
Pinnmöllan – en savann i Skåne?
Vad är så speciellt med Pinnmöllan?

Pinnmöllan är ett mycket artrikt område efter-
som det i dag har många egenskaper gemensamt 
med det savannlika landskap som en gång täckte 
stora delar av Europa och som betades av kring-
strövande betesdjur. Detta landskap innehöll 
bland annat träd, busksnår, öppna gräsmarker 
och små vattensamlingar. Mångfalden vid  
Pinnmöllan förstärks ytterligare av det böljande 
landskapet som ger utrymme för såväl öppna 
torrängar som fuktiga svackor. Detta har skapat 
en mängd olika miljöer, var och en med sin 
speciella flora och fauna.  

genom sitt växtsätt ofta ut en massa andra väx-
ter. Den kan bli upp till en dryg halvmeter hög 
och har stora blad som skuggar fröplantor från 
andra arter vilka behöver ljus och värme för att 
gro. Den är särskilt konkurrenskraftig på fuktig, 
ohävdad mark men går relativt snabbt tillbaka 
under betes- eller slåtterhävd. För att få tillbaka 
en artrik äng behöver således slåtter återinföras. 
Under restaureringsfasen har ängen delats upp 
i två områden. I det ena slås älgörten två gånger 
per år och i det andra endast en gång. Detta för 
att jämföra olika metoder. Efter sista slåttertillfäl-
let på sensommaren efterbetas ängen av nötdjur.

2 -  Klockarelyckan och ängsskötsel
Efter restaurering vidtar löpande ängsskötsel. 
Flertalet slåtterängar i södra Sverige slås mellan 
den 15:e juli och 15:e augusti. Detta kan innebära 
ett problem för många av de insekter som be-
höver pollen eller nektar senare på säsongen 
eller som övervintrar i blommor och stjälkar i 
högvuxen vegetation. Det är också flera växtarter 
som inte har hunnit sätta frö till slåttern. Om 
samma skötsel upprepas år efter år finns risk att 
man kan få negativa effekter på en del insekter 
och fåglar som också har sin hemvist i den natur-
liga gräsmarken. Här lämnar vi en kantzon runt 
ängen som enligt ett rullande schema kommer 
att lämnas oslagen vissa år. På så sätt finns varje 
år oslagen vegetation i området. Denna typ av 
ängsskötsel är gynnsam för fler organismgrupper 
än bara kärlväxterna.

3 – Efterbete och lantras
Efter slåttern kommer ängen att efterbetas av 
nötdjur.  Enligt erfarenheter från bland annat 
England och Sverige är boskap av äldre lantraser 
ofta betydligt bättre naturvårdare jämfört med 
modernare, kommersiella raser. Djur av lantras 
är ofta tåligare och äter ett större urval av gräs, 
örter och buskar. De är ofta också mindre och 
deras tramp leder inte till att jorden samman-
pressas i lika hög grad. Deras matvanor liknar 
troligen mer de stora växtätarnas som en gång 
betade fritt i det Europeiska landskapet. Delar av 
Pinnmöllan betas av lantraser, exempelvis High-
land Cattle. Dessa går ute på bete genom hela 
sommaren till långt in på hösten.  

Älgört.
Att slå älgörten har blivit 
en viktig del av restaure-
ringen till betes- eller slåt-
termark. Infälld är en bild 
på en älgörtsblomma.

Färgblinda fåglar?
Flera buskar är beroende av att deras bär sprids av fåglar. 
Hos vissa arter, exempelvis björnbär, mognar bären vid 
olika tidpunkter. Detta skapar en tvåfärgad kontrast som 
underlättar för fåglarna att snabbt hitta rätt.
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Under historisk tid har Pinnmöllan utnyttjats väl 
av människan. Bevis för detta kan ses överallt, 
bland annat stenmurar, gravsättningar och fä-
stigar. Marker som var för steniga och magra för 
att odlas användes som samfällda betesmarker 
(fäladsmarker). Idag spelar tamboskap, helst av 
någon lantras, den viktigaste rollen i skötseln 
av landskapet. Antalet betesdjur minskar både 
lokalt och generellt i landet och det blir därför 
svårare och svårare att upprätthålla god hävd 
i marker som de vid Pinnmöllan och utgör det 
största hotet mot naturvärdena i denna typ av 
marker. Genom att upprätthålla hävden  
vidmakthåller man alltså en stor ekologisk och 
kulturhistorisk diversitet samtidigt som man 
kan tillhandahålla utmärkta möjligheter till 
rekreation. 

