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RAppORT t/SA Förslag till grönplan för Burlövs och Staffanstorps

'/

områden
RAppoRT ztg+ Omfaunan av ryggradslösa djur i Vesums mosse samt några andra
inom Burlövs och Staffanstorps kommuner.

RAppoRT 1/95 Vetenskapliga namn på arter förekommande i naturvårdsplanen für Burlövs
och StaffanstorP s kommuner.
RArpORT 2/95 Hotade arter i Burlövs och Staffanstorps kommuner. In prep.
RAppORT 3/95 Hoten mot naturområdena i Burlövs kommun. In prep

Huvudtextforfattare : Ulf Ottoson
Revidering av text och bearbetning av kartor: Magnus Billqvist
Akvareller och tuschteckningar: Hans Larsson
Allmänt kartmaterial från Lantmäteriet.
I planen ingående kartor är godkända från sekretesspunkt for spridning

Naturvårdsplanen är tryckt på miljövänligt papper.

Omslag: Skärltäcka och tofsvipa - Burlövs respektive Staffanstorps kommunfåglar.
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Denna naturvardsplan beskriver naturen inom Burlövs och Staffanstorps kommuner,
redovisar vilka hot som föreligger, och föreslår åtgärder for hur naturvärdena kan bevaras
och utvecklas. Planen våinder sig till alla som är nahrintresserade, och ¿ir avsedd att
användas som planeringsunderlag, lärobok, idékatalog, kunskapsbank och uppslagsverk.
I anslutning till texten finns en separat kartdel, d¿ir områden som åir av
såirskilt intresse for naturvården åir markerade.
Det

I, Allmän del, innehåller en allmän beskrivning

av

naturen inom kommunerna, ânger några av de stöne hot
som riktas mot naturvärdena och ger förslag till övergripande åtglirder för att främja natuwården.

I - Allmän beskrivning av natur och landskap
- redogör för livets grundläggande förutsättningar ftlimat,
berggrund, jordarter och topografi) och måinniskans kulturpåverkan. Kapitlet ger därefter en översikt över kommunernas flora, fauna, vegetationstyper, ekologiska korriredorer, vardagslandskap, tätortsnatur
gheter.
kreationsmöj li
Kapitel

och

I kapitel 2 - Det färänderliga landskapet - beskrivs landskapets historia mer i detalj, med särskild tonvikt på måinniskans påverkan från förhistorisk till modern tid. Här
visas hu¡ dagens slättlandskap, som är starkf påverkat av
jordbruk, infrastruktur och tätort, har formats.

I det 3:e kapitlet - Natun'årdens mål - sammanställs

de

nationella och regionala politiska naturvårdsmålen. Här
ges också en

kort sammanfattning av naturvårdens motiv.

enkla och ofta billiga medel kan erhålla ett rikare var

dagslandskap genom
taurera våtmarker.

I

att anlägga sþddszoner och

res-

- Naturvården och Lagen -

görs en
berör
lagar
som
de
över
summarisk sammanställning
det 6:e kapitlet

natuwården.

II,

Områdesbeskrivningar, redovisar 36 separata
områden inom kommunerna som bedöms ha särskilt stora

Del

natur- ocl/eller rekreationwärden. 7 av dessa har klassificerats som klass l-områden (det högsta naturv¿irdet), 12

är klass 2-områden och 17 ä¡ klass 3-områden. Varje
område beskrivs med avseende på landskapsbild, markanvändning, flora, fauna, rekreation, hot och åtgåirdsförslag.
I ansluüring till varje områdesbesk¡ivning finns en mindre
karta.

Textdelen kompletteras av en tvåfärgskarta, där de
klassificerade områdena är markerade efter respektive
klass. Kartan redovisar även vilka områden som åir av

riks- eller länsintresse för natur- eller kulturvård, r'ilka
områden som har ftirordnande enligt naturvårdslagen.

Kapitel 4

- Biologisk mångfald - definition och hot -

förklarar begreppen biologisk mangfald och hotade arter,
och redovisar samtliea hotade arter inom kommunerna.
Kapitlet beskriver daiefter några av de naturvårdsteorier
som används inom naturvården.

I

Ikapitel 5 - Att utveckla och återskapa natur - redogörs
!ör hur man mer konkret kan gå tillväga, för att förbättra
ftirutsättningarna för en rikarã biologìsk mångfald, och

För att ge en överblick över kommunernas naturområden
följer nedan en översiktlig områdesvis sammanfattning.
För förklaring till områdessammanfattningen hänvisas till

tör ökade rekreationsmöjligheter. Här visas hur man med

anslutning till naturvårdsplanen har ett antal separata
underlagsrapporter producerats: ett förslag till grönplan
för kommunernas tätorter, en insektsinventering och en
sammanståillning över exakta lokaler för hotade arter.

de inledande avsnitten

i del II av naturvårdsplanen.
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Natuwårdsplanen har tillkommit genom ett unikt
samarbete mellan Burlövs och Staffanstorps kommuner. Det finns många fördelar med en natur-

En naturvårdsplan åir ett långsiktigt handlingsprogram för sþdd och vård av landskap och områden,
som är värdefulla ur naturvårdssynpunkt.

