösten. Det slagna
materialet bör då transporteras bort.

Vybild som visar skarp gräns mellan slagen och oslagen ängsyta.

Risebergabäcken rinner genom området.

Blomrik vägslänt dominerad av gulmåra.
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82 Oxie, Blekeparken öster
Värdeklass: 2
Storlek: 4,7 ha
Ägare: Malmö
Biotoptyp: park med sandig ängsmark

!

- kvarnvicker
- rödfläckig blåvinge

Beskrivning av området

Bestånd av kvarnvicker.

Park med ett större parti sandig ängsmark
som idag är kraftigt fårbetad. I södra och
sydvästra delarna flera större popplar.
I östra sydöstra delen finns en tydligt
markerad kulle. Mellan kullen och en lägre
byggnad finns en ”grop” med en amfiteater. Topografin tyder på att täkt tidigare
bedrivits här.

Flora och fauna

Kvarnvicker, närbild.

Intressant flora framförallt i anslutning till
kullen och dess sluttning mot sydost.
Dock är området alldeles för hårt betat!
Iakttaget vid besök 07-07-18:
Flora: femfingerört, grässtjärnblomma,
gulmåra, gulsporre (i gropen), harmynta,

Jättepoppel.

Amfiteater.
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Sandig kulle.

jordklöver, kvarnvicker (i gropen, sällsynt
i Malmö), käringtand, liten blåklocka, liten
blåklocka, läkevändderot (i gropen).
I betesmarken står några körsbärsträd.
Fåglar: ringduva.
Fjärilar: mindre tåtelsmygare, slåttergräsfjäril, mindre guldvinge, puktörneblåvinge, rödfläckig blåvinge.

Föreslagna åtgärder
Betet borde begränsas till höstbete. Betesmarken kan delas in i två fållor där respektive fålla betas vartannat år s.k. rotationsbete. På så sätt ges fjärilar, gräshoppor och
andra insekter större chans att överleva än
om hela området betas varje år.

83 Oxie, ruderatmark vid vattentornet
Värdeklass: 2
Storlek: 7,6 ha
Ägare: Malmö (undantaget ställverket)
Biotoptyp: ruderatmark, ängsmark, skogsdunge

!

- sexfläckig bastardsvärmare
- rödfläckig blåvinge
- värdefull ängsmark

Beskrivning av området

Liten insektsrik ängsmark.

Utgörs framförallt av ruderatmark flora,
i västra kanten en träddunge med diverse
lövträd och mycket slån i brynen. Öster
om Eon:s ställverk finns en liten ängsmark
(markerad med grönt på kartan) med intressant flora och fjärilsfauna.
Även intill järnvägsbron ett mindre
område intressantare ängsmark.

Flora och fauna

Rödfläckig blåvinge.

Floran är ganska trivial, dominerad av blåhallon, brännässla, mjölkört samt renfana
(längs järnvägen).
Iakttaget vid besök:
På de intressantare ängsmarkerna noterades: harklöver, jordklöver, kråkvicker,

puktörne, röllika, smällglim, vitklöver,
åkervädd och ängssyra.
Fåglar: inget noterat.
Övrig fauna:
Fjärilar: almsnabbvinge (1 ex vid
dungen), puktörneblåvinge (rikligt förekommande på de små ängsmarkerna),
rödfläckig blåvinge (”gröna ängsmarken”)
samt sexfläckig bastardsvärmare (”gröna
ängsmarken”).

Föreslagna åtgärder
Ängsmarkerna öster om ställverket bör
vid behov buskröjas och slåttras.
Slån som växer i skogsdungens bryn
sparas.

Harklöver.

Blåhallon.

Skogsdunge och ruderatmark.
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84 Granebacken
Värdeklass: 2
Storlek: 0,5 ha
Ägare: Malmö
Biotoptyp: gruskulle

!

- enbuskar

Beskrivning av området

Enar, sällsynt i Malmö.

Träjon.

Enligt tidigare noteringar har kullen hyst
en intressant flora bl.a. klintsnyltrot. Tyvärr verkar floran att ha trivialiserats sannolikt p.g.a. gödning men även igenväxning av buskage bl.a. vresros, hagtorn och
snöbär.
På västra sluttningen har en stor mängd
stenar deponerats sannolikt vid anläggande av den omgivande golfbanan. Östra
sluttningen dominerad av blåhallon. På
södra sluttningen växer två enar, sällsynt i
Malmö.
Växterna kraftigt betade av kaniner
som att döma av antalet hålor är mycket
rikliga.

Kaninbearbetad slänt.

Vresrosbestånd och stenupplag, västra sluttningen.
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Vybild mot väster..

Flora och fauna
Iakttaget vid besök:
Flora: blåhallon, baldersbrå, björnbär,
femfingerört, gulmåra, hagtorn, liten blåklocka, oxtunga, röllika, skatnäva, snöbär,
träjon, vitblära, vitplister, äkta johannesört.
Fåglar: Övrig fauna: sämre väder vid besöket,
därför inget noterat.

Föreslagna åtgärder
Röjning av buskar (framförallt vresros, ej
enarna). Rensa bort skräp som dumpats.
Årlig höstslåtter.

Det är vi som avgör om våra barnbarn skall
få en chans att uppleva kärrknipproten i Malmö.

Skultpturalt arbete
utfört av kaniner
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85 Oxie backar
Värdeklass: 2
Storlek: 14 ha (inkl åkermark)
Ägare: Malmö kommun och annan
Biotoptyp: gruskullar, dammar

!

- bronsåldersgravar
- bockrot
- liten blåklocka

Beskrivning av området

Femfingerört.

Stort område, ca 40 ha, till största delen
bestående av åkermark. I nordost finns de
två Kungshögarna (bronsåldersgravar),
samt i söder 5 mer el mindre igenfyllda/
igenväxta märgelgravar/dödisgropar, delvis utan vatten.

Flora och fauna

Bestånd av kamomill och baldersbrå.

Brun kärrhök.

Kaninbearbetad sluttning.
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Kungshögarna borde kunna hysa en intressantare flora än de gör med tanke på
den grusiga marken. Sannolikt har dessa
kullar påverkats av gödslingen av omgivande åkrar. Södra sluttningarna av kullarna bär tydliga tecken av detta då åkertistel,
vägtistel, krusskräppa, blåhallon och brännässla vandrar in från detta håll. De andra
sluttningarna hyser en intressantare flora
med t.ex bockrot, liten blåklocka, åkervädd och femfingerört.
Östra delen av östra kullen är kraftigt
grävd av kaniner.
Iakttaget vid besök:
Flora: bredkaveldun (i dammen), fräken
(storväxt art i dammen), hampdån (i åkerkanten), oxtunga, rölleka, strandklo (vid
dammen), stånds, vasstarr (i dammen),
åkervinda, äkta förgätmigej (vid dammen),
äkta johannesört.

Fåglar: brun kärrhök (överflygande), ormvråk (sannolikt häckande vid västra dammen), kärrsångare, gråsparv.
Fjärilar: rovfjäril, nässelfjäril, slåttergräsfjäril., almsnabbvinge (på alm i kanten
av området).

Föreslagna åtgärder
Södra delarna av högarna bör slås, samt
det slagna bortföras för att minska gödningspåverkan. Som föreslagits i tidigare
naturvårdsprogram skulle åkerbruket
mellan dammarna kunna avvecklas och
dammarna restaureras. Intressant våtmark
skulle kunna skapas i svackan.

Kungshögarna sedda från norr.

Uttorkad och igenvuxen damm.

Vy från Kungshögarna.
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86 Oxie, Kullaholm
Värdeklass: 2
Storlek: 5 ha
Ägare: Malmö kommun (dammen) och annan
Biotoptyp: äng, skog, damm

!

-

torräng
gamla popplar
krissla
myskbock

Beskrivning av området

Myskbock.

Smultron.

Skogstry.

I sydväst en igenväxande torrängsmark
som sluttar mot en mindre björkdominerad skogsdunge.
Ängsmarken påminner om de som finns i
Klagshamn och är kraftigt igenväxande av
framförallt hagtorn. Knylhavre dominerar
fältskiktet. Här finns en del körsbär/fågelbärsträd. På ängarna växer det också
smultron.
I sydvästra hörnet finns en gammal
grustäkt med ganska mycket blottad grus,
med sluttningar lämpliga för diverse stekelarter kanske också sandödla.
Nordväst om skogsdungen vidtar en
kraftigt gödslad och slagen ängsmark.
Nordost om denna finns en större
damm, vars yta vid besöket var till 75 %
täckt av vattenpilört. Dammen är omgiven
av diverse Salixarter.
Stigar som finns i området tyder på att
det flitigt nyttjas för rekreation.
Området omgärdas på två sidor av delvis mycket grova popplar.

I de övre delarna rikligt med läkevänderot,
samt ett bestånd kungsmynta.
Vid dammen bestånd av tiggarranunkel
och äkta förgätmigej.
Iakttaget vid besök:
Flora: alm, björk, blåhallon, brunört,
brännässla, gulmåra, hagtorn, hassel, kastanj, krissla, krusskräppa (mest norra ängen), kungsmynta, lind, lusern, läkevänderot, maskros (mest norra ängen), oxtunga,
röllika, skogstry, smultron, smällglim,
stånds, sälg, vildpalsternacka, vitklöver,
väddklint, åkertistel (mest norra ängen),
äkta johannesört, ängshaverrot.
Fåglar: vid dammen sothöna, rörhöna,
björktrast och skata. I övrigt trädgårdssångare, talgoxe och blåmes.
Fjärilar: slåttergräsfjäril, luktgräsfjäril,
kamgräsfjäril, puktörneblåvinge, sexfläckig
bastardsvärmare samt en större pärlemorfjäril som ej lät sig artbestämmas.
Övrigt: myskbock (långhorning) vi
dammens sydvästra strand samt ätlig
groda.

Flora och fauna

Föreslagna åtgärder

Krissla fanns i ett par bestånd och ställvis
rikligt med smultron.

Kungsmynta.
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Röjning av ängsmarken, framförallt hagtorn. Om inte detta görs snart kommer
naturvärdena i ängen att gå förlorade. Vid
röjning bör körsbärsträden sparas, samt
även den skogstrybuske som växer här.

Björkdunge.

Slänt i igenväxande grustäkt.

Skogsstig.
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87 Oxieparken
Värdeklass: 1
Storlek: 13 ha
Ägare: Malmö kommun
Biotoptyp: äng, skog, damm

!

-

gammal lertäkt
fältvädd
tjärblomster
kvickgräsfjäril

Beskrivning av området

Kvickgräsfjäril.

Blågrön mosaikslända.

Ett anlagt parkområde som gränsar till
bebyggelse i norr och väster samt till golfbana i öster och söder.
Parken är mycket varierat anlagd med
öppna ängsmarker och större trädplanterade partier som bitvis redan är skogliknande. De flesta svenska trädarter kan
hittas i området. Särskilt ängsmarken i
sydost är intressant. Här växer i kanterna
(sannolikt insått) fältvädd, darrgräs, brudbröd, tjärblomster m.m. Ängsmarkerna
är mycket insektsrika och borde hävdas. I
västra delen klippta gräsmattor. Centralt i
parken finns ett gammalt brott med stora
höjdskillnader, nederst finns en avlång
grund damm. Stigar, både asfalterade och
grusade finns i området och här och där
finns små ängspartier insprängda.

Flora och fauna
Brudbröd.

Darrgräs.
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Brudbröd och tjärblomster finns i sydost
och lite mer spritt fältvädd och darrgräs.
Ett bestånd av krissla samt rikligt med
smultron i det gamla brottet.
Iakttaget vid besök:
Flora: alsikeklöver, baldersbrå, bergrör,
bladvass, brudbröd, cikoria, darrgräs, fältvädd, groblad, gråbo, gulmåra, hästhov,
käringtand, krusskräppa, lupin, maskros,

mjölkört, nejlikrot, pilört, puktörne, revfingerört, rödkörvel, rödtoppa, röllika,
skallra, spåtistel, stånds, svartkämpar, tjärblomster, tomtskräppa, vildmorot, vildpalsternacka, vägtistel, åkertistel, åkervinda,
åkervädd, äkta johannesört, ängshaverrot,
ängssyra.
Fåglar: rörhöna, ringduva, gransångare,
koltrast, talgoxe. Sannolikt gott om häckfåglar i området. Inventering skulle vara
intressant.
Fjärilar: rovfjäril, kålfjäril, påfågelöga,
slåttergräsfjäril (mycket vanlig), luktgräsfjäril, kvickgräsfjäril, liten guldvinge, puktörneblåvinge (mycket vanlig), samt sexfläckig
bastardsvärmare.
Övrigt: ätlig groda vid dammen.

Föreslagna åtgärder
Höstslåtter av ängsmarkerna samt
buskröjning i gamla brottet.

Ängsmark i östra delen.

Vissa delar av parken ger äkta skogskänsla. Biotop för kvickgräsfjäril.

Gammalt täktområde.
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88 Käglinge hästbacke
Värdeklass: 1
Storlek: 15 ha
Ägare: annan
Biotoptyp: torräng/betesmark

!

-

solvända
backklöver
gullviva
backsmultron
backsippa

Beskrivning av området

Solvända.

En av få, ringa gödningspåverkade, torrängsområden i Malmö kommun. Har
sedan länge nyttjats som hästbete och görs
så även idag (2009).
Området har sedan länge varit känt för
botanister. Områdets högsta punkt, belägen i sydöstra hörnet är idag en populär
spaningspunkt för fågelskådare. Härifrån
har setts drygt 20-talet rovfågelarter, däribland ett flertal örnarter.

Flora och fauna
Backklöver.

Jungfrulin.

Luddvicker.
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Flora: tidigare fanns här orchidéerna krutbrännare och grönkulla men dessa är sannolikt utgångna. Lokalen är kommunens
enda kända växtplats för backsippa, gullviva (finns dock inplanterad på andra håll),
solvända och backklöver. De två senare är
stora rariteter i Skåne och anses vara kraftigt minskande.
Dessutom växer här: brudbröd, luddvicker, backsmultron (raritet i kommunen),
fyrkantig johannesört, jungfrulin, darrgräs
m.m.
Övrig fauna är dåligt känd. Med tanke
på växtrikedomen är insektsfaunan sannolikt riklig och förmodligen kryddad med
rariteter.

Åtgärder
Området måste skötas och hästbete är nog
en god lösning. Dock är arealen för närvarande så överbetad att floran endast tillåts
utvecklas på de brantare partierna.
En lämplig lösning vore att införa rotationsbete med två eller tre fållor. Alternativt att hästarna endast betar området på
hösten. Då kommer framförallt insekterna
att ges en chans att hinna utvecklas.
Området är så unikt i Malmö att insatser måste göras.

Rotationsbete
För att öppna ytor skall behållas i landskapet måste dessa skötas med slåtter
eller bete. Öppna örtrika ytor är viktiga
för faunan framförallt för insekterna.
Tyvärr är många betesmarker idag överbetade vilket innebär att insekternas nektarkällor och larvföda äts upp av kreaturen.
Ett sätt att råda bot på detta är att dela
in betesmarken i fållor, enklast i två st.
Respektive fålla betas då exempelvis vartannat år.
Då kommer det alltid att finnas ställen i
området där örterna och insekterna kan
trivas och föröka sig.
Förr fanns det oftast små områden som
något år inte odlades eller betades och
kunde vara en fristad för växter och
insekter.

Vybild över nordöstra hörnet där topografin begränsat hästarnas bete.

Kraftigare betat parti.

Sluttning med utblommade backsippor.
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89 Björka gård, skogsdunge sydost
Värdeklass: 2
Storlek: 1,6 ha
Ägare: annan
Biotoptyp: skog

!

- hackspettar
- träddunge i odlingslandskapet

Beskrivning av området
Liten skogsdunge som tidigare var dominerad av alm. De flesta almarna har dött
av almsjukan men ett flertal skelett står
kvar. Här finns också ek, ask, fågelbär
samt rikligt med äkta fläder.

Döda almar.

Flora och fauna
Flora: floran är torftig, som vanligt i regionens skogsdungar dominerad av nejlikrot
och brännässla.
Fåglar: i dungen har observerats 4
hackspettsarter, större hackspett, mindre
hackspett, spillkråka och gröngöling. Större hackspett möjligen häckande, de andra
sannolikt endast tillfälligt födosökande på
de döda och döende almarna.

Ask.

Nejlikrot.

Större hackspett.
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Foto: Jan Elmelid

Dungen sedd från sydväst.

Föreslagna åtgärder
Lämna dungen till fri utveckling.

På grund av almsjukan är snart
Malmös almar ett minne blott
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90 Björkakärret
Värdeklass: 2
Storlek: 2,7 ha
Ägare: annan
Biotoptyp: skog med dammar

!

- naturlig skog
- småvatten
- skogsbräken

Beskrivning av området

Skogsbräken.

Markskikt med kruståtel och blåhallon.

Bestånd av vit näckros.

Klibbalen är vanlig i dungen.
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Fuktig skogsdunge med en större och några mindre dammar. Trädskiktet domineras
av klibbal och björk med inslag av andra
lövträd, ganska mycket alm. I västra delen
flera stora askar. Skogen är tät och svårforcerad och det finns många fallna träd som
fått ligga kvar och bidrar till att man upplever lite ”urskogskänsla”. Mycket död ved
kan skapa förutsättningar för vedlevande
insekter dock är det kanske för dåligt med
solinstrålningen.
Buskskiktet är dominerat av fläder,
fältskiktet dåligt utvecklat, mycket blottad jord finns och typiska växter är kirskål,
skogssallat, blåhallon samt här och där
tuvor av kruståtel. I kanterna rikligt med
Salixbuskage.
Runt dammarna fuktmarksflora, t.ex.
vattenmärke, rosendunört, strandklo m.m.
I en av dammarna fanns vit näckros och
andmat, i övrigt dåligt med flytvegetation.
Ganska fågelrikt, skogen förmodligen
viktig både som häck- och rastlokal för
småfågel.
I västra kanten fanns en liten fasanuppfödning med bur och diverse utfodringsanordningar.

Flora och fauna
Noterat vid besök:
Flora: besksöta, blåhallon, gråbo, gul
svärdslilja, harkål, hästhov, hundkex, kardborre (åtminstone ullkardborre), kirskål,
kransmynta, kruståtel, nejlikrot, rosendunört, rödkörvel, skogsbräken, skogssallat,
smörblomma, snärjmåra, strandklo, svarta
vinbär, träjon, vattenmärke, vass, vägtistel,
åkertistel, älggräs.
Fåglar: sannolikt rik fågelfauna. Noterade arter: bofink, blåmes, fasan, gräsand,
grönfink, ormvråk, ringduva, rörhöna, sothöna, steglits, talgoxe, trädgårdssångare.
Fjärilar: sannolikt tillfälliga besökare på
nektarblommor: liten guldvinge, puktörneblåvinge, rovfjäril och storfläckig pärlemorfjäril.

Föreslagna åtgärder
Lämna dungen till fri utveckling.
Möjligen kan gläntor huggas ut, i synnerhet på ställen där det finns död ved.

Vybild från sydost.

Den stora dammen.

Fallet träd.
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91 Nydalaparken
Värdeklass: P
Storlek: 3,3 ha
Ägare: Malmö kommun
Biotoptyp: park med ängsmark

!

- park med ängsmark

Beskrivning av området

Ängsmark.

Rödklint.

En äldre park där man på ett trevligt sätt
låtit vissa delar utvecklas till ängsmark,
samtidigt som klippta gräsmattor behållits.
Sannolikt har ängsväxter såtts in.
Förutsättningar ges härmed för högre
biologisk mångfald än i traditionellt skötta
parker.
Ett utmärkt exempel på hur en park
kan göras attraktiv med hänsyn taget till
både biologisk mångfald och rekreationsändamål.

