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Bildande av Ättekulla naturreservat i Helsingborg stad          
Dnr 03378/2007 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken beslutar kommunfullmäktige förklara 
det område som markerats inom svart linje på bifogad karta, bilaga 1, 
som naturreservat. Reservatets namn skall vara Ättekulla naturreservat. 
Reservatet har den avgränsning som framgår av bifogad karta och med de 
gränser som utmärks i fält.  
 
För att trygga syftet med reservatet skall de föreskrifter gälla som anges 
nedan med stöd av 7 kap 5, 6 och 30 §§ miljöbalken. 
 
Uppgifter om naturreservatet 
Namn: Ättekulla 
Kommun: Helsingborg 
Län: Skåne 
Lägesbeskrivning: Ca 5 km sydöst om Helsingborgs centrum  
Församling/socken: Helsingborgs socken 
Terrängkartan:  507 Helsingborg (1:50 000) 
Fastighetskartan:  62D 0fN Råå (1:12 500) 
 62D 0gN Fjärestad (1:12 500) 
Naturgeografisk region: Skånes sediment- och horstområde, region 7 
Fastigheter: Ramlösa 8:1, 8:27-8:29, 8:33, 9:1 
Markägare: Helsingborgs stad, NCC Property 

Development AB 
Förvaltare: Helsingborgs stad 
Areal: 58 ha 
 
Syftet med reservatet 
Syftet med Ättekulla naturreservat är att bevara och utveckla ett 
tätortsnära natur- och rekreationsområde med höga kulturmiljövärden. 
Vidare syftar områdets skydd till att bidra till att uppnå lokala och 
nationella miljömål som främst god bebyggd miljö, levande skogar, ett 
rikt odlingslandskap och ett rikt växt- och djurliv.      
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Syftet ska tryggas genom att: 
•  göra området tillgängligt för rekreation och friluftsliv utan att skada 
    natur- och kulturmiljövärdena  
•  synliggöra och värna kulturhistoriskt värdefulla element såsom 
    gravhögar och gamla gränser 
•  bevara värdefulla livsmiljöer såsom fuktlövskog, ädellövskog och  
    hävdade marker med solitära träd 
•  gynna förekomsten av död ved och gamla grova träd  
•  förmedla information om reservatets olika värden till allmänheten  

 
Beskrivning av området 
Ättekulla är ett tätortsnära skogsområde, med höga biologiska och rekreativa 
värden. Områdets natur- och kulturvärden grundar sig på den historiska 
markanvändningen som åkermark, inäga och utmark och har sålunda flera 
olika kvaliteter. Området innefattar flera naturtyper vilket bidrar till en 
varierad upplevelse för besökare och en mångfald av livsmiljöer för djur och 
växter. I de centrala delarna av området ligger kolonilotter med bland annat 
brevduveföreningar med duvslag. 

 
Ättekulla är ett populärt rekreationsområde för många helsingborgare och av 
kulturhistoriskt intresserade. Det tätortsnära läget är uppskattat och skogen 
används av besökare för promenader och hundrastning samt korsas av 
cyklister. Kolonilotterna i områdets centrala delar, anlades under andra  
världskriget och är idag mycket populära. Tillgängligheten är god, med 
busslinjer som stannar nära och breda grusstigar för cyklister och fotgängare. 
Tillgängligheten med bil varierar men det finns några mindre vägar som 
ansluter till kolonilottsområdet. Skåneledens sträckning längs Öresund 
passerar genom området. 
 
Söder om naturreservatet finns en djurhållande bondgård vars betesdrift är 
en värdefull del av den skötsel som bedrivs och som skapar ett mervärde 
genom att erbjuda möjligheten att uppleva ett levande lantbruk med betande 
djur inom gång- och cykelavstånd från bostaden.  
 
Ättekulla har stora kulturhistoriska värden genom sina många spår från 
tidigare generationer och ingår i riksintresse för kulturmiljövården. Här 
vittnar gravhögar om att området har brukats under lång tid och området är 
det fornminnestätaste i kommunen. De historiska spåren har även gett 
Ättekulla dess namn.  
 
Området genomkorsas av Landborgsplatåns höjdrygg som ger storskalig 
utsikt över stad och land och Öresund. Väster om reservatet avgränsas 
området av järnvägen med intilliggande industriområden. Ättekulla gränsar i 
norr till stadsdelen Ramlösa, i öster till Ättekulla och i söder till Raus.  
 

Skäl för beslut 
Syftet är att områdets natur-, kulturmiljö- och rekreationsvärden ges ett 
långsiktigt skydd genom bildande av naturreservat. 
 
