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Lokala Naturvårdsprojekt ”LONA” 2018 
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1. Prästaviken och Mögsånn 

 

Syfte 

Att återskapa och utveckla och bevara natur- och friluftsvärden inom området samt 

erbjuda besökare information om områdets natur- och kulturhistoria 

 

Bakgrund 

Området med öppna sandhedar utgjorde i mitten på förra seklet ett centrum för 

rekreation och bad med pensionatsrörelse, öppen natur, badhytter, en 

förrådsbyggnad i falurött som innehöll torrdass och ett mycket livligt strandliv. 

Området karakteriseras av tre sandstränder som avlöser varandra med stenstränder 

däremellan. 

 

Nuläge 

Den ursprungliga förrådsbyggnaden ersattes i samband med etablering av 

kommunalt vatten och avlopp med en toalettbyggnad i tegel belägen i direkt 

anslutning till Magnarps skog.  

Vid toalettbyggnaden har ett större område med yngre asp etablerats och  

Här och var finns en del igenväxning med ek och björk och i områdets västra del har 

ett större part vass etablerats. 

Nära sandstränderna har områden med vresros etablerats 

Stengärdsgården som utgör gräns mellan området och Magnarps skog är helt 

övervuxen av asp och annan växtlighet 

 

 

Prästaviken 

Mögsånn 



Område  

areal 4,7 ha 

Gräns mot väster hamnområdet Magnarps hamn 

Gräns mot norr Magnarps Strandväg 

Gräns mot öster Stengärdsgård vid Magnarps skog 

Gräns mot söder kustlinjen 

 

Fastighetsägare 

Magnarps samfällighet del av Magnarp S:3 

Ängelholms kommun  kustremsan 

 

Åtgärder 

 Inventering av naturvärden 

 Röjning av asp, björk och ek 

 Selekterad röjning av vresrosor och friläggande av sand 

 Röjning av vass 

 Friläggande av stengärdsgård 

 Uppgradering av spänger över sanka områden 

 Informationsmöten med bybor och besökare 

 Informationstavlor 

 

Projekttid 

         Beräknad genomförandetid för projektet är 2 år 

 

 Förvaltning 

         Området förvaltas efter avslutat projekt av Ängelholms kommun inom  

                      ramen för förvaltningsbudget avseende Magnarps Strandmarker.  

                      Magnarps Intresseförening bidrar med ideellt arbete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Kronoskogen – Magnarps skog 

 

 

 

 

Syfte 

Att genomföra en förstudie för att identifiera natur- och friluftsvärden samt baserat 

på förstudiens resultat utveckla en handlingsplan för vidareutveckling av skogen som 

rekreationsområde med hänsyn till områdets naturvärden och karaktär.  

Vidare att kartlägga områdets natur och kulturhistoria 

 

Bakgrund 

Magnarps skog planterades troligen redan på tidigt 1700-tal. Eftersom staten 

bekostade planteringen kallas skogen fortfarande för Kronoskogen. 

1734 års lag ålade varje jordägare att inhägna sina ägor och lagen tillämpades också 

på kronoskogen och skogen omgärdas sedan dess av stengärdsgårdar applicerades   

1794 fastställde domsagan i Ängelholm åbornas skyldigheter för att stoppa 

sandflykten 

År 1825 fick åborna genom en lösen disponera den uppväxande skogen och det 

stipulerades att den för all framtid skulle tillhöra egendomarna i Magnarp 

Bönderna fick bidrag från kronan för allt årligt underhållsarbete som på årlig basis  

 besiktigades för att säkerställa att underhållsuppdraget sköttes 

 

 

 

 

Magnarp S:1 



 

Nuläge 

De gamla stengärdsgårdarna har med tiden delvis raserats och i brist på underhåll 

har växtligheten invaderat gärdsgårdarna som idag till stor del är övervuxna  

I början och mitten av förra seklet skötte en skogvaktmästare mycket av underhållet 

av skogen, men under senare år har underhållet varit begränsat och skogens 

funktion som rekreationsområde är i någon mån begränsad 

 

Område  

areal 17,9 ha 

 