1 - Klockarelyckan och älgört
Det här området – den så kallade Klockarelyckan 
– togs bort ur fäladen runt 1755 enligt äldre kar-
tor. Den gavs då till klockaren i byn som  
stängslade och omförde den till äng. Området 
har förmodligen varit slåtteräng fram tills ganska 
nyligen (kartan från 1914 visar att den då fort-
farande var äng), men idag är den i stora delar 
övervuxen med älgört. 
Älgörten är visserligen en viktig värdväxt och 
pollenkälla för många insekter men konkurrerar 
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4 – Naturlig gräsmark – ett bra exempel
Omkring dig ser du här ett utmärkt exempel på 
en naturlig gräsmark med både torra, friska och 
fuktiga partier. Här finns ett stort antal växter 
som i stort sett enbart växer i kvävefattiga ängar 
eller betesmarker. Bekanta dig med ängsvädd, 
brudbröd, ängsskallra, darrgräs och puktörne.

5 – En aldrig sinande källa?
Den här delen av Pinnmöllan är mycket våt och 
i stort sett omöjlig att ta sig över torrskodd utan 
stövlar. I sluttningens lägre delar trycks grund-
vattnet fram och formar små källor, pölar och 
rännilar. Den konstanta tillförseln av mineral-
berikat vatten utgör en nödvändig förutsättning 
för en rad fuktälskande arter, bland annat många 
mossor.

Följ med på en upptäcksfärd där 
du själv letar upp de ställen som 
intresserar dig och väljer din egen väg 
dit och tillbaka. Möt betesdjuren som 
håller landskapet öppet, undersök 
om det finns en Skånsk savann, se 
pågående restaurering och låt också 
fantasin förflytta dig bakåt i tiden.

6 – En blommande procession
En annan av den betade markens viktiga struk-
turer är en rik och varierad förekomst av träd och 
buskar. Denna variation gör att det finns blom-
mande buskar som producerar nektar och pollen 
under en stor del av växtsäsongen, och dessutom 
en uppsjö av bär på hösten. Många insekter och 
fåglar är beroende av dessa födokällor. Betes- 
djurens aktiviteter skapar dessutom ofta buskage
med en ojämn och flikig kant. Flikigheten gör 
att det finns många olika typer av mikroklimat 
över en liten yta. Vissa fläckar är skyddade från 
vind och är samtidigt solbelysta. Dessa är mycket 
viktiga för insekter eftersom de här kan få värme 
samtidigt som de har nära till maten. Längs 
stenmuren finns ett bra exempel på ett busksnår 
bestående av flera arter och med en ojämn kant.

7 –  Stenmur
Här ser du ett fint exempel på en stenmur. Sten-
muren har byggts upp av sten som plockats från 
omgivande betesmarker och kan vara mycket 
gammal. Den utgör ett bevis på människans 
aktiviteter men är idag livsmiljö för bland an-
nat lavar och buskar. Eftersom jordmånen här 
är mycket mager och stenig har stora delar av 
marken inte ansetts lämplig för uppodling, något 
som bidragit till att betesmarken bevarats.

8 – Död men inte livlös
Den här mycket gamla sälgen innehåller mycket 
död ved som utgör livsmiljö för en lång rad 
svampar och insekter. Även om ett träd har dött 
tillhandahåller det viktiga livsmiljöer under  
många, många år och är en av de ekologiska  
bristvarorna i dagens landskap. Många av de 
gamla träden är livsmiljö för mossor, lavar, 
svampar och insekter, som i sin tur blir mat för 
fåglar och fladdermöss. Om du tar en noggrann 
titt kan du se hål och andra gnagspår i veden 
som har gjorts av insekter.