vårdsplan som låcker båda kommunernas om¡åden

jåmförd med separata planer. Huvudsyftet är att
utgå från ett helhetsperspektiv, där naturvården
inte stannar vid kommungränserna. Det innebär att
det blir lättare att tillämpa naturvårdsteorier. En
gemensam naturvårdsplan gör också att det blir
enklare och naturligare att samarbeta med gemensamma naturvårdsprojekt, oavsett om det gäller
sþdd, vård, eller återskapande av natur.
Helhetsperspektiv och samarbete är en nödvändighet för en effektiv och trovärdig naturvård. Dessutom har kommunerna många gemensamma ftirut-

sättningar: likafade natufyper och miljöproblem
samt en liknande landskapshistoria och markanvändning. Båda kommunerna är också jämförelsevis små till ytan.

I
NA

VS OCH SIAFFANSIORPS KOMMUNER 1995: INLEDNING

Taclt
Texförfattaren

vill rikta ett stort tack till

ovanstå-

Ett särskilt tack riktas även till
följande personer för det arbete som har lagts ner
och de v¿irdeñrlla qynpunkter som framkommit.
Utan Er hjälp hade denna natunardsplan inte
blivit till.
ende medarbetare.

U lf Arup, Lun ds Universi tet.
Kenneth Bengtsson, Burlövs kommun.

Per Blomberg, Lrinsstyrelsen i Kristianstads lan.
Nils Cronberg, Lunds Universitet.
O I a E I I e s tr () m, S t affan s t o rp s F ci I t b i o I o g e r.

MålgrupRer
Naturvårdsplanen är avsedd att fungera som en
i dëkatalog, kunskapsb ank, u pps I agsv erk och lcirobok och vänder sig till följande målgrupper:

Urb an Emanue I ss on, B ov erke t.
Thomas Ha I I b erg, Bur I c)v s c en tr a lþ rv a I tn i n g.

Anders Hoff, Staffanstorps Miljö- och hdlsoslqtddskontor.
Sven-Eric Johansson, Burlövs kommun.
Sven-Bertil Jonsson, Sydõstra Skånes Kommunal-

þrbund.
L ar s

Kar I s s o n,

i

P ar kfö rv a I tn i n g e n

S t affa

n sto

rp s

kommun.
Kj e ll Karlsson, ku ltur-o ch utb
en i Burlövs kommun.

i

I dningsþrvaltni

ng-

Anders Larsson, Lrinsstyrelsen i Malmaltus lcin.
Han s Larsson, Staffan storp s Fr) I tb i o lo ger.
Per Lundberg, Stafanstorps Miljö- och halso-

Mct0d

sþddskontor.
Ingemar Mattsson, Burlövs

Naturvårdsplanen âr framtagen som ett 20-poängs
examensa¡bete i biologi och natun'ård på Lunds
Universitet. Arbetet har bestått i att sammanställa
befintligt material och att arbeta i fült med nya och
kompletterande inventeringar. Underlagsmaterialet
härstamma¡ huwdsakligen från de två berörda och
de omgivande kommunerna, från Lunds Universitet och Lantbruksuniversitetet i Alnarp samt från
projekt Skanes Flora, Länsstyrelsen och Sydöstra
Skånes Kommunalídrbund. Därutöver har information inhämtats fran fültbiologer, natursþddsföreningar, fågelskådare, botaniska föreningar, etc.
Det kompletterande ftiltarbetet har utföls under
perioden våren - hösten 1994.

Milja-

och rdddnings-

farvaltuing.

Kjell-Ante Olsson, Projekt Skånes Flora.
Gösta Regnell, Lrinsstyrelsen i Malmöhus lcin.
a Sj a I i n, S t a d sbyg gn a d sko n t o r e t i S t affan st o rp s
kommun.
Mikae I Sörensson, Lun ds Un iv ersi te t.
Ev

Balint lí/agner, Lunds Universitet.
Dan Zimmergren, Burlövs

Milja-

och rciddnings-

fÒrvaltning.

Ett särskilt tack riktas även
projekt och institutioner

till

följande föreningar,

:

BurlAvs Miljökontor.

Projekt Skãnes Flora.
Projektetfar hotade lqvar
S taffan

s torp

s Fri I tb

i

o

i

sc)dra Sverige.

lo ger.

Staffanstorps Mi lj ö- o ch h also sþddskont or.
St affan s torp s N a turskyd d sför e n i n g.

färlattale ocn medar[etarc
Planens ftirfattare är Ulf Ottoson, projektanställd
biologistuderande vid Lunds universitet. Handledare är Kent Elwér, kommunekolog Burlör,s
kommun, samt Eva Waldemarsson, studierektor för
Ekologisk grundutbildning på Lunds Universitet.
Viktiga medarbetare är Magnus Billqvist, ung-

i

domspraktikant, och Maria Breineder, biologistuderande vid Stockholms Universitet.
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Detta kapitel beskriver de grundläggande geologiska och klimatologiska
förutsättningarîaför flora och fauna inom Burlövs och Staffanstorps kommuner.
Kapitlet ger en översiktlig bild över kommunernas naturområden och
landskapstyper och redovisar några av de arter och artgupper som kan påträffas.