Fastighetsägare 

Magnarps samfällighet Magnarp S:1 

 

Åtgärder 

 Inventering av naturvärden 

 Informationsmöten med bybor och besökare 

 Kartläggning av natur och kulturhistoria 

 Distribution av information 

 Utarbeta handlingsplan 

 

Projekttid 

         Beräknad genomförandetid för projektet är 1 år 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Magnarpsbäcken 

 

 

 

 

 
 

 

Syfte 

Att genomföra en förstudie för att identifiera natur- och friluftsvärden samt baserat 

på förstudiens resultat ta fram en handlingsplan för iordningställande av bäcken och 

bäckens närområde med hänsyn till områdets naturvärden och karaktär.  

Vidare att kartlägga områdets natur och kulturhistoria och utarbeta en handlingsplan 

för iordningställande och upprensning av området 

Projektet omfattar bäckens sträckning från Källagården till Italienska ängen medan 

fastigheterna i Vejby fn exkluderas 

 

 

 



 

Bakgrund 

Magnarpsbäcken rinner upp i Skepparkroken (?) och mynnar ut i Skälderviken 

alldeles söder om Vejby udde. Bäcken är i de östra delarna kulverterad fram till 

Källgårdren i Magnarp där den fortfarande ligger i dagen fram till utloppet i 

Skälderviken 

I anslutning till bäcken vid Källgården har det funnits en källa som numera har täckts 

igen. 

Källan användes under lång tid ör vattenförsörjning av Kronprinsessan Viktorias 

Sanatorium. 1925 byggdes en 1800 m lång vattenledning från källan i Magnarp till 

Sanatoriet. Ett vattentorn byggdes på halva distansen och en pumpstation anlades 

tillsammans med klappbassäng, kylbassäng för mjölkkannor och vattningsho för 

boskap 

  

Nuläge 

Pumphus och bassänger har rivits eller fyllts och källans överskottsvatten rinner ut i 

Magnarpsbäcken eller Källabäcken 

Området kring källan och längs bäcken i hela sin sträckning fram till Italienska ängen i 

Vejbystrand kännetecknas idag av tät växtlighet med al och sly. För att ta vara på 

miljön runt bäcken och för att skapa bättre tillgänglighet och kontakt med bäcken 

bör träden kraftigt glesas ut och sly röjas. Från Italienska ängen och fram till stigen 

som leder över heden rinner bäcken genom ett flertal villaträdgårdar innan den 

slutligen når Skälderviken  

 

Område  

Areal ??? ha 

 

Berörda Fastigheter 

Magnarp  2:191 

  2:190 

  2:8 

Ängelholms kommun 

 

 

Åtgärder 

 Inventering av naturvärden 

 Informationsmöten med bybor och besökare 

 Kartläggning av natur och kulturhistoria 

 Utveckling och överenskommelse av utvecklingsplan för området 

 Distribution av information 

 

 

Projekttid 

         Beräknad genomförandetid för projektet är 2 år 



 

4. Vare Hög och Böke högar 

  

Syfte 

Att lyfta fram Magnarps historia och tydliggöra och tillgängliggöra de lämningar från 

bronsåldern som finns i Magnarp 

Att sprida information om områdets historia och betydelse för såväl bybor som 

besökare 

Att genom samverkan med Magnarps skola engagera elever i årskurs 1 till 6 med en 

aktiv delaktighet i arbetet med att beskriva historien och utarbeta 

informationsmaterial 

 

Bakgrund 

 

 

 

Varehög är den nordligaste bronsåldershögen i Barkåkrabygden. Väl uppe på högen 

öppnar sig en oväntat vidsträckt utsikt, som under bronsåldern säkerligen var ännu 

mer anslående. Landskapet var på Bjärehalvön mer öppet än idag och från höga 

lägen kunde man se vida omkring.  

Intill Varehög har det tidigare funnits en skålgropssten. Skålgropar är den vanligaste 

typen av hällristningar.  

 

 
 

På höjdryggen vid Björkhagen är närvaron av bronsålderns människor påtaglig. 

