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1. Syftet med naturreservatet 
 

Syftet med naturreservatet är att återställa och nyskapa värdefulla naturmiljöer och livsmiljöer 

för skyddsvärda arter samt att därefter bevara biologisk mångfald och vårda och bevara 

värdefulla naturmiljöer. 

 

Syftet uppnås genom att: 

 Bevara, restaurera och utveckla ett hedlandskap som biologiskt sett kan knyta ihop 
Drakamöllan området med Brösarps norra backar.  

 Omföra barrskogsplanteringar till hedmark med inslag av solitära lövträd, barrträd 
(tall) och buskar, 

 I anslutning till bebyggelse skapa lövbryn med inslag av tall, 
 Hävda området genom bete med nöt eller häst samt med fläckvisa grävningar och 

bränningar, 
 Ta bort eventuellt främmande arter av träd och buskar, 
 Gynna i området förekommande habitatlistade1, rödlistade2 eller sällsynta arter och i 

synnerhet de som är beroende av sandiga miljöer, 
 Plantera in för området lämpliga hotade och sällsynta arter, i synnerhet sandlevande 

växtarter som i sin tur attraherar insekter, 
 Behålla de enklare vandringslederna. 
 

1 Arter som förekommer i Rådets direktiv om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och 

växter, 
2 Arter som är förtecknade enligt Artdatabanken som rödlistade i Sverige. 

 2 Beskrivning av området 

2.1 Administrativa data 

Namn   Maglehems Ora 

Objektnummer  1113909 

Skyddsform  Naturreservat 

Beslutsdatum  2015-06-04 

Förvaltare   Länsstyrelsen 

Internationella åtaganden - 

Län   Skåne 

Kommun   Simrishamn 

Biogeografisk region  Kontinental 

Läge Området är beläget cirka 27 km nordväst om Simrishamn 

Gränser   Området är markerat med heldragna linjer  

på kartan på sidan 6. 

Koordinater  X: 443730 Y: 6178850 (SWEREF 99) 

Fastigheter   del av Maglehems Ora 1:1, Simrishamns kommun 

Markägarkategori Bolag (Högestad Fideikommiss AB) 



 6 

 Servitut och nyttjanderätter Finns i akten 
Arealer   13,9 hektar, varav vatten cirka 0,02 hektar  
 
 
 

 
Gräns för naturreservatet, skala 1:10 000 
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2.2 Markhistorisk beskrivning och nuvarande markanvändning 
 

Maglehems Ohra, som det tidigare stavades, har nyttjats av människan under lång tid. Inom 

området finns en grav från bronsåldern-järnåldern. I närområdet finns ytterligare gravar från 

samma tidsperiod och boplatser. Det troliga är att dessa lätta jordar har varit brukade allt sedan 

bronsåldern. Före Verkalinjens tillkomst år 1686 (Alunbruket i Andrarum fick rättighet till all 

ved inom en radie på 1 mil från bruket) var bokskogen betydligt mer utbredd i området. Det 

angränsande  Drakamöllan, finns väl beskrivet från början av 1800-talet. Den dominerande 

marktypen i detta område under 1800-talet var öppna betesmarker med ambulerande 

åkerbruk. År 1865 bestod den norra delen av öppen betesmark benämnda Södra westerboda 

och den södra delen av åkermark, Tullebodalyckerna. Markerna planterades igen med tall, 

troligen kring sekelskiftet 1800/1900. Idag är den äldsta tallen kring 90 år och merparten av 

tallen är cirka 75 år. Vid normalt skogbruk infaller slutavverkningen för i princip all träd i 

område inom 10 år.  I dagsläget utgörs hela naturreservatsområdet av uppvuxen tallskog av 

produktionskaraktär, med inslag av enstaka ädellövträd (främst bok och ek). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta från år 1865. Kartan har georefererats. Notera att gränserna ej är helt exakta. 

Inom naturreservatet saknas trädsymboler helt, i likhet med de som finns i kartans vänstra del. 
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Häradsekonomiska kartan från år 1926-34 visar att hela området var planterat med tall. 