Naturreservatet utgör en del av ett område som är: 
- riksintresse för kulturmiljö (objekt M:K10), 
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- sumpskogar utpekade av Skogstyrelsen, 
- klass I och II (högsta och mycket högt naturvärde) i Helsingborgs 

naturvårdsplan, 
- utpekat som skyddsvärt tätortsnära grönområde för friluftsliv och 

naturvård. 
  

Skogspartierna har höga biologiska värden främst genom att de innehåller 
livsmiljöer för ovanliga och utrotningshotade djur. De öppna slåtter- och 
betesmarkerna har potential att utveckla en värdefull flora. De många 
fornlämningarna med ett flertal synliga gravhögar gör området 
kulturhistoriskt värdefullt. Närheten till boende, förskolor och skolor samt 
att Skåneleden passerar genom området innebär höga rekreationsvärden. Ett 
långsiktigt bevarande av naturmiljöerna kan bidra till att uppnå lokala och 
nationella miljömål. 
 
Miljöbalken 3 kap 6 § anger att mark- och vattenområden samt fysisk miljö i 
övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras 
naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet så långt 
möjligt ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller 
kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter ska särskilt beaktas.  
 
Stadsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att ordningsföreskrifterna 
inom naturreservatet innebär vissa begränsningar i allemansrätten men att de 
inte innebär något allvarligt försvårande av områdets utnyttjande. 
Förordnandet är förenligt med miljöbalkens grundläggande bestämmelser för 
hushållning med mark- och vattenresurser samt med kommunens 
översiktsplan. Enligt miljöbalken 7 kap 8 § får ett beslut om naturreservat 
inte strida mot antagen detaljplan. Mindre avvikelser får göras, om syftet 
med planen inte motverkas. Ingen av de detaljplaner som gäller för områden 
inom föreslaget naturreservat motverkas av förslaget. 
 
Staden har till stor del beaktat inkomna yttrande och synpunkter och finner 
vid en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen i enlighet med 7 
kap 25 § miljöbalken att för att skydda och vårda de värden som beskrivits 
ovan finns skäl att besluta om att bilda ett naturreservat i området, att besluta 
om föreskrifter för att skydda området samt att fastställa skötselplan. 

 
 

Reservatsföreskrifter 
 
A. Föreskrifter med stöd av 7 kap 5 § miljöbalken om inskränkningar i 
markägares och annan sakägares rätt att förfoga över fastighet inom 
reservatet. 

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att: 
 

1.  uppföra byggnad, mast eller anläggning, 
2.  anlägga väg, 
3. dra fram luft eller markledning,  
4.  anordna upplag med undantag för tillfälliga sådana i samband med 

skötsel av reservatet, 
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5. vidta åtgärd som förändrar områdets topografi borra eller landskapets 
allmänna karaktär såsom att gräva, schakta, utfylla, tippa, dika eller 
dämma, 

6. jaga utöver skyddsjakt, 
7. uppföra hägnader utöver erforderliga stängsel för skogsplantering 

och betesdrift, 
8. gödsla eller tillföra jordförbättringsmedel eller kemiska 

bekämpningsmedel, 
9. kalka eller gödsla mark eller vatten samt sprida aska eller dylikt. 

  
 

B. Föreskrifter med stöd av 7 kap 6 § miljöbalken om markägares och 
annan sakägares skyldighet att tåla visst intrång. 
För att trygga syftet med naturreservatet förpliktigas ägare och innehavare av 
särskild rätt att tåla att följande anordningar utförs och att följande åtgärder 
vidtas: 

 
1.  utmärkning av och information om reservatet, 
2.  skötsel av mark innefattande årlig betesdrift, slåtter, röjning, gallring 

och plantering av träd och buskar, uppsättande och underhåll av 
stängsel och vattningsanordning, 

3.  utförande och underhåll av anläggningar och anordningar för 
allmänhetens tillgänglighet, 

4.  miljöövervakning samt uppföljning av områdets skötsel.  
 