Flora och fauna
Iakttaget vid besök:
Flora: alsikeklöver, blåeld, cikoria, humlelusern, hö/höstskallra,

Käringtand.

Cikoria.
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I parken finns både ängsytor och gräsmattor..

krusskräppa, käringtand, rödklint (talrik),
rödklöver, röllika, smällglim, smörblommor, tomtskräppa, vildmorot, vildpalsternacka, vitklöver, vägtistel, åkertistel, åkervinda, äkta johannesört, ängshaverrot.
Fåglar: ringduva, skata.
Övrig fauna: sämre väder vid besök, inget
noterat.

Föreslagna åtgärder
Höstslåtter av ängsytorna, traditionell
klippning av gräsmattorna.

92 Gullviksparken
Värdeklass: P
Storlek: 7 ha
Ägare: Malmö kommun
Biotoptyp: park

!

- ekvårtbitare

Beskrivning av området

Ekvårtbitare.

Ganska stort och varierat område med
några fotbollsplaner. Järnväg löper tvärsigenom området i nordsydlig riktning.
Intressantast vegetation längs järnvägen
samt på vallen (dock kraftigt gräsdominerat) mot Inre Ringvägen.
Varierat träd och buskbestånd.

Flora och fauna

Vildmorot.

Ruderatmark vid järnvägen.

Iakttaget vid besök:
Flora: örter: brännässla, cikoria, kanadensiskt gullris, krustistel, kråkvicker, luktärt, morot, nattljus, palsternacka, renfana,
rosendunört, röllika, stormåra, stånds,
svartkämpar, sötväppling, taggkörvel,

taggsallat, äkta johannesört.
Träd och buskar: ask, ek, gullregn, hassel, pil, poppel, naverlönn, rosor, rönn,
silverpoppel, skogslönn och slån.
Fjärilar: rovfjäril, slåttergräsfjäril, liten
guldvinge.
Hopprätvingar: backgräshoppa, slåttergräshoppa, strandängsgräshoppa, ekvårtbitare.

Föreslagna åtgärder
Höstslåtter av slänten mot ringvägen samt
bortförande av det slagna, för att gynna
örtfloran.

Vybild mot söder.
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93 Gullvik nordost
Värdeklass: 2
Storlek: 3,7 ha
Ägare: Malmö kommun (delvis)
Biotoptyp: ruderat/parkmark

!

-

åkernejlika
hårkörvel
ullört
ängssmygare

Beskrivning av området

Åkernejlika.

Hårkörvel.

Syrebredkantsskinnbagge.

Ängssmygare.
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Anlagt grönområde där marken i de nordliga delarna på något sätt bearbetats och
där det utvecklats en ruderatflora. Viss
påverkan av kaninbete kunde noteras. De
sydligare delarna (slänt mot Inre Ringvägen trivialare). I norr en liten ”björkdunge”.
Ett exemplar av åkernejlika växte i
Kärrvägens förlängning samt ett par ex av
ullört. I sydväst ansluter området till det
som kallas Gullviksparken.

Flora och fauna
Iakttaget vid besök:
Flora: baldersbrå, blåeld, blåhallon,
brännässla, duvvicker, gatkamomill, hamnsenap, harkål, hårkörvel, hästhov, jordklöver, kanadensiskt gullris, kardborre, kornvallmo, krusskräppa, käringtand, lomme,
majveronika, palsternacka, pepparrot,
revfingerört, rågvallmo, röllika, smultron,
sommargyllen, stillfrö, stormåra, stånds,
svartkämpar, sötväppling, tiggarranunkel,
trampört, ullört, vitklöver, vägsenap, vägtistel, åkerförgätmigej, åkernejlika, åkertistel, äkta johannesört, ängshaverrot.
Fåglar: ringduva, skata, svarthätta, ärtsångare, törnsångare, kärrsångare, grönfink.

Övrig fauna:
Fjärilar: ängssmygare, nässelfjäril
Övrigt: syrebredkantkinnbagge (Coreus
marginatus).

Föreslagna åtgärder
Om den intressanta ruderatmarken med
dess flora skall fortleva krävs återkommande störning av markytan.

Vy över området.

Majveronika.

Nyrörd grusmark.

Åkerförgätmigej.
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94 Fosie, anlagd damm och ängsmark
Värdeklass: 2
Storlek: 1,9 ha
Ägare: Malmö kommun
Biotoptyp: damm, ängsmark

!

- potentiell
ängsmark

Beskrivning av området

Gäddnate.

Anlagd damm med beläggning av mindre
stenar runtom ända ner till vattenbrynet.
Omgivet av ängsmark samt ett par buskplanteringar.
Dåligt utvecklad flora runt dammen
p.g.a. stenbeläggningen.

Flora och fauna

Dåligt med vegetation i stenskravlet.

Iakttaget vid besök:
Flora: runt dammen fanns bredkaveldun, gäddnate, ryltåg, storigelknopp, vattenveronika. I ängsmarken fanns blåeld,
brunört, cikoria, färgkulla, gulreseda, harklöver, käringtand, prästkrage, rödklint,
rödklöver, svartkämpar, vägtistel, åkervinda.

Slåttergräshoppa.

Åkervinda.
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Vybild med Lindängen i bakgrunden..

Övrig fauna:
Fjärilar: kamgräsfjäril.
Hopprätvingar slåttergräshoppa, backgräshoppa.

Föreslagna åtgärder
Höstslåtter av ängsmarken.

95 Stenyxegatans slut, ruderatmark
Värdeklass: 3
Storlek: 1,6 ha
Ägare: Malmö kommun
Biotoptyp: ruderatmark

!

- potentiell
ängsmark

Beskrivning av området
Ganska trivial ängsmark/gräsmatta under kraftledning. Minskat näringsinnehåll
skulle sannolikt ge en intressantare flora.
Piggtistel.

Vybild mot öster.

Föreslagna åtgärder
Höstslåtter med bortförande av det slagna
för att ”avmagra” jorden.

Flora och fauna
Noterat vid besök:
Flora: baldersbrå, blåeld, gråbo, krusskräppa, krustistel, käringtand, maskros,
piggtistel, rödklint, rödklöver, röllika,
stånds, svartkämpar, vildmorot, vildpalsternacka, vägtistel, äkta johannesört.
Fåglar: inget noterat.
Övrig fauna: inget noterat p.g.a. regn
vid besök.

Champinjon.

Röllika.

Vybild mot norr..
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96 Fosie, gravhögar nordväst om Risyxegatans slut
Värdeklass: 2
Storlek: 0,5 ha
Ägare: Malmö kommun
Biotoptyp: gravhögar, torräng

!

- gravhögar
- bockrot
- gräshoppsrikedom

Beskrivning av området

Vybild.

Gravkullar som är ganska kaninpåverkade.
Floran trivialiserad sannolikt p.g.a. gödning, endast ett fåtal plantor bockrot.
Fläder har börjat etablera sig.
Potential finns att återfå intressant flora.

Flora och fauna

Knylhavre- och brännässledominerat parti.

Iakttaget vid besök:
Flora: blåeld, blåhallon, bockrot (några
få ex), brännässla, gulmåra, hundkäx, knylhavre, krusskräppa, piggtistel, pilört, renfana, revfingerört, röllika, stånds, vägtistel,
äkta johannesört, ängssyra.
Övrig fauna: rikligt med gräshoppor:
slåttergräshoppa, backgräshoppa och solgräshoppa.

Vybild.

Slåttergräshoppa.
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Vybild mot öster..

Föreslagna åtgärder
Röjning av buskar.
Höstslåtter och bortförande av det slagna
materialet.

97 Fosie, ruderatmark nordväst om Knackstensgatan
Värdeklass: 2
Storlek: 0,2 ha
Ägare: Malmö kommun
Biotoptyp: ruderatmark

!

- rödfläckig blåvinge
- piggtistel

Beskrivning av området

Piggtistel.

Bestånd av piggtistel.

Ruderatmark med bl.a. piggtistel.
Ett litet ganska oansenligt område med
förvånansvärd biologisk rikedom.
Dessa små områden är mycket viktiga
refuger när allt mer mark exploateras.

Övrig fauna: fjärilar: förvånansvärt rikligt med fjärilar: rovfjäril, slåttergräsfjäril,
påfågelöga, nässelfjäril, mindre guldvinge,
puktörneblåvinge, rödfläckig blåvinge.
Gräshoppor: slåttergräshoppa, solgräshoppa.

Flora och fauna

Föreslagna åtgärder

Iakttaget vid besök:
Flora: baldersbrå, besksöta, brännässla, hundäxing, knylhavre, palsternacka, piggtistel, rosendunört, rödkörvel,
röllika, snärjmåra, sparvnäva (värdväxt
åt rödfläckig blåvinge), stockros, stånds,
svartkämpar, svinmålla, taggsallat, timotej,
vitplister, vägtistel, åkertistel, äkta fläder,
äkta johannesört, ängssyra.

Inga.

Sparvnäva.

Blad av taggsallat.

Vybild mot väster..
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98 Fosie, ruderatmark Kantyxegatan-Käglingevägen
Värdeklass: 2
Storlek: 0,9 ha
Ägare: Malmö kommun
Biotoptyp: ruderatmark

!

- blomrik ruderatmark

Beskrivning av området

Jättedaggkåpa.

Ruderatmark. Stånds dominerande art,
men det fanns även jättedaggkåpa (troligen förvildad ) samt ett bestånd (ganska
många spridda ex) av en liten vitblommig
form av brunört. Småväxtheten kan bero
på kaninbete.

Flora och fauna

Vitblommig brunört.

Iakttaget vid besök:
Flora: bergrör, brunört (vitblommig
dvärgform), daggkåpa, blåeld, humlelusern, smultron, stånds, tusensköna, äkta
johannesört.

Humlelusern.

Stora bestånd av bergrör och stånds.
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Vybild mot öster..

Övrig fauna: fjärilar: slåttergräsfjäril, puktörneblåvinge.
Hopprätvingar: strandängsgräshoppa
och solgräshoppa

Föreslagna åtgärder
Omrörning (t.ex.) harvning av ytskiktet
vartannat år för att skapa en mer varierad
flora.

99 Fosieanstalten, ruderatmark
Värdeklass: 2
Storlek: 4,8 ha
Ägare: Malmö kommun
Biotoptyp: ruderatmark

!

- stort ruderatmarksområde

Beskrivning av området

Stor yta helt dominerad av stånds.

Ruderatmark, sannolikt gammal åker
som inte brukats på länge. Näringsrikt.
Stora ytor så gott som helt dominerade av
stånds, andra av bergrör.

Flora och fauna

Renfana.

Iakttaget vid besök:
Flora: bergrör, dunörter, ekorrkorn,
fläder, färgreseda (enstaka), gråbo, hassel,
havtorn (ett mindre bestånd), humlelusern, kardvädd, kornvallmo, krusskräppa,
kungsljus, mjölkört, oxtunga, pepparrot,
piggtistel, renfana, revfingerört, rosor,
rödfibbla (enstaka), smultron, stor ängssyra, stånds, svartkämpar, vildpalsternacka,
åkertistel, åkervinda, äkta johannesört.

Fåglar: inget noterat.
Övrig fauna: marken perforerad av sorkhål.

Åtgärder
Omrörning (t.ex.) harvning av ytskiktet
vartannat år för att skapa en mer varierad
flora.
Området är avsatt som grönområde
och skulle vara ett utmärkt objekt att bli
Sveriges första ruderatmarksreservat.

Matta av revfingerört.

Ekorrkorn.

Vybild mot öster..
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100 Hornyxegatan, gravhög 1
Värdeklass: 2
Storlek: 0,06 ha
Ägare: Malmö kommun
Biotoptyp: gravhög

!

- fyrkantig
johannesört

Beskrivning av området

Fyrkantig johannesört.

Gravkulle, delvis bearbetad av kaniner.
Trivial flora förutom enstaka ex av fyrkantig johannesört och liten blåklocka.
Floravärdena skulle sannolikt ökas med
rätt åtgärder.

Flora och fauna

Bestånd av fyrkantig johannesört.

Iakttaget vid besök:
Flora: fyrkantig johannesört, grässtjärnblomma, knylhavre, krusskräppa, liten
blåklocka, oxtunga, stånds, vägtistel, åkertistel, åkervinda, åkervädd, ängssyra.
Övrig fauna:
Fjärilar: luktgräsfjäril, slåttergräsfjäril.

Kaningrävd sluttning.

Ängssyra, infällt hylleblad i närbild.
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Vybild från söder..

Föreslagna åtgärder
Höstslåtter och bortförande av det slagna
materialet.

101 Hornyxegatan, gravhög 2
Värdeklass: 2
Storlek: 0,08 ha
Ägare: Malmö kommun
Biotoptyp: gravhög

!

- gravhög

Beskrivning av området

Kraftigt kaninbearbetad del.

Gravkulle, totalt bearbetad av kaniner.
Kaninerna har åstadkommit ett skulpturalt arbete.
Floran nästan obefintlig, förutom nedanför kullen. Sanden i kullen ger förutsättningar för återetablering av intressant flora
om kaninbetet minskade.

Föreslagna åtgärder
Inga.

Flora och fauna

Kaninbearbetad sluttning.

Iakttaget vid besök:
Flora: brännässla, stånds, åkertistel, äkta
johannesört.
I övrigt inget noterat.

Här har kaninerna lämnat lite vegetation.

Kaningång.

Vybild från nordost..
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102 Fosie, Bronsspännet
Värdeklass: 2
Storlek: 13 ha
Ägare: annan
Biotoptyp: ruderat/ängsmark

!

- klotullört
- finsk fingerört
- sexfläckig bastardsvärmare
- färgreseda

Beskrivning av området

Klotullört.

Finsk fingerört.

Obebyggd tomt begränsad av bl.a. Hornyxegatan och Skivyxegatan. På de centralare delarna har relativt nyligen deponerats
stora mängder kalkgrus/jord, som till
största delen slätats ut.
I kanterna har etablerats delvis intressant flora, bl.a. stora mängder käringtand.
Har fanns vid besök mycket rikligt med
fjärilar. På de centralare delarna, vissa
starkt påminnande om de s.k. kalkblekemarkerna på Gotland, fanns bl.a. färgreseda samt den rödlistade klotullörten (flera
hundra exemplar). I norra kanten hittades
några exemplar av finsk fingerört. Fuktigare parti med dike finns i de östra delarna.
Ett område med mycket stor potential
att utveckla en intressant flora och fauna.

Flora och fauna

Stora bestånd av käringtand.

Kardvädd.
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Iakttaget vid besök:
Intressantaste fyndet var den rika förekomsten av klotullört. Dessutom finsk
fingerört, kardvädd samt mycket rikligt
med färgreseda.
I övrigt observerade arter: baldersbrå,
bergrör, blekbalsamin, blåeld, blåhallon,
brunört, brännässla, cikoria, ekorrkorn,
färgreseda, gråbo, hamnsenap, havtorn,
hästhov, kanadabinka, krusskräppa, kungsljus, kålmolke, käringtand, mjölkört, pilört,

renfana, revfingerört, rosor , rosendunört,
rödklint, rödkörvel, röllika, Salix sp., sandvita, snärjmåra, spåtistel, stormåra, strätta,
stånds, svartkämpar, tysklönn, ullört, vildmorot, vildpalsternacka, vit sötväppling,
vägsenap, vägtistel, åkerfräken, åkermolke,
åkertistel, åkervinda, äkta fläder, äkta johannesört, älggräs, ängshaverrot.
Fåglar: fiskmås och skata. Potential
finns för häckning av vadarfåglar.
Fjärilar: slåttergräsfjäril (allmän), rovfjäril, påfågelöga, puktörneblåvinge (allmän),
rödfläckig blåvinge, mindre guldvinge,
sexfläckig bastardsvärmare(allmän).

Föreslagna åtgärder
Om området får finnas kvar som naturmark bör omrörning av översta markskiktet göras med några års mellanrum.
Vid ev. industrietablering kan ytor som
ej exploateras bevaras i nuvarande skick i
stället för att besås med gräs.

Vybild från sydvästra hörnet.

Bestånd av klotullört.

Kalkmark med färgreseda.
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103 Fosie, Slipstensgatan
Värdeklass: 2
Storlek: 2,3 ha
Ägare: annan
Biotoptyp: ruderatmark

!

- sexfläckig bastardsvärmare
- tvärstreckat
glansfly

Beskrivning av området

Öppnare partier i kanterna.

Tvärstreckat glansfly.

Obebyggd tomt belägen där Slipstensgatan mynnar i Kantyxegatan. Området
håller på att växa igen med björk, Salix,
havtorn, hagtorn, rosor m.m. I kanterna
finns fortfarande öppen ruderatmark med
riklig förekomst av bl.a. käringtand, smultron och bergrör.
I områdets sydöstra hörn en mycket
riklig förekomst av sexfläckig bastardsvärmare samt den ganska sällsynta fjärilen
tvärstreckat glansfly.

Flora och fauna
Iakttaget vid besök:
Flora: baldersbrå, bergrör, blåeld,
ekorr- korn, gråbinka, gråfibbla, gåsört,

Larv av sexfläckig bastardsvärmare.

Puppa av sexfläckig bastardsvärmare.
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Igenväxande ruderatmark.

jordklöver, käringtand, mjölkört, puktörne, renfana, smultron, stånds, svartkämpar,
åkertistel, äkta johannesört.
Fåglar: fasan, ringduva, lövsångare,
trädgårdssångare.
Fjärilar: sexfläckig bastardsvärmare, puktörneblåvinge, kamgräsfjäril, tvärstreckat
glansfly.

Föreslagna åtgärder
Röjning av buskar samt därefter markbearbetning.

104 Fosie, Watski
Värdeklass: 2
Storlek: 0,7 ha
Ägare: annan
Biotoptyp: ruderatmark

!

- Vildlin
- Blomsterrikt

Beskrivning av området

Vildlin.

Ruderatmark som fortfarande är öppen
och blomsterrik. Börjar dock växa igen
med havtorn.
I östra delen har gräs (mest rödsvingel)
börjat ta överhanden medan västra delen
fortfarande är relativt fri från gräs med
blottad jord på flera ställen, dock börjar
bergrör växa in från sydvästra hörnet.
Mycket riklig förekomst av vildlin, käringtand (mycket stora bestånd) och smultron.

kämpar, tusensköna, vildlin, vildtimotej,
äkta johannesört, ängshaverrot.
Fåglar: fiskmås (ivrigt varnande, häckning sannolik), hämpling.
Övrig fauna: kanin (mycket riklig).
Fjärilar: puktörneblåvinge, kamgräsfjäril.

Föreslagna åtgärder
Om områdets fina flora skall behållas
måste buskröjning (havtorn) och markberedning genomföras.

Flora och fauna
Vildtimotej.

Iakttaget vid besök:
Flora: bergrör, blåeld, gråbinka, kardvädd, käringtand, puktörne, rödmire, rödsvingel, smultron, spåtistel, stånds, svart

Smultron.

Blåeld.

Vybild mot sydost.

155

105 Skogsholms ängar
Värdeklass: 2
Storlek: 14 ha
Ägare: Malmö kommun och annan
Biotoptyp: ruderat, ängsmark

!

- rödtoppa
- krissla
- sexfläckig bastardsvärmare
- rödfläckig blåvinge

Beskrivning av området

Rödfläckig blåvinge.

Krissla.

Puktörneblåvinge.

Ett riktigt fint naturområde som ligger
insprängt i industriområdet. Varierat med
större träd, buskar och ängsmark. Längs
stigen in i området finns slitage av kanske
framförallt hästar som gör att det hålls öppet, här dominerar äkta johannesört.
Området bör också vara bra för häckande småfågel.
I västra delarna finns en liten alsumpskog som nog kan utvecklas på ett för
faunan positivt sätt.
I de norra delarna växer mest näringskrävande växter typ tistlar o palsternacka.
Risebergabäcken rinner i östra kanten
och genom skogen går också ett vattendrag.
En del av de nedan nämnda arterna kan
vara försvunna då en del av området upplåtits till industriell verksamhet.