Kartan har georefererats. Tyvärr saknas skarven kartorna emellan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flygbild från 1947. Visar på hur tallplantagerna breder ut sig allt mer i området. 

Dagens viltremiss utgör det enda kvarvarande öppna området inom naturreservatet. 
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Ortofoto från år 2014. Notera hur träden har vuxit upp på ömse sidor om skjutbanan som ligger i sydväst i naturreservatets 

längdriktning. 

 

 

2.3 Områdets bevarandevärden 
 

 Riksintresse enligt 3 kap 6 § MB friluftsliv: Området omfattas av riksintresse för 
friluftslivet (kuststräckan Åhus - Simrishamn med Stenshuvud – Verkeån). 

 Riksintresse enligt 3 kap 6 § naturvård: Området utgör i sin helhet av riksintresse för 
naturvården (N66, Verkeån med dalgång).  

 Riksintresse enligt 4 kap 2 § MB: Området omfattas enligt 4 kap 2 § MB av 
riksintresse avseende sitt värde för både det rörliga friluftslivet och turismen, 
(Kustområdet i Skåne från Örnahusen söder om Skillinge till Åhus). 

 Angränsar till Natura 2000 SCI område: Natura 2000 SCI område, SE0420075, 
Verkeåns dalgång, som utpekats av EU enligt art- och habitatdirektivet. 

 Angränsade naturreservet: Verkeåns dalgång (1424 hektar), Drakamöllan (149 hektar) 
och Björshus (16,5 hektar). Verkeåns dalgång angränsar i sin tur till Haväng och Vitemölla 
strandbackar (262 hektar, varav 221 hektar land). Drakamöllan och Björshus angränsar i sin 
tur till Lillehem (76,5 hektar), Kumlan (34,1 hektar) och Möllegården (36,5 hektar) samt 
det blivande naturreservatet Maglehem (105 hektar).Totalt utgör dessa områden en 
gemensam enhet på totalt över 2000 hektar där de förekommande hotade arterna har 
möjlighet att uppnå gynnsam bevarandestatus och överleva på lång sikt. 

 Strandskyddat område enligt 7 kap 13-18 §§ MB: Strandskydd ligger utmed 100 
meter från Julebodaån som är utpekat som ett särskilt regionalt värdefullt vattendrag. 

 Fornlämningar: I området ligger en stensättning från bronsåldern-järnåldern. 
Stensättningen är rund och 8 meter i diameter och 0,6 meter hög. 
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 Länets naturvårdsprogram: Området omfattas av ett klass 3 område. (klass 1 utgör 
högsta naturvärde och klass 3 höga naturvärden). 

 Nationell bevarandeplan för odlingslandskapet: Området ingår i Nationell 
bevarandeplan för odlingslandskapet - Drakamöllan-Äskebjär-Glimmeboda-Brösarp-
Haväng. 

 Skogsstrategin: Området ingår i en värdefull ädellövskogstrakt. 
 Rödlistade arter: Maglehems Ora utgör förbindelselänken mellan två områden som 

utgör en hotspot för hotade arter i Skåne som är knutna till torra hedar och sandstäpp. 
Däribland fyrfläckig dyngbagge (EN), stor sandlilja (EN), backsippa (VU), likgul 
dyngbagge (VU), hårdyngbagge (VU), gulbukig jättevapenfluga (VU), loppstarr, (VU), 
svartfläckig blåvinge (NT). Totalt cirka ett 70-tal hotade arter. 

2.3.1 Geologiska bevarandevärden 

Naturreservatet är beläget på gnejsberggrund överlagrad av morän och isälvssand. Sanden 

avsattes under den senaste nedisningens avsmältningsskede. Området ligger mellan två issjöar 

(Julebodådalgången och Verkeådalgången) som dämdes upp mellan uppsprucken dödis och 

isälvssanden avsattes delvis ovanpå dödisen. När dödisen så småningom smälte fick sedimenten 

sina kuperade former. En snabb sänkning av vattennivån i issjönarna skedde när områdena 

dränerades vilket ledde till erosion av sedimenten. Lösmaterialet har till stor del sitt ursprung i 

den kalkrika Kristianstadsslätten, vilket påverkar markförhållanden och vegetation. Kullarna 

inom naturreservatet är torra och sandiga.  