 

C. Ordningsföreskrifter med stöd av 7 kap 30 § miljöbalken om rätten 
att färdas och vistas inom reservatet samt om ordning i övrigt inom 
reservatet 
 
Utöver föreskrifter och förbud i lagar och andra författningar är det förbjudet 
att: 

1.  uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, göra inskrift eller dylikt, 
2.    spränga, borra, gräva, schakta, utfylla, tippa, dika eller dämma 
3.  utföra någon form av anläggning eller ställa upp för reservatet 

främmande föremål, 
4. medföra hund som inte är kopplad under tiden 15 mars till den 31 

oktober, 
5.  använda ljudanläggning på störande sätt, 
6.  göra upp öppen eld på annan än på för ändamålet anvisade platser, 
7. anordna upplag, 
8.  tälta eller på annat sätt övernatta. 
9.  framföra motordrivet fordon annat än på härför avsedd väg 
10.  parkera annat än på avsedd plats. 
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Undantag från föreskrifter 
 

Föreskrifterna under A och C utgör ej hinder för:  
- åtgärder i samband med förvaltarens skötsel av området enligt fastställd 

skötselplan samt vägunderhåll,  
- tillsyn och miljöövervakning, 
- räddningsuppdrag eller åtgärder i samband med olycka,  
- odling inom kolonilottsområdet och på åkermarken 
- drift och underhåll av vägar och nyttjanderätter (exempelvis diken, 

ledningar för vatten- och avlopp, tele, fjärrvärme- och eldistribution). I 
samband med utförande av arbeten skall samråd ske med förvaltaren. 
Vid akut underhållsåtgärd kan samråd ske sedan arbetet inletts. 

 
Helsingborg stad får enligt 7 kap 7 § miljöbalken, om det finns särskilda 
skäl, lämna dispens från meddelade reservatsföreskrifter. 

 
Ärendets beredning 
Redan i stadens naturvårdsplan från 1992 anges att området har så högt 
värde att naturreservat bör övervägas. I gällande översiktsplan ÖP2002 ingår 
området i ett ”övergripande grönstråk där ekologiska och rekreativa värden 
ska prioriteras”. I utställningshandlingarna av ÖP2010 utpekas området som 
”utveckling och skydd av natur- och vattenområden samt parker”. Ättekulla 
ingår även i ett större område utpekat som skyddsvärt i den statliga 
utredningen ”Skydd av tätortsnära grönområden för friluftsliv och 
naturvård”. Som en följd av utredningen har Helsingborgs stad år 2006 
beviljats bidrag från länsstyrelsen för projektet ”Skydd av tätortsnära 
grönområden genom upprättande av naturreservat”, där Ättekulla är ett av 
fyra områden som ska skyddas. Förslag till beslut har utarbetats av 
Stadsbyggnadsförvaltningens avdelning för strategisk planering.  
 
Fastställande av skötselplan och förvaltning av naturreservatet 
Skötselplan 
Enligt 3 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken (1998:1252) 
m.m. framgår bland annat att en skötselplan skall fastställas vid bildande av 
naturreservat. Skötselplanen fastställs vid särskilt beslut av 
kommunfullmäktige.  
 
Förvaltning 
Helsingborgs stad är förvaltare av naturreservatet och skall fortlöpande 
samråda med berörda myndigheter och andra berörda vid förvaltandet. 
 
Naturreservats gränser skall märkas ut enligt Naturvårdsverkets anvisningar. 
 
Detta beslut kan överklagas till länsstyrelsen, se bilaga 4 
  
Bilagor 

1. Reservatets avgränsning 
2. Översiktskarta. Ättekulla naturreservat i Helsingborg. 
3. Remissammanställning 
4. Hur man överklagar 
5. Sändlista 
6. Lista över funna arter inom området. 
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Bilaga 1. Reservatets avgränsning 
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Bilaga 2. Översiktskarta. Ättekulla naturreservat i Helsingborg 
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Bilaga 3. Remissammanställning 
 
 
Skogsstyrelsen och Miljöförvaltningen ställer sig positiva till förslaget och har inget 
att erinra. 
 
 
Kommunstyrelsen anser det önskvärt att reservatet begränsas till det som gäller 
skogsområdena. Utmed Rusthållsgatan bör gränsen dras in så att inte framtida 
bebyggelse omöjliggörs längs denna gata samt infarten vid Ekedalsvägen. Vidare är det 
väsentligt att naturreservatet inte innebär begränsningar för befintlig bebyggelse och 
koloniområden, såsom återuppföranden av kolonistugor och liknande. 
 

Kommentar: Avgränsningen av naturreservatet grundar sig på 
översiktsplanen och naturvårdsplanen, antagna av kommunfullmäktige. 
Efter diskussion med mark- och exploateringsavdelningen har gränsen för 
naturreservatet justerats vilket undantar bebyggelsen och åkermarken i den 
nordvästra delen. Angående koloniområdet är reservatsföreskrifterna 
undantagna för deras verksamhet. 

 
 
NCC Property Development AB anser som ägare till fastigheten Ramlösa 8:33 att 
fastighetens utvecklingsmöjligheter kommer att begränsas och man förbehåller sig rätten 
att diskutera ersättning därför. NCC Property Development AB är intresserade av att 
föra en diskussion med kommunen om ett eventuellt markbyte. 
 