[r ilnTURllGA fünuT$linlncmil[
De förhtirskande vindriktningarna ¿ir sydväst och

l0imat

väst. Juni,

juli och augusti åir minst blåsiga,

och

vintermånaderna bruka¡ vara blåsigast.

Skane har på grund av sitt sydliga läge ett mildare
klimat och en längre vegetationsperiod än det

övriga Sverige. Detta gäller särskilt vintertid. Medeltemperaturen i sydvlistra Skåne understiger
endast 0' (vilket åir den vetenskapliga definitionen
på vinter) under ca 30 dagar under året. Metereo-

logiskt sett ¿ir dåirfor vintern

i

Staffanstorps och

Burlövs kommuner bara ca en månad lång. Detta
beror, förutom på det sydliga läget, på att varmfronter transporteras hit fran andra delar avjorden.

I

o

Årsmedeltemperaturen för de båda kommunerna
varierar mellan +7o och +8o 1se figur 1.1), vilket är
högst bland Sveriges landskap. De kallaste månaderna är i regel januari och februari, och den varmaste åir offast

0

juli.

Årsmedelnederbörden är ca 600 mm (se figur
1.2). Mars brukar vara årets nederbördsfattigaste
månad och

juli

årets regnigaste.

Itemperaturen i Skåne.
Figur 1.1:
Kartan baseras på mätningar på 34 stationer mellan 1931 och 1960. (Efter Regional
Luftmiljö 1977, iràn Weimarck I 985.)

Vegetationsperiodens längd, d.v.s. den period när
dygnsmedeltemperaturen Överstiger +3o, är ca 250
dagar.
3
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1

nordöst Slaffanstorps kommun, är exempel på en

npisk horstbildning.
I
I

lordarler
a

Under den senaste istiden, fcir ca 20 000 år sedan,
pår'erkades Skåne av två olika isar: en från nordost

t

och en från sydost. Den nordostliga isen ftirde med

sig stora mängder nliringsfattigt och storblockigt
urbergsmaterial (urbergsmorän). Östersjöisen från
q'dost avsatte dåremot en finkornig, stenfattig,
kalkdk och näringsrik morån (s.k. baltisk morär,
se figur 1.5). Kalkhalten lir i allmänhet så hög som
20-30% och härstammar från danien- och krit-

0

kalksten samt från paleozoiska kalkstenar.

medelnederbörden i mm för
Skåne. (Efter Regional Luftmiljö 1S77,'frän
Weimarck 1985.)

Figur

1.2:

I

dig-moig morän med 10-15% ler) helt, ibland
ör'erlagmd av sand eller lera. Den näringsrika
baltiska morä¡en bidrar, liksom den kalkrika berggrunden, till att göra kommunernas åkrar till Sveriges bördigaste. Den allra bördigastejorden återñnns vid backlandskapet den södra delen av
Staffanstorps kommun. Dess jordafstyp kallas

Belsgrund

i

Geologiskt sett utgör Skåne ett gränsland mellan
det öwiga Norden och kontinenten. Den geologiska gråinsen går som en diagonal från nordvästra till
sydöstra Skåne. Den äldre fennoskandiska urbergsskölden i non består till stor del av gnejs och
granit. I söder övergår berggmnden i det yrgre

sydostmorän. Norr om Torrebergabäcken
(område 14) vidtar sydvästmoränen, som ä¡ den
Vid kustzonen

i

Organogena jordarter finns endast begränsad
utsträckning och utgörs fr¿imst av kärrtorv. Detta
beror till stor del på uppodling och torrläggning av
landskapet genom utdikning. Troligen är inte någon torvmark opåverkad av måinsklig aktivitet.

Urberget i norr lir 1500 till
malt, medan den yngre berggrunden, som till stor
del består av kalksten (s.k. danienkalksten), bildades fiJr 60 - 100 miljoner år sedan. Berggrunden
inom kommunerna utgörs av sanmalpressade och
forstenade avlagringar av sand och lera och täcks
av mäktiga jordlager. Kalkrikedomen kommer

Huvuddelen

genom att strandängs\¡egetation bildat en tät rotfrilt

under pår'erkan från tidvisa ör'erwämningar av
sand- och-slamrikf havwatten.

De organogena jordarterna beskrivs

)'tterligare

under avsnittet om r'åtmarker.

waghetszon, där berggrunden genom

Jordtäckets tjocklek variera¡ kaftigt i olika delar
av Skåne; från ett fåtal meter i nor till nåstan 200
meters tjocklek i söder. Inom kommunerna är
jordtäcket m1'cket tjockt (oftast mellan 60 och 120

tiderna l1ûes upp (horstbildning), respektive sjönk
ner och bildade gravsänkor. En av de stöne sän'
korna år den s.k. Alnarpssänkan (se figur l'4),
som är $lld med lösa jordavlagringar och sträcker
sig från Barsebäck nordr'äst ör'er Lomma och

i

Staffanstorps kommun. Vid
i Burlövs kommun, finns

ett tunt ldager av marsktolT, som har bildats

Mellan de olika berggrunderna uppstod en ca tio

i

i

Tågarps hed (område 2)

tidiga bosättare under forntiden'

Abbekås

av torvmarkerna forekommer inom

backlandskapet

framför allt av skalrester från stora mängder
smådjur, vilka levde i de grunda hav som har täckt
dagens landskap vid olika tidpunkter. Området är
rikt på flinta, vilken utnlttjades till 'r'erktyg av

till

i

och grusigajordarter.