2.3.2 Biologiska bevarandevärden  

Maglehems Oras nuvarande bevarandevärden är knutna till den viltremiss som finns i området, 

där bl.a. vidkroniga bokar, ekar och enar växer. Fältskiktet utgörs av gräs med inslag av mindre 

blåklocka och fältvädd. 

 

Maglehems Oras viktigaste funktion är att binda ihop de stora hedområdena inom Verkeåns 

naturreservat, Haväng- och Vitemölla strandbackar med Drakamöllans naturreservat (med de 

omgivande naturreservaten Björshus, Kumlan, Möllegården och blivande Maglehem och 

Lillehem) och vidare till skjutfältet Ravlunda som i sin tur angränsar till naturreservatet 

Haväng- och Vitemölla strandbackar och Friseboda. 

 
I denna korridor som är ungefär 40 till 130 meter bred kommer efter genomförd restaurering 
flora, fauna och svamp, åter att kunna sprida sig reservaten emellan. Utdöende risken för 
sandlevande och hedlevande arter kommer att minska. Detta inom ett område som i 
länsstyrelsens Artpoolsanalys visar sig hysa många hotade arter. Hela området utgör en 
biologisk hotspot. 

 2.3.3 Kulturhistoriska bevarandevärden  

Området har nyttjats av människan under lång tid, inom området finns en grav från 

bronsåldern-järnålder. Det är önskvärt att denna grav synliggörs. 
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Karta med fornminnen och kulturlämningar 
Den enda kända förekomsten utgörs av en hög från brons- järnåldern. 

2.3.3 Intressen för friluftslivet 

Området ingår i ett mycket större område som utgör ett mycket attraktivt ströv- och 

vistelseområde på Österlen. Naturreservatet nås antingen ifrån parkeringsplatser belägna inom 

Verkeåns naturreservat eller Drakamöllan.  

 3 Planerad markanvändning och skötsel 

3.1 Övergripande bevarandemål  
Bevara, restaurera och utveckla ett hedlandskap bestående av torra hedar, med inslag av artrik 
låglandsgräsmark, 
Bevara och restaurera biflödet till Julebodaån, 
Bevara och möjliggöra återkolonisation, inplantering av arter som är kopplade till ovan nämnda 
miljöer. 

3.2 Generella åtgärder 
Hävd av området genom bete, slåtter och bränning.  
Skapande av sandblottor. 

 

3.3 Naturreservatet och olika former av lantbruksstöd 
För närvarande finns ett antal olika stöd att söka för betesdjursverksamheten, däribland det sk. 

gårdsstödet och miljöstödet. Inom Maglehems Ora ska naturvårdsåtgärder prioriteras framför 

möjligheten att inhämta dessa stöd. Exempel på naturvårdsåtgärder som tas upp i skötselplanen 

och som möjligen inte kommer vara stödberättigande efter nuvarande stödperiodsutgång år 

2020 är betesfredade områden, större sandblottor och hållande av trädesmark. Vidare ska 

dispens sökas hos landsbygdsavdelningen om kalkning ska ske på mark som ingår i åtagande för 
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4 Mål och åtgärder för skötselområden 

4.1 Skötselområde Torra hedar cirka 13,3 hektar, varav restaureringsmark cirka 

13,3 hektar 
 

4.1.1 Beskrivning 
Idag består hela skötselområdet av skogsmark, framförallt av tallproduktionsmark med inslag 

av uppkommande bok. Ett mindre område utgörs av en viltremiss, med grov vidkronig bok, 

enar och sprärrgrenig ek. Områdesvis är uppslaget av björnbär mycket rikligt. Skötselområdet 

består efter genomförd restaurering framförallt av naturtyperna torra hedar (4030) och 

gräsmarkssanddyner (2330). Naturtyperna har slagits samman i ett skötselområde, både för att 

de ”flyter ihop både i tid och rum” och för att skötseln till stora delar är den samma. 