Kommentar: Den aktuella fastigheten Ramlösa 8:33 omfattas inte av 
detaljplan. Tidigare täktverksamhet är avslutad och något nytt täkttillstånd 
finns inte. I gällande översiktsplan (antagen 2002) är området utpekat som 
rekreationsområde och i den föreslagna översiktsplanen (ÖP2010) ingår 
fastigheten i området ”utveckling och skydd av natur- och vattenområden 
samt parker”. Reservatsavgränsningen har efter remissomgång justerats och 
omfattar numera omkring två tredjedelar av fastigheten varav en tredjedel 
är skogsmark och en tredjedel är efterbehandlad lertäkt. En tredjedel ligger 
utanför reservatet och är idag jordbruksmark. Frågan om eventuell 
ersättning för försvårande av nuvarande markanvändning ligger under 
kommunstyrelsens och mark- och exploateringsenhet. 

 
 
Öresundskraft påtalar att det finns kraftledningar och en elstation inom föreslaget 
naturreservat. Det finns även ett flertal fjärrvärmeledningar samt en gasledning genom 
området. Öresundskraft förbehåller sig rätten att i fortsättningen kunna utföra 
underhålls- och reparationsarbete på befintliga anläggningar. Öresundskraft anser att 
undantagen från föreskrifterna behöver kompletteras med att även gälla ledningar för 
fjärrvärme och gas. I övrigt ingen erinran. 

 
Kommentar: Reservatshandlingarna kompletteras med att undantag från 
föreskrifterna gäller även underhåll och reparation av fjärrvärme- och 
gasledningar. 
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Föreningen Helsingborgstraktens natur ställer sig positiva till naturreservatet och 
vidare att tysklönnen Acer pseudoplatanus röjs undan i reservatet. Vidare framför de 
följande synpunkter. Området har aldrig varit en del av Helsingborgs socken utan tillhör 
Raus församling. När de gäller röjning kring kvarnruinen bör man ta hänsyn till de 
ovanliga kulturväxterna som växer där, bland annat gullviva. 
 

Kommentar: Faktafelet gällande Raus församling korrigeras och det görs ett 
tillägg i skötselplanen avseende hänsynstagande vid röjningsarbetet kring 
kvarnruinen. 

 
 
Vård- och omsorgsförvaltningen anser att förslaget till skötselplan tillgodoser de flesta 
åtgärder som gör det möjligt för förvaltningens målgrupp att använda sig av området för 
rekreation. Förvaltningen vill särskilt understryka att den information som finns i om 
området är tillgänglig för personer med nedsatt syn och hörsel och orienteringsförmåga. 
 

Kommentar: De skyltar som planeras sättas upp utformas för att erbjuda 
bästa möjliga läsbarhet. Några ytterligare informationsåtgärder är inte 
planerade. 
 
 

, Backgården ifrågasätter förbudet att använda bekämpningsmedel, kalka 
och gödsla eftersom det ger mycket lägre avkastning. Vidare påtalas att förbud mot 
ridning utanför ridleder aktualiserar behovet av att anlägga dessa eftersom här finns 
ryttare i området. Behovet av fler papperskorgar/hundbajskorgar är stort i området. 
Likaså dumpas mycket skräp längs Ekedalsvägen vilket måste förhindras. Reservatets 
namn bör vara Ättekulla-Raus eftersom gränsen går mitt i området.  
 

Kommentar: Förbudet mot kalkning, gödning och bekämpningsmedels-
användning gäller inte åkermarken, vilket tydliggörs i undantagen för 
föreskrifterna. Förbudet mot ridning utanför ridleder tas bort från 
föreskrifterna vilket innebär att allemansrätten gäller för ridning. I samband 
med iordningställande av naturreservatet kommer en översyn göras av 
antalet papperskorgar och kompletteras vid behov. Reservatets namn ändras 
inte eftersom det är ett inarbetat namn bland boende i området. 

 
 
Waldorfförskolan Blåklockan ställer sig positiva till förslaget men önskar 
förtydligande gällande deras verksamhet. Bland annat att förskolan även i fortsättningen 
kan ha staket runt tomten och att de får skoga/såga och elda på sin eldplats på sin tomt. 
De önskar även att Brevduvevägen får vara kvar. 
 

Kommentar: I samband med att gränsen för naturreservatet har justerats 
hamnar Waldorfförskolan Blåklockan utanför reservatsgränsen. 
Reservatsföreskrifterna berör därmed inte förskolans verksamhet. Några 
förändringar gällande Brevduvevägen är inte planerade. 

