Restaureringsplan för Natura 2000-området
Möllegården, SE0420157 i Kristianstad kommun

Bilaga 1 Karta med restaureringsområden
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Inledning
Restaureringsplanen beskriver vad som ska göras i naturreservatet för att nå de mål som är uppsatta
inom Life + projektet Sand Life
1. SYFTE
Att:
restaurera de inom området förekommande naturtyperna som ingår i EU:s nätverk av skyddsvärda
områden, Natura 2000, så att de kan nå gynnsamt tillstånd.
Syftet ska nås genom att:
•
•
•

Viss stubbrytning
Gräva sandblottor
Få upp kalkrik sand till ytan

2. BESKRIVNING AV OMRÅDET
2.1 Uppgifter om området
Natura 2000-område
Naturreservat
Län:
Kommun:
Förvaltare:

SE0420157
Möllegården
Skåne
Kristianstad
Länsstyrelsen Skåne
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2.2 Allmän beskrivning av området
Möllegården är till största delen betesmark på sandigt underlag. En klibbalstrandskog ligger i områdets
södra spets. Norr om skogsmarken finns en kulturbetesmark på f.d. åker. Området är den östra delen av
ett tidigare sammanhängande gräsmarksområde med inslag av sandstäpp som omfattar Kumlan och
Drakamöllan. Möllegården delas numera i två hälfter av en riksväg och avgränsas mot öster av
Maglehem, västerut ansluter området till Kumlans naturreservat. Norr om området ligger
kulturbetesmark och tallskogsplanteringar. Söder om ligger Möllegården samt Julebodaån.
2.2.1 Biologiska bevarandevärden
Möllegårdens bevarandevärden är främst knutna till den öppna torra betesmarken, med inslag av
sandstäpp, den artrika låglandsgräsmarken, den meandrande Julebodaån, sumpskogen längs med ån och
alla de hotade arterna som finns i detta område.
Den torra heden på de geomorfologiskt intressanta sandbackarna är det som utgör det karaktäristiska för
Möllegården. Insprängt i heden finns fläckar av sandstäpp. Sandstäppen hyser flera hotade arter som
t.ex. tofsäxing, sandtimotej, stor sandlilja. fransig
stjälkröksvamp, liten jordstjärna och ett flertal dyngbaggar, däribland mindre horndyvel och
rakhorndyvel.
2.2.2 Kulturhistoriska bevarandevärden
Inga fornlämningar finns i skötselområde A eller B.
3. RESTAURERINGSÅTGÄRDER
3.1 Övergripande beskrivning
Restaureringsåtgärderna kommer främst att ske i naturtyperna inlandsdyner med öppna betesmarker
(2330), ris- och gräshedar (4030), sandstäpp (6120) och artrika silikatgräsmarker (6270). Grävning,
plöjning eller schaktning är metoder som kan användas för att öka andelen bar sand och föra upp kalkrik
sand till ytan. Om vegetationstäcket med mossor blir för tjockt kan naturvårdsbränning användas för att
få bort delar av förnan och mossan.
Fornlämningar får inte skadas i samband med avverkning och utkörning av virke. Vid röjningar ska
röjningsmaterialet inte ligga kvar nära eller i fornlämningar. Eldning får aldrig ske i närheten av
fornlämningar då det kan ställa till svårigheter vid en eventuell framtida utgrävning. Det finns en risk att
en längre tids kraftig eldning går djup ner under markytan och förstör djupare lager av fornlämningar.
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3.2 Restaureringsområden med mål och åtgärder

Delområde
A
B

Areal
(ha)
7,6
4,9

Delområde A
Beskrivning:
En öppen, torr betesmark som består av kalkgräsmark (6210), grässandhed (2330) och mindre ytor av
sandstäpp (6120). Ungefär en tredje var fram till för ett par år sedan tallskog där träden avverkades före
projektet startade.
Restaureringsmål:
En öppen betesmark med betydande inslag av sandstäpp (6120) och rik mängd sandblottor (5-10 %).
Åtgärder:
Stubbrytning. Grävning av sandblottor där man för upp kalkrik sand på ytan. Betesfredning genom
mindre, temporära elstaket ökar andelen blommande örter.
Delområde B
Beskrivning:
En betesmark på andra sidan väg 9 som består av kalkgräsmark (6210) och grässandhed (2330).
Restaureringsmål:
En öppen betesmark utan buskar och träd och med bar sand i form av sandblottor 5-10 %.
Åtgärder:
Grävning av sandblottor där man för upp kalkrik sand på ytan. Betesfredning genom mindre, temporära
elstaket ökar andelen blommande örter.
4. ARBETSGÅNG
Period 1 (september 2012 – september 2013)
Planering av arbete, jordanalyser samt uppföljning.
Jordanalys genomförde under 2013. Vid varje provpunkt mättes pH, kalkhalt samt tillgängligt kväve och
fosfor. Tillgängligt kväve (N) och fosfor (P) mättes i det översta sandlagret (0-10cm) och pH samt
kalkhalt mättes där man kom ner i sanden till 80 cm djup.
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Period 2 (oktober 2013 – december 2017)
Skötselåtgärder enligt beskrivning i område A-B.
Period 3 (januari 2018 – juli 2018)
Enstaka röjningar och naturvårdsbränning kan ske under våren 2018. Uppföljning av skötselåtgärder i
form av inventeringar och flygfotoanalyser.

5. INFORMATION
•
•
•

Fältvandringar som visar på områdets värden och de åtgärder som görs i området
Informationsskyltar vid ingångar till området
Hemsida där information om restaureringsåtgärder läggs ut kontinuerligt

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.
Länsstyrelsen Skåne ansvarar för att uppföljning efter projektets slut sker.
7. SKÖTSEL EFTER RESTAURERING
När restaureringen slutförts återgår allt ansvar för skötseln till Länsstyrelsen Skåne som är förvaltare.
Fortsatt skötsel sker enligt bevarandeplan för Natura 2000-området Möllegården samt skötselplan för
Möllegårdens naturreservat.
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Bilaga 2. Karta över Natura 2000-området
Möllegården med skötselområden A-B i blå markering.
Den röda linjen markerar gräns för Natura 2000.
Fornlämningar är markerade i orange.
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