2000 miljoner år gam-

Staffanstorp

i Burlör's kommun.
Bu¡löv öven'äger dock sandiga

dominerande jordarten även

taU.fr*tiga mellaneuropeiska sedimentområdet.
(Se figur 1.3).

mil bred

Sbffanstorps och Burlövs kommuner dominerar

den baltiska moränleran (huvudsakligen lerig san-

meter),

sydost. Romeleåsen,

4

NATURVÄRDSPLA/V FÔR BURLOVS OCH STÁFFAA/STORPS KOMMUNER 1995: KAPITEL

1

3

âD,

ost

led

jgt
rån

ig,
än,

lm
rit-

rar
ìn-

nd

Þ

ka
rûr'e-

grav
las

en
en
ln.

ga

ad

Ita
av
Lå-

et.

rm

id

\-

ns
rts

T

ilr
lv

W

Diabasgånga r

...,
re

%

Tertiär: kalkstenar

f

ra

r

Trias och jura;
leror, sandstenar m m

Kambrium: sandstenar

I

Silur; sandstenar

är
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F igur 1.3: S

berggrund. (Efter Magnusson et al. 1963,

n Emanuelsson 1985,)
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NO

sv

Romeleåsen

Alnarpssö nka n

Hôllviken

Vombsånksn

0

Kr¡ta och

T€ rtiå

r

J
1

200

2000

Kr¡ta

2400

Urberg

2q00

m

Figur 1.4: Tvärsnitt över del av Skånes berggrund. Förkastningar har gett upphov till stora
nivåskillnader (ca 2 km) mellan urberget i sydväst och Romeleåsen. Alnarpssänkan, som är
fylld med lösa jordlager är resultatet av en förkastning i relativt sen tid. (Efter Bergström et al.
1982, från Emanuelsson 19.85.)
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Figur 1.5: Skånes jordarter. (Efter Ekström 1946, från Emanuelsson 1985.)
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0mråden au störe ge0¡09¡s¡il/geografisltl

Topografi
o
n

intresse

med
Kornmunerna ligger inom Lundaslätten,
undanenda
jlimna
Det
terrängformer.
flacka och
iaøet utgörs av backlandskapet' som börjar i de
,Oãtu delarna av Stafianstorps kommun och
itta"k.t sig ner genom Svedala kommun, samt
kuststräckan i Burlö't's kommun. Höjden ör'er
havet variera¡ som regel mellan i0 och 30 meter,
med Stora Uppåkra kyrkby som högsta punkt

I de q'dvästra delarna av
en del dödisfcirekommer
òtaffanstorps kommun
ß4,5 meter över havet).

gropar.
)ra

är
al.

EII IIU I.TU NPNUTRIfiII }IATUR

stor. Vissa arter har anpassat sig till det föränd¡ade
landskapet; andra ha¡ funnit tillfl1'kt i de biotoper

Under den större delen av människa¡s vistelse i
Skåne fanns inte tillräckliga kunskaper eller möjligheter att påverka landskapet i särskilt hög grad.
Gamla tide¡s markanvändning var rentav positiv
för artrikedomen. Nya arter infordes, och nya biotoper och livsmiljöer skapades, vilka gav möjlighet
fiir fler arter att etablera sig. De största och allva¡ligaste negativa ftirändringarna har skett mycket
snabbt under de senaste 2-300 å¡en och har varit
så¡skilt kraftiga under efterkrigstiden. Människan
ha¡ fått en alltmer dominerande roll som ekologisk

som återstå¡.

faktor.

I Burlör's och Staffanstorps kommuner ä¡ resultatet
av människans påt'erkan såirskilt tydligt. J¿imf(trt
med svenska ñrhållanden i övrigt, finns det fä
eller inga områden lwar, som inte starkt har präglats avjordbruk och bebyggelse.

Påverkan sker dels

Naturen i s¡'dvästra Skåne åi¡ mycket starkt präglad
av mZinsklig verksamhet, framfÌjr allt av lantbruk
och samhåitlsutþggnad. Den natur som finns kvar,
kan närmast beskrivas som utspridda öar i ett pro-

duktions- och t¿itortsdominerat landskap: små
fragmen! som få¡ allt svå¡are att hysa en va¡ierad
flora och fauna, i och med att a¡ealen minskar, och
graden av isolering ökar (se fragmentering, kapitel 4). Trots detta är a¡t¡ikedomen fÌirvånanwåirt

direkt genom odling, nybygge,
skogsavverkning och jalt, dels indirekt via luftoch vattenfciroreningar (se kapitel 4).