 
, kolonilottsinnehavare är positiv till att området skyddas som 

naturreservat. Han anser att informationsplatsen är bättre vid p-platsen och infarten 
istället för nere vid kolonilotterna vilket befarar generera onödig trafik och trängsel. 
Vidare framförs att 3G-masten i området stör intrycket och föreslås flyttas till 
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intilliggande industriområde vid Österleden. I handlingarna har den så kallade 
”Lassemanskällan” inte uppmärksammats. Dess namn tyder på att den varit känd länge 
och har folklig förankring. 
 

Kommentar: En informationsplats kommer att placeras vid kvarnruinen. 
Reservatsskyltar kommer att sättas upp på fler platser, bland annat intill 
koloniområdet. Vad gäller 3G-masten finns det i dagsläget inga planer på 
att flytta masten men samtidigt innebär reservatsskyddet inget hinder att 
detta sker till område utanför reservatet i framtiden. Några säkra uppgifter 
om Lassemanskällan har inte hittats vid eftersökningar och därför görs 
ingen ändring i handlingarna. 

 
 

 anser att det planerade hundhägnet i reservatet är alltför litet om det 
blir större än de som finns i Pålsjö skog och Bruces skog. Hon är kritisk till förslaget att 
ha kopplingstvång inom reservatet och till att skogsdungarna på kommunens mark i 
övrigt har utökat kopplingstvång (15 mars - 31 oktober) jämfört med jaktlagen (1 mars - 
20 augusti). Hon föreslår att någon skogsdunge kunde få vara friare för hundägare att få 
ha hundar utan koppel.  
 

Kommentar: Föreskriften att hund måste vara kopplad i reservatet, utöver i 
hundhägn och koloniområde, ändras till att följa de lokala 
ordningsföreskrifterna. Dessa anger att hundar ska hållas kopplade från den 
15 mars till den 31 oktober i allmänna parker, naturområden och 
planteringar i övrigt samt campingplatser. Ättekullaskogen är 
välfrekventerat med bland annat förskolebarn, skolbarn och ridande. Med 
kopplingstvång minskar även risken för vilt att bli stört. Ur dessa aspekter 
är det angeläget att hundar hålls kopplade den angivna tiden.  
 
 
 anser att det planerade hundhägnet bör placeras intill 3G-masten där det 

redan finns uppvuxna träd och där inga andra aktiviteter påverkas. I remisshandlingarna 
föreslås hägnet placeras i ett område som används av barn att leka i. Utöver det påpekas 
att Lassemansvägens beläggning behöver förbättras för att kunna hålla för trafik även 
när det regnar. 
 

Kommentar: Frågan om var det planerade hundhägnet ska placeras hålls 
öppen. Någon definitiv plats anges inte i reservatsbeslutet men möjlighet 
finns att placera antingen i befintlig skog eller på öppen mark. Underhållet 
av Lassemansvägen noteras och blir en fråga för reservatsskötseln. 
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Bilaga 4. Hur man överklagar till länsstyrelsen 
 
Om Ni vill överklaga Helsingborgs stads beslut skall Ni skriva till Länsstyrelsen, 
Rättssektionen. Överklagandet skall dock skickas till Stadsbyggnadsförvaltningen i 
Helsingborg, 251 89 Helsingborg. 
 
Av överklagandet skall framgå vilket beslut Ni överklagar (ange diarienummer) och hur 
Ni vill att beslutet skall ändras. Ni bör också tala om varför Ni anser att beslutet skall 
ändras. 
 
Skrivelsen skall undertecknas. Uppge även adress och telefonnummer. Om Ni har 
handlingar eller annat som Ni anser stöder Er uppfattning så bör Ni skicka med detta. 
 
Stadsbyggnadsförvaltningen måste ha fått Ert överklagande senast den 2010-XX-XX 
annars kan överklagandet inte tas upp till prövning. 
 
Behöver Ni veta mer om hur Ni skall göra kan Ni kontakta Stadsbyggnadsförvaltningen,  
tel 042-10 50 00 (växel). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 
 

Bilaga 5. Sändlista 
 
Sändlista 
Länsstyrelsen i Skåne län, 205 15 Malmö 
NCC property development AB, Östra Varvsgatan 4, 205 47 Malmö  

Backgården  
Ättekulla sommarstad,   
Öresundskraft, Box 642, 251 06 Helsingborg 
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp, NSVA, Rönnowsgatan 10, 250 02 Helsingborg 
Skogsstyrelsen, Box 6, 243 21 Höör  
Naturvårdsverket, Valhallavägen 195, 106 48 Stockholm 
Riksantikvarieämbetet, Box 5405, 114 84 Stockholm 
 