Flora och fauna
Iakttaget vid besök:
Flora: alsikeklöver, baldersbrå, bergrör,
bladvass, blåeld, blåhallon, brännässla,
cikoria, gråbo, gråmalva, gåsört, hamnsenap, harkål, hundtunga, kardvädd, krissla,
krustistel, kålmolke, käringtand, liten blåklocka, mjölkört, piggtistel, pilört, praktkungsljus, puktörne, renfana, revfingerört,
rosenmalva, rödklöver, rödtoppa, spåtistel,
vägtistel, rödkörvel, röllika, stånds, svartkämpar, svinmolke, taggsallat, ullkardborre, vit sötväppling, vildmorot, vildpalsternacka, vägtistel, vänderot, åkertistel, äkta
johannesört, dessutom diverse träd och
buskar (en hel del havtorn).
Fåglar: gransångare, järnsparv. Sannolikt en betydligt rikare fågelfauna än vad
ett enda högsommarbesök visar.
Fjärilar: puktörneblåvinge (mycket allmän), rödfläckig blåvinge, liten guldvinge,
slåttergräsfjäril, kamgräsfjäril, mindre tåtelsmygare, silverstreckad pärlemorfjäril
( 1 ex), sexfläckig bastardsvärmare (riklig).

Föreslagna åtgärder
Låta sumpskogen utvecklas fritt.

Rödtoppa.
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Vy från väster.

Ruderat/ängsmark vid ingången från Stenåldersgatan.

Sexfläckig bastardsvärmare på kardvädd.

157

106 Grödehögsparken
Värdeklass: 1
Storlek: 6 ha
Ägare: Malmö kommun
Biotoptyp: ängs/ruderatmark och skog

!

-

klotullört
gullris
tjärblomster
gräshoppsrikedom

Beskrivning av området

Gullris.

Stort bestånd gullris vid gammalt järnvägsspår.

Ett mycket intressant ängs-/ruderatområde insprängt i industriområdet. I området
finns en gammal gravhög (Grödehögen).
Just på denna är floran extra intressant,
t.ex. finns här flockfibbla och tjärblomster.
Vid ett gammal järnvägsspår i norr mycket
rikligt med gullris (ej kanadensiskt) och
klotullört.
I östra och västra kanten planterade
skogsdungar med lind, ek, gråal, rönn,
sykomorlönn (dominerande), skogslönn,
björk, bok, fläder och hassel. Fältskiktet
består så gott som endast av trädplantor.

Flora och fauna

Klotullört.

Slåttergräshoppa.
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Iakttaget vid besök:
Flora: bergrör (mycket riklig), blåeld,
flockfibbla, gulmåra, gullris, gråbo, harklöver, humlelusern, kanadensiskt gullris,
klotullört (vid järnvägen samt vid infarten
från Bronsåldersgatan), krusskräppa,
krustistel, liten blåklocka, mjölkört,
morot, palsternacka, renfana, revfingerört, smultron, smällglim, spåtistel,
tjärblomster, åkertistel, åkervinda.

Fjärilar: mindre tåtelsmygare, tistelfjäril,
påfågelöga, slåttergräsfjäril, liten guldvinge, puktörneblåvinge.
Hopprätvingar: backgräshoppa, slåttergräshoppa, solgräshoppa, strandängsgräshoppa.

Föreslagna åtgärder
Åtminstone gravkullen, gärna mer, bör
höstslåttras årligen. Slaget material forslas
bort för att inte öka näringen i marken.

Vy från Grödehögen.

Grödehögen, bronsåldersgrav.

Planterad skog.
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107 Fosie, norr Bronsåldersgatan, väster järnväg
Värdeklass: 2
Storlek: 1 ha
Ägare: Malmö kommun
Biotoptyp: ruderatmark

!

- klotullört

Beskrivning av området
Ruderatmark med en hel del blottad jord.
Vid järnvägen en nyanlagd damm.
Några exemplar av klotullört.
Klotullört.

Flora och fauna
Iakttaget vid besök:
Flora: blåeld, bredkaveldun (vid dammen), duv/sparvvicker (rikligt), färgreseda, jordklöver, klotullört, krusskräppa,
renfana, prästkrage, rosendunört (vid
dammen), svartkämpar, vildtimotej (rikligt), väddklint.

Åkervinda vid järnvägsspår.

Färgreseda, frukter.

Vildtimotej.
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Nyanlagd damm intill järnvägen.

Övrig fauna: ätlig groda.
Fjärilar: kamgräsfjäril, puktörneblåvinge
Rikligt med gräshoppor.

Föreslagna åtgärder
Röjning av buskar vid behov.
Omrörning av markytan med 2-3 års
mellanrum.

108 Fosie, ruderatmark intill McDonalds
Värdeklass: 2
Storlek: 1 ha
Ägare: Malmö kommun
Biotoptyp: ruderatmark

!

- klotullört
- gräshoppsrikedom

Beskrivning av området

Klotullört.

Ruderatmark med rik ruderatflora. I östra
kanten mer vegetation och mycket rikligt
med gräshoppor.
Ungefär mitt i området hittades några
exemplar av klotullört.

Flora och fauna

Duvvicker.

Iakttaget vid besök:
Flora: alsikeklöver, baldersbrå, bergrör,
blåeld, duvvicker, ekorrkorn, färgreseda,
grodblad, gråbo, gul sötväppling, gåsört,
harklöver, hästhov, jordklöver, klotullört,
kråkvicker, käringtand, mjölkört, palsternacka, renfana, rödklöver, rölleka, skogsklematis, sparvvicker, stor kardvädd,

stånds, svartkämpar, ullört, väddklint,
vägtistel.
Fåglar: sånglärka, häckning trolig.
Fjärilar: tistelfjäril, kamgräsfjäril, puktörneblåvinge.
Hopprätvingar: backgräshoppa, slåttergräshoppa, solgräshoppa, strandängsgräshoppa.

Föreslagna åtgärder
Röra om i markytan med några års mellanrum genom t.ex harvning.

Sparvvicker.

Färgreseda.

Vybild mot nordost.
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109 Fosie, norr om Bronsåldersgatan
Värdeklass: 3
Storlek: 0,7 ha
Ägare: annan
Biotoptyp: ruderatmark

!

- rikligt med
gräshoppor

Beskrivning av området
Gräsdominerad (mest bergrör) ruderatmark med många små rosbuskar. Mycket
rikligt med gräshoppor.
Sömtornsgall (stekel) på rosbuske.

Grusstarr.

Flora och fauna
Iakttaget vid besök:
Flora: bergrör, blåeld, grusstarr, hundkäx, palsternacka, mjölkört, prästkrage
(endast ett par ex.), revfingerört, vitklöver,
åkertistel.
Fjärilar: kamgräsfjäril.
Rikligt med gräshoppor.
Övrig fauna: inget noterat.

Bergrör.

Mjölkört.
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Vybild mot norr.

Föreslagna åtgärder
Röjning av buskar vid behov.
Omrörning av markytan med 2-3 års mellanrum.

110 Fosie, söder om Bronsåldersgatan
Värdeklass: 2
Storlek: 0,9 ha
Ägare: annan
Biotoptyp: ruderatmark

!

- klotullört

Beskrivning av området
Ruderatmark som fortfarande är öppen.
I norra kanten finns klotullört.
I västra kanten begynnande förbuskning.
Klotullört.

Gråbinka.

I västra kanten har förbuskning påbörjats.

Flora och fauna
Iakttaget vid besök:
Flora: baldersbrå, bergrör, blåeld, blåhallon, brunört, ekorrkorn, gråbinka, gråfibbla, gåsört, hästhov, jordklöver, kardvädd, klotullört, krusskräppa, käringtand,
oxtunga, palsternacka, puktörne, renfana,
revfingerört, revsmörblomma, Rosa sp.,
röllika, smultron, stånds, sommar/fodervicker, svartkämpar, åkerfräken, åkertistel.

Fåglar: inget iakttaget.
Övrig fauna:
Fjärilar: kamgräsfjäril.
Hopprätvingar: strandängsgräshoppa,
backgräshoppa.

Föreslagna åtgärder
Röjning av buskar vid behov.
Omrörning av markytan med 2-3 års
mellanrum.

Vybild mot väster.
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111 Fosie, ruderatmark norr om Yttre Ringvägen
Värdeklass: 2
Storlek: 3,5 ha
Ägare: Malmö kommun
Biotoptyp: ruderatmark

!

- sexfläckig bastardsvärmare
- krissla

Beskrivning av området

Brunört.

Mycket varierad ruderatmark med två
diken som löper parallellt i området. Ridstig med blottad sand finns. En del buskar
(mest Salix) och träd finns också.

Flora och fauna

Gråbinka.

Skogsklöver.

Det finns gott om kaniner i området.
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Iakttaget vid besök:
Flora: baldersbrå, blålusern (mest i
kanten mot Yttre Ringvägen), bredkaveldun, brunört, gråbinka, gråbo, gåsört,
grusstarr, hästhov, hönsarv, jordklöver,
kardvädd, krissla, krusskräppa, kråkvicker,
käringtand, mjölkört, morot, myskmalva,
oxtunga, renfana, rosendunört, röllika,
skogsklöver, smultron, sommar/fodervicker, spåtistel, stånds, åkerfräken, åkertistel, äkta johannesört, ängshaverrot,
ängssyra.
Övrig fauna: fjärilar: slåttergräsfjäril,
luktgräsfjäril, puktörneblåvinge, sexfläckig
bastardsvärmare.
Rikligt med kaniner.

Föreslagna åtgärder
Röjning av buskar så att området inte
växer igen.
Slåtter och marbearbetning med några
års mellanrum.

Vy mot väster.

Grusstarr på ridstigen.

Ridstig med blåeld.

Grusstarr i närbild.
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112 Fosie, ruderatmark med dike
Värdeklass: 2
Storlek: 0,3 ha
Ägare: annan
Biotoptyp: ruderatmark

!

- färgkulla
- gräshoppsrikedom

Beskrivning av området

Färgkulla.

Mycket örtrikt område med dike i riktning
norr-söder. Området är inhägnat. Riklig
förekomst av färgkulla. Gott om gräshoppor.

Flora och fauna

Vildmorot.

Iakttaget vid besök:
Flora: alsikeklöver, bergrör, blomsterlupin, blåeld, ekorrkorn, färgkulla, gulmåra
(dominerande), havtorn, hästhov, kardvädd, krusskräppa, kråkvicker, käringtand,
morot, prästkrage, revfingerört, rosendunört, ryltåg, röllika, stormåra, säv, veketåg,
vägtistel, åkerfräken, åkertistel.

Krusskräppa.

Ryltåg.
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Vybild mot söder..

Övrig fauna: fjärilar: slåttergräsfjäril.
Hopprätvingar: gott om gräshoppor,
slåttergräshoppa, backgräshoppa, solgräshoppa och sydängsgräshoppa.

Föreslagna åtgärder
Röjning av buskar vid behov.
Omrörning av markytan med 2-3 års
mellanrum.

113 Fosie, spårområde vid Stenåldersgatan
Värdeklass: 2
Storlek: 1,7 ha
Ägare: Malmö kommun
Biotoptyp: ruderatmark

!

- småsporre
- krissla

Beskrivning av området
Spårområde med dike i norr. Varierad ruderatflora bl.a. småsporre.

Småsporre.

Småsporre i närbild.

Flora och fauna
Iakttaget vid besök:
Flora: baldersbrå, blåeld, dunörter,
färgreseda, gatkamomill, gråbo, gullris,
hamnsenap, kanadabinka, krissla (stort
bestånd i diket), kråkvicker, kungsljus,
mjölkört, morot, palsternacka, penningört,
puktörne, renfana, revfingerört, rödklint,
rödklöver, skatnäva, skuggnäva, småsporre, spåtistel, stockros, stånds, svartkämpar,
svinmolke, taggsallat, taklosta, trampört,
ullört, åkerfräken, åkermolke, ängssyra.

Fåglar: fiskmås (häckning, två ungar)
Övrig fauna:
Fjärilar: puktörneblåvinge.
Hopprätvingar: slåttergräshoppa, backgräshoppa.

Föreslagna åtgärder
Om användandet av området upphör bör
marken ytbearbetas med några års mellanrum för att behålla ruderatfloran.

Stort bestånd av krissla.

Ullört.

Vybild mot öster..
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114 Fosie, ruderatmark och skog vid Vägverket
Värdeklass: 2
Storlek: 5,7 ha
Ägare: Malmö kommun (delvis)
Biotoptyp: ruderatmark, skog

!

- rödtoppa
- sexfläckig
bastardsvärmare

Beskrivning av området

Rödtoppa.

Ruderat/ängsmark med mycket buskar.
Stora delar dominerade av bergrör och
revfingerört. I nordöstra hörnet ett litet bestånd rödtoppa. Mycket rosbuskar.
Ängsmarken är kantad av trädbestånd, i
sydost mycket sälg, i väster planterad skog
med huvudsakligen ask. Buskskikt bestående av oxbär, snöbär, hassel mm.

Flora och fauna

Äkta johannesört.

Iakttaget vid besök:
Flora: bergrör (delvis dominerande),
blåhallon, gråbinka, gråfibbla, gåsört,
kardvädd, krissla, krusskräppa, käringtand,
morot, palsternacka, pilört, renfana, revfingerört (stora mattor), rödklöver,

Matta av revfingerört.

Salixskog i sydöstra hörnet.
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Vybild. .

rödtoppa, röllika, smultron, stånds, svartkämpar, vägtistel, åkertistel, äkta johannesört.
Fåglar: i skogen svarthätta och näktergal.
Fjärilar: slåttergräsfjäril, sexfläckig bastardsvärmare.

Föreslagna åtgärder
Röjning av buskar vid behov.
Slåtter för att om möjligt begränsa utbredningen av bergrör.

115 Lockarp, gokartbanan med omgivningar
Värdeklass: 2
Storlek: 10 ha
Ägare: Malmö kommun
Biotoptyp: gödslad äng, torräng

!

-

hedblomster
harmynta
fältvädd
fältmalört
intressant geologi,
isälvssediment

Mindre bestånd av hedblomster.

Hedblomster i närbild.

Beskrivning av området

Flora och fauna

Området är dominerat av gokartbanan,
som är i bruk. I väster finns en större
ängsmark som tyvärr är gödningspåverkad. Öster om denna en ruderatmark med
en del intressanta floraelement.
Sluttningarna är områdets intressantaste delar, sandiga och ej så gödningspåverkade med kvalitetsinslag i floran som
hedblomster, fältmalört och bockrot.
Även i kanterna av gokartbanan finns
små sandiga ängspartier.
Gokartbanan är en gammal takt i isälvssediment. Där påträffades ett av Sveriges
mycket få fynd av mammut: en stöttand
(bete) som l4C-daterats till ca 15 500 före
nutid, dvs. tiden för isavsmältningen.

Föreslagna åtgärder

Iakttaget vid besök:
Flora: alsikeklöver, bergrör, blålusern,
fältmalört, fältvädd, färgkulla, gullusern,
gråbo, gulmåra, harklöver, harmynta,
hedblomster, jordklöver, knylhavre (dominerande), krusskräppa, kråkvicker, liten
blåklocka, mörkt kungsljus, palsternacka,
prästkrage, renfana, rödklint, rödklöver,
rölleka, smultron, svartkämpar, vildmorot,
väddklint, vägtistel, åkertistel, äkta johannesört, ängssyra.
Fjärilar: påfågelöga, tistelfjäril, slåttergräsfjäril, kamgräsfjäril, liten guldvinge,
puktörneblåvinge.

Höstslåtter av ängsmarkerna, speciellt
slänterna.

Harmynta.

Puktörneblåvinge.

Gödslad ängsmark med intressanta sluttningar i bortre kanten.
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116 Fosie, dammar och ängsmark vid Yttre Ringvägen
Värdeklass: 1
Storlek: 3,5 ha
Ägare: Malmö kommun
Biotoptyp: dammar och ängsmark

!

- grå ögontröst
- nysört
- gullris
- tjärblomster

Beskrivning av området

Grå ögontröst.

Kortbladig spåtistel.

Gulkämpar.

Tre anlagda dammar utmed Yttre Ringvägen. Mellan dessa ängs-/ruderatmark,
sannolikt delvis anlagd. Den ostligaste
dammen med stenlagd kant och därmed
inte så intressant flora, i östra kanten dock
rikligt med spåtistel. De västligaste med
delvis naken dy med intressantare fuktmarksflora. Vid alla dammarna dominerar
bredkaveldun.
Vissa partier av ängsmarkerna med till
synes insådd flora som prästkrage, tjärblomster, nysört (mycket riklig), fältvädd
(enstaka) och rödklint. På en del partier
av högörtskaraktär är rosendunört helt
dominerande med inslag av hampflockel.
Alldeles invid Yttre Ringvägen hittades
grå ögontröst och gulkämpar. Norr om
öppenmarken ett smalare skogsparti med
varierad lövskog.
Ett område med hög biologisk diversitet.

Flora och fauna
Iakttaget vid besök:
Flora:
Ängsmarken: baldersbrå, bergrör, blåeld, blåhallon, blålusern (riklig längs vägen), cikoria, ekorrkorn, gråbinka, gråbo,
grå ögontröst, gulkämpar, gulsporre (enstaka),

Stor dammsnäcka.
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gåsört (enstaka), gullris (äkta! endast ett
ex), humlelusern, hästhov, kanadensiskt
gullris, krusskräppa, käringtand, myskmalva, nysört, prästkrage, puktörne, renfana,
revfingerört, rosendunört, rödblära, rödklint, röllika, stormåra, stånds, svartkämpar, svinmolke, taggsallat, tjärblomster,
vildlin, vildmorot, vildpalsternacka, vitplister, vit sötväppling, vänderot, väddklint,
vägtistel, åkertistel (bitvis dominerande),
äkta johannesört, älggräs.
Sumpmark: bladvass, bredkaveldun,
bäckmärke, grodmöja, knappsäv, knapptåg, kransslinga, strandklo, säv, tiggarranunkel, vattenmynta, vanlig pilört.
Träd och buskar: apel, alm, ask, gråal, hagtorn, havtorn, hägg, klibbal, kornell, körsbär, lind, naverlönn, rosor, skogslönn, sälg.
Fåglar: häger, gräsand.
Övrig fauna: inget noterat, finns sannolikt
en hel del att upptäcka.
Fjärilar: rovfjäril, rapsfjäril, kamgräsfjäril,
slåttergräsfjäril, puktörneblåvinge.

Föreslagna åtgärder
Höstslåtter av ängsmarken och vägkanten.
Vid behov röja buskar.

Den ostligaste dammen.

Yttre Ringvägen, blomsterrikedom i vägkanten.

Ängsparti med riklig förekomst av nysört.
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117 Lockarp, sandig slänt
Värdeklass: 2
Storlek: 0,8 ha
Ägare: annan
Biotoptyp: torräng

!

- ockralövmätare

Beskrivning av området

Ockralövmätare.

Tidigare en slänt med rik torrängsflora,
bl.a. fanns här extremt gott om fältmalört.
Numera är slänten knylhavredominerad
och endast på platser där kaniner grävt
finns lite torrängsflora. Med åtgärder kan
sannolikt den fina floran återkomma.

Flora och fauna

Kaninpåverkat parti.

Iakttaget vid besök:
Flora: blåeld, gul fetknopp, harmynta,
knylhavre, myskmalva, oxtunga, sandvita,
smällglim.
Fauna: den i Sverige nyligen invandrade
ockralövmätaren blev funnen i flera exemplar i nedre kanten av slänten.

Smällglim.

Gul fetknopp.
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Vybild mot öster.