Nedan

ñljer

som a¡vä¡ds

några deñnitioner av viktiga begrepp,

i natun'å¡dsplanen.

1t
Brun kö¡rhök
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Natur. Begreppet natur (latin: natúra) har en komplicerad innebörd, och härstammar från latinets
násci "att födas", Natúra betyder ordagrant "som skall födas", "naturlig beskaffenhet", och används
som regel för att beskriva områden som är helt eller åtminstone huvudsakligen opåverkade av
mänsklig aktivitet. Under inv-enteringsarbelet har det tydligt framkommit att praktiskt taget varje undersökt kvadratmeter bär spår av människan. Enligt ovanstående definition av natur finns fot¡aÉttigen
ingen natur alls kvar i Staffanstorps och Burlövs kommuner.

Kultur. Ordet kultur kommer från latinets cultúra, och betyder "bearbetning", "odlirìg", "bildning", från
ursprungsformen cólere, "att odla", vilket kan jämföras med agrlcola, "borìde". Det kulturlandskap,
som dominerar inom Staffanstorps och Burlövs kommuner idag, är resultatet av flera tusen års
mänskliga aktiviteter. Det naturliga (enligt definitionen ovan), 'Jungfruliga" landskap som växte fram
efter senaste istiden, har under ca 6000 år genom en ständigt ökande måinsklig inverkan gradvis förändrats mot
ens
e landska helt annorlunda det urs

Ekologi. Ekologi, efter grekiskans óikos - "hus" och /ógos - "ord, lära, förnuft", är benämningen på
den vetenskap som behandlar läran om samspelet i naturen. lnom ekologin betraktas arter och viktiga bíologiska processer ur ett helhetsperspektiv och inte som isolerade och separata objekt. Ekologin
studerar sambandet mellan olika arter i naturens komplicerade väv samt på vilket sätt arterna påverkar varandra. Ekologi är inte detsamma som miljö- eller naturvård, trots att begreppen ofta används.
Däremot har den ekologiska vetenskapen stor betydelse för miljövården och naturvården, eftersom
slutsatser och resultat inom ekol n ofta kommer till användni
inom miljö- och naturvårdsarbetet.
Biotop. En biotop (från grekiskans blós och tópos, som betyder "liv" respektive "ort, ställe") är ett mer
eller mindre avgränsat och ekologiskt enhetligt område - en del av ett större ekosystem - som en eller
flera arter kan utnyttja och är beroende av. Märgelgravar, buskage, gräsmattor och olika typer av
våtmarker är några exempel. Ofta används begreppet för att beskriva en särskild livsmiljö, som kan
relateras till en särskild art eller till en viss typ av artsamhällen.

Refugie. Refugie, frå n latinets refúgere, "fly undan", är en i naturvårdssammanhang återstående rest
av ett tidigare större naturområde. Dessa små öar av natur i ett ensartat och naturfattigt landskap
fungerar som de sista reträttplatserna för ett stort antal våxter och djur, och år mycket viktiga för att
kunna bibehålla artrikedomen i landskapet. Så gott som alla naturområden som upptas i naturvårdsplanen (se del II) kan mer eller mindre ses som refugier, rester av äldre tiders natur- och kulturlandskap. Aven många andra områden, som är för små för att tas upp i områd esbeskrivningarna, fungerar
som

er

Ruderat. Ordet ruderat kommer från latinets rúdus, plural rúdera, vilket betyder grushögar, ruiner
och krossad sten. En ruderatväxt är sålunda en art som växer på ruderatp/afser. Ruderatplatser betecknas som störda marker, där olika ingripanden lett till speciella förhållanden. De kan vara rivni ng stomter jord högar t a vstjäl pnt ngsplatser och ba nva il ar Mån g a torrängsväxte och åkerog ras h ar
st na sista ti
dessa områden
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En majoritet av de kärlväfer man kan hitta inom
kommunerna är knutna till odlingslandskapet. En
allt större andel av dessa utgörs av \'äxter, som

svnnas av hög kvävedeposition och ör'ergödning'
í-lundkex, rttisilor, kvicl*ot, kirskål och olika fis//ar
är exempel på denna typ av afer. Några andra
mycket vanliga karaktä¡safer för kommunerna är
åkeneronika, besksöta, âkerbinda, rosendunört,
sparuntua och baldersbrd'. Bland de nationellt sett
mer ovanliga och hotade (se kapitel 4) klirlvtixlerna
är dikesveronika, surnpslcrtippa och sminkrot tela-

dr4 r'anliga inom kommuneina.