 
Kopia till 
Naturskyddsföreningen i Skåne, Box 1013, 221 04 Lund 
Kullabygdens ornitologiska förening,   

 
Föreningen Helsingborgstraktens natur,   

 
Friluftsfrämjandet i Helsingborg, Box 9013, 250 09 Helsingborg 
Miljöförvaltningen 
Kulturförvaltningen 
Skol- och fritidsförvaltningen 
Vård- och omsorgsförvaltningen 
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Bilaga 6. Lista över funna arter inom reservatet  
 
Kärlväxter 
Artlista enligt inventeringar utförda av Sven-Åke Hanson (1997 och 2000), Ethel Nilsson (1988, 
1994, 1996, 1997, 1999, 2001) 
 
Art Latinskt namn R 
Amerikansk dunört Epilobium adenocaulon 
Andmat Lemna minor 
Apel Malus domestica 
Armeniskt björnbär Rubus armeniacus 
Ask Fraxinus excelsior 
Asp Populus tremula 
Avenbok Carpinus betulus 
Backstarr Carex ericetorum 
Benved Euonymus europaeus 
Bergdunört Epilobium montanum 
Bergek Quercus petraea 
Bergrör Calamagrostis epigejos 
Bergssyra Rumex acetosella 
Besksöta Solanum dulcamara 
Bladvass Phragmites australis 
Blekbalsamin Impatiens parvifl ora 
Blomsterlupin Lupinus polyphyllus 
Blågull Polemonium caeruleum 
Blåhallon Rubus caesius 
Blåtåtel Molinia caerulea 
Bok Fagus sylvatica 
Brakved Frangula alnus 
Brunstarr Carex acutiformis 
Brunört Prunella vulgaris 
Brännässla Urtica dioica 
Buskstjärnblomma Stellaria holostea 
Bäckbräsma Cardamine amara 
Desmeknopp Adoxa moschatellina 
Doftschersmin Philadelphus coronarius 
Druvfl äder Sambucus racemosa 
Dvärghäxört Circaea alpina 
Ekorrbär Maianthemum bifolium 
Ekorrkorn Hordeum jubatum 
Engelskt rajgräs Lolium perenne 
Etternässla Urtica urens 
Fackelblomster Lythrum salicaria 
Femfi ngerört Potentilla argentea 
Fingerborgsblomma Digitalis purpurea 
Finsk fi ngerört Potentilla intermedia 
Fiskmålla Chenopodium polyspermum 
Flenört Scrophularia nodosa 
Flikbjörnbär Rubus laciniatus 
Flockfi bbla Hieracium umbellatum 
Frossört Scutellaria galericulata 
Fyrkantig johannesört Hypericum maculatum 
Fågelbär Prunus avium 
Fårsvingel Festuca ovina 
Fältarv Cerastium arvense 
Fänrikshjärta Dicentra formosa 
Glasbjörk Betula pubescens 
Grendunört Epilobium roseum 
Groblad Plantago major 
Gråal Alnus incana   