Föreslagna åtgärder
Om möjligt höstslåtter.
Regelbunden omrörning av markytan
skulle få de effekter som idag ges av kaninernas grävande.

118 Lockarp, damm
Värdeklass: 2
Storlek: 0,7 ha
Ägare: annan
Biotoptyp: damm

!

- potentiell groddamm

Beskrivning av området

Sävsparv.

Foto: Jan Elmelid

Tidigare var dammen en viktig grodlokal
med förekomst av rariteter som lökgroda,
strandpadda och grönfläckig padda. Emellertid har förhållandena försämrats, på
senare år har dammens areal minskat genom viss utfyllnad vid vägbygge. Sannolikt
finns inte de sällsynta grodarterna kvar.

Flora och fauna

Tidigare fanns lökgrodan, sannolikt inte längre.

Förr en mycket fin grodlokal, se ovan.
Groddjurens status idag är dåligt känd.
Gråhakedopping har häckat i dammen.
I dag finns i dammen åtminstone sothöna samt runt denna rörsångare, kärrsångare och sävsparv.

Föreslagna åtgärder
Ingen ytterligare utfyllnad av dammen.
Restaurering och rensning av dammen
samt eventuell utplantering av försvunna
groddjur.
Sannolikt kommer dammen att påverkas så mycket av nuvarande exploatering
att naturvärdena går förlorade.
Då bör en kompensationsdamm anläggas i området, gärna där marken är sandig.
Därefter kan återinplantering av grodor
och paddor ske.

Vybild över dammen med pågående vägarbete i förgrunden.
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119 Lockarp, kuperad ängs-/betesmark
Värdeklass: 1
Storlek: 1,7 ha
Ägare: annan
Biotoptyp: ängs/betesmark

!

-

Bockrot
Fältvädd
Harmynta
rödfläckig blåvinge
gräshoppsrikedom

Beskrivning av området

Strandängsgräshoppa.

Sandig, kuperad betesmark. En av Malmös
finaste torrängsmarker.
Topografin gör det sannolikt att det
tidigare tagits grus i området.
Floran är en varierad ängsflora med
bl.a. bockrot, fältvädd, harmynta och
brudbröd.
Området är mycket rikt på gräshoppor,
sannolikt även på andra insekter.

Flora och fauna
Slåttergräshoppa.

Harmynta.

Rödfläckig blåvinge.
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Iakttaget vid besök:
Flora: blåeld, brudbröd, femfingerört,
getväppling, gul fetknopp, gullusern, gulmåra, harklöver, harmynta, humlelusern,
hundtunga, knölklocka, kornvallmo, krusskräppa, liten blåklocka, mörkt kungsljus,
palsternacka, praktkungsljus, oxtunga,
puktörne, röllika, smällglim, stånds, svartkämpar, väddklint, vägtistel, åkervinda,
åkervädd, äkta johannesört, ängssyra.
Fåglar: brun kärrhök, steglits.
Fjärilar: tistelfjäril, amiral, slåttergräsfjäril,
liten guldvinge, puktörneblåvinge och rödfläckig blåvinge.
Hopprätvingar: mycket rikligt. Backgräshoppa, slåttergräshoppa, sydängsgräshoppa, solgräshoppa och grön vårtbitare.

Föreslagna åtgärder
Området måste på något sätt vårdas för
att behålla sina värden. Lätt rotationsbete
eller lätt bete med något års mellanrum.
Helst lätt hästbete, ej fårbete.

Torräng
En örtrik och torr äng, ofta på
sandbotten. Ibland kan marken vara
kalkhaltig. Busk- och trädfri genom
bete. Vanligen ingen slåtter.
Några typiska växter är:
fältvädd, timjan, rödklint, käringtand,
liten blåklocka, bockrot.
Torrängen är ofta mycket insektsrik.

Vy mot nordväst.

Vissa partier är dominerade av ängssyra.

Området är kraftigt kuperat.
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120 Lockarp, Sofiedalsdammen (Hökadammen)
Värdeklass: 2
Storlek: 1 ha
Ägare: Malmö kommun
Biotoptyp: damm

!

- åkergroda
- vanlig groda
- större vattensalamander

Beskrivning av området

Sävsparv.

Foto: Jan Elmelid

Ursprungligen en dödisgrop med omgivande högre buskvegetation, huvudsakligen Salix, med en mosaik av våtmark och
fria vattenytor. Området inrymmer även
ett större vassparti i södra delen och ett
öppet vatten i norra delen. Dammen ligger på Sofiedals golfbana och är omgärdat av s k semiruff. Nyligen har en bilväg
(tvärförbindelsen till 101:an) anlagts precis
söder om dammen.

Flora och fauna
Bladvassbestånd.

Djungel av Salix, bladvass och nässlor.
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Dammen har varit en viktig reproduktionsplats för både vanlig groda och åkergroda. Trots ledarmar av almstock och
grodtunnlar har antalet romläggande grodor minskat drastiskt efter att vägen öppnades för trafik. Även ätlig groda, vanlig
padda, samt både större och mindre vattensalamander reproducerar sig på lokalen.
Ur groddjurssynpunkt en av Oxies artrikaste dammar.
Även fågelfaunan är betydande vid
dammen, bl.a. häckar sävsparv, rörsångare och kärrsångare. Pungmes har häckat
vid dammen. Den är sedan gammalt känd
som häckplats för brun kärrhök (dammen
kallas ibland för Hökadammen).

Föreslagna åtgärder
Vid behov rensa vegetation i dammen
(framförallt vass) så att tillräckligt med vatten finns för grodornas och salamandrarnas fortplantning.
Samtidigt är vassen viktig för fåglarna
och bör inte helt röjas bort.
Kanske ytterligare åtgärder
(grodtunnlar)som underlättar för groddjurens passage av vägen.

121 Glostorp, damm och betesmark
Värdeklass: 3
Storlek: 0,5 ha
Ägare: annan
Biotoptyp: damm, betesmark

!

- gamla vitpilar

Beskrivning av området

Igelknopp dominerar vegetationen runt dammen.

Damm med omgivande betes-/ruderatmark. Området är kraftigt gödningspåverkat och floran relativt trivial. Det finns ett
femtontal stora tidigare hamlade vitpilar.
Dammvegetationen dominerad av storigelknopp.

Övrig fauna: inget noterat.

Föreslagna åtgärder
Inga.

Flora och fauna

Storigelknopp.

Iakttaget vid besök:
Flora: besksöta, brännässla, fläder,
hundkäx, kardborre, kardvädd, knappsäv,
krusskräppa, maskros, nate, pilört, rosendunört, rödklöver, röllika, storigelknopp,
svartkämpar, vildpalsternacka, vitklöver,
åkertistel åkervinda, äkta johannesört.

Gammal vitpil.

Gödslad ängsmark omger dammen.

Vybild mot väster.

177

122 Vångavägskullen
Värdeklass: 1
Storlek: 3,6 ha
Ägare: Malmö kommun
Biotoptyp: betesmark/torräng

!

- ett av få områden i
i Malmö med rik torrängsflora.
- grådådra
- harmynta

Beskrivning av området

Grådådra.

Blåeld.

Harmynta.

Åkerbinda.
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Betesmark med gammal sandtäkt.
Betetrycket (hästar) är idag alldeles för
hårt vilket innebär att den intressanta
torrängsfloran endast i vissa lägen tillåts
komma upp i blom. Detta påverkar även
insektsfaunan negativt.
Den gamla grustäkten betas inte mer
än av kaniner, här frodas floran och intressanta växter finns bl.a. den sällsynta grådådran. På de östra delarna av området har
energiskog planterats, vilket minskar den
biologiska mångfalden.

Föreslagna åtgärder
Lätta på betestrycket, allra helst bara höstbete.
Om kaninpopulationen minskar bör
markytan i den gamla täkten röras om
med 2-3 års mellanrum.
Den planterade energiskogen skulle
med fördel kunna ställas om till ängsyta.

Flora och fauna
Ett av Malmö kommuns intressantaste
torrängområden.
Iakttaget vid besök: blåeld, bockrot,
brudbröd, färgkulla, fältvädd, getväppling,
grådådra, gråfibbla, gul fetknopp, gulmåra,
harklöver, harmynta, hundtunga, mörkt
kungsljus, oxtunga, puktörne, rödklint,
stor blåklocka, röllika, smällglim, sparvnäva, stillfrö, stånds, svartkämpar, väddklint,
åkerfögätmigej, åkerbinda, åkervädd, äkta
johannesört.
Fåglar: sädesärla, steglits.
Fjärilar: nässelfjäril, slåttergräsfjäril, puktörneblåvinge.
Förutsättningar för ett rikt insektsliv finns.
Gamla hamlade pilar finns längs vägen intill.

Vy över området.

Puktörneblåvinge.

Färgkulla.

Sädesärla.
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123 Käglinge naturområde
Värdeklass: 1
Storlek: 75 ha
Ägare: Malmö kommun (största delen)
Biotoptyp: betesmark, torräng, frisk äng, skog, dammar, sandmark

!

-

lökgroda
kärrknipprot
skogsknipprot
tvåblad
grådådra

Beskrivning av området

Kärrknipprot.

Lökgroda.

Området består till stora delar av f.d. grustäktsområde. Detta syns idag tydligast runt
det s.k. dammkomplexet.
Innan täktverksamheten, som bedrevs
under ca 100 år, var området ett kuperat
område bestående av huvudsakligen betesmark. Redan Linné uttryckte sin förtjusning över landskapets skönhet. Den s.k.
Käglinge ränna vittnar också om grustäkt,
här grävde man ner till grundvattennivån
och här finns idag fuktigare partier med
intressanta växter.
Dessvärre har stora delar av det gamla
täktområdet fyllts ut och senare belagts
med näringsrik jord. I början av 1980-talet
planterades stora delar med träd och buskar. Här finns idag skog med varierande
trädslag.

Flora och fauna
Gråhakedoppingen häckar i området.

Dammrudan är vanlig i dammarna.
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Området är ett av Malmös intressantaste
såväl zoologiskt som botaniskt.
Tyvärr har flera sandmarksväxter fått
stryka på foten t.ex. så är hedblomster och
fältmalört nästan försvunna. Kvar finns
däremot den sällsynta grådådran liksom
klintsnyltrot.
I Käglinge ränna förekommer tre orkidéarter: kärrknipprot, skogsknipprot och
tvåblad.

Kärrknipproten finns efter röjningar
rikligt även vid dammkomplexet.
Området var tidigare ett eldorado
för groddjur. Den sällsynta lökgrodan
finns kvar i en rudimentär population
medan grönfläckig padda och strandpadda är försvunna.
Likaledes verkar den tidigare förekommande sandödlan ha försvunnit.
Insektsfaunan är bristfälligt känd
men är sannolikt rik. Förekommer gör
de sällsynta fjärilarna mjölfly (lever
på hedblomster) och vit trågspinnare
(lever på blåhallon).

Föreslagna åtgärder
De öppna ytorna bör skötas genom
slåtter eller lätt bete.
Käglinge ränna måste röjas med
något års mellanrum för att undvika
igenväxning.
På de partier där sand fortfarande
finns i markytan bör träd och buskar
röjas bort för att gynna sandmarksfloran och -faunan. Kanske är det pålagda jordlagret på vissa ställen så tunt att
en bortschaktning skulle vara möjlig.
Vidare kan gärna fler grodvatten
anläggas samt eventuellt reintroducera
grönfläckig padda och strandpadda.

Vybild från det s.k. dammkomplexet efter röjning.

Lökgrodornas damm.

En av Sveriges grövsta sälgar.
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124 Krumby, ängs-/betesmark
Värdeklass: 1
Storlek: 3,9 ha
Ägare: annan
Biotoptyp: ängs-/betesmark

!

- fältvädd
- brudbröd
- bockrot

Beskrivning av området

Fältvädd.

Brudbröd.

Betesmarken är 6-700 m lång och 50-90
m bred, indelad i tre fållor. I norra delen
finns en grund, sannolikt tidvis uttorkad
damm. Topografin tyder på att området
tidigare varit en grustäkt, som sedermera
fått växa igen. Betesmarken är idag delvis
gödningspåverkad men än finns en del
torrängsväxter kvar som t.ex. fältvädd,
brudbröd, bockrot och liten blåklocka.
Ett av få kvarvarande områden i Malmö med naturlig torrmarksflora.
Skulle kunna bli ett torrmarksreservat
där de sista resterna av torrmarksflora
bevaras. Torrmarksarterna som finns kvar
skulle nog sprida sig vid rätt skötsel.

Flora och fauna

Femfingerört.

Smällglim.
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Iakttaget vid besök:
Flora: blåeld, bredbladigt gräs, bockrot,
brudbröd, brännässla, daggkåpa, femfingerört, fältvädd, grodmöja (vid dammen),
gråbo, gullusern, gulmåra, hundkäx, krusskräppa, käringtand, kärrkavle, liten blåklocka, lundtrav, maskros, mörkt kungsljus, obest nate (vid dammen), pilört, rödklint, rödkämpar, röllika, smultron, smällglim, smörblommor, storigelknopp (stort
bestånd vid dammen), svartkämpar,

vildpalsternacka, väddklint, åkertistel, äkta
johannesört, ängshaverrot, ängssyra.
Övrig fauna: inget noterat.

Föreslagna åtgärder
Höstslåtter med bortförande av det slagna,
lätt bete och ingen konstgödning.

Vybild från norr.

Vattenmöja vid fuktmarken.

Vybild mot söder med blomrika slänter och den lilla fuktmarken synlig.

Kärrkavle vid fuktmarken.
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125 Kullåkra gravkullar
Värdeklass: 2
Storlek: 2,4 ha
Ägare: annan
Biotoptyp: gravkullar, ängsmark

!

- ängsmark
- gravkullar

Beskrivning av området

Liten blåklocka.

Gravkullar med viss ängsflora. I naturvårdsprogram 2000 anges att kullarna slås
varje år, men så är dessvärre inte fallet nu.
Sannolikt har kullarna inte slagits på flera
år och en del vedväxter såsom rosor, hagtorn, syren och fläder håller på att etablera
sig.

Flora och fauna
Vid besök noterades att liten blåklocka,
bockrot och ängssyra finns kvar, om än i
liten numerär.
Åkervädd.

Rödklint.

Syren har etablerats på toppen av gravkullen.
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Vybild mot sydväst, endast den östligaste kullen synlig..

En tydlig näringspåverkan noterades, knylhavre håller på att bli dominant.

Föreslagna åtgärder
Åtgärder som snarast bör sättas in är
röjning av vedartade växter samt slåtter av
vegetationen på kullarna.
Efter detta bör skötseln vara årlig höstslåtter av kullarna.
Gödsling i närheten av kullarna bör
undvikas.

126 Västra Klagstorps kyrka, ruderatmark
Värdeklass: 3
Storlek: 0,3 ha
Ägare: annan
Biotoptyp: ruderatmark

!

- potentiell ängsmark

Beskrivning av området

Vildpersilja.

Liten ruderatmark, sannolikt nyligen odlad. Området har en relativt trivial flora,
som med vidtagna åtgärder kan bli rikligare och mer varierad. Även små ytor har
stor betydelse i det annars artfattiga jordbrukslandskapet även om det inte finns
några anmärkningsvärda arter.

Övrig fauna:
Fjärilar: rovfjäril, nässelfjäril.
Hopptätvingar: slåttergräshoppa.

Föreslagna åtgärder
Höstslåtter och regelbunden omrörning av marken genom harvning.

Flora och fauna

Rovfjäril.

Iakttaget vid besök:
Flora: baldersbrå, cikoria, gråbo, höstfibbla, kornvallmo, maskros, myskmalva,
palsternacka, pilört, rödklöver, röllika,
stånds, svartkämpar, taggsallat, vildpersilja,
vägtistel, åkertistel, ängshaverrot.

Svartkämpar.

Kornvallmo.

Vybild mot nordväst.
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127 Tygelsjö prästgård
Värdeklass: 2
Storlek: 1,2 ha
Ägare: Malmö kommun
Biotoptyp: skogsdunge

!

- lavar
- råkkoloni
- en mycket grov ask

Beskrivning av området
Skogsdunge öster om prästgården och söder om en liten damm. Trädskiktet i skogen domineras av alm vilket är allvarligt
då almsjukan redan härjar här. Detta kommer att innebära att skogen inom några
få år förmodligen blir så utglesad att det
inte längre är relevant att kalla den skog. I
övrigt finns här bl.a. bok, ask, björk, tysklönn. En grov (ca 4 m omkrets) ask står i
norra brynet mot en hästhage. Ganska få
buskar bl.a. äkta fläder och hassel.
Det finns en råkkoloni i dungen, mer
än 130 par häckade 2010.

Svulst på jätteasken.

Stinknäva.

Flora och fauna

Råkan häckar i dungen.

Kardborre.
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Foto: Jan Elmelid

Växterna runt dammen ej kontrollerade.
Iakttaget vid besök:
Flora: baldersbrå, bosyska, brännässla,
gråbo, groblad, harkål, kardborre, kirskål,
mattram, nejlikrot, stinknäva, taggsallat,
vägsenap, vägtistel.
I förra naturvårdsprogrammet finns
uppgivet att det skall finnas fem rödlistade
lavarter. Om dessa finns kvar är ej kontrollerat.
Fåglar: ringduva, råkkoloni.

Föreslagna åtgärder
Almsjukan har härjat illa i dungen.
Om man vill behålla skogskänslan i
dungen bör träd planteras, men det kan
vara intressant att se hur naturen själv sörjer för tillväxten.

Almsjuka
Almsjuka är en sjukdom som orsakas
av en svamp som lever i trädets kärl
strängar och täpper till ledningskärlen, så att vatten och näringstransporter stoppas och trädet vissnar och
dör. Sjukdomen kan sprida sig på två
sätt. Antingen genom rotsammanväxning mellan närstående almar, eller
med flygande almsplintborrar som
för med sig svampsporer till friska
träd. Sjukdomens förlopp är att bladen plötsligt blir gula - bruna och viss
nar. Symtomen framträder under högoch sensommaren. Malmös almbestånd är redan mycket hårt drabbat och
riskerar att helt försvinna.
Därmed drabbas också de djur som är
beroende av alm t.ex. dagfjärilen almsnabbvinge.

En glänta som bildats när almar dött bort.

Döda och döende almar.

Jätteask.
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128 Lamarken
Värdeklass: 2
Storlek: 4,5 ha
Ägare: Malmö kommun
Biotoptyp: ruderatmark/ängsmark

!

- krissla

Beskrivning av området

Fiskmålla.

Pestskråp.

Jättebestånd av sträv kardvädd.

Ruderatmark strax väster om Tygelsjö.
Marken har enligt uppgift i Naturvårdsprogram 2000 legat i träda sedan slutet av
1980-talet. Norr och öster om området
håller man på med anläggning av rekreationsområde/park.
Östra delen av området är till stor del
bevuxet med knylhavre men här finns inslag av intressantare flora såsom t.ex. flera
betånd av krissla.
Västra delarna verkar väldigt näringsrika med jättebestånd av sträv kardvädd,
rosendunört och brännässla.
I områdets sydvästra hörn finns en
damm som verkar delvis nygrävd och röjd
runtomkring. Här växte smalkaveldun i
stor mängd samt i de fuktigare partierna
runt dammen stora mängder mållor, bl.a.
fiskmålla.
Söderut finns ett dike som är kantat av
gamla fina hamlade pilar, här växer också
pestskråp.

