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Vid det planerade utemuseet Sånnarna väster om Åhus tätort har 10 rutor à 1x1 meter lagts ut
i de sex parceller (A-F) som ska utgöra den framtida demonstrationsanläggningen. Inom
parcell A som ska plöjas upp till hösten har fem rutor lagts ut, i de övriga vardera en. Varje
ruta har inventerats den 27 maj och den 22 juni 2005 och de arter som noterats finns,
tillsammans med kommentarer, förtecknade ruta för ruta. De mossor som samlats in har
bestämts till art av Torbjörn Tyler, Botaniska Museet i Lund. De är alla arter som är vanliga
på torra sandiga marker. Förutom de arter som påträffats i smårutorna har följande arter blivit
sedda på betesmarken:
3E0a0828: fältarv, mjuknäva, backförgätmigej, luddlosta, gullusern, knölsmörblomma,
spenslig ullört, tofsäxing (några få ex mellan ruta 2 och 4 i parcell A)
3E0a0928: tofsäxing
3E0a0728: vårbrodd
3E0a0627: tofsäxing
3E0a0428: grusviva, vårförgätmigej
3E0a0427: grådådra, styvmorsviol, grusviva
3E0a0227: grusviva, gullusern, fältarv
3E0a0328: hedblomster
Betesmarken vid Sånnarna är väl hävdat av nötkreatur och hyser en torr, mager och artfattig
gräshed bitvis rik på lavar och mossor. Dock växer tofsäxing sparsamt på några ställen på
betesmarken. Vegetationen tyder på att pH i ytskiktet är lågt.
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Ruta 1 (parcell A):
RN: 1402814/6200804 (+- 5 m)
Kärlväxter
Mattfibbla, Rumex acetocella – åtskilliga rosetter
Hårdsvingel, Festuca trachyphylla – åtskilliga strån
Knippfryle, Luzula campestris – få exemplar
Liten blåklocka, Campanula rotundifolia – flera exemplar
Backtimjan, Thymus serpyllum – flertal små ”kuddar”
Bockrot, Pimpinella saxifraga – 1 liten rosett
Vårtåtel, Aira praecox – få exemplar
Blåmunkar, Jasione montana – få ex, 1 i blom 22/6
Bergven, Agrostis vinealis – flertal strån
Rödven, Agrostis capillaris – flertal strån
Rotfibbla, Hypochoeris radicata – 1 rosett
Bergsyra, Rumex acetosella – få, mycket små exemplar
Mossor
Dicranum scoparium, kvastmossa
Hypnum lacunosum, grovfläta
Polytrichum juniperinum, enbjörnmossa
Ganska mycket lavar och mossa. Mycket sparsamt med öppen sand.

Ruta 2 (parcell A):
RN: 1402816/6200817 (+- 4m)
Kärlväxter
Blåmunkar, Jasione montana – flera exemplar
Hårdsvingel, Festuca trachyphylla – få små tuvor
Gulmåra, Galium verum – några exemplar
Bergsyra, Rumex acetosella – några exemplar
Borsttåtel, Corynephorus canescens – flera små tuvor
Sandkrassing, Teesdalia nudicaulis – få mycket små exemplar
Vitknavel, Scleranthus perennis – några små exemplar
Flockfibbla, Hieracium umbellatum – 5-6 rosetter
Rotfibbla, Hypochoeris radicata – 1 rosett
Liten blåklocka, Campanula rotundifolia – få exemplar
Knippfryle, Luzula campestris – få exemplar
Mattfibbla, Hieracum peleteranum – några rosetter
Bergven, Agrostis vinealis – få strån
Rödven, Agrostis capillaris – få strån
Blåmunkar, Jasione montana – få exemplar
Ängsgröe, Poa pratensis – ett mycket litet exemplar
Backtimjan, Thymus serpyllum – få exemplar
Grusstarr, Carex hirta – fåtalig
Mossor
Dicranum scoparium, kvastmossa
Hypnum lacunosum, grovfläta
Brachythecium albicans, blek gräsmossa
Ganska mycket lavar och mossa, en hel del öppen sand