Möjligheten att restaurera sandstäpp bedöms som ytterst minimal då förekommande 

sandstäppshabitat ligger mer låglänt än vad spridningskorridoren gör. Vegetationen bedöms 

komma att domineras av torrängsarter däribland fårsvingel, gulmåra, backtimjan, liten 

blåklocka, getväppling och backsippa. I närområdet flyger en mängd olika arter av fjärilar bl.a. 

sandgräsfjäril, blåvingar, pärlemofjärilar och bastardsvärmare. Hela området kommer att bli 

mycket viktigt för dyngbaggar. Dyngbaggarna behöver en kortsnaggad grässvål med brutet 

vegetationstäcke och sandblottor. Mindre buskar är viktiga gömställen för sandödlor som också 

kommer att kunna nyttja området.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foton från år 2014. Uppe till vänster syns skjutbanan i bakgrunden. Överst till höger syns områdets grövsta 

utmarksbok. Nederst tallskog i områdets södra del. 
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4.1.2 Bevarandemål 

- Naturbetesmark med inslag av solitära träd främst av tall, bok och ek med inslag av 

hassel och salix samt buskar av hagtorn, slån, rosor och björnbärssnår. Förekomsten av 

solitära träd och buskar ska få variera i tid och rum. Den sammanlagda krontäckningen 

av träd och buskar som vuxit upp under välhävdade förhållanden bör vara kring 5%. 

Träd- och buskskiktet får aldrig bli så pass slutet eller tillåtas växa upp på sådant sätt att 

spridningskorridorens syfte som just spridningskorridor motverkas.  

- Cirka 10 grova träd (överstigande 80 cm i brösthöjd) och olikåldriga ersättningsträd för 

dessa ska förekomma i området. Grova tallar ska främst sparas där de inte bedöms 

medföra någon negativ skuggverkan på spridningskorridoren. 

-  Solexponerade blommande buskar, som hagtorn, slån och rosor ska förekomma. 

- Vegetationen ska generellt sett domineras av lågvuxna, hävdgynnade arter, med en 
variation av hävden i tid och rum. De hävdgynnade arterna ska ges möjlighet att 
blomma och sprida frön. 

- Området ska hävdas så att grässvålen är kortsnaggad och förnaansamlingen är ringa. 

- Där förutsättningarna finns ska de floristiska värdena vara höga och få expandera i 

området. Pollen och nektarkällor ska vara många och få öka.  

- Sandblottor ska förekomma i riklig omfattning. Ett riktvärde bör vara minst 1000 
kvadratmeter, vars lokaliering varierar i tid och rum. 

- Alla stängselstolpar ska bestå av obehandlad ek i syfte att gynna lavar, med undantag av 
stolpar kring ambulerande betesfredade områden. 
 

Bevarademålet bedöms efter restaureringen genomförts vara uppfyllt inom 0 (dynglevande 
skalbaggar) till 150 år (grova träd).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Framtida friställd bok 

 

4.1.3 Restaureringsåtgärder 

- Avverka och ta ut grot från i princip samtliga barrträd och björk. Snittytan ska vara låg. 
Markägaren avverkar tallarna och erhåller eventuellt rotnetto.  Avverkning ska ske 
under höst-vinterperioden. Avverkningsskador på grova lövträd får ej uppkomma. 
Skogsmaskin får användas, ev körskador behöver sannolikt inte repareras, då de 
kommande nötkreaturen och framtida harvningar, etc kommer att jämna ut dessa. 
Förekommande ädla lövträd, bärande träd som oxel och i viss mån rönn samt buskar 
sparas för tillväxt och senare val av vilka träd och buskar som ska få stå kvar. Sydslänter 
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4.2 Skötselområde Bryn cirka 0,5 hektar, varav restaureringsmark 0,5 

hektar 

 

4.2.1 Beskrivning 
Med början i de närboendes tomtgränser ska ett bryn på cirka 15-20 meter tillåtas växa upp. 

Brynet ska bestå av tall, ädellöv och buskar. Detta område ska ej betas. Syftet med brynet är 

främst att behålla känslan av att bo i en skogsmiljö. Det ökade ljusinsläppet från 

beteskorridoren kommer medföra att ädellövet och buskar kommer att öka i tillväxt. 