Flora och fauna
Ganska trivial men flera bestånd av krissla.
Iakttaget vid besök:
Flora: baldersbrå, bergrör, blåhallon, brännässla, fiskmålla, groblad, gråbo, hamnsenap, hundkex, hundtunga, hästhov, kanadabinka, kanadensiskt gullris, kardborre,
Larv av påfågelöga på nässlor.
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knylhavre, kornvallmo, krissla, mjölkört,
palsternacka, pestskråp, puktörne, rödkörvel, smalkaveldun, spjutmålla, sträv
kardvädd, stånds, svartkämpar, svinmolke,
svinmålla, taggsallt, tomtskräppa, vildmorot, vägsenap, vägtistel, åkerfräken,
åkertistel, äkta johannesört.
Fjärilar: rovfjäril, påfågelöga, nässelfjäril, tistelfjäril, kamgräsfjäril, slåttergräsfjäril, puktörneblåvinge.
Fåglar: fasan, pilfink, ängspiplärka.
Området är sannolikt värdefullt (rik frötillgång) för flyttande och övervintrande
fåglar.

Föreslagna åtgärder
Risken att knylhavre tar över är stor.
För att bekämpa knylhavre och gynna
andra ängsarter kan höstslåtter av området
införas.

Området sett från öster.

Jättebestånd av rosendunört.

Anlagd damm med stora bestånd smalkaveldun.

189

129 Tygelsjö, diken och damm
Värdeklass: 2
Storlek: 5 ha
Ägare: Malmö kommun
Biotoptyp: diken och damm

!

- blekag
- dikesskräppa
- sumpfräne

Beskrivning av området

Blekag.

Diken och anlagd damm med trevlig och
varierad flora och rikt insektsliv.
Kvarstående lusern har stor dragningskraft på diverse fjärilar. Vid dammen hittades den för kommunen nya växten blekag,
Cyperus eragrostis. Längs och söder om diket
i norr rik vegetation bl.a. enorma mängder
prästkrage.

Flora och fauna

Strandlysing.

Tiggarranunkel.

Sumpfräne.
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Iakttaget vid besök:
Flora: blankstarr, blekag, bredkaveldun,
bäckmärke, dikesskräppa, fackelblomster, gråbo, käringtand, lusern, mjölkört,
prästkrage, rosendunört, ryltåg, rödmalva,
strandklo, sumpfräne, svärdslilja, tiggarranunkel, vattenveronika, veketåg, videört,
äkta förgätmigej, älggräs.
Fåglar: vigg (med ungar), sothöna (med
ungar), tornseglare, hussvala, ladusvala,
sädesärla.
Övrig fauna: ätlig groda.
Fjärilar: rovfjäril, kålfjäril, nässelfjäril,
påfågelöga, storfläckig pärlemorfjäril, slåttergräsfjäril, puktörneblåvinge.
Övriga insekter: kejsartrollslända, solgräshoppa, backgräshoppa, strandängsgräshoppa, slåttergräshoppa.

Föreslagna åtgärder
Höstslåtter av ängsmarkerna. Ingen slåtter
under vegetationsperioden.
Rensning av buskar om dessa börjar
dominera längs dammens stränder.
Rensning av dammen och dikena om
dessa börjar växa igen med t.ex. vass och
kaveldum.

Diket i norra kanten.

Blålusern, bra nektarkälla för insekter.

Jättebestånd av äkta förgätmigej.
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130 Katrinetorp
Värdeklass: P
Storlek: 6,5 ha
Ägare: Malmö kommun
Biotoptyp: park/trädgård

!

- äldre trädbestånd

Beskrivning av området

Slokstarr vid dammen.

Björktrast.

Foto: Jan Elmelid

Ryttlande tornfalk.

Foto: Jan Elmelid

Äldre lindar.
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Stor och mycket välskött anläggning med
blommor, kryddväxter etc. finns söder
om gården. Den intensiva skötseln präglar
området i hög grad med välansade gräsmattor. Om inte fältskiktet i skogen öster
om dungen maskinklipptes, skulle de biologiska värdena öka. Den allra östligaste
delen av skogen är ej klippt.
En långsmal damm finns ungefär mitt i
skogsdungen.
En hel del större träd finns, bl.a. en rad
fina lindar i östra gränsen mellan anläggningen och skogen. Några större klibbalar
nära dammen samt en del bok , skogslönn, tysklönn, ek (få) och ask. Dock inga
jätteträd.

Flora och fauna
Floran är ganska trivial, delvis på grund av
skötseln.
Iakttaget vid besök : vid dammen växte
en del tuvor slokstarr.
Den östligaste delen som ej var klippt
dominerades av gräs bl.a. lundgröe.
Fåglar: ett stort antal björktrastar fanns
i skogen. I dammen en gräsandkull.
Tornfalk häckar i området.

Föreslagna åtgärder
Låta fältskiktet i skogen sköta sig själv.

Den västra delen av skogsdungen, där undervegetationen är klippt...

131 Almvik, ängsmark vid Trelleborgsvägen
Värdeklass: 2
Storlek: 1,7 ha
Ägare: Malmö kommun
Biotoptyp: ängs/ruderatmark

!

- krissla
- skogsklöver

Beskrivning av området

Bestånd av skogsklöver.

Skogsklöver.

Intressant ängs-/ruderatmark med varierad topografi och markfuktighet. Mest
relativt torrt men i sydväst ett rejält fuktigt
parti med Salixbuskage och bredkaveldun.
De norra delarna högre belägna.

rödklöver, röllika, stånds, svartkämpar,
vildmorot, vit sötväppling, åkertistel.
Fåglar: inget noterat.
Fjärilar: mindre tåtelsmygare, rovfjäril,
puktörneblåvinge (talrik) samt morotsmott.
Hopprätvingar: slåttergräshoppa.

Flora och fauna

Föreslagna åtgärder

Floran: förhållandevist artrikt bl.a. krissla
och skogsklöver.
Iakttaget vid besök: alsikeklöver,
bergrör, bladvass, blåeld, blåhallon, blålusern, cikoria, gråbo, gullusern, gul sötväppling, harklöver, humlelusern, hästhov,
krissla, krusskräppa, kråkvicker, käringtand, palsternacka, puktörne, renfana,

Höstslåtter av ängsmarkerna. Ingen slåtter
under vegetationsperioden.
Vid behov bortrensning av buskar om
dessa växer upp på ängsmarken.
Salixbuskagen på de fuktigare partierna
sparas.

Morotsmott.

Fuktigare parti med Salixbuskage.

Vybild från söder.
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132 Pildammsparken
Värdeklass: P
Storlek: 49 ha
Ägare: Malmö kommun
Biotoptyp: park

!

- fladdermöss
- skogsknipprot
- trädbestånd

Beskrivning av området

Stora pilar vid lilla dammen.

Park med en stor damm samt ett par mindre. Dammarna var från början vattenreservoarer för Malmö.
Dammarna var tidigare mycket fiskrika
men en torrläggning och rensning gjordes
på 1980-talet.
I övrigt består parken av äldre ”bokskog” samt välansade gräsmattor.
Parken är ett viktigt rekreationsområde.

Flora och fauna
Undervegetationen består ofta av nässlor.

Undervegetationen i trädbestånden är
fattig. I den mån den förekommer är brännässla och nejlikrot dominanter. Skogsknipprot har funnits i mindre bestånd,
men nuvarande status är inte känd.

Blomsterrabatt vid Margaretapaviljongen.

Ringduvan är vanlig i parken.
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Bokskogsparti.

Fågelfaunan i parken har förändrats under
senare år. Stadens gåspopulationer (vitkindad gås och grågås) har ökat kraftigt
under senare år. Särskilt när gässen ruggar
finns det stora flockar i parken.
Häckar i dammarna gör förutom gäss
även gräsand, sothöna och rörhöna.
Mycket måsfågel uppehåller sig tidvis i
parken, bl.a. ses silltrut regelbundet här.
Pildammsparken är känd för sin rikedom på fladdermöss, förekommer gör
bl.a. vattenfladdermus, dvärgfladdermus,
stor fladdermus, sydfladdermus och trollfladdermus.

Föreslagna åtgärder
Låta en del gräsytor utvecklas till ängsmark.

133 Rönneholmsparken
Värdeklass: P
Storlek: 5 ha
Ägare: Malmö kommun
Biotoptyp: park

!

- värdefullt trädbestånd

Beskrivning av området

Gammal bok i parken.

I norr finns gles skog huvudsakligen bestående av bok med dåligt utvecklad undervegetation. Centralt ligger den gamla
gården Rönneholm. I övrigt består parken
av välansade gräsmattor.
En rad döda riktigt stora almar har
lämnats och är idag mest skulpturalt intressanta.

Flora och fauna

Gamla päronträd.

De biologiska värdena i parken utgörs huvudsakligen av trädbeståndet.
Floran är dåligt känd men den kan antagas vara ganska allmän.

Fågelfaunan består av vanligare parkfåglar
som ringduva, koltrast, björktrast, talgoxe,
blåmes m.fl. Häckning eller häckningsförsök har genomförts av trädkrypare och
nötväcka, arter som är sällsynta i Malmö.

Föreslagna åtgärder
En del gräsmattor skulle med fördel kunna omställas till ängsmark med endast en
höstklippning per år.
Buskar som t.ex. hassel, skogstry, olvon
m.m. kunde planteras i skogsområdet i
norr.
Uppsättning av fler holkar skulle göra
parken mer attraktiv för holkhäckande
fåglar.

I parken är undervegetationen dåligt utvecklad.

Träkonst signerad almsplintborren.

Rönneholms gård med skelett av döda almar i förgrunden.
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134 Kroksbäcksparken
Värdeklass: P
Storlek: 14 ha
Ägare: Malmö kommun
Biotoptyp: park

!

- potential för
ängsmark

Beskrivning av området

Ängsparti med prästkrage.

Ett anlagt parkområde, där för ett antal
år sedan ambitionen var att skapa en ”fjärilspark”.
Kvar finns idag förvisso måttligt klippta
ytor med i huvudsak ensartad flora, mest
gräs och svartkämpar. Sannolikt är jorden
för näringrik för en etablering av ängsflora.
De öppna ytorna är omgivna av träd
och buskar bl.a. en del slån.

Flora och fauna
Oklippt parti.

Iakttaget vid besök:
Flora: blåeld, hö/höstskallra, kamäxing,

Kamäxing och rödkämpar.

Blommande rosbuske.
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Vybild.

krusskräppa, käringtand, luddlosta, prästkrage, rödklöver, rödkämpar, smörblommor, svartkämpar, vitklöver, vägtistel, äkta
johannesört, åkertistel, ängsnäva.
Träd och buskar: apel, björk, hagtorn,
hassel, hägg, körsbär, lind, olvon, poppel,
Salix, skogslönn, rosor, rönn, slån.
Fåglar: fiskmås, skata, koltrast, trädgårdssångare, blåmes.
Fjärilar: puktörneblåvinge (1 ex.).

Föreslagna åtgärder
Höstslåtter för att hindra att floran blir
gräsdominerad, samt borttagande av det
slagna materialet.

135 Bellevuestadion, liten ängsmark
Värdeklass: 2
Storlek: 0,3 ha
Ägare: Malmö kommun
Biotoptyp: ängsmark

!

- rödtoppa
- gräshoppsrikedom

Beskrivning av området

Rödtoppa.

En smal remsa ruderat-/ängsmark belägen
alldeles norr om Bellevuestadion.
Förekomst av rödtoppa och väldigt rikligt
med gräshoppor (4 arter noterade).
Ett bra exempel på att små till synes obetydliga områden kan hysa betydande biologiska värden.

Föreslagna åtgärder
Slåtter på hösten, inte under sommaren,
då bl.a. gräshoppornas larver är under
utveckling.
Vid behov röjning av buskar.
Harvning av marken med några års
mellanrum.

Flora och fauna

Rödtoppa i närbild.

Iakttaget vid besök:
Flora: morot, rödtoppa, röllika, svartkämpar, äkta johannesört.
Fjärilar: kamgräsfjäril och slåttergräsfjäril.
Hopprätvingar: backgräshoppa, slåttergräshoppa, strandängsgräshoppa och
solgräshoppa.

Strandängsgräshoppa.

Solgräshoppa.

Vybild mot öster.
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136 Bellevuestadion, skogsdunge
Värdeklass: 2
Storlek: 2 ha
Ägare: Malmö kommun
Biotoptyp: skogsdunge

!

- en del äldre träd

Beskrivning av området
Liten planterad skogsdunge med fältskikt
bestående av i stort sett endast trädplantor
och nejlikrot.
Sykomorlönn.

Flora och fauna
Iakttaget vid besök:
Träd: div. lövträd, framträdande bl.a.
tysklönn, björk, avenbok och hassel.
Nära gränsen mot Bellevuestadion står ett
par grova vitpilar.

Föreslagna åtgärder
Promenadstigar genomkorsar dungen.

Inga.
Gammal vitpil nära Bellevuestadion.

Enstaka ekar finns.

Undervegetationen består mest av sykomorplantor.
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Skogsdungens bryn sett från söder.

137 Bellevuestadion, damm
Värdeklass: 2
Storlek: 1,1 ha
Ägare: Malmö kommun
Biotoptyp: damm med omgivande ängsmark

!

- nysört

Beskrivning av området
Anlagd damm med omgivande ruderat-/
ängsmark med visst floristiskt kvalitetsinslag.
Nysört.

Brunört.

Flora och fauna

Föreslagna åtgärder
Höstslåtter för att hindra att floran blir
gräsdominerad.
Hålla stränderna fria från kraftigare
buskage.

Iakttaget vid besök:
Flora: baldersbrå, brunört, cikoria,
fackelblomster, gråbo, humlelusern, käringtand, morot, nysört, prästkrage, svartkämpar, vitklöver, åkertistel, äkta johannesört.
Övrig fauna:
Fjärilar: slåttergräsfjäril.
Hopprätvingar: slåttergräshoppa, backgräshoppa.

Humlelusern.

Fackelblomster.

Vybild mot norr. .
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138 Killan, park och damm
Värdeklass: P
Storlek: 1,4 ha
Ägare: Malmö kommun
Biotoptyp: park

!

- damm
- gamla pilar

Beskrivning av området
Anlagd park med klippta gräsmattor. I
sydöstra hörnet finns en igenväxande
damm. De största naturvärdena i parken
har dammen med omgivande träd.

Flora och fauna

Igenväxande damm.

Iakttaget vid besök:
Flora:
Träd: några gamla hamlade pilar, ask, sykomorlönn, alm (döende), hästkastanj.
Örter: brännässla, gåsört, havssäv, rosendunört.
Fjärilar: slåttergräsfjäril.

Dagslända vid dammen.

Havssäv.
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Vybild mot Hyllie by.

Föreslagna åtgärder
Stora biologiskt ointressanta klippta gräsytor skulle delvis kunna omvandlas till
ängsmark.

139 Sivåker gård, ruderat-/ängsmark
Värdeklass: 2
Storlek: 1,6 ha
Ägare: annan
Biotoptyp: ruderatmark, ängsmark

!

- rundmynta
- rikligt med gräshoppor

Beskrivning av området
Ruderat-/ängsmark med varierad men
relativt trivial gödningspåverkad flora. I
östra kanten ett bestånd rundmynta.
Bestånd av rundmynta.

Rundmynta i närbild.

Flora och fauna
Iakttaget vid besök:
Flora: baldersbrå, bergrör, blåeld, blåhallon, cikoria, duvvicker, gatkrassing,
gråbinka, gråbo, gullregn, gulmåra, gulsporre, harklöver, humlelusern, hästhov,
jordklöver, kanadensiskt gullris, kardvädd,
krusskräppa, mjölkört, pepparrot, puktörne, renfana, revfingerört, rosendunört,
rosenvial, rundmynta, rödklöver, röllika,
skogsklematis, smällglim, stormåra, stånds,
svartkämpar, taggkörvel, trampört,

ullkardborre, vildmorot, vildpalsternacka,
vitklöver, vit sötväppling, vägtistel, åkerfräken, åkertistel, åkervinda, äkta johannesört, ängshaverrot.
Fauna:
Fåglar: fasan, törnsångare.
Fjäilar: tåtelsmygare, påfågelöga, slåttergräsfjäril, kamgräsfjäril, puktörneblåvinge.
Hopprätvingar: rikligt med gräshoppor
av fyra arter: backgräshoppa, slåttergräshoppa, strandängsgräshoppa och solgräshoppa.
ogynnsam jordmån.

Föreslagna åtgärder
Årlig höstslåtter samt omrörning av markytan med några års mellanrum.

Bestånd av rosenvial.

Påfågelöga på ståndsblommor.

Vybild från sydväst.
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140 Hyllie, Mossängen
Värdeklass: 2
Storlek: 18 ha
Ägare: Malmö kommun
Biotoptyp: dammar, torrängsmark

!

- backglim
- mindre strandpipare
- rik flora

Beskrivning av området

Bestånd av backglim.

Backglim i närbild.

Ett stort område som nyligen iordningställts som rekreationsområde.
Längs västra kanten löper ett dike som
gränsar mot Mossängens koloniområde, i
norr alldeles intill brandstationen finns en
liten damm.
I området finns också tre relativt nyanlagda dammar som redan hyser ett betydande fågelliv.
Området har besåtts med ängsfrön
med lyckat resultat då jordmånen är sandig
och kalkhaltig.
Södra delen är mer att betrakta som
ett ruderatområde med riklig växt av t.ex.
fibblor, gråbinka, blåeld m.m.
Ett ovanligt fint exempel på anlagd
natur.
Att anläggningen blivit så lyckad beror
sannolikt på den gynsamma jordmånen.

Flora och fauna
Åkervädd trivs i den kalkhaltiga marken.

Knölsvanen häckar i dammen.

202

Iakttaget vid besök:
Flora: backglim (mycket riklig), baldersbrå, blåeld, blåklint, duvvicker, gråbinka,
gulmåra, humlelusern, höstskallra, jordklöver, kamäxing, kråkvicker, käringtand,
prästkrage (tiotusentals blommande),
rågvallmo, rödkämpar, rödtoppa, röllika,
smällglim, sommarvicker, stormåra, svartkämpar, vitklöver, väddklint, åkertistel,

åkervädd, äkta johannesört. Området har
alla förutsättningar att få en ännu intressantare flora bestående av en blandning
av de insådda och de spontant etablerade
växtarterna.
Fåglar: smådopping, sothöna, knölsvan,
gräsand, mindre strandpipare, tofsvipa,
sädesärla, rörsångare.
Fjärilar: ängssmygare, kamgräsfjäril,
slåttergräsfjäril, rovfjäril, puktörneblåvinge.

Föreslagna åtgärder
Ängarna bör slås på senhösten.
Med några års mellanrum kan marken
harvas för att förhindra att gräs som t.ex.
knylhavre tar överhanden.
De havtornsbuskar som finns (sannolikt planterade) bör tas bort då havtorn är
en lättspridd buske som lätt blir dominant
och på sikt kan få ängarna att växa igen.
Förhindra att större buskage bildas runt
dammarna samt röjning av vass och kaveldun om dessa blir för dominanta.
Några vasspartier bör dock sparas då
många djurarter tirvs i dessa.

Vy över området, som är ett exempel på att det går att anlägga kvalitativa naturområden, särskilt om jordmånen är gynnsam.

Dikets förlopp mot norr.

Rik blomning av prästkrage.
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141 Flintyxegatan 4, ruderatmark
Värdeklass: 2
Storlek: 2 ha
Ägare: annan
Biotoptyp: ruderatmark

!

- piggtistel
- skogsklöver
- färgreseda

Beskrivning av området

Klibbkorsört växer gärna på naken jord.

Ruderat-/ängsmark som delvis börjat
beskogas i södra delen. Framförallt är det
Prunus (plommonsort), Salixarter (bl.a.
sälg), hagtorn och björk. Enstaka äppleoch päronträd vittnar om att här tidigare
funnits bebyggelse.
Stora delar av de öppna ytorna dominerade av bergrör. I norra delen har jord
deponerats i några större högar.

Föreslagna åtgärder
Röjning av buskar om dessa börjar dominera.Träd och buskar tillåts utvecklas
i södra delen. I övrigt eftersträvas öppen
mark.
För att förhindra att bergrör blir dominerande bör markbearbetning utföras med
cirka två års mellanrum.