Fortfarande, 2500 år efter bronsålderns slut, möter vi dem i Bökehögar som reser sig 



över åkerytan.. På toppen av den ene av dessa två bronsåldershögar finns två resta 

stenar. Talrika fynd av redskap på åkrarna runt gravarna visar att man har bott och 

odlat jorden alldeles intill gravhögarna. Under bronsåldern var människorna bofasta 

och levde till stor del av åkerbruk och boskapsskötsel. Man plöjde jorden med årder 

och odlade bland annat emmervete, korn, havre, hirs och lin. 

 

Nuläge  

Varehög är i stort behov av att fornvårdande insatser för att komma till sin rätt och 

framträda som det historiska monument den är. Högen är kraftigt bevuxen med träd 

buskar och sly samtidigt som stengärdsgårdarna söder om på samma sätt i stort 

behov av att friläggas från sly och buskage. Varehög ger i dagsläget en besökare 

snarare en uppfattning av en förvuxen kulle med sly och buskage än ett historiskt 

monument från bronsåldern 

Böke högar uppfattas knappast vare sig av bybor eller besökare som gravhögar från 

bronsåldern. Från Magnarps byaväg uppfattar man snarare området med högarna 

som en förvuxen grusgrop där träd, sly och buskar fått leva sitt liv!  

Avsaknad av visibilitet och tillgänglighet tillsammans med obefintlig information 

eliminerar varje möjlighet att för den icke initierade att uppfatta att det finns 

gravhögar från bronsåldern på platsen överhuvud taget 

 

Fastighetsägare 

Ängelholms kommun  Magnarp 2:9 

Magnarps samfällighet Magnarp S:4 

 

Åtgärder 

 Inventering av kulturvärden 

 Detaljerad åtgärdsplan 

 Kontakter och engagemang från lärare och elever i Magnarps skola 

o Projektstudier av elever 

o Utveckla informationsmaterial 

o Informationsträffar 

o Utveckla informationstavlor 

 Röjning av träd, buskar och sly 

 Information om projektet via media  

 Etablering av funktionella besöksvägar  

o Parkering 

o Vägvisning 

o Informationstavlor 

 

Projekttid 

         Beräknad genomförandetid för projektet är 4 år 

 

 Förvaltning 

         Området förvaltas efter avslutat projekt av Ängelholms kommun 



                      Magnarps Intresseförening bidrar med ideellt arbete 

5. Fritsa sträde 

 

 
 

 

Syfte 

Att bibehålla och förstärka de kulturhistoriska värden som representeras av  

Alle’n vid Magnarpsvägen från Magnarps Byaväg ner mot Magnarps hamn 

 

Bakgrund 

Alle’n som kantar vägen ner mot hamnen i Magnarp har historiskt benämnts ”Fritsa 

Sträde” efter den tidigare ägaren till Västra Standgården Frits Johansson eller 

”Svensa Frits” efter farfadern.  

  

Alle’n som utgör en viktig del i de kulturhistoriska värden som representeras av Östra 

och Västra Strandgårdarna underhölls genom att efterhand som de gamla askarna 

inte längre stod pall för ålder och vindar och klimat ersattes med nya i de luckor som 

uppstod! 

  

Nuläge 

Alle’n såväl som området framför Västra Strandgården ner mot havet har under 

senare år tillåtits växa igen med omfattande sly och buskar vilket i viss mån 

kanibaliserat de kulturhistoriska värden som representeras i området. 

Ett behov av röjning och nyetablering av askar i alle’n är önskvärt för att säkerställa 

den unika miljö och historia som alle’n representerar   

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjw0PbFh4LXAhXIDpoKHfQnC3gQjRwIBw&url=https://objekt.myresjohus.se/tomter-och-projekt/magnarp/&psig=AOvVaw0_fciUw6CR0Cq1GAbBC6db&ust=1508687086096144


 

Berörda Fastigheter 

Magnarp 5:2 

 

Åtgärder 

 Röjning av sly och buskar av alle’n inklusive ”Skäcksa damm” 

  Anskaffning och nyplantering av askar som ersättning av döda och eller 

döende askar 

  Information till boende 

 

Projekttid 

         Beräknad genomförandetid för projektet är 1 år 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


