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Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849):
Restaureringsplan för Natura 2000-området
Lyngby, SE0420234 i Kristianstad kommun
Restaureringsplan inom Life+-projektet Sand Life för område Lyngby.
Bilaga: Karta med restaureringsområden
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Restaureringsplanen beskriver vad som ska göras i Natura 2000-området för att nå de mål som är
uppsatta inom Life + projektet Sand Life samt en plan för fortsatt skötsel av området efter projektets
slut.
1. SYFTE
Att restaurera de naturtyper inom området som ingår i EU:s nätverk av skyddsvärda områden, Natura
2000 i den mån det behövs för att de ska ha ett gynnsamt tillstånd.
Syftet ska nås med hjälp av:
• naturvårdsbränning
• grävning och schaktning
• slåtter
2. BESKRIVNING
2.1 Uppgifter om området
Natura 2000-område
Totalareal
Restaureringsareal:

SE0420234
4,7 ha
1,6 ha ( i ansökan 2,5 ha)

Län:
Kommun:
Förvaltare:

Skåne
Kristianstad
Kristianstads kommun

Tabell 1: Naturtyper som förväntas ha gynnsam beverandestatus efter restaurerings- och
skötselåtgärder.
Kod
6120
6210
6270

Natura 2000-habitat
* Sandstäpp
Kalkgräsmarker nedanför trädgränsen
*Artrika silikatgräsmarker nedanför
trädgränsen
Potential habitat area
Totalt

Direkt (ha)
0,7
0,1
0,1
0,7
1,6 hektar
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2.2 Allmän beskrivning av området
Natura 2000-området Lyngby är 700 m långt och ca 80 m brett och utgör en del av den nedlagda
järnvägssträckan från Everöd som ligger direkt söder om området till Gärds Köpinge i nordost. På
platsen leder den gamla järnvägsbanken genom en tallskog som enligt gamla kartor (Buhrmans
skånekarta 1684 och Skånska rekognosceringskartan 1812) kan ha kontinuitet åtminstone från slutet av
1600-talet fram till idag. Det var för att skydda skogen mot brand som man anlade och höll öppet en
skyddszon på 20 meters bredd på vardera sidan av järnvägen. Denna öppna zon syns tydligt på flygfotot
från 1940-talet nedan.
Järnvägen lades ner 1947 och sedan dess har området ändå varit öppet. Idag leder en anlagd cykelbana
där järnvägsspåren låg förr.
Tallskogen norr om Evereöd ligger omgiven av ett öppet odlingslandskap på sand- och kritavlagringar i
de nordöstra delarna av Kristianstadsslätten. Sandmarkerna har en lång historia av öppenhet där bete och
odling pågått sedan förhistorisk tid. I de kalkrika, torra och magra sandområdena finns en mycket
speciell flora och fauna. Intrikata samband mellan insekter och deras värdväxter har utvecklats under
lång tid och i de riktigt kalkrika markerna förekommer den exklusiva naturtypen sandstäpp med sina lika
ovanliga karaktärsarter.
Norr om Lyngbyvägen som korsar området finns de mest värdefulla delarna (delområde 1) med en väl
utbildad sandstäpp och karaktärsväxter som sandnejlika, tofsäxing, klibbveronika och grådådra. Även i
insektsfaunan finns flera rödlistade arter, inte minst bland fjärilarna. Svartfläckig blåvinge,
väpplingblåvinge, klubbsprötad bastardsvärmare och hedpärlemorfjäril några exempel. Längst i söder
finns en yta (delområde 2) med en något mindre kalkrik sandmark men med förekomst av sandvedel.
Antalet plantor av sandvedel har dock minskat under senare år på grund av igenväxning.
De öppna markerna i området i övrigt är något frodigare och fuktigare. Potentialen att utveckla höga
sandmarksvärden genom restaurering är tveksam. I delar av detta område pågår en kraftig igenväxning
med hassel.
Inom Natura 2000 området söder om Lyngbyvägen ingår två hektar fullvuxen tallskog.
3. RESTAURERINGSÅTGÄRDER
3.1 Övergripande beskrivning
Restaurerings- och skötselåtgärderna planeras inom två delområden i områdets respektive södra och
norra delar. Målsättningen är att skapa en större andel bar och kalkhaltig och att få bort dött gräs och
förna i övriga öppna ytor.
Det finns inga kända fornlämningar i området.
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3.2 Restaureringsområden med mål och åtgärder
Delområde
1
2