Flora och fauna
Klibbkorsörtens blad har klibbiga glandelhår.

Slåttergräshoppa, parningsuppvaktning.

Skogsklöver.
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Iakttaget vid besök:
Flora: baldersbrå, bergrör, björnbär,
blåeld, brännässla, färgreseda, gåsört,
harklöver, havtorn, kanadabinka, kanadensiskt gullris, klibbkorsört, krusskräppa,
kråkvicker, käringtand, mjölkört, nejlikrot,
piggtistel, revfingerört, rotfibbla, rödklint,
röllika, skogsklöver, smultron, sommar/
fodervicker, stånds, svartkämpar, taggsallat, vildpalsternacka, vägtistel, åkervinda,
äkta johannesört.
Fåglar: En rastande svartvit flugsnappare.
Övrig fauna:
Fjärilar: rovfjäril, kamgräsfjäril, slåttergräsfjäril, puktörneblåvinge.
Hopprätvingar: rikligt med gräshoppor,
slåttergräshoppa, backgräshoppa, strandängsgräshoppa och solgräshoppa.

Bergrör dominerar på stora delar av de öppna ytorna.

Vy mot norr.

Björnbär växer rikligt i de södra delarna.

Södra delarna växer igen med träd och buskar.

Havtornets c-vitaminrika bär.
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142 Stolpalösa, dammar och ängsmark
Värdeklass: 2
Storlek: 10 ha
Ägare: Malmö kommun
Biotoptyp: dammar och ängsmark

!

- fältvädd
- nysört
- pepparmynta

Beskrivning av området

Nysört.

Grodmöja.

Pepparmynta.

Smalkaveldun (t.v) och bredkaveldun.
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Anlagda dammar med ängsmarker runtomkring. På ängsmarkerna såddes sannolikt in ängsväxter vid anläggandet, om
detta vittnar enstaka plantor fältvädd och
nysört i kanterna. Dessa lever en tynande
tillvaro sannolikt beroende på att jorden
är för näringsrik. I övrigt trivial flora med
knylhavre, åkertistel och andra gödningsgynnade arter.
I den sydliga långsmala dammen mer
varierad flora än i de andra dammarna där
bredkaveldun dominerade.
Ett bestånd av pepparmynta växte i
norra delen av ängsmarken.

knapptåg, ryltåg, storigelknopp, stubbtåg,
äkta förgätmigej.
Damm 3: bladvass, bredkaveldun, havssäv, obest. nate (ej gädd-), rosendunört,
ryltåg, stubbtåg, vattenpilört, vattenveronika.
Damm 4 (längst i väster): bladvass,
bredkaveldun, grodmöja, rosendunört,
ryltåg, smalkaveldun, svalting, vattenveronika.
Fåglar: sothöna med ungar i damm1, häger i damm 3.
Övrig fauna: inget observerat.
Fjärilar: rovfjäril, puktörneblåvinge.
Hopprätvingar: slåttergräshoppa.

Flora och fauna

Föreslagna åtgärder

Iakttaget vid besök:
Flora:
Ängsmarken: cikoria, fältvädd, gråbo,
kanadensiskt gullris, kornvallmo, krusskräppa, käringtand, nysört, pepparmynta,
rosendunört, röllika, stånds, svartkämpar,
vildmorot, vildpalsternacka, vägtistel, åkertistel, äkta johannesört.
Damm 1 (längst i öster): blåmålla, bredkaveldun, havssäv, rosendunört, ryltåg,
slokstarr, svalting, säv, vattenveronika.
Damm 2 (snarare dike): fackelblomster,

Kunde näringshalten i ängsmarken minskas på något sätt skulle en trevligare flora
kunna etableras. Kanske kan utmagring
av jorden ske genom upprepad höstslåtter
samt bortförande av det slagna materialet.
Rensning av dammarna om vass och
kaveldun blir allför utbredda.

Diket som leder till damm 2.

Vattenpilört.

Vy mot öster, damm 1.

Knapptåg.
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143 Vintriegården, ruderatmark
Värdeklass: 2
Storlek: 3,7 ha
Ägare: Malmö kommun
Biotoptyp: ruderatmark

!

- hamlade pilar
- sexfläckig bastardsvärmare

Beskrivning av området

Trampört.

Ruderatmark. I området finns en trädrad
(alm, ask, ek, tysklönn, vitpil) och ett dike
som löper i väst-östlig riktning. I diket
växte bl.a. dikesskräppa och vattenveronika.
I södra delen av området mycket blottad jord på många ställen där typiska åkerogräs finns.
Flera gamla hamlade pilar längs en
markväg.

Flora och fauna
Diket med kaveldun och slokstarr.

Cikoria med ovanlig blomfärg.

Fluggall på åkertistel.
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Iakttaget vid besök:
Flora: alsikeklöver, bergrör, blåhallon,
bredkaveldun (diket), cikoria, dikesskräppa
(diket), gråbo, gatkamomill, groblad, gråbinka, gulmåra, humlelusern, jordklöver,
kamomill, kardborre, kirskål, kornvallmo,
krissla, krusskräppa, kråkvicker, käringtand, morot, palsternacka, renfana, revfingerört, revormstörel, rosendunört, rågvallmo, rödklint, röllika, slokstarr (diket),
smultron, snärjmåra, strandklo (diket),
stånds, svartkämpar, svinmolke, svinmålla,
sötväppling, taggkörvel, taggsallat, trampört, tusensköna, vattenveronika (diket),
vildtimotej, vitklöver, vägtistel, åkertistel,
åkerbinda, åkermolke, åkervinda, äkta
johannesört.

Fåglar: ringduva, ladusvala, järnsparv.
Fjärilar: slåttergräsfjäril, puktörneblåvinge,
sexfläckig bastardsvärmare.
Galler (en sorts larvkammare) på åkertistel av flugan Urophora cardui. En art som
används för biologisk bekämpning av
åkertistel som kan vara ett besvärligt åkerogräs.

Föreslagna åtgärder
Bevara de gamla pilarna.

Ruderatmark, vy mot väster.

Markväg med hamlade pilar.

Kamomill.
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144 Vintriedammarna
Värdeklass: 2
Storlek: 1,1 ha
Ägare: Malmö kommun
Biotoptyp: dammar

!

- svärdtåg
- gyckelblomma
- jättestarr

Beskrivning av området

Svärdtåg.

Gyckelblomma.

Två anlagda dammar. Anlagda för ca 3-4
år sedan. Mycket intressant och varierad
våtmarksflora.
Sannolikt har vid anläggningen av dammarna någon form av sådd eller plantering
utförts. Två arter nya för Malmö kommun
växte här: svärdtåg (Juncus ensifolius) och
gyckelblomma (Mimulus guttatus).
Svärdtåg är enligt den nya Skånes flora
tidigare endast noterad från två platser i
Skåne. Jättestarr var, i Malmö kommun,
tidigare bara känd från Klagshamnsudden.
Ganska trevlig anlagd ängsmark finns i
dammarnas omgivning.

Fåglar: smådopping (hördes från den
mindre dammen), sothöna (i den större
dammen).
Övrig fauna: ätlig groda (flera exemplar)
Trollsländor: gott om trollsländor och
flicksländor, bl.a. kejsartrollslända (övriga
ej artbestämda).
Gräshoppor: backgräshoppa, slåttergräshoppa.

Föreslagna åtgärder
Hålla koll så att större buskage inte breder
ut sig längs stränderna.
Slåtter av strandfloran så att denna inte
trivialiseras.

Flora och fauna

Blåtåg.

Bäckveronika i närbild.
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Iakttaget vid besök:
Flora: bergrör, blåtåg, bredkaveldun,
brunstarr, bäckveronika, bäckmärke, dikesskräppa, gyckelblomma, gökblomster,
hästhov, jättestarr, krusskräppa, luddunört,
rosendunört, ryltåg, rödkllint, slokstarr,
smällglim, sumpförgätmigej, svalting,
svärdslilja, svärdtåg, vasstarr, vattenmynta,
vattenveronika, veketåg, vippstarr, älggräs,
ängssyra.

Jättestarr.

Vy över området.

Vattenmynta.

Anlagd strandvegetation.

Bestånd av gyckelblomma.
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145 Bunkeflo kyrka, damm 800 m söder
Värdeklass: 2
Storlek: 0,2 ha
Ägare: annan
Biotoptyp: damm

!

- dikesskräppa
- bockrot

Beskrivning av området

Blankstarr.

Anlagd damm som om ingen röjning görs
kommer att växa igen med bladvass. Ganska varierad fuktmarksflora i kanterna.
Runtom ängs-/ruderatflora med förekomst av bl.a. färgkulla (rikligt) och bockrot.

Flora och fauna

Blankstarr, närbild.

Iakttaget vid besök:
Flora: besksöta, bladvass, blankstarr,
blåtåg, bredkaveldun, dikesskräppa, fackelblomster, färgkulla, hampflockel, hirsstarr,
knapptåg, kustarun, käringtand, luddunört,
prästkrage, ryltåg, rödklint, röllika, skogssäv, slokstarr, strandklo, svalting,

Luddunört.

Svalting.
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Vybild mot öster.

svärdslilja, säv, vasstarr, vildpalsternacka,
vit sötväppling, äkta johannesört.
Fåglar: gråhäger, gräsand, sothöna
Övrig fauna: en del snäckor (ej artbestämda).

Föreslagna åtgärder
Röjning av vass.
Höstslåtter av de närmaste ängarna.

146 Vintrie, Äringsvägen, ruderat-/ängsmark
Värdeklass: 2
Storlek: 3,1 ha
Ägare: Malmö kommun (större delen)
Biotoptyp: ruderat-/ängsmark

!

- fårtunga

Beskrivning av området
Ruderat-/ängsmark. Ganska varierad flora
men inga rariteter.
Rikligt med gräshoppor.
Fårtunga.

Revfingerört.

Flora och fauna
Iakttaget vid besök:
Flora: alsikeklöver, bergrör, blåeld,
blåhallon, blålusern, bosyska, brännässla,
cikoria, dunörter, femfingerört, foderlosta
(vanlig), fårtunga, gråbo, gul fetknopp, gulmåra, hundkäx, kanadensiskt gullris, krusskräppa, krustistel, kråkvicker, mjölkört,
oxtunga, palsternacka, pepparrot, piggtistel, prästkrage, revfingerört, rosendunört,
rödklint, rödkörvel, stånds, svartkämpar,

sötväppling, vildmorot, vitklöver, vitplister, vit sötväppling, väddklint, vägtistel,
åkerfräken, åkertistel, äkta johannesört,
ängshaverrot, ängssyra.
Fåglar: fasan
Övrig fauna:
Fjärilar: mindre tåtelsmygare, slåttergräsfjäril, puktörneblåvinge, påfågelöga.
Gräshoppor: strandängsgräshoppa, backgräshoppa, slåttergräshoppa.

Föreslagna åtgärder
Höstslåtter samt bortförande av det slagna
materialet.

Larv av allmän plattmal på palsternacka.

Blomsterrik vägkant, en viktig biotop.

Vybild mot öster.
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147 Vintrie, Erlandsro gård, ruderat-/ängsmark
Värdeklass: 2
Storlek: 0,9 ha
Ägare: annan
Biotoptyp: ruderat-/ängsmark

!

- sommarfibbla

Beskrivning av området

Slänt med sommarfibbla.

Ruderat-/ängsmark med ganska trivial
flora.
Stora delar dominerade av åkertistel,
palsternacka och hästhov.
Västra delen betydligt trevligare med
mycket rödklint, gulmåra och sommarfibbla.

Flora och fauna

Sommarfibbla i närbild.

Iakttaget vid besök:
Flora: baldersbrå, bergrör, björnbär, cikoria, duvvicker, gråbo, gulmåra, hästhov,
kanadensiskt gullris, morot, palsternacka,
prästkrage, revfingerört, rödklint, rödkörvel, röllika, sommarfibbla, sötväppling,
vitklöver, vägtistel, åkertistel, äkta johannesört, ängshaverrot.

Krustistel.

Vildmorot.
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Vybild mot sydost, äng dominerad av rödklint.

Övrig fauna: inget noterat.
Fjärilar: slåttergräsfjäril

Föreslagna åtgärder
Höstslåtter med bortförande av det slagna
materialet.

148 Vintrie, Erlandsro gård, damm
Värdeklass: 2
Storlek: 0,7 ha
Ägare: annan
Biotoptyp: anlagd damm

!

- kustarun
- slokstarr
- vippstarr

Beskrivning av området
Anlagd damm med intressant fuktmarksflora.

Växtrikedom vid stranden.

Kustarun.

Flora och fauna
Iakttaget vid besök:
Flora: bredkaveldun, fackelblomster,
kustarun, nålstarr, rosendunört, ryltåg,
rödkämpar, slokstarr, strandklo, sumpförgätmigej, svärdslilja, vattenmynta, vippstarr, äkta förgätmigej.
Övrig fauna: mulet med regn i luften vid
besöket. Få insekter, en del blå flicksländor. Gott om snäckor.

Föreslagna åtgärder
Röjning av buskar som kommer att etablera sig runt dammen.
Omrörning av markytan då och då för
att förhindra att exempelvis rosendunört
brer ut sig och blir dominerande.

Flickslända.

Ryltåg.

Snäcka, ej artbestämd.

Vybild mot öster.
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149 Svågertorp, damm söder om Yttre Ringvägen
Värdeklass: 2
Storlek: 1,4 ha
Ägare: annan
Biotoptyp: damm

!

- smådopping
- ärtstarr

Beskrivning av området

Bestånd av ärtstarr.

Anlagd damm söder om Yttre Ringvägen
vid Svågertorps station. Dammen verkar
vid anläggandet vara delad på mitten.
Ganska varierad fuktmarksflora i kanterna. Runtom ängs-/ruderatflora med
förekomst av bl.a. färgkulla, prästkrage
och harklöver.

Flora och fauna

Ärtstarr, närbild.

Iakttaget vid besök:
Flora: alsikeklöver, bladvass, blåtåg, bredkaveldun, färgkulla, gråbinka, gulmåra,
harklöver, havssäv, havtorn (1 buske),
jordklöver, jättegröe, kabbleka, kustarun,
käringtand, prästkrage, ryltåg, rödklint,

Bredkaveldun och vass i strandkanten.

Smådopping.

216

Vybild mot sydväst.

rödklöver, röllika, Salixbuskar, slokstarr,
smalkaveldun, storigelknopp, strandklo,
svärdslilja, säv, sötväppling, vasstarr, vit
sötväppling, äkta johannesört, ärtstarr.
Fåglar: smådopping, gräsand, sothöna.
Vigg har häckat i dammen.
Övrig fauna: ätlig groda.
Fjärilar: dåligt väder vid besök, inga insekter noterade.

Föreslagna åtgärder
Röjning av buskar längs stränderna om
dessa blir för dominerande.

150 Naffentorpsvägen, ängsmark och damm
Värdeklass: 2
Storlek: 3 ha
Ägare: annan
Biotoptyp: damm och ängsmark

!

- rik ängsflora

Beskrivning av området
Damm med omgivande ängsmark. Dammen anlagd och växterna sannolikt åtminstone delvis insådda.
Ängsmark med rödklint och gulmåra.

Rödklint.

Flora och fauna
Vackert och rikblommigt vid besökstillfället. Dominans av rödklint , sötväppling,
gulmåra och käringtand. Vid dammen
strandlysing och fackelblomster. I västra
delen spridda ex av ängsnäva.
Iakttaget vid besök:
Flora: alsikeklöver, bergrör, bredkaveldun,
blålusern, brunört, fackelblomster getväppling, gulmåra, humlelusern, käringtand, palsternacka, rödklint, rödklöver,

rödkämpar, röllika, strandlysing, svartkämpar, vildmorot, vitklöver, vit sötväppling,
vägtistel, åkertistel, åkervädd, äkta johannesört, äkta sötväppling, ängsnäva.
Fåglar: sädesärla och steglits.
Fjärilar: tistelfjäril, amiral, slåttergräsfjäril
och puktörneblåvinge.

Föreslagna åtgärder
Årlig höstslåtter.

Strandlysing vid dammen.

Ängsnäva.

Damm med omgivande ängsmark.
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151 Ingvalla gård, ruderat-/ängsmark
Värdeklass: 2
Storlek: 0,3 ha
Ägare: Malmö kommun
Biotoptyp: ängsmark

!

- sexfläckig
bastardsvärmare

Beskrivning av området
En liten ruderatmark mitt i åkerlandskapet.

Käringtand.

Prästkrage, kråkvicker m.m.

Flora och fauna
Iakttaget vid besök:
Flora: bergrör, duvvicker, hagtorn,
humlelusern, hästhov (mycket talrik), knylhavre, krusskräppa, mjölkört, palsternacka,
prästkrage, röllika, stånds, svartkämpar,
åkertistel.
Fjärilar:sexfläckig bastardsvärmare.

Föreslagna åtgärder
Regelbunden störning av marken genom
t.ex. harvning för att undvika igenväxning.
Höstslåtter.

Larv av sexfläckig bastardsvärmare.

Hamlade pilar.
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Vybild från norr.

152 Almlids gård, skogsdunge och damm
Värdeklass: 2
Storlek: 1,7 ha
Ägare: Malmö kommun
Biotoptyp: damm och skogsdunge

!

- äldre träd
- potentiellt grodvatten

Beskrivning av området

Vinkelbandat ordensfly på trädstam.

Gles skogsdunge med mest alm (de flesta
döda eller döende), tysklönn (en stor),
kastanj (två stora på slagen yta), bok, pil,
hagtorn och björk. Fattig markvegetation.
Sydväst om dungen en anlagd damm
med vass, bredkaveldun, havssäv och rosendunört längs kanterna.

Flora och fauna

Havssäv.

Flora: bredkaveldun, blåhallon, brännässla,
kirskål, nejlikrot, rosendunört, vallört,
vass.
Träd: se ovan.
Fåglar: gräsand, vigg (med ganska stora
ungar), sädesärla.

Föreslagna åtgärder
Inga

Skogsdungen.

Tysklönn.

Alm.

Vybild mot dammen.
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153 Skumparp, Trindhög
Värdeklass: 2
Storlek: 0,2 ha
Ägare: Malmö kommun
Biotoptyp: gravhög, torräng

!

- sammetsbockrot
- småtörel

Beskrivning av området

Växtplats för sammetsbockrot.

Gravhög belägen i åker.
Riklig förekomst av sammetsbockrot, som endast är känd från två lokaler i
Malmö kommun. Växte rikligt framförallt
på den släta marken runt högen. Annars
trivial flora (knylhavredominerat) sannolikt
p.g.a. gödning. I åkern (betor) runtomkring växte småtörel riklig

Flora och fauna

Sammetsbockrot.

Iakttaget vid besök:
Flora: blåhallon, brännässla, cikoria, gulmåra, knylhavre, krusskräppa, rödklint,
sammetsbockrot, småtörel, smällglim,
väddklint, vägtistel, äkta johannesört,
åkertistel.

Typiskt för sammetsbockrot är att roten blånar.

Småtörel.
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Vybild mot söder.

Övrig fauna:
Fjärilar: slåttergräsfjäril.
Hopprätvingar: solgräshoppa, backgräshoppa, strandängsgräshoppa, slåttergräshoppa.

Föreslagna åtgärder
Höstslåtter samt bortförande av det slagna
materialet.

154 Borrebacken
Värdeklass: 1
Storlek: 0,7 ha
Ägare: annan
Biotoptyp: torräng

!

- stora floristiska
värden
- kllintsnyltrot
- ljungsnärja
- stor bockrot

Beskrivning av området

Klintsnyltrot i knopp.

