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Vården av Högestads mosse naturreservat 

 

Högestads mosse är beläget cirka 10 kilometer norr om Ystad i Skåne och är nästan 80 hektar 
stort. Det är ett naturreservat sedan 1961 och området är även Natura 2000-klassat och ingår 
som ett prioriterat område i flertalet åtgärdsprogram för olika rödlistade arter. Reservatet 
innehar en ängs- och betesmarkmiljö som upptas till största delen av fuktängar och kärrmark 
där fastmarksuddar skjuter upp som låga och välmarkerade kullar.  

Traditionen genom århundradena av slåtter och bete i reservatet har skapat, tillsammans med 
en hög grundvattennivå och hög kalkhalt, de speciella förutsättningarna som krävs för 
områdets särskilda flora. Högestads mosse hyser även en del småvatten som innehar sällsynta 
arter inom grod- och kräldjurslivet och har för övrigt en mångfaldig artsammansättning inom 
både vilt- och fågellivet. Reservatet är känt för sina växt- och djurvärden så det är av stor vikt 
att det bevaras inför framtiden. Den typ av miljö som Högestads mosse innehar var förr ett 
vanligt inslag i den sydskånska landskapsbilden men har minskat kraftigt under det senaste 
århundradet på grund av främst dränering, uppodling eller igenväxning. Det är av hög prioritet 
att inte fler av dessa biotoper försvinner då de hyser livsrum för många arter som är beroende 
av denna speciella miljö för sin överlevnad.  

Syftet med detta arbete har i huvudsak varit att skapa ett förslag på skötselplan för Högestads 
mosse på uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne län som har det övergripande ansvaret för 
reservatet. En skötselplan fastställdes för Högestads mosse 1974 och förlängdes till att gälla 
tillsvidare 1979. Då nya fakta och nya skötselåtgärder har framkommit genom åren, var det 
prioriterat att en ny, och mer för dagsläget, aktuell skötselplan utfärdades. 

Skötselplanens huvudsakliga innebörd är den att Högestads mosse ska skötas med 
naturvårdsaspekter samt på ett traditionellt vis med slåtter och bete så att dess värden 
långsiktligt bevaras. Dessutom ska inte vattennivån ändras, övergödning från omkring 
liggande jordbruks- och kulturbetesmark ska minska, hävdgynnade områden och arter ska öka 
och utbredningen av träd, buskar och annan igenväxningsvegetation ska vara begränsad. 
Reservatet ska vara tillgängligt åt allmänheten, men i första hand är syftet med det att bevara 
och utveckla områdets biologiska värden. 
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Proposal to a management plan for the nature reserve Högestads mosse 

The aim of this project was to assemble a management plan for a wetland area called 
Högestads mosse, a nature reserve since 1961 and located 10 kilometers north of Ystad in the 
province of Skåne in Sweden. This area has a high ground water level and the soil is lime 
rich. The area has a long tradition of being managed as pasture and hayfields and has avoided 
becoming an agricultural field. Högestads mosse is one of the few wetlands in the area that 
has not been, in a higher or far reaching level, overgrown, ploughed up or ditched. It holds a 
high biodiversity, especially of vascular plants and mosses. The County Administration of 
Skåne has a management plan from 1979 for the nature reserve and a new and a more updated 
plan has priority.  

The process of assembling the management plan for Högestads mosse was done by studying 
available information and maps, conversations with experienced people, site works and site 
visits.  

The main purpose in the management plan is that Högestads mosse should continue to be 
managed by haymaking and pasture, to prevent overgrowth, and avoiding further change in 
water level in order to preserve a unique flora and fauna. 
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