Lr)kgamander,

ttattenstånds, renlosta, raklosta, darzsk iris, bolm'
tirt, stor bockrot, stttåtörel ochvårtscirv är några av
kommunernas rariteter.
T5värr har många av kä¡lväxterna i jordbrukslandskapet gått krafrigt tillbaka under framfÌjr allt senare delen av 1900-talet. Kattfot och hedblomster kan
ba¡a ses på en brfüdel av äldre tiders lokaler. Orsaken till detta varierar mellan olika arter. Den

viktigaste orsaken åir storskaliga ñrändringar i
jordbnrkslandskapet. Den ogödslade ängen och
hagen hör till de artrikaste och mest hotade biotoperna (se nedan under rubriken ängsvegetation).
Några exempel på väfgrupper som alltmer trihgs
undan, li¡ betes- och slåtterma¡kwäx1er, gamla
åkerogräs, växter, som har varit knutna till torp
och gårdar och torrängwäxter. Några av dem finner idag sina sista tillflyktsorter på ruderatmarker
och låings dikesrenar och banvalla¡. Exempel på
sådana afer ¿if spila'allmo, åkersyska, åkermadd,
sanddådra, kldtt och gulllcrage. Andra, Iindådra,
spjutsporre, hårnarv och dårrepe ha¡ försrunnit
helt eller hotas av utrotning inom en snar f¡amtid.

Krìssla

Mossor ocn laval

F:

Några av de vilfigaste biotoperna för lavar och
mossor i detta trädfattiga landskap är þrkogårds-

Såväl mossor som lavar är m1'cket brisúiilligt
kända inom de båda kommunerna. De flesta uppgifter om arförekomster är fÌjråldrade; flefalet är
från 1930, -40 och -sO-talen. Inga viktigare lokaler
ä¡ kända inom kommunerna for någon av artgrupperna. Detta beror delvis på att artgrupperna är

murar och alléer. Den sälls¡'nø kalla'agglaven
hittades på tegelpannorna vid þrkogårdsmuren i
Stora Mölleberga i Staffanstorps kommun. Arten
har sannolikt liirs'unnit, kanske som en foljd av
alltlor intensiv skötsel. Ett annat exempel är

dåligt undersökta. En annan villig falfor åir bristen
på underlag, exempelvis gamla och döda ädta lövträd, stenrösen, diken, åkerholmar och naturliga

dvargpraktlaven, som upptäcktes på 3O-talet, också
i Sveri-

vid Mölleberga. Arten anses numera utdöd
ge.

betesmarker.
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De största hoten mot såväl lavar som mossor är
luffföroreningar (framför allt kväve- och waveldioxider), förändrad markanvändning (utdikning,
undanröjande av odlingshinder, kvävegödsling,
bekämpningsmedel och övergång till större od-

blir mer och mer sällsynta, förwinner även ängss\¡amparna. Luftfororeningar och försurning är

lingsenheter) samt minskningen av naturbetesmarker. Den viktigaste orsaken till att den flikigø
sköldlaven, som tidigare fanns i Sockerbruksparken (område 26) i Staffanstorp och vid Lundavägsallén söder om Hjärup, inte kan återfinnas

linsar

också stora hot mot många wampar.

Marker som slåttras eller betas av kreatu¡, häst
eller fär, kallas ftir hävdade marker eller åingsmarker. Dessa marker har minskat kraftigt i antal
under hela 1900-talet. Man brukar skilja på naturliga ängsmarker med lang och kontinuerlig hävd

idag, âr den ökade halten luflföroreningar. På
allüler substrat har mossor och lavar ersatts av
algen tuadgrar?a, som gynnas av kvävenedfallet.
Det lir denna alg som ger trädstammarna deras

(naturli ga fodermarker) och gödslade än gsmarker
med bruten hävd. De ogödslade, naturliga fodermarkerna hör till landets artrikaste biotoper. I hela

typiska gröna fürgton.

västra Skane finns idag inte en enda ogödslad
ängsmark med obruten kontinuerlig hävd. Enligt
den ängs- och hagmarksinventering, som har ut-

En del lavar och mossor är beroende av stoft och
vägdamm, vilka har minskat kâftigt i takt med att
vägarna har asfalterats. Alléslvuvmossa ät ett ex-

fcirts i stöne delen av Sverige, finns det bara ett 20-

tal

större betesmarker kvar inom kommunerna.
Endast fna (Tågarps hed, Bernstorps mosse,
Torreberga åingar och Vesums mosse) vlirderas
högre åin klass IV, som är den lägst v¿i¡derade
betesmarken. De betes- och slåttermarker som
finns kvar inom kommunerna, är ur naturvårdssynpunkt mycket vÍirdefulla och bör så langt möj-

empel på en sådan art och har påtrtiffats på allétrad
vid Tottarp i Staffanstorps kommun.

SuamRar
Även om svamparna finns det endast begränsade
kunskaper, både vad gåiller förekomst och utbredning av arter inom kommunerna. Alnarpsparken,i
Lomma kommun, strax norr, respelfive väster, om
Burlövs och Staffanstorps kommuner, är dock en
av sydvästra Skanes bästa och mest kända wamplokaler. Ett stort antal sällsynta och hotade arter

ligt

Träddunger, perler och åkerholmar

Enligt riksskogstaxeringens definition av

till

omgivande landskap, även

skog,

finns ingen skog kvar inom kommunerna. De trädsamlingar som finns kvar, utgörs av små akerholmar, allèer och träddungar nära gårdar och inom
parkanläggningar. Oftast dominerar de ädla lövträden, med bok, alm och eÈ som de vanligaste
trädslagen. Almbestånden håller dock på att decimeras k¡aftigt på grund av almsjukan. Hassel,
bjark, avenbok, lind och asft fcirekommer också
tämligen allmåint. Längs allèer och vattendrag är
pil vanlig. Gran ftrts sparsamt på ett fåtal granplanteringar (Skåne ligger utanför granens naturli-

finns inom parkområdet, däribland rotsopp, luddn age I skÌv I i n g och r o s e n t r a t t skiv I i n g. Artrikedomen
beror framför allt på att om¡ådet är det sista i hela
regionen med ett ganska stort antal träd med lång
kontinuitet. Det åir mycket troligt att Alnarpsparken tjänar som en viktig spridningskåilla för
wamparter

ha fortsatt hÉivd.