Grusås med bronsåldersgrav. I området
har hittats bearbetad flinta som visar att
området en gång i tiden varit en boplats.
På backen finns en fin ängsflora med
bland annat riklig förekomst av klintsnyltrot. Tyvärr verkar området ha hävdats sämre under senare tid och floran har
kommit att trivialiserats med kraftig dominans av knylhavre.

Flora och fauna
Klintsnyltrot, blomma i närbild.

En av Malmös viktigaste botaniska lokaler.
Flora: bergmynta, blodrot, bockrot,
brudbröd, darrgräs, fyrkantig johannesört,
fältarv, fältmalört, fältvädd, gulmåra, harmynta, klintsnyltrot, ljungsnärja,

mandelblomma, nattglim, puktörne, rödklöver, sandårdra, smal käringtand, spjutsporre, stor blåklocka, stor bockrot, vårstarr, åkerkösa m.m.
Observationerna av ovanstående ligger
i flera fall 10-20 år tillbaka i tiden. Status
idag är inte helt känd. Dagens kraftiga
dominans av knylhavre eller andra orsaker
kan ha trängt undan vissa arter.
Faunan är dåligt känd, förutsättningar
finns för många insekter.

Föreslagna åtgärder
Årlig höstslåtter samt bortförande av slaget matreial är mycket viktigt.
Friläggande av grus på vissa ställen
skulle troligen vara gynnsamt för en del
arter.

Fältarv.

Knylhavre håller på att bli helt dominerande.

Vybild mot nordost.
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155 Ollebo, förvildad handelsträdgård
Värdeklass: 2
Storlek: 5,3 ha
Ägare: Malmö kommun
Biotoptyp: buskmark, ängsmark

!

- skogsknipprot
- krissla
- fyrkantig johannesört
- asp

Beskrivning av området

Skogsknipprot.

Skogsknipprot, närbild.

Mycket kvarstående träd och buskar från
tiden då området var handelsträdgård, bl.a.
apel, måbär, poppel och Salix. I områdets
västligaste del finns ett bestånd av asp.
Intill den längsta poppelraden, i norra
kanten, fanns ett stort bestånd (säkert
hundra ex) av skogsknipprot. Detta är
sannolikt den största koncentrationen av
denna orkidé i Malmö som bara är känd
från ytterligare några få lokaler i kommunen. Även fyrkantig johannesört, krissla,
spåtistel, rödtoppa och kungsmynta noterades.

Flora och fauna

Skogsknipprot, växtplats.

Vivel på rödkörvel.
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Iakttaget vid besök:
Flora: bergrör, blåeld, blåhallon, fyrkantig johannesört, gråbo, harklöver, humlelusern, hästhov, jordklöver, kanadabinka,
kanadensiskt gullris, krissla, krusskräppa,
kungsmynta, käringtand, mjölkört, palsternacka, praktkungsljus, revfingerört, rödklöver, rödkörvel, rödtoppa, röllika, skatnäva., skogsknipprot, smultron, spåtistel,
stånds, svartkämpar, svinmolke, taggsallat,
vildmorot, vitklöver, vit sötväppling, vägtistel, åkertistel, äkta johannesört, ängssyra.

Fåglar: ringduva, skata, blåmes.
Övrig fauna:
Fjärilar: slåttergräsfjäril, påfågelöga, puktörneblåvinge.
Hopprätvingar: mycket rikligt. Backgräshoppa, slåttergräshoppa, solgräshoppa och
strandängsgräshoppa.

Föreslagna åtgärder
Röjning av buskar om dessa börjar dominera, så att öppna ytor bevaras.
De öppna ytorna hålls öppna med
höstslåtter.
Speciell hänsyn tas till förekomsten av
skogsknipprot.

Vy över området.

Asp.

Vybild med rad av klotpil i vänstra kanten.

Kvarstående äppelträd.
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156 Gottorp, kalkmark under Yttre Ringvägen
Värdeklass: 2
Storlek: 1,1 ha
Ägare: Malmö kommun (delvis)
Biotoptyp: ruderatmark

!

- färgginst
- stäppsalvia
- gulvicker

Beskrivning av området

Stäppsalvia.

Ett litet område under Yttre Ringvägen
belagt med kalkgrus och vid besöket så
gott som helt utan vegetation. Endast
sparsamt med gräs, vägtistel och sötväppling. Ett par mindre planteringar med
ölandstok.
I slänterna mot Yttre Ringvägen noterades salvia, prästkrage och pimpinell.

Flora och fauna

Vit sötväppling.

Iakttaget vid besök:
Flora: färgginst, gräs, gulvicker, stäppsalvia, pimpinell, prästkrage, sötväppling,
vägtistel.
Färgginst och gulvicker är rariteter i regionen.

Färgginst.

Gulvicker.
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Vybild mot sydväst.

Fjärilar: puktörneblåvinge.

Föreslagna åtgärder
Ytterligare anläggning och sådd bör undvikas. Stor potential för spontan utveckling av intressant flora.
Så småningom bör markytan röras om,
t.ex. harvas, så att det kommer att finnas
blottat kalkgrus.

157 Gottorp, mindre damm
Värdeklass: 2
Storlek: 0,4 ha
Ägare: annan
Biotoptyp: damm

!

- potentiellt grodvatten
- smådopping

Beskrivning av området

Smultron i stenläggningen.

Anlagd damm, förmodligen för dagvattenuppsamling. Tyvärr är marken runt dammen belagd med sten vilket försvårar för
etablering av flora.

Föreslagna åtgärder
Borttagande av stenbeläggningen ger fuktmarksflora en chans att etablera sig.
Röjning av vass och kaveldun om dessa
breder ut sig för mycket.

Flora och fauna

Vassrugge.

Vass och bredkaveldun runt dammen.
I stenbeläggningen mycket sparsamt med
vegetation dock en del smultron och
mjölkört. Det växer även en del Salixbuskar längs stranden.
I dammen ätlig groda.
Smådopping har häckat i dammen vid
flera tillfällen.

Mjölkört.

Mjölkört i närbild.

Vybild mot norr.
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158 Limhamns kalkbrott
Värdeklass: 1
Storlek: 99 ha
Ägare: annan
Biotoptyp: öppen kalkmark, dammar

!

-

pilgrimsfalk
berguv
grönfläckig padda
kalkkrassing
kalkbräken
Phyllotreta procera

Beskrivning av området

Pilgrimsfalkens bohylla. Honan syns t.v.

Ruvande pilgrimsfalkshona.

F.d. kalkbrott där kalk bröts (1870-1974).
Om brottet förenklas till en rektangel är
måtten ca 1200 x 700 m. På de djupaste
ställena är brottet drygt 60 m. I västra
delen finns två djupare dammar och i östra
delen finns grundare vattensamlingar.
Ungefär mitt i brottet, en större fuktmark
som idag till stor del är bevuxen med vass.
Brottets kanter är mycket branta och det
sker en ständig erosion.
De bara kalkytorna ger förutsättningar
för speciella växter som t.ex kalkkrassing
och kalkbräken.
Vatten pumpas ständigt ur brottet och
leds via bäcken genom Hammars park ut
i havet.
Området är ett Natura 2000 område.

Flora och fauna

Kalkkrassing.

Ung grönfläckig padda.
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Den speciella miljön för med sig en speciell flora och fauna.
Floran är inte så artrik men å andra
sidan finns rariteter som de ovan nämnda
kalkkrassing och kalkbräken. Gulreseda
och färgreseda är också vanliga.
Fågelfaunan har med tiden blivit allt
intressantare. 2003 häckade pilgimsfalken
för första gången i brottet, dock blev det
ingen unge förrän året därpå då en ungfågel kom på vingarna.

Paret vistas fortfarande (2009) i området
men ev häckning är inte känd sedan den
lyckade häckningen 2004. På våren 2009
utökades fågelfaunan sensationellt av ett
berguvspar, någon häckning är dock ännu
inte känd.
Övriga intressanta fågelarter är korp,
svart rödstjärt, hussvala, backsvala, brun
kärrhök och gråhäger.
I brottet finns landets sannolikt största
population av grönfläckig padda. Populationen är stabil men hot finns i form av
exploatering, predatorer och förändrat
vattenstånd.
Insektsfaunan är dåligt känd. Observationer tyder på att den sällsynta grönfläckiga vitfjärilen åtminstone vissa år reproducerar sig i brottet.
Vid en skalbaggsinventering 2008 upptäcktes den för landet nya arten Phyllotreta procera, en sorts resedajordloppa.

Föreslagna åtgärder
Undvika all form av störning allt för nära
brottet, i synnerhet i närheten av falkarnas
häckningsplats.
Röjning av buskar om dessa börjar dominera, så att öppna ytor bevaras.
Fortsatt reglering av vattenståndet.

Vy från öster med den grönfläckiga paddans lekvatten i förgrunden.

Vybild från väster med Limhamns kyrka i bakgrunden.

Mossbelupen brant.
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159 Limhamn, Cementa
Värdeklass: 2
Storlek: 2,1 ha
Ägare: annan
Biotoptyp: ruderatmark

!

- fin ruderatmark

Beskrivning av området

Revfingerört.

Smultron.

Ett gammalt spårområde på Cementas
industriområde. Marken är grusig och har
inte utsatts för gödning. Viss röjning men
kanske framförallt slitage har gjort att
gräs- eller buskvegetation inte fått möjlighet att utvecklas. I stället har ruderatmarken fritt fått utvecklas till en biotoptyp
som idag snarare kan betecknas som torräng.
Intill finns ett liknande område som
fått utvecklas till viss förbuskning. Detta
område var vid besökstillfället stängslat
och omöjligt att komma till. Sannolikt
finns här höga naturvärden.

Flora och fauna

Femfingerört.

Gulreseda.
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Iakttaget vid besök:
Flora: bitterkrassing, besksöta, blåeld, femfingerört, färgreseda, gulreseda,
gråbinka, gråbo, gråfibbla, gul fetknopp,
humlelusern, jordklöver, kanadensiskt
gullris, krissla, krusskräppa, trådklöver,
kungsljus, käringtand, mjölkört, palsternacka, pepparrot, puktörne, renfana, revfingerört, rödklöver, röllika, skogsklematis,
smultron, smörblomma, svartkämpar,
sötväppling, taklosta, vildmorot, vägtistel,
åkervinda, äkta johannesört, ängssyra.

I kanten diverse träd och buskar bl.a.
rönn, tysklönn och valnöt.
Fåglar: ringduva, bofink, grönfink.
Övrig fauna:
Fjärilar: kamgräsfjäril, puktörneblåvinge,
gulbrokigt slåtterfly.
Hopprätvingar: strandängsgräshoppa.

Föreslagna åtgärder
Omrörning av marken t.ex. genom harvning med 2-3 års mellanrum.
Införlivning av det intilliggande förbuskade området.

Vy mot söder.

Vybild mot norr.

Gränsen mot väster.
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160 Limhamn, Ön
Värdeklass: 1
Storlek: 9 ha
Ägare: Malmö kommun
Biotoptyp: ruderat-/ängsmark

!

- mindre blåvinge
- sexfläckig bastardsvärmare
- sandsenap
- gulreseda
- ängspiplärka

Beskrivning av området

Gulreseda, frukter.

Morotsmott.

Smultron.

Utfyllnadsområde, uppbyggt av kalkhaltigt, stenigt material. På det kvarvarande
icke bebyggda området i norr har utvecklats en mycket intressant torrmarks- och
ruderatflora. Förhållandena påminner om
de som finns vid Lernacken samt som
vissa delar av Klagshamnsudden innan
denna började växa igen.
Ytan är till stora delar beväxt men ännu
finns en del ytor med kalkstensskravel.
De innersta (södra) ytorna har börjat exploateras medan det norr om den asfaltväg som löper i öst-västlig riktning finns
mycket värdefull alvarliknande torrängsmark.
Antalet växtarter är stort men också
insektsrikedomen är stor.
Ett unikt område.
Området är planerat att bebyggas ytterligare. Då kommer de biologiska värdena
till största delen att förstöras.

Flora och fauna
I området växer extremt mycket av både
färg- och gulreseda. Spåtistel, puktörne,
käringtand, getväppling med flera ängsruderatmarksväxter är vanliga. Sandsenap
fanns i ett par exemplar i södra delarna,
vanligare var mursenap. Även ett bestånd
krissla.

Ängspiplärka, bo.
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Vidare iakttagelser vid besök :
Flora: bergrör, bitterkrassing, björk,
björnbär, blåhallon, blålusern, cikoria,
ekorrkorn, getväppling, gråbo, gul sötväppling, gullusern, gulmåra, baldersbrå,
hallon, hamnsenap, havtorn, hästhov,
kornvallmo, kråkvicker, kålmolke, korsört,
mjölkört, morot, penningört, prästkrage,
renfana, revfingerört, krusskräppa, krustistel, oxel, rosor (ej best.), rödklint, rödklöver, smultron, småborre, smällglim, stånds,
svartkämpar, såpnejlika, sälg, taggsallat,
vildpalsternacka, vit sötväppling, väddklint, åkertistel, äkta johannesört, äkta
fläder, ängshaverrot.
Fåglar: skata, hussvala (stor koloni på
höghusen, Malmös största ?), ladusvala,
ängspiplärka (bofynd), tornseglare, törnsångare, gråsparv, hämpling.
Fjärilar: mindre tåtelsmygare, slåttergräsfjäril, kamgräsfjäril, mindre guldvinge,
mindre blåvinge, puktörneblåvinge, sexfläckig bastardsvärmare, morotsmott.

Föreslagna åtgärder
Vid behov röja buskar.
Röra om markens ytskikt vart 4:e år.
Liksom vid eventuell bebyggelse av
andra naturområden bör så mycket som
möjligt av den unika naturen sparas och
kompenseras.

Vybild mot norr.

Färgreseda och blåeld.

Ruderatmark norr om bebyggelsen.
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161 Ribersborg
Värdeklass: 2
Storlek: 122 ha
Ägare: Malmö kommun
Biotoptyp: klitter, gräsmattor, dammar

!

- dynstrand

Den tidigare långgrunda stranden vid Ribersborg förändrades då man anlade järnvägen mellan Malmö och Limhamn.
Innanför järnvägen bildades då gölar som
så småningom blev de s.k. Öresundsdammarna när Öresundsparken anlades
1924.
Erosionen på sandstranden är stark och
ny sand måste hela tiden tillföras.

Mellan gräsmattorna och klitterna finns en
sträng ängsmark, dock hårt sliten.
På skyddade ställen vid stranden växer en
del mållor.
I dammarna finns en del fåglar. Gråhakedopping har häckat. På senare år har
dominansen av grågås och vitkindad gås
blivit alltmer påtaglig.
Buskagen runt dammarna utgör viktig
rastplats för flyttande småfåglar.

Flora och fauna

Föreslagna åtgärder

Beskrivning av området

Marviol.

Klibbkorsört.

Sandstranden utsätts för kraftigt slitage av
badande, kvar finns en viss naturlig strandvegetation som t.ex. strandråg och marviol. Större delen av området utgörs annars
av biologiskt ointressanta gräsmattor.

Klitter med strandråg.

Tång spolas ofta upp längs stränderna.
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Hårt sliten ängsmark.

I västra delen finns stora ytor som är relativt dåligt utnyttjade för rekreation.
Här skulle naturfrämjande åtgärder
kunna göras, t.ex. kan man skapa ängsmarker eller anlägga dammar för groddjur.

162 Kungsparken, Slottsparken, gamla kyrkogården
Värdeklass: P
Storlek: 54 ha
Ägare: Malmö kommun
Biotoptyp: park

!

- parkarvmal
- rotsopp
- gamla träd

År 1872 invigdes Kungsparken, som är
Malmös äldsta park. Ett par decennier
senare anlades Slottsparken.
Parkerna består idag av klippta gräsmattor och träd. I Slottsparken finns också
ett par dammar som frekventeras av mer
eller mindre tama gäss och änder.
Det biologiska värdet i parkerna är huvudsakligen trädbeståndet.

fjärilen parkarvmal, Caryocolum proxima.
Arten är funnen på ytterligare ett par ställen i Skåne men är fortfarande en stor
raritet. Larven lever på våtarv.
Tidvis finns det en del rastande fåglar i
parken.
Parkerna utgör även växtplats för en
del sällsynta svampatr bl.a. den rödlistade
rotsoppen. Även en del sällsynta lavar är
noterade

Flora och fauna

Föreslagna åtgärder

Beskrivning av området

Gammal flikbladig bok i Kungsparken.

Flikbladig bok.

Floran i parkerna är torftig och parkerna
är för välskötta för att kunna hysa ett intressantare insektsliv.
På 1990-talet hittades i dock Slottsparken för första gången i Sverige

Omvandla vissa gräsmatteytor till ängsmark.
Värna de äldre träden.

Lindallé mellan Slotts- och Kungsparken.

Svarttallar i Slottsparken.

Stora dammen i Slottsparken..
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163 Sibbarp norr
Värdeklass: 1
Storlek: 2,3 ha
Ägare: Malmö kommun
Biotoptyp: strandäng

!

- enda strandängspartiet av denna typ
i Malmö
- pimpinell
- sexfläckig bastardsvärmare

Beskrivning av området

Sexfläckig bastardsvärmare.

Pimpinell.

En relativt opåverkad, naturlig strandremsa. En stig löper parallellt med kustlinjen.
Väster om stigen finns strandvegetation,
öster om densamma är marken mer att
betrakta som vanlig ängsmark.
Strandvegetationen domineras av mållor (ej artbestämda, sannolikt mest strandmålla) och bitterkrassing. Här finns också
typiska strandväxter som strandråg, havssäv, marviol (små bestånd), samt saltarv.
Längs stranden uppehåller sig den del
fåglar bl.a. fisktärna, skrattmås, strandskata
och ejder noterades.
Vid andra tider när inte så många människor rör sig i området frekventeras det
av rastande vadare.

Flora och fauna

Gulmåra.

Åkervinda.
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Iakttaget vid besök:
Flora. bitterkrassing, bladvass, blålusern,
cikoria, gråbo, gullusern, gulmåra, havssäv,
höskallra, krusskräppa, käringtand, kålmolke, marviol, naverlönn, oxel, pepparrot, pimpinell (ett bestånd), revfingerört,
renfana, rödklint, röllika, saltarv, strandråg,
taggsallat, ullig kardborre, vildmorot, vildpalsternacka, vit sötväppling, åkermolke,
åkertistel.

Fåglar: gräsand (med ungar), ejder (med
ungar), knölsvan, grågås, strandskata,
skrattmås, fisktärna, ringduva, kaja, koltrast, sädesärla, törnsångare, gransångare.
Fjärilar: slåttergräsfjäril, luktgräsfjäril,
rovfjäril, puktörneblåvinge och sexfläckig
bastardsvärmare, litet lundfly (larver på
åkermolke).

Föreslagna åtgärder
Höstslåtter av ängsmarken.

Vy mot norr.

Bitterkrassing.

Vy mot söder.

Bestånd av cikoria.
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164 Sibbarp söder
Värdeklass: 2
Storlek: 57 ha
Ägare: Malmö kommun
Biotoptyp: gräsmattor, badstrand

!

- odört
- smultronklöver
- stor potential till
ökad biologisk
mångfald

Beskrivning av området

Odört.

Färgreseda.

Knölsyska.

Foto: B. Örneberg

Området består till allra största delen av
hårt klippta gräsmattor. På gräsmattorna
finns små trädgrupper samt en del solitära
träd, till stor del oxel men även andra trädslag. Längs strandlinjen finns fortfarande
en rad stora almar, flera med angrepp av
almsjuka.
Strandlinjen är till största delen belagd
med stora stenar och floran trivial utom
den allra sydligaste delen samt barnvikens
norra strand.
Området är flitigt använt som sol- och
badområde och därmed ett viktigt rekreationsområde för Malmöborna.
Dock skulle de stora gräsmatteytorna till stora delar kunna minskas och
omställas till ängsmark som kunde bli
biologiskt intressant då marken är sandig
och mager.
Buskagen i söder är viktiga rastplatser
för flyttande småfåglar.