9 – En hackspett på marken?
Om du tittar närmare runtomkring kan du se ett 
antal små högar. Dessa är bon till den gula tuv-
myran. Gula tuvmyror indikerar att marken har 
använts som betesmark under lång tid. Under 
vintern kan man ibland se gröngölingar sittande
på marken där de tar för sig av myror och deras 
larver som lättåtkomlig vintermat. Myrhögarna 
har också mer av en torrängsflora jämfört med 
markerna runtomkring och hyser ofta arter som 
liten blåklocka, gråfibbla och gulmåra.

10 – Ett snårigt problem
Betande djur äter örter, gräs, buskar och träd. För 
att träden ska kunna fortplanta sig behöver de 
taggiga busksnår. De små groddplantorna skyd-
das av de täta, taggiga buskagen tills de blivit 
stora nog att undgå betesdjurens mular. Här kan 
du se ett exempel där en lönn har vuxit upp mitt 
i ett enbuskage. 

11 –  Utsikt över fäladen
Klättra upp på toppen av stättan och njut av 
utsikten över Pinnmöllan och dalen nedanför. 
Här kan man tydligt se det böljande landskapet 
karakteristiskt för området. Huvuddelen av  
Pinnmöllan är beläget på en berggrund be-
stående av gnejser och täcks av moränjordar som 
lämnades av inlandsisen för ca 15 000 år sedan. 
Detta skiljer området från en stor del av övriga 
Sydvästskåne som ligger på en berggrund av 
sedimentära bergarter täckta av leriga jordar. På 
den högsta punkten befinner man sig här ca 100 
meter över havet.

Välkommen till Pinnmöllan 

– en savann i Skåne?

Projektet utgör en del av Lunds kom-
muns utbildningsprojekt “Lärande natur”  
som delfinansieras med statliga bidrag 
till lokal och kommunal naturvård, 
LONA.

För många, många tusen 
år sedan

För några tusen år sedanFör några hundra år se-
dan

För femtio år sedanIdag

Tidslinje

Stora växtätare strövade omkring 

i landskapet och skapade en 

savann-lik mosaik av skogs- 

dungar, öppna gräsmarker, bryn 

och buskage.

Människan tog över som land-

skapsomdanare och underhöll, 

med liar och tamboskap, det 

mosaikartade landskapet. Pinn- 

möllan användes som be-

gravningsplats.

Stora delar av landskapet var 

fortfarande öppet och sköttes 

antingen som slåtterängar eller 

betesmarker. Pinnmöllan var 

periodvis väldigt öppet och nästan 

utan träd eller buskar. Klockare-

lyckan stängslas in som äng.

Ängsskötsel och betesdrift på 

naturbetesmarker minskade. 

Många ängar och hagar omfördes 

till åkermark eller barrplanteringar 

och antalet betesdjur minskade. 

Pinnmöllan förblir en hävdad 

gräsmark.

Naturvården försöker genom 

riktade åtgärder att återskapa 

och sköta mosaiklandskapets och 

dess olika beståndsdelar genom 

slåtter och betesdrift.

Praktiska tips

Pinnmöllan är beläget strax öster om Dalby på 

Romeleåsens utlöpare. Du behöver grova stövlar eller 

kängor för att ta dig fram eftersom källflöden och små 

bäckar korsar din väg. Olika stationer finns markerade 

i terrängen i form av numrerade stolpar. Numren på  

stolparna motsvaras av nummer och beskrivningar i 

denna broschyr och finns markerade på kartan. Det 

är upp till dig vilka stationer du vill besöka och i vilken 

ordning du gör det. På kartan finns också stängsel-

övergångar markerade så att du lättare kan ta dig fram.

Tänk på att du är gäst hos naturens alla livsformer då 

du besöker Pinnmöllan. Visa hänsyn, var aktsam och 

lämna inga spår efter dig. Text &
 layo
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Utsikt över fäladen

En vaxig kamrat – på sensommaren eller tidig höst 
kan man hitta små svampar som kallas för vaxskiv-
lingar i betesmarken. Vaxskivlingarna kan vara 
gula, vita eller klarröda. De är ovanliga i dagens 
landskap och indikerar att betesmarken hyser höga 
naturvärden.

Kontakt: 
Park- och naturkontoret
046 - 35 50 00
www.lund.se
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