Art Latinskt namn R 
Gråbo Artimisia vulgaris 
Gråfi bbla Pilosella offi cinarum 
Gråvide Salix cinerea 
Grönknavel Scleranthus anuus 
Grönpil Salix xrubens 
Gulsporre Linaria vulgaris 
Gökärt Lathyrus linifolius 
Hagfi bbla Hieracium vulgatum 
Hallon Rubus idaeus 
Hampfl ockel Eupatorium cannabinum 
Harkål Lapsana communis 
Harstarr Carex ovalis 
Hassel Corylus avellana 
Humleblomster Geum rivale 
Hundkäx Anthriscus sylvestris 
Hundtunga Cynoglossum offi cinale 
Hundäxing Dactylis glomerata 
Häckberberis Berberis thunbergii 
Häckvicker Vicia sepium 
Hägg Prunus padus 
Hässlebrodd Milium effusum 
Hönsarv Cerastium fontanum 
Idegran Taxus baccata 
Jolster Salix Pentandra 
Jordreva Glechoma hederacea 
Jättebalsamin Impatiens glandulifera 
Kabbeleka Caltha palustris 
Kanadabinka Conyza canadensis 
Kanadensisk hagtorn Crataegus fl abellata 
Kanadensiskt gullris Solidago canadensis 
Kaskadpil Salix chrysocoma 
Kirskål Aegopodium podagraria 
Klibbal Alnus glutinosa 
Knipparv Cerastium glomeratum 
Knippfryle Luzula campestris 
Knylhavre Arrhenatherum elatius 
Korsört Senecio vulgaris 
Krusbär Ribes uva-crispa 
Kruståtel Deschampsia fl exuosa 
Krypbjörnbär Rubus sect. Corylifolii 
Kråkvicker Vicia cracca 
Kålmolke Sonchus oleraceus 
Källarv Stellaria alsine 
Kärrfi bbla Crepis paludosa 
Kärrgröe Poa trivialis 
Kärrtistel Cirsium palustre 
Lentåtel Holcus mollis 
Liljekonvalj Convallaria majalis 
Lind Tilia cordata 
Liten blåklocka Campanula rotundifolia 
Liten kardborre Arctium minus 
Luddtåtel Holcus lanatus 
Lundbräken Dryopteris dilatata 
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Art Latinskt namn R 
Långsvingel Festuca gigantea 
Löktrav Alliaria petiolata 
Majbräken Athyrium fi lix-femina 
Majsmörblomma Ranunculus auricomus 
Majveronika Veronica serpyllifolia 
Mjölke Epilobium angustifolium 
Monke Jasione montana 
Morgonstjärna Ornithogalum umbellatum 
Murgrönsveronika Veronica hederifolia 
Nagelört Erophila verna 
Nattglim Silene noctifl ora 
Nattskatta Solanum nigrum 
Naverlönn Acer campestre 
Neljikrot Geum urbanum 
Nordbräken Dryopteris expansa 
Nyponros Rosa dumalis 
Ogräsmaskros Taraxacum sect. Ruderalia 
Olvon Viburnum opulus 
Ormbär Paris quadrifolia 
Oxel Sorbus intermedia 
Paradisbuske Kolkwitzia amabilis 
Parkslide Fallopia japonica 
Penningblad Lysimachia nummularia 
Piggtistel Carduus acanthoides  VU 
Pillerstarr Carex pilulifera 
Pingstlilja Narcissus poëticus 
Pipdån Galeopsis tetrahit 
Piprör Calamagrostis arundinacea 
Påsklilja Narcissus pseudonarcissus 
Pärlhyacint Muscari botryoides 
Renfana Tanacetum vulare 
Revsmörblomma Ranunculus repens 
Revsuga Ajuga reptans 
Robinia Robinia pseudoacacia 
Rosendunört Epilobium hirsutum 
Rotfi bbla Hypochoeris radicata 
Rundhagtorn Crataegus laevigata 
Rundhagtorn x korall/ 
spetshagtorn Crataegus 
Rundhagtorn x Trubbhagtorn Crataegus 
Rysk blåstjärna Scilla siberica 
Röda vinbär Ribes rubrum 
Rödkörvel Torilis japonica 
Rödnarv Spergularia rubra 
Rödplister Lamium purpureum 
Rödven Agrostis capillaris 
Rödvide Salix purpurea 
Röllika Achillea millefolium 
Rönn Sorbus aucuparia 
Rönnspirea Sorbaria sorbifolia 
Rörfl en Phalaris arundinacea 
Sammetsvide Salix dasyclados 
Sandstarr Carex arenaria 
Skogsalm Ulmus glabra 
Skogsbjörnbär Rubus nessensis 
Skogsbräken Dryopteris carthusiana 
Skogsek Quercus robur 
Skogsknipprot Epipactis helleborine 
Skogslönn Acer platanoides 
Skogsnarv Moehringia trinervia 
Skogsnoppa Gnaphalium sylvaticum 