Ruta 3 (parcell A):
RN: 1402808/6200812 (+- 7m)
Kärlväxter
Knippfryle, Luzula campestris – relativt rikligt
Mattfibbla, Hieracum peleteranum – relativt rikligt
Gulmåra, Galium verum – flera exemplar
Bockrot, Pimpinella saxifraga – 1 ex
Flockfibbla, Hieracium umbellatum – flera ex
Rotfibbla, Hypochoeris radicata – par exemplar
Blåmunkar, Jasione montana – få exemplar
Backtimjan, Thymus serpyllum – få
Hårdsvingel, Festuca trachyphylla – relativt få
Bergsyra, Rumex acetosella – relativt få
Bergven, Agrostis vinealis – ganska få strån
Rödven, Agrostis capillaris – ganska få strån
Jordklöver, Trifolium campestre – något ej blommande exemplar
Mossor
Dicranum scoparium, kvastmossa
Hypnum lacunosum, grovfläta
Mycket mossa och lavar, nästan ingen öppen sand.

Ruta 4 (parcell A):
RN: 1402805/6200822 (+-4 m)
Kärlväxter
Hårdsvingel, Festuca trachyphylla – relativt rikligt
Grässtjärnblomma, Stellaria graminea – få exemplar
Gulmåra, Galium verum – relativt många små exemplar
Knippfryle Luzula campestris – få exemplar
Gråfibbla, Hieracium pilosella coll. – åtskilliga ex
Backtimjan, Thymus serpyllum – relativt få
Ängsviol, Viola canina – 1 exemplar
Humlelusern, Luzula campestris – få exemplar
Liten blåklocka, Campanula rotundifolia – få exemplar
Bockrot, Pimpinella saxifraga – 1 litet exemplar
Vitknavel, Scleranthus perennis – ca 5 små exemplar
Bergsyra, Rumex acetosella – några exemplar
Backtimjan, Thymus serpyllum – få små exemplar
Hönsarv, Cerastium fontanum – ett par små exemplar
Flockfibbla, Hieracium umbellatum – 2 rosetter
Vårtåtel, Aira praecox – några exemplar
Sandnarv, Arenaria serpyllifolia – ett mycket litet enblommigt exemplar
Jordklöver, Trifolium campestre – 1 exemplar
Bergven, Agrostis vineale – fåtal strån
Mossor
Dicranum scoparium, kvastmossa
Hypnum lacunosum, grovfläta
Polytrichum juniperinum, enbjörnmossa
Relativt mycket lavar och mossa, mindre delar med öppen sand.

Ruta 5 (parcell A):
RN: 1402800/6200803 (+- 4 m)
Kärlväxter
Mattfibbla, Hieracum peleteranum – rikligt
Hårdsvingel, Festuca trachyphylla – ganska rikligt
Bockrot, Pimpinella saxifraga – flera exemplar
Knippfryle, Luzula campestris – relativt rikligt
Hönsarv, Cerastium fontanum – några relativt kraftiga exemplar
Fältveronika, Veronica arvensis – flera ex
Vårarv, Cerastium semidecandrum – 1 ex
Rotfibbla, Hypochoeris radicata – små rosetter
Backtimjan, Thymus serpyllum – få ex
Liten blåklocka, Campanula rotundifolia – få exemplar
Fältmalört, Artemisia campestris – 1 mycket litet ex
Gulmåra, Galium verum – par exemplar
Rödven, Agrostis vinealis – fåtal strån
Mossor
Dicranum scoparium, kvastmossa
Dicranum polysetum, vågig kvastmossa
Litet lavar, mycket mossa. Ingen öppen sand.

Ruta 6 (parcell B):
RN: 1402852/6200808 (+- 4 m)
Kärlväxter
Borsttåtel, Corynephorus canescens – ganska många tuvor
Hårdsvingel, Festuca trachyphylla – rikligt
Bergsyra, Rumex acetosella – åtskilliga exemplar
Gulmåra, Galium verum – 7-8 exemplar
Flockfibbla, Hieracium umbellatum – 1 exemplar
Fältveronika, Veronica arvensis – få exemplar
Sandkrassing, Teesdalia nudicaulis – några exemplar
Mattfibbla, Hieracum peleteranum – 1 rosett
Vitklöver, Trifolium repens – 1 ex i blom + några ej blommande
Bergven, Agrostis vinealis – åtskilliga strån
Rödven, Agrostis capillaris – flera exemplar
Mossor
Hypnum lacunosum, grovfläta
Relativt mycket lavar, lite mossa. Mycket öppen sand.