Flora och fauna
I norr trivialt, vid den sydligaste delen,
norr om ”fortet” noterades strandråg,
strandmalört och smultronklöver.
Norr om barnvikens mynning några
plantor odört samt längs norra stranden
en del rörsvingel (värdväxt för vitt stråfly),
samt färgreseda.

Smultronklöver.
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Iakttaget vid besök:
Flora: baldersbrå, besksöta, bitterkrassing,
björnbär, blåeld, blålusern, brännässla,
gråbo, havssäv, hamnsenap, havtorn,
hårkörvel, kanadabinka, knölsyska, kornvallmo, krusskräppa, käringtand, nejlikrot,
renfana, rosendunört, rödklint, röllika,
skatnäva, skogsklematis, snårvinda, stormåra, sträv kardvädd, stånds, svartkämpar,
taggsallat, vildmorot, vildpalsternacka,
väddklint, vägtistel, åkermolke, åkervinda,
ängshaverrot.
Fåglar: sothöna, grågås, kaja, sädesärla,
rörsångare.
Fjärilar: slåttergäsfjäril, rovfjäril, almsnabbvinge, sexfläckig bastardsvärmare
(enstaka).

Föreslagna åtgärder
De biologiska värdena skulle kunna bli
avsevärt högre om en del gräsmatteytor
omställdes till ängsmark. Jordmånen (sandig) verkar lämplig. Gångar kan klippas i
ängsytorna.

Vy mot sydväst.

Barnviken.

Stora gräsmatteytor där vissa ytor skulle kunna omställas till ängsmark.

Sötväppling.
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165 Lernacken
Värdeklass: 1
Storlek: 76 ha
Ägare: Malmö kommun
Biotoptyp: ängsmark, buskmark, dammar

!

-

fältvädd
mindre blåvinge
grönfläckig padda
unik kalkmark
sexfläckig bastardsvärmare

Beskrivning av området

Gulreseda.

Marktäckande förekomst av getväppling.

Hela området utgörs av kalkhaltigt utfyllnadsmaterial och är delvis planterat med
träd och buskar.
Norra delarna är igenväxande med
hagtorn, sedan blir området successivt
mer och mer öppet ju längre söderut man
kommer. Vissa partier är vegetationsfattiga
och det kalkhaltiga utfyllnadsmaterialet
kommer här i dagen. Här finns förutsättningar för att intressanta kalkkrävande
växter kan etablera sig här. Ett hot mot
floran är utbredningen av knylhavre och
havtorn som skett under senare år.
Området är synnerligen intressant ur
entomologisk synvinkel, samt som rastplats för flyttfåglar.
Även inplanteringsförsök av grönfläckig padda har delvis slagit väl ut och nya
dammar till dessa vore önskvärda.

Flora och fauna
Havtornet breder ut sig.

Bar kalkmark med gulreseda.
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Iakttaget vid besök:
Flora: bergrör, björnbär, bladvass, blåeld, blålusern, bredkaveldun, brännässla,
cikoria, druvfläder, ekorrkorn, färgkulla,
färgreseda, fältvädd (mycket riklig söder om bron, troligen insådd), gråbo, gul
sötväppling, gulmåra, hagtorn, hästhov,
knylhavre, krusskräppa, kungsljus, liten
blåklocka, mörkt kungsljus, piggtistel, pimpinell, praktkungsljus, puktörne,

revfingerört, rödklint, röllika, sträv kardvädd, stånds, vildmorot, vildpalsternacka,
vit sötväppling, väddklint, vägtistel, åkertistel, åkervinda, äkta fläder, äkta johannesört.
Fjärilar: två rödlistade fjärilsarter hittades: mindre blåvinge och sexfläckig bastardsvärmare. Den senare oerhört talrik.
Dessutom den än så länge mycket sällsynta ockralövmätaren.
Fjärilar(övriga): luktgräsfjäril, slåttergräsfjäril, puktörneblåvinge, påfågelöga, sälgskimmerfjäril (överflygande), morotsmott.
Fåglar: sånglärka, ängspiplärka, grönfink, ladusvala, hussvala (häckar på bron).
Lernacken är en viktig rastlokal för flyttande fåglar.
Övriga djur: hare

Föreslagna åtgärder
Den tilltagande förbuskningen av i synnerhet havtorn måste bekämpas. Risken
är annars stor att de öppna ytorna inom
några få år utgörs av hag- och havtornsbuskage. Stora biologiska värden skulle då
förspillas.
De öppna ytorna skulle kunna ökas
genom att ta bort buskage som planterats
på de inre delarna.
Ängsmarkerna på toppen av Lernacken
bör endast klippas på senhösten.

Vybild mot sydväst

Massförekomst av fältvädd.

Kokonger av sexfläckig bastardsvärmare på grässtrån.
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166 Limhamns skjutbana
Värdeklass: 1
Storlek: 12 ha
Ägare: annan
Biotoptyp: frisk-fuktig ängsmark

!

-

ängsskära
bockrot
luddstarr
silverblåvinge
kärrgräshoppa

Beskrivning av området

Ängsskära i närbild.

Bestånd av ängsskära.

Ett område som är omgärdat av vallar
beläget mellan Öresundsbrons betalstation
och Bunkeflostrand.
Området har sedan början av 1900-talet
använts som skjutbana och kan idag biologiskt karakteriseras som ängsmark. Tidigare gick strandlinjen ungefär där skjutvallarna idag är belägna. Sannolikt har ängarna
hävdats under en mycket lång tid och tack
vare skytteklubbens skötsel genom slåtter
har de biologiska värdena bevarats.
I området finns två skjutbanor som löper i öst-västlig riktning. Varje skjutbana är
med vallar uppdelad i tre områden.
Trots närheten till Yttre Ringvägen och
Öresundsbron är området en riktig oas.

Flora och fauna

Kärrgräshoppa.

Äggläggande hona av silverblåvinge.
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De hävdade ängarna är unika i Malmöregionen. Biotopen kan närmast beskrivas
som fuktig till frisk ängsmark. Typiska
ängsväxter som växer här är liten blåklocka, bockrot, humleblomster m.m.
Intressantaste partiet utgör den västra
tredjedelen av den södra skjutbanan. Här
växer ett mycket stort bestånd av ängsskära som i övrigt nästan är försvunnen från
regionen och hotad i landet. Den sällsynta
luddstarren finns också här.

Insektsfaunan är dåligt känd men är sannolikt rik.
Fjärilar: silverblåvingen har här sin sista
kända population i Malmö och även den
rödlistade mindre blåvingen finns här.
Hopprätvingar: rikedomen är påtaglig
bl.a. förekommer kärrgräshoppa.
Fåglar. fågelfaunan är inte inventerad
men rimligen borde sångare och andra
mindre tättingar trivas i den skyddade och
födorika miljön.

Föreslagna åtgärder
Bebyggelse av området är delvis planerad.
Det är viktigt att så mycket hänsyn som
möjligt tas till de biologiska värdena.
Ängsmarkerna måste hävdas om mångfalden skall behållas.

Vy mot öster från Lernacken.

Vallen mot Lernacken.

Väg mellan skjutbanorna, i bakgrunden Lernacken.
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167 Hammars Park
Värdeklass: P
Storlek: 11 ha
Ägare: annan (huvudsakligen)
Biotoptyp: park

!

- fladdermöss
- dubbeltrast
- stenknäck

Beskrivning av området

Dubbeltrast.

Stenknäck.

Foto: Jan Elmelid

Foto: Jan Elmelid
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Flora och fauna
Floran i parken får betraktas som relativt
trivial men på ängarna i öster växer bl.a.
prästkrage, rödklint, käringtand m.m.
Fågelfaunan i parken är desto intressantare. Förutom de vanligaste parkfåglarna
häckar dubbeltrast (enda kända häckplatsen i Malmö), steglits, nötväcka, rödstjärt,
härmsångare, gärdsmyg och stenknäck.
Regelbundna rastare är strömstare, svartvit
och grå flugsnappare, trädkrypare, kungsfågel, grönsångare m.fl. Tillfälligtvis har
observerats kungsfiskare, mindre hackspett, brandkronad kungsfågel, göktyta
och halsbandsflugsnappare.

Rödklint.

Ringtrast.

Hammars park är en av Malmös mest
”skoglika” parker. Den östra delen av parken har fått utvecklas relativt fritt och har
idag ett mycket varierat bestånd av träd
och buskar. Här finns också öppna gräsytor som sköts som ängsmark.
Västra delen sköts mer traditionellt och
består av en mycket stor gräsmatta kantad
av träd och buskar.
Genom parken rinner en liten bäck
som avvattnar Limhamns kalkbrott. Tidvis
är vattenflödet i bäcken forsande.

Foto: Jan Elmelid

Koloniområdet som tidigare låg söder om
parken utgjorde ett viktigt föosöksområde
för fåglar, det återstår att se hur nybyggnationen kommer att påverka fågelfaunan.
Vid inventeringar 2008 noterades inte
mindre än 8 arter fladdermöss i parken.
Bl.a. första fyndet i kommunen av Leislers fladdermus. Att spara gamla träd och
sätta upp holkar skulle underlätta för dessa
bevingade däggdjur.
Övrig fauna är dåligt undersökt.

Föreslagna åtgärder
Låta skogskaraktären vara kvar i parkens
östra del genom att tillåta mer eller mindre
fri utveckling. Framförallt låta äldre träd
finnas kvar.
Sätta upp fladdermusholkar samt ytterligare fågelholkar.
Även ett s.k. bathouse, ett dagtillhåll för
fladdermöss, vore lämpligt att uppföra i
parken.

Ängsparti i östra delen.

Klippt gräsmatta i västra delen.

Bäcken genom parken.
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168 Bunkeflo strandängar
Värdeklass: 1
Storlek: 184 ha
Ägare: annan
Biotoptyp: strandäng

!

- vitt stråfly
- dansk iris
- strandängsflora

Beskrivning av området

Dansk iris (blå svärdslilja).

Vitt stråfly.

Strandängarna som utgör Malmös första
kommunala naturreservat sträcker sig från
Lernacken i norr till Klagshamnsudden i
söder.
Fauna och flora på dessa strandängar är
mycket speciella framförallt beroende på
saltpåverkan från det havsvatten som ofta
övervämmar dem men även att de p.g.a.
sin öppenhet är utsatta för kraftig vindpåverkan.
På strandängarna har under århundraden slåtter och bete bedrivits. Bete bedrivs
fortfarande med varierande intensitet av
hästar, nötkreatur och får. Utan bete skulle
den typiska floran snabbt förändras samtidigt som ett alltför intensivt bete kan
medföra en utarmning av den biologiska
mångfalden.

Flora och fauna
Strandkvanne.

Smultronklöver.
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Floran på denna typ av strandängar är
speciell, nämnas kan glasört, revigt saltgräs, salttåg, skörbjuggsört, strandmalört,
strandaster, smultornklöver m.fl.
Speciella floristiska pärlor utgör dansk
iris, dikesskräppa och strandrödtoppa.
En annan viktig växt är rörsvingel som är
värdväxt åt fjärilen vitt stråfly som här har
en av sina viktigaste svenska förekomster.

Insektsfaunan i övrigt är ganska dåligt
känd men sannolikt finns många intressanta arter att uppräcka.
Häckfågelfaunan är dessvärre ganska
utarmad men forfarande finns bl.a. rödbena, tofsvipa, större strandpipare, gulärla
ängspiplärka och sannolikt gök. Den senare är mycket fåtalig i Malmö. Förhoppningsvis kan ändrad skötsel av vissa delar
öka attraktiviteten för häckande vadarfåglar.

Föreslagna åtgärder
Strandängarna utgör som tidigare nämnts
ett alldeles nybildat naturreservat.
Därför finns skötselplaner utarbetade för
området.
Tanken bakom dessa är att området
skall utgöra en mosaik av olika småbiotoper så att förutsättningarna för en ökad
biologisk mångfald optimeras. Givetvis
också att de speciella arterna skall värnas.
Samtidigt skall tillgängligheten för naturintresserade människor ökas genom
anläggande av bl.a parkeringar, stigar och
fågeltorn.

Södra delen av strandängarna.

Nordligaste delen av strandängarna med Lernacken i bakgrunden.

Rörsvingel, värdväxt åt vitt stråfly.
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169 Klagshamns udde
Värdeklass: 1
Storlek: 160 ha
Ägare: Malmö kommun
Biotoptyp: ängsmark, skog, dammar, buskmark, ruderatmark

!

-

ängsskära
ängsvädd
luddstarr
hedblomster
gråsvingelminerarmal
vitt stråfly
grönfläckig padda

Beskrivning av området

Nästrot, nyinvandrad orkidé.

Sälgskimmerfjäril.

Darrgräs.

Klagshamnsudden, är ca 2 km lång, har
uppkommit genom utfyllnad kring den pir
som anlades i slutet på 1800-talet i samband med kalkbrytning. Kalken bröts i två
dagbrott som idag är vattenfyllda. Dessutom finns en större bågformad damm,
kallad Lertagsdammen, väster om fabriken där det tagits lera.
De från början öppna kalkhaltiga områdena har successivt förändrats, huvudsakligen på ett naturligt sätt. Stora delar är
idag helt igenvuxna huvudsakligen av sälg
och hagtorn. På de inre delarna har träd
planterats och här finns idag uppvuxen
skog. I anslutning till Lertagsdammen
finns ett ganska stort sandområde som
idag används av ryttarföreningen. Här
finns en jätteförekomst av hedblomster.
Norr om fabriken på andra sidan genomfartsvägen finns ett fuktängsparti som
utgörs av den ursprungliga strandlinjen.
Detta område är mycket artrikt men håller på att växa igen av bladvass och Salixbuskar.
Området är så unikt att den bör skyddas från all typ av större exploatering.

Flora och fauna
Vitt stråfly.
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Floran och faunan på udden är både rik
och speciell. Såväl floran som insekts- och
fågelfaunan är väl studerade.

Igenväxningen med sälg och hagtorn har
huvudsakligen varit negativ, flera arter
har minskat eller försvunnit. Sannolikt är
klintsnyltrot, praktnejlika, gråsvingelminerarmal, svartklintblomvecklare med flera
arter borta. Men tillkomit har den stora
och vackra fjärilen sälgskimmerfjäril samt
orchidén nästrot. Dessa trivs i markerna
där sälgen etablerat sig.
Den mycket rara grönfläckiga paddan
finns kvar på udden och nya dammar och
utplantering av unga djur har gjorts.
Udden utgör en viktig rastplats för
fåglar, även många arter häckar på udden.
Många tillfälliga rariteter har siktats.
På udden finns också gott om fladdermöss.

Föreslagna åtgärder
De öppna marker som vuxit igen med
hagtorn bör röjas för att gynna framförallt
floran och insekterna. Två områden röjdes
hösten 2008 men fortfarande finns flera
områden med akut behov av röjning för
att de stora värdena inte skall gå förlorade.
Fler groddammar kan grävas till framförallt grönfläckig padda.
Skogen på inre delen av udden kan med
fördel sparas och få utvecklas fritt.

Igenväxande ängsmark, en vanlig syn på udden.

Sandmark vid Lertagsdammen med riklig förekomst av hedblomster.

Nyröjd mark söder om reningsverket.
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170 Sjötorps ängar
Värdeklass: 1
Storlek: 116 ha
Ägare: annan, delvis Malmö kommun
Biotoptyp: betad strandäng

!

- sydlig kärrsnäppa
- vadarfåglar
- rotstreckat stråfly

Beskrivning av området

Kärrsnäppa.

Foto: Jan Elmelid

Glasört.

Strandängar som idag betas av nötkreatur.
Bete krävs för att vidmakthålla den speciella miljö som dessa strandängar utgör. I
norra delen röjdes och betades för en del
år sedan all vass bort. Här finns idag ingen
högre vegetation i vattenlinjen. I de södra
delarna finns ett brett vassbälte kvar till
fromma för flera fågel- och insektsarter.
I södra delen finns den s.k. Pile ringvall
som är en äldre försvarsanläggning troligen från vikingatid.
I området ingår också ön Dynan som
ligger väster om ängarna, tidigare en plats
för många häckande mås- och vadarfåglar.
Numera inte så attraktiv för dessa sannolikt p.g.a. för hög vegetation och i viss mån
störningar av ryttare.

Flora och fauna
Floran är den för naturtypen typiska med
dominans av salttåg, rödsvingel och närmast vattnet glasört. Inslag finns också av
bl.a. strandmalört, strandmålla, blåmålla,
strandskräppa, bitterkrassing m.m.
Tanken bakom den betesdominerade
skötseln är att försöka gynna den sydliga
kärrsnäppan. Denna ras av kärrsnäppan
befinner sig på utrotningens brant, men
finns än så länge fortfarande kvar med
något par på Sjötorps ängar.

Strandskräppa.

Gulärla.
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Foto: Jan Elmelid

Området är också mycket viktigt för häckande, rastande och övervintrande fåglar,
framförallt änder och vadare.
Den sällsynta växten pipstäkra är noterad från området vid Pile ringvall men är
sannolikt försvunnen.
I vassarna finns skäggmes, vattenrall,
rörsångare m.fl. fåglar samt bl.a. det sällsynta nattflyet rotstreckat stråfly.

Föreslagna åtgärder
Området bör även fortsättningsvis betas
framförallt för att gynna vadarfåglar.
Dock bör inte skötseln vara alltför
enformig. Sålunda bör områden med
rörsvingel tillåtas att finnas kvar då detta
gräs är värdväxt för den mycket sällsynta
fjärilen vitt stråfly. Vidare bör vasspartier
sparas då dessa hyser en betydande biologisk mångfald. Alltför ensartad skötsel kan
annars leda till försämrade förhållanden
för många arter.
Området lämpar sig också väl till att anlägga fortplantningsvatten för grönfläckig
padda.
Området är ofta besökt av lokala fågelskådare. För att minska störningen på ängarna kan en stig anläggas längs Tygelsjöbäcken samt ev. ett mindre fågeltorn vid
dess mynning. Det är viktigt att det hålls
koll på det djur- och växt liv som finns.

Norra delen av området med Klagshamn i bakgrunden.

Den yttre delen av ängarna lyser röd av glasört.

Tygelsjöbäcken skär igenom ängarna.
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171 Kvissle, damm 3 sydväst
Värdeklass: 2
Storlek: 1,5 ha
Ägare: annan
Biotoptyp: damm

!

- åkergroda
- vanlig groda

Beskrivning av området
Denna damm har inte funnits med i tidigare naturvårdsprogram och ej heller
besökts vid de senaste årens naturvårdsbedömningar.
Vid en grodinventering som genomfördes sommaren 2009 visade den sig hysa
reproducerande populationer av såväl
åkergroda som vanlig groda.

Flora och fauna
Reproducerande populationer av åkergroda och vanlig groda.

Föreslagna åtgärder
Vid behov röja vass och kaveldun i dammen så att den inte växer igen.
Vid behov röja bort högre vegetation
åtminstone längs södra halvan av dammen.
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172 Minnesdals gård, damm
Värdeklass: 2
Storlek: 0,9 ha
Ägare: Malmö kommun
Biotoptyp: damm

!

- åkergroda
- vanlig groda

Beskrivning av området
Denna damm har inte funnits med i tidigare naturvårdsprogram och ej heller
besökts vid de senaste årens naturvärdesbedömningar. Vid en grodinventering som
genomfördes sommaren 2009 visade den
sig hysa reproducerande populationer av
såväl åkergroda som vanlig groda.

Flora och fauna
Reproducerande populationer av åkergroda och vanlig groda.

Föreslagna åtgärder
Vid behov röja vass och kaveldun i dammen så att den inte växer igen.
Vid behov röja bort högre vegetation
åtminstone längs södra halvan av dammen.
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