Areal
(ha)
0,9
0,7
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Delområde 1
Beskrivning:
Området är helt öppet och utan igenväxande buskage. Gräsvegetationen är till ca 50% av ytan tät med
ett gammal gräsförna. I den västra delen finns en yta på 270 m2 som behandlades med avbaning av
matjord och gräsförna 2006 för att få fram kalhaltig sand i ytan. I denna har en sandstäppvegetation med
tofsäxing och sandnejlika etablerat sig. Ytan är efter 8 år fortfarande stabilt öppen och sandig.

Yta som avbanades från matjord och gräsfilt 2008 och som fortfarande är naturligt öppen.
Restaureringsmål:
Området har en mosaik av ytor med bar sand och ytor med sandstäpp och gräsmarksvegetation utan
ansamling av dött gräs och gräsförna.
Åtgärder delområde 1:
•
•
•
•
•
•

Sommaren 2015 – urval och utmarkering av ytor som ska schaktas av för att få fram kalkrik
sand. Hänsyn till förekomst av störningskänsliga sandmarksarter.
Höst/vinter 2016/17 – avbaning och bortförsel av gräsfilt och matjord på minst 500 m2.
Vårvintern 2016 – bränning av områden med dött gräs.
Höst/vinter 2016 -17 – avverkning och uppdragning av stubbar som växer inom N2000området.
Kontakt med ägare till angränsande fastighetsägare för att undersöka möjligheten att beskära
eller avverka skuggande tall.
Sommaren 2017 utvärdering av åtgärderna och eventuellt planering av uppföljande åtgärder
2018

RESTAURERINGSPLAN inom LIFE+-projekt Sand Life

www.sandlife.se

6

Delområde 2
Beskrivning:
Området är öppet och domineras av högvuxen gräsvegetation med svag igenväxning av buskar.
Sandvedel är känd i området men har en vikande förekomst.
Restaureringsmål:
I området finns ytor med bar sand och i övrigt en gräsmarksvegetation utan ansamling av dött gräs och
gräsförna.
Åtgärder delområde 2:
•
•
•
•

Sommaren 2015 – urval av ytor som ska schaktas av för att få fram kalkrik sand. Hänsyn till
förekomst av sanvedel.
Hösten 2015 Röjning av buskar och maskinslåtter med uppsamling.
Hösten/vintern 2016/17 – avbaning och bortförsel av gräsfilt och matjord på minst 200 m2.
Sommaren 2017 utvärdering av åtgärderna och eventuellt planering av uppföljande åtgärder
2018.

Delområde 2 väster om cykelbanan.
5. INFORMATION
•

Informationsskyltar

6. UPPFÖLJNING AV SKÖTSELÅTGÄRDER
Digitala foton tas före och efter restaureringsåtgärderna
Inom Sand Life sker uppföljning av habitat och arter före och efter restaureringsåtgärder. Efter
projektets avslutade kommer fortsatt uppföljning ske genom basinventeringen och resultaten rapporteras
till EU.
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Länsstyrelserna i Halland, Skåne och Kalmar ansvarar för att uppföljning efter projektets slut sker inom
respektive län

6. SKÖTSEL EFTER RESTAURERING
När restaureringen slutförts återgår ansvar för skötseln till Kristianstads kommun och Länsstyrelsen
Skåne.
Digitala foton tas före och efter restaureringsåtgärderna
Inom Sand Life sker uppföljning av habitat och arter före och efter restaureringsåtgärder. Efter
projektets avslutade kommer fortsatt uppföljning ske genom basinventeringen och resultaten rapporteras
till EU.
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Bilaga 1. Karta över Natura 2000-området
Lyngby med skötselområden 1 och 2 i blå markering.
Den röda linjen markerar gräns för Natura 2000.
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