 

4.2.2 Bevarandemål 

- Brynmiljö bestående främst av tall, bok, ek, rönn och olika buskar som hagtorn och 
rosor. Gran och lärk eller andra främmande trädslag ska ej finnas i området. 

- Området ska hållas betesfritt. 
 

4.2.3 Skötselåtgärder 
- Borttagning av inväxande granar. 
- Vid ett framtida behov av att ta ner enstaka träd ska dessa lämnas kvar som död ved 

inom skötselområdet.  

4.3 Skötselområde Vattendrag och lövsumpskog cirka 0,1 hektar 

 

4.3.1 Beskrivning 
Längs den norra gränsen rinner på en sträcka av cirka 130 meter (cirka 0,02 hektar) ett biflöde 

till Julebodaån/Hörrödsån. Inget känt dikningsföretag belastar ån. Lövsumpskog med 

framförallt klibbal växer längs med bäckens sydsida. Vattendragens vattenkvalitet är god med 

stora biologiska värden bl.a. som leklokal för havsöring. Bottenfaunan är artrik och ingen art 

dominerar. I ån finns bl.a. nattsländorna Ecclisopteryx dalecarlica (NT) och Odontocerum albicorne 

(NT). Vattenanknutna fågelarter i området är kungsfiskare, forsärla och strömstare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lövsumpskog längs med biflödet till Julebodaån 

 

4.3.2 Bevarandemål 

- Vattendraget ska få meandra fritt inom naturreservatet. 
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- Död ved i olika nedbrytningsstadier förekommer i vattendraget med riktmärket två 
stockar/100 meter (blir i praktiken 2 stockar). 

- Körskador får ej uppkomma i området. 
- Gran och främmande arter ska inte få förekomma. 
- Lövsumpskogarna utmed vattendragen ska tillåtas ha en fri intern dynamik. 
 

Bevarademålet är ej uppnått pga tidigare uträtning.  

 

4.3.3 Restaureringsåtgärder 

- Undersöka möjligheten att återmeandra ån. Denna möjlighet finns även för 
intilliggande naturreservatet Björshus. 

- Återföra ur ån rensade block och stenar.  

- Ilägga stock som uppkommer vid avverkning i området, stockarna läggs delvis på land 
med den andra änden i strömriktningen. 

 

4.3.4 Skötselåtgärder 

- Generellt inga åtgärder.  
- Om i vattendraget nedfallna träd påverkar annan markägares mark negativt ska dessa 

träd i första hand placeras längs med strömriktningen och i andra hand plockas upp ur 
vattendraget. 

5 Friluftsliv och turism 

5.1 Allmän inledning 

Området ingår i ett mycket större område som utgör ett mycket attraktivt ströv- och 

vistelseområde på Österlen. Naturreservatet nås antingen ifrån parkeringsplatser belägna inom 

Verkeåns naturreservat eller Drakamöllan.  

5.2 Utmärkning av naturreservatets gräns  

Gränsmarkering ska utföras enligt anvisningar från Naturvårdsverket.  

 

5.3 Parkeringsmöjligheter, information och vandringsleder 
Det finns inga planer att anlägga någon särskild parkeringsplats i naturreservatet. Parkering 

sker lämpligast inom naturreservaten Verkeån eller Drakamöllan. Informationsskyltar bör 

sättas upp i samband med att naturreservatet vinner laga kraft. Informationsskyltarna bör 

placeras enligt förslag i bilaga 1. I området finns ett skogsbils vägnät vilket nyttjas av 

friluftslivet. I anslutning till området går Skåneleden. Det synes i dagsläget inte finnas någon 

anledning att iordningsställa särskilda vandringsleder.  
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5.4 Renhållning  
Naturreservatets storlek och karaktär samt läge medför att det inte bedöms finnas något behov 

av soptunnor. 

 

5.5 Stängseldragning  
Stängsel för nötboskap ska sättas upp i gränsen för naturreservatet, med undantag av 

skötselområde vattendrag och lövsumpskog som ska stängslas ifrån. Totalt bedöms minst cirka 

3630 meter stängsel gå åt. Länsstyrelsen bekostar uppsättningen. Arrendator ansvarar för 

underhåll. Stängseluppsättningen ska beakta vägar och stigar i området. Körvägar ska även 

fortsättningsvis kunna nyttjas som körvägar och trådarna ska kunna gå att lägga åt sidan vid 

passage med fordon. Stängselöver- alternativt genomgångar ska anordnas (cirka 7 stycken) för 

att underlätta friluftslivets fortsatta nyttjande av området, däribland mellan naturresevatet 

Björshus och Maglehems Ora.  Förvaltaren anmodas samråda med Gussaröds fritidsby vilken 

typ av övergångar som skulle lämpa sig bäst vid respektive passage. Det är dock förvaltaren 

som slutligen bestämmer vilken övergångstyp som ska sättas upp på respektive ställe. 

 

6 Konsekvenser av klimatförändringarna 
Torra varma somrar bedöms gynna den torra heden samt de växter och insekter som lever på 

denna. Julebodaån kan riskera mycket låga sommarflöden och tillfälliga uttorkningar, med 

utslagning av det akvatiska livet som följd. Risken att invasiva arter kommer in i området och 

slår ut den inhemska floran och fauna ökar med ett varmare klimat. 

7 Jakt 
Jakt och fångst ska ske i enlighet med jaktlagsstiftningens bestämmelser. Det är önskvärt att 

hålla ett hårt jakttryck på vildsvin, då dessa kan utgöra ett hot mot de dynglevande 

skalbaggarna. 

8 Tillsyn 
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för området. 

9 Dokumentation och uppföljning 

9.1 Uppföljning av skötselmål  

Vart 10:e år: 

Översyn av gränsmarkeringen. 

Vart 6:e år: (jämför uppföljning av Natura 2000) 

Uppföljning av arealen sandblottor och dyngbaggarnas populationsutveckling. 

Uppföljning hur floran, fungan och faunan återkolloniserar området med fokus på hotade arter. 

 

En gång per år: 

Tillse att skyltarna är hela och rena samt aktuella. 

Tillse att anläggningarna uppfyller sitt syfte och är i gott skick. 



 19 

9.2 Dokumentation av skötselåtgärder  
Uppsättning och underhåll av gränsmarkering och skylt. 

Dokumentation ska ske av skötselåtgärder inom respektive skötselområde. 

Underhåll av leder och andra anläggningar. 

 

9.3 Uppföljning av kostnader 
Förvaltarna ansvarar för detta. 

 

10 Revidering av skötselplanen 
Skötselplanen gäller tills vidare vad gäller i planen angivna mål och skötselåtgärder. De 

skötselåtgärder som anges i skötselplanen ska ses över om uppföljningen av kvalitetsmålen visar 

att en översyn är nödvändig eller i övrigt när det är påkallat. En översyn bör ske efter 10 år. 

11 Kostnader och finansiering 
 

11.1 Ekonomisk utredning 
Förvaltaren gör en ekonomisk utredning avseende kostnader och intäkter för förvaltningen. 

 

11.2 Finansiering av förvaltningen 

 
Staten ansvarar för (ev. bekostar): 

 upprättande och revidering av skötselplan, 

 utmärkning och underhåll av naturreservatets gränsutmärkning, 

 tillverkning och underhåll, informationsskyltar 2 stycken, 

 anläggande av stängsel och stängselgenomgångar (cirka 7 stycken), 

 tillsyn av naturreservatet, 

 

Förvaltaren ansvarar för (ev. bekostar): 

 genomförande av skötselplanens mål, 

 underhåll av stängselgenomgångar, 

 uppföljning av bevarandemål och skötselåtgärder, 

 övervakning av florans, faunans och svamparnas utveckling, 

 

Arrendatorn ansvarar för (ev. bekostar): 

 sina betesdjur, 

 underhåll och tillsyn av hägnader kring betesdjur, inkl löpande kostnader för 
elektricitet, 
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12 Prioritering av åtgärder 
Flera av åtgärderna kan löpa parallellt. 

1. Uppsättning av informationsskyltar.  

2. Utmärkning av naturreservatets gränser. 

3. Omföring av barr plantager till torr hed. 

4. Betesdrift. 

5. Grävning av sandblottor.  

6. Insådd/inplantering av sällsynta arter från närliggande populationer.  

 

 

 

13 Rödlistade arter enligt Artdatabanken 2010 (som finns i 

anslutning till naturreservatet)   

                     Kategori Funnen år Fyndplats 

Insekter: 

Fyrfläckig dyngbagge, Aphodius quadriguttatus EN 2003 sandmark 

Apion oblivium  EN 1997 

Platt frölöpare, Harpalus hirtipes  EN 

Daggborre, Maladera holosericea  EN 2009 sandmark 

Skoveldyngbagge, Aphodius coenosus  VU 1997 sandmark 

Hårdyngbagge, Aphodius scrofa  VU 2003 sandmark 

Getingrovfluga, Asilus crabroniformis  VU 2011 sandmark 

Coniocleonus hollbergi  VU 2009 sandmark 

Månhornsbagge, Copris lunaris  VU 2014 sandmark 

Dicronychus equisetioides  VU 2003 sandmark 

Humlekortvinge, Emus hirtus  VU 2014 sandmark 

Strophosoma faberV  VU 2002 

Rapssandbi, Andrena bimaculata  VU 2001 sandmark 

Galeruca interrupta  VU 1997 sandmark 

Gulbukig jättevapenfluga,  Stratiomys chamaeleon VU  fuktig mark 

Barkrödrock, Ampedus cinnabarinus  NT 2005  

Svart gulspetsvivel, Apion filirostre  NT 2005 

Malörtsspetsvivel, Apion sulcifrons  NT 1997 

Läppstekel, Bembix rostrata  NT  2014 sandmark 

Cryptocephalus sericeus  NT 2009 

Hedpärlemorfjäril, Argynnis niobe  NT 2006 sandmark 

Hedfrölöpare, Harpalus rufipalpis  NT 2008 sandmark 

Knubbfrölöpare, Harpalus picipennis  NT  hedmark 

Vårtordyvel, Geotrupes vernalis  NT  hedmark 

Smal frölöpare, Harpalus anxius  NT  hedmark 
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Oval frölöpare, Harpalus servus  NT 1997  sandmark 

Svartfläckig blåvinge, Maculinea arion  NT 2014 hedmark 

Rödfläckig blåvinge, Aricia agestis  NT   hedmark 

Violettkantad guldvinge, Lycaena hippothoe NT  hedmark 

Sotnätfjäril, Melitaea diamina  NT 2014 rikkärr 

Väddsandbi, Andrena hattorfiana  NT  hedmark 

Ecclisopteryx dalecarlica    NT  hedmark 

Odontocerum albicorne  NT 1984             Julebodaån 

Krokhorndyvel, Onthophagus fracticornis NT 2011 sandmark 

Rakhorndyvel, Onthophagus nuchicornis  NT 2011 sandmark 

Mindre horndyvel, Onthophagus similis  NT 1997  sandmark 

Allmän purpurmätare, Lythria cruentaria NT 2014 

Allmän metallvingesvärmare, Adscita statices NT 2014 hedmark 

 

Växter:  

Stor sandlilja, Anthericum liliago  EN 2014 sandstäpp 

Tofsäxing, Koeleria glauca  EN 2014 sandstäpp 

Dvärgjohannesört, Hypericum humifusum EN 2002 hed 

Sandvedel, Astragalus arenarius  EN 2014 sandmark 

Grådådra, Alyssum alyssoides  VU 2014 

Backsippa, Pulsatilla vulgaris ssp. Vulgaris VU 2011  

Skogslysing,Lysimachia nemorum  NT                       lövsumpskog 

 

Fåglar: 

Sommargylling, Oriolus oriolus  EN 2012 ädellövskog 

Kungsfiskare, Alcedo atthis  VU  Julebodaån 

Fältpiplärka, Anthus campestris  EN 2014 hedmark 

Hämpling, Carduelis cannabina  VU 2014 hedmark 

Sånglärka, Alauda arvensis  NT 2014 hedmark 

 

 

Svampar:  