till

Burlövs och Staffanstorps kommuner,

Andra viktiga svampbiotoper är åkerholmar, våtmarker och träddungar runt gärdar, som har stor
betydelse för vedwampar och tickor. Ett flertal
tickor har hittas vid Vesums mosse (område 23) i
Staffanstorps kommun. För att gynna dessa krävs

ga utbredningsområde).

Med tanke på den stora trädbrist som råder inom

fi

kommunerna, är de
återstående trädbestånden
mycket värdeñ¡lla för flora, fauna och landskapsbild. Det är av största vikt att dessa trädsamlingar
bevaras. Det vore även önskvärt att vissa av om¡å-

en extensiv skötsel, som sparar döda träd och nedfallen död ved.

För flertalet svampar har människans mångtusenåriga påverkan varit en förutsÍittning för deras
existens. Når dessa miljöer minskar eller försvin-

dena (framför

ner, drabbas wamparna, liksom många andra artgrupper, mycket hårt. Ett exempel på en sådan
hotad wampgrupp är ängssvamparna, som är
starkt knutna till ogödslade och hävdade marker. I
takt med att de naturliga hävdade fodermarkerna

allt parkerna) städades mindre nog-

grant på nedfallen död

ved.

resurser läggas

nlplantering

på

Dessutom bör vissa

av
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Fågelfaunan i Staffanstorps och Burlövs kommuner har studerats ingående och är väl känd.
Artammansättningen har ftirändrats kraftigf i regionen under 1900-talet, och präglas till stor del av
jordbrukslandskapet. Artsammansättningen kännetecknas av ett fåtal arter med många individer.
Manga arter, som var vanliga fcir bara 20-30 år
sedan, har på senare tid minskat kraftigt i antal,
medan jämñrelsevis

rovdjur representeras av rciv och grlMling,
vilka finns på några av de större naturområdena.
Minken, ett av de mindre rovdjuren, förekommer

få arter har ökat. Tofsvipan,

Staffanstorps kommunfågel, åir ett exempel på en
art på tillbakagâng,liksom skrattmåsen och gularlan.

inte naturligt i Europa. Rymlingar från pälsfarmer
har idag etâblerat en fast stam i Sverige. Kantzonerna mellan åkrar och betesmarker utgör villtiga
jaktmarker för mindre rovdäggdjur, t.ex. iller och

Några karaktärsarter för kommunerna idag är
grc)nfnk, hdmpling, fasan och sånglörka, samt
flera arter krãkfãglar. Ett flertal rovfåglar, såsom
glada, brun krirrhök och tornfolÈ finns också i
tämligen riklig måingd. Vintertid erbjuder stubbakrarna vilrtiga ftidosöksytor för många gäss och
tättingar. Totalt har ca 225 fågelarter obsen'erats

hermelin.

Rovdjuren livnär sig på smågnagare, sãsom ãker-

tnom
nden

vissa
.ûäd.

tåglat

Större

mindre vanliga inom kommunerna. Igelkotten är
ett utsatt och hänsynskrävande däggdjur, som ofta
finns i tätortsmiljö och som, glädjande nog, tycks
ha ökat i antal på senare tid. Arten gynnas av vild-

ingar
mrånog-

fanstorps och Burlövs kommuner.

i

sork, vattensork, vanlig nribbmus och dvargncibbmus, vilka finns allmänt i denna biotop.
Skogssorken och vatterutcibbmusen är däremot

raps-

områden med tillgång till en kombinalion av
vatten, gamla byggnader och äldre träd trivs en av
de mera okända och hotade däggdjursgruppema fladdermöss en. Dv lir gfl a d d e rmu s, gr å ski m I i g och
nordisk fladdermus hör till de vanligaste däggdjuren i Sverige och finns inom kommunerna troligen
vid varenda störe gård. Stor fladdermas är ovanligare, men är ändå ganska llitt att upptlicka. Det
finns ytterligare minst 4 arter fladdermöss i Staf-

årtionden senare, ochbetraktas idagav många som
ett skadedjur. Den begränsade tillgangen på särskilt ätdre skog, innebåir att vissa arter, som är
vanliga stora delar av Skåne, är sällsl'nta eller
saknas helt inom kommunerna. Ett sådant exempel
är ekorren, medan mården tycks ha anpassat sig
till mindre dungar och åingar i jordbrukslandskapet, trots att den egentligen åir bunden till skogsbiofoper. Brandmusen, en art som är mycket s2illsynt i
Sverige, har observerats ett flertal ganger av ftiltbiologer i Staffanstorp. Arten liknar den betydligt
vanligare större skogsmusen, meÍr skiljs från denna
genom ett svart, längsgående band på ryggen.