Art Latinskt namn R 
Skogsskräppa Rumex sanguineus 
Skogsstarr Carex sylvatica 
Skogsstjärna Trientalis europaea 
Skogsviol Viola riviniana 
Smultron Fragaria vesca 
Snårvinda Calystegia sepium 
Snärjmåra Galium aparine 
Snöbär Symphoricarpos albus 
Snödroppe Galanthus nivalis 
Sommarvicker Vicia sativa 
Sparvnäva Geranium pusillum 
Spirea sp. Spirea sp. 
Stenbär Rubus saxatilis 
Stenmåra Galium saxatile 
Stensöta Polypodium vulgare 
Stinknäva Geranium robertianum 
Stor häxört Circaea lutetiana 
Stor kustruta Thalictrum minus 
Stor sötväppling Melilotus altissimus 
Stor ängssyra Rumex thyrsifl orus 
Storrams Polygonatum multifl orum 
Strandklo Lycopus europaeus 
Strätta Angelica sylvestris 
Stånds Senecio jacobaea 
Svalört Ranunculus fi caria 
Svarta vinbär Ribes nigrum 
Svinmålla Chenopodium album 
Svärdslilja Iris pseudacorus 
Sykomorlönn Acer pseudoplatanus 
Syren Syringa vulgaris 
Såpnejlika Saponaria offi cinalis 
Sälg Salix caprea 
Sötbjörnbär Rubus plicatus 
Tall Pinus sylvestris 
Teveronika Veronica chamaedrys 
Tiggarranunkel Ranunculus sceleratus 
Timotej Phleum pratense 
Tomtskräppa Rumex obtusifolius 
Toppdån Galeopsis bifi da 
Trampört Polygonum aviculare 
Trubbhagtorn Crataegus monogyna 
Träjon Dryopteris fi lix-mas 
Tusensköna Bellis perennis 
Tuvtåtel Deschampsia cespitosa 
Ullig kardborre Arctium tomentosum 
Uppländsk vallört Symphytum uplandicum 
Veketåg Juncus effusus 
Videört Lysimachia vulgaris 
Vildkaprifol Lonicera periclymenum 
Vildpersilja Aethusa cynapium 
Vippstarr Carex paniculata 
Vitgröe Poa annua 
Vitklöver Trifolium repens 
Vitplister Lamium album 
Vitsippa Anemone nemorosa 
Vresros Rosa rugosa 
Vårarv Cerastium semidecandrum 
Vårförgätmigej Myosotis stricta 
Vårtbjörk Betula pendula 
Vårtåtel Aira praecox 
Vårvicker Vicia lathyroides 
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Art Latinskt namn R 
Våtarv Stellaria media 
Vägmålla Atriplex patula 
Vägsenap Sisymbrium offi cinale 
Vägtistel Cirsium vulgare 
Vätteros Lathraea squamaria 
Åkerfräken Equisetum arvense 
Åkerförgätmigej Myosotis arvensis 
Åkerkulla Anthemis arvensis  NT 
Åkertistel Cirsium arvense 
Äkta Johannesört Hypericum perforatum 
Äkta kastanj Castanea sativa 
Älggräs Filipendula ulmaria 
Ältranukel Ranunculus fl ammula 
Ängsfryle Luzula multifl ora 
Ängsgröe Poa pratensis 
Ängshaverrot Tragopogon pratensis 
Ängssyra Rumex acetosa 
Ärenpris Veronica offi cinalis 
 
Fåglar R 
Art Latinskt namn 
Björktrast Turdus pilaris 
Blåmes Parus caeruleus 
Bofi nk Fringilla coelebs 
Domherre Pyrrhula pyrrhula 
Häger Ardea cinerea 
Härmsångare Hippolais icterina 
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 
Kaja Corvus monedula 
Koltrast Turdus merula 
Kråka Corvus corone cornix 
Lövsångare Phylloscopus trochilus 
Mindre Hackspett Dendrocopos minor 
Näktergal Luscinia luscinia 
Nötväcka Sitta europaea 
Ormvråk Buteo buteo 
Ringduva Columba palumbus 
Råka Corvus frugilegus 
Rödhake Erithacus rubecula 
Skata Pica pica 
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 
Större hackspett Dendrocopos major 
Svarthätta Sylvia atricapilla 
Svartvit fl ugsnappare Ficedula hypoleuca 
Talgoxe Parus major 
Trädpiplärka Anthus trivialis 
Stare Sturnus vulgaris 
 
Insekter 
Art Latinskt namn  R 
Trollsländor Aeschna sp. 
Margarinotus carbonarius  DD 
Aspögonbaggar Aderus populneus  NT 
Strophosoma faber  VU 
Gronops lunatus  NT 
Kullaspetsvivlar Apion dispar  VU 
Pediacus depressus  VU 
Mindre linjordloppor Longitarsus parvulus DD 
Hetaerius ferrugineus  NT 
Chrysomela saliceti  NT 
Chrysolina sanguinolenta  NT 

Amarochara umbrosa DD 
 
Däggdjur  
Art Latinskt namn R 
Ekorre Sciurus vulgaris 
Fälthare Lepus europaeus 
Grävling Meles meles 
Gråskimlig fl addermus Vespertilio murinus 
Igelkott Erinaceus europaeus 
Iller Mustela putorius 
Mindre skogsmus Apodemus sylvaticus 
Näbbmöss Soricidae sp. 
Nordisk fladdermus Eptesicus nilssoni 
Rådjur Capreolus capreolus 
Rödräv Vulpes vulpes 
Småvessla Mustela nivalis 
Större skogsmus Apodemus fl avicollis 
Skogssork Clethrionomys sp. 
Vildkanin Oryctolagus cuniculus 
Åkersorkar Microtus sp. 
 
R - Artdatabankens rödlista 2005 
Kunskapsbrist DD 
Försvunnen RE 
Akut hotad CR 
Starkt hotad EN 
Sårbar VU 
Missgynnad NT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