Mörk stjälkröksvamp, Tulostoma melanocyclum CR 2006 sandmark 

Stor diskröksvamp, Disciseda bovista  EN 1999 sandmark 

Stäppjordstjärna, Geastrum pseudolimbatum  EN 2009 sandmark 

Geastrum pseudostriatum   EN 2007 sandmark 

Naveljordstjärna, Geastrum elegans  EN 2010 sandmark 

Fransig stjälkröksvamp, Tulostoma fimbriatum  EN  sandmark 

Grå stjälkröksvamp, Tulostoma kotlabae  EN  sandmark 

Läderboll, Mycenastrum corium  VU 2010 sandmark 

Liten jordstjärna, Geastrum minimum  VU  sandmark 

Liten diskröksvamp, Disciseda candida  VU   sandmark 

Dvärgjordstjärna, Geastrum schmidelii  NT 2006 sandmark  
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Stjälkröksvamp, Tulostoma brumale   NT 2006  sandmark  

Spetsfotad champinjon, Agaricus litoralis NT  sandmark 

Korpnopping, Entoloma corvinum  NT  sandmark 

Hedröksvamp, Lycoperdon ericaeum,  NT  sandmark 

 

Andra arter av intresse: 

Strömstare 

Forsärla 

 
Fågelarter enligt EU:s fågeldirektiv bilaga 1, för vilka särskilda skyddsområden skall 
avsättas och förekommer eller förväntas förekomma efter restaurering:  
Art   kod   förekomstform 
Röd glada, Milvus milvus   (A074)   födosökande 
Stenfalk, Falco columbarius  (A098)  rastande 
Törnskata, Lanius collurio  (A338)  födosökande/möjligen häckande 
 

14 Källor 

14.1 Kartor 

 Skånska Rekognoceringskartan 1812-20 VIÖ 204, Originalet finns på Krigsarkivet 

 Maglehems Kongsohra, år 1865, Högestad Christinehof Fideikommiss ABs kartarkiv 

 Häradsekonomiska kartan 1926-34, Maglehem J112-3-76, Rikets allmänna kartverks arkiv 

 Häradsekonomiska kartan 1926-34, Brösarp J112-3-78, Rikets allmänna kartverks arkiv 

 Övriga kartor och bakgrundskartor, Lantmäteriet © Geodatasamverkan 
 

14.2 Litteratur 

 Jordartskartan, 2D Tomelilla NO/2E Simrishamn NV, Sveriges Geologiska 
Undersökning Serie Ae nr 135, år 2000. 

 Kulturmiljöprogram för Skåne 2006, Länsstyrelsen i Skåne län 

 Länsstyrelsen i Kristianstads län 1996. Från Bjäre till Österlen. Skånska natur- och 
kulturmiljöer 

 Artdatabankens artfaktablad http://www.artdata.slu.se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 Naturvårdsverket, Åtgärdsprogram för dynglevande skalbaggar 2007-2011, rapport 
5689, 2007 

 Drakamöllan i forna tider och på nära håll, John-Erik Nilsson, 2011 

 Ersättningsutredning oktober 2014, Värderingsbyrån 

14.3 Muntliga kontakter 

 Ulrica Swärd (markägarerepresentant) 
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BILAGA 1 Skötselområden och anläggningar 
                

 
 

                                          



 

 

BILAGA 2 Markåtkomst 

 

Intrångsersättning har utgått för hela området 
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BILAGA 3 Översiktskarta med Maglehems Ora och 

omkringliggande naturreservat 
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Naturreservatet Maglehems Ora i Simrishamns kommun knyter 

ihop de öppna hedmarksområdena Norra Brösarps backar och 

Drakamöllan. Naturreservatet kommer få en mycket stor 

inverkan på möjligheten att långsiktigt bevara hotade arter som 

lever i ett sandigt odlingslandkap.  

 

En del i länsstyrelsens verksamhet är att skydda värdefull natur 

genom att bilda naturreservat och upprätta skötselplaner. 

 

Skötselplanen innehåller syftet med reservatet, en markhistorisk 

beskrivning samt planerad markanvändning, mål och 

skötselåtgärder för området. Den innehåller också information om 

friluftsliv, samt om hur en framtida uppföljning av området är 

tänkt att ske. 

 

 
 

 

www.lansstyrelsen.se/skane 