h-rrli-

Fan-

I

Däggdjursfaunan inom kommunerna är, med
tanke på de begråinsade föruts¿ittningarna, förvånansv¿irt rik, men är hänvisad till de tämligen få
områden som erbjuder vatten, föda och sþdd' Det
öppna landskapets karaktlirsart är fciltharen, som
infÌirdes från det europeiska fastlandet på 1800talet och har anpassat sig bra till svenska frirhållanden. Dess slÍikting vildkaninen infördes några

inom Staffanstorps kommun, trots ganska få aktiva
ornitologer. I Sjölunda-området kring Tågarps
hed (område 2) i Burlövs kommun har över 255

artcr observerats.

rmxna parkområden och trädgårdar.

När det gäller klöwiltet, har rådjuret flera etablerade stammar, bl.a. vid Vesums mosse och Torreberga ängar (områdena 23 och 27). Dovhjorten

Kommunernas våtmarker, åar, dammar, träddungar och alléer är av stor betydelse för fågellivet. En
våtang kan hysa upp till dubbelt så många individer per hektar som en f;lgelsjö. De många dammarna är viktiga biotoper. Några typiska våt-

Kommunerna.

marksarter är grcisand, gravand, vigg, sothc)no,
gråhakedopping, stfu- och rörsångare samt scivsparv. Igenväxande våtmarker koloniseras ofta av
grcishoppssångare, ktirrsångare, pungmes och

påträffas mera sällan, liksom kronhjorten, som
dock har en liten stam i Torrebergaområdet. Ännu
mer sällsynt är att t)lgen vandrar in från grann-

ntiktergal.
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ûrod-och lgäldiur
Inom lätorterna etableras en speciell $p av fågelfauna. Tlpiska arter ár koltrast, ringduva, blàmes,
talgoxe, tirtsângare, rÖdsfjrirt, gråsparv och pilfink. Nâgra arleÍ, svart rödstjärt, slenskvalÍa och
fiskmås trivs bra på industriområden. And¡a söker

Grod- och kräldjuren är en av de djurgrupper
iom hotas mest av förändringarna inom jord- och
skogsbruket. Det beror framför allt på undanröjande av odlingshinder och igenvåixning och igen$'llnedskräpning och inplantering av kråiftor och ñsk har i
många fall hafr en negativ inverkan. Västra Skåne
h¡'ser nästan samtliga wenska grod- och kräldjur,

ning av småvatten och r'åtmarker. Är'en

parker och dungar inne i lätorterna,
slenknlick och skogsduvø' Längs ban'i'allar kan
man hittå hämpling ochgulsParv.
sig sällsynt

till

Torreberga ängar (omrâde 27)

i

men populationerna är små och i de flesta fall
kraftigl minskande. Till och med de ailra vanligas-

Staffanstorps

kommun ä¡ en av kommunernas viktigaste fågellokaler, med över 70 häckande arter, \'arav många är

te arterna är idag lokalt ovaniiga.

hotade och/eller ovanliga' Om¡ådet ä¡ också en
mycket viktig rast- och öven'intringsplats frir
framför ailt gäss, r'ada¡e och rovfåglar. Ett stort

Det finns lokaler som for ba¡a ett å¡tionde sedan
var hemvist för mycket stora populationer av va,?lig groda, men som idag har så få individer, att
afen riskera¡ att ftirwinna hett från platsen. Detsamma galler åkergrodan, som trots namnet inte
ails trivs med dagens jordbrukspolitik.

antal rariteter har också observerats, dä¡ibland
s'arthalsad dopping, tnindre skrikörn, aftonfalk'
vitvingad tcinta samt Skånes hittills enda fynd av
rallhc)ger.

av regionens fråimsta fågellokaler. Denna hävdade

Lökg'oda och grönJlackig padda fanns tidigare
szillq.nt i båda kommunerna. De åir idag med stor

strandäng utgör en mycket sällq'nt biotop, som
bl.a. hyser häckande skttrJllicka (Burlövs kom-

av de

I Burlövs kommun

åir Tågarps hed (område

2) en

sannolikhet utdöda, även om en mind¡e population
sr'åruppt¿ickta lökgrodorna skulle kunna

vid backl¿ndskapet eller Torrebergaområdet (område 21) i de södra delarna av

finnas kvar

munfågel), rödbena och ktirrsncippø. Området är
är¡en en viktig rasçlats ftir vada¡e och änder.

Staffanstorps kommun.

Dessutom har en mängd såillrynta fågelarter observerats vid ängarna (t.ex. sftipphðk, svarthakad
buskst<vatta, tiockfot och det första wenska $tndet

Backlandskapet eduder, tack vare de manga
damma¡na och mlirgelgnvarna, många vilciga
lokaler fot ailig groda och mindre vattensalamander. Atlig groda finns endast i Skåne och g'cks på
senare tid vara ett av de få groddjur som ökar i
antal. Även mind¡e vattensalamander åir