Ruta 7 (parcell C):
RN: 1402867/6200801 (+- 4 m)
Kärlväxter
Flockfibbla, Hieracium umbellatum – 1 rosett
Borsttåtel, Corynephorus canescens – få exemplar
Hårdsvingel, Festuca trachyphylla – åtskilliga strån
Sandkrassing, Teesdalia nudicaulis – ca 5 exemplar
Bergsyra, Rumex acetosella – flera exemplar
Blåmunkar, Jasione montana – ett ej blommande exemplar
Bergven, Agrostis vinealis – åtskilliga strån
Mossor
Brachythecium albicans, blek gräsmossa
Hypnum lacunosum, grovfläta
Ceratodon purpureus - brännmossa
Mycket lavar och mossa, en del öppen sand.

Ruta 8 (parcell D):
RN: 1402873/6200761 (+- 4 m)
Kärlväxter
Hårdsvingel, Festuca trachyphylla – åtskilliga exemplar
Gulmåra, Galium verum – några ex
Blåmunkar, Jasione montana – få ex
Sandkrassing, Teesdalia nudicaulis – 4 exemplar
Flockfibbla, Hieracium umbellatum – 1 exemplar
Bergsyra, Rumex acetosella – flertal, mest små exemplar
Rödven, Agrostis capillaris – flertal strån
Bergven, Agrostis vinealis – flertal strån
Vitknavel, Scleranthus perennis – 1 exemplar
Gul fetknopp, Sedum acre – par små exemplar
Mossor
Brachythecium albicans, blek gräsmossa
Hypnum lacunosum, grovfläta
Ceratodon purpureus - brännmossa
Polytrichum piliferum - hårbjörnmossa
Mycket lavar, lite mossa. Ganska mycket öppen sand.

Ruta 9 (parcell E):
RN: 1402841/6200764 (+- 4 m)
Kärlväxter
Mattfibbla, Hieracum peleteranum – några exemplar
Knippfryle, Luzula campestris – relativt få exemplar
Gulmåra, Galim verum – få exemplar
Liten blåklocka, Campanula rotundifolia – flera exemplar
Sandkrassing, Teesdalia nudicaulis – några ex
Blåmunkar, Jasione montana – få exemplar
Bergsyra, Rumex acetosella – relativt rikligt
Vårarv, Cerastium semidecandrum – ett litet exemplar
Gul fetknopp, Sedum acre – ett exemplar
Bergven, Agrostis vinealis – få exemplar
Vårtåtel, Aira praecox – få exemplar
Backtimjan, Thymus serpyllum - fåtalig
Mossor
Brachythecium albicans, blek gräsmossa
Ceratodon purpureus - brännmossa
Dicranum scoparium, kvastmossa
Polytrichum juniperinum, enbjörnmossa
Mycket lavar, relativt rikligt med mossa. En del öppen sand.

Ruta 10 (parcell F):
RN: 1402803/6200763 (+- 4 m)
Kärlväxter
Knippfryle, Luzula campestris – få exemplar
Gråfibbla coll., Hieracium pilosella coll. – några exemplar
Flockfibbla, Hieracium umbellatum – flera exemplar
Sandkrassing, Teesdalia nudicaulis – flera exemplar
Bergsyra, Rumex acetosella – flertal exemplar
Gulmåra, Galium verum – flera exemplar
Liten blåklocka, Campanula rotundifolia – flera exemplar
Bergven, Agrostis vinealis – åtskilliga strån
Blåmunkar, Jasione montana – få exemplar
Hårdsvingel, Festuca trachyphylla – några exemplar
Mycket lavar. Relativt mycket öppen sand. Gles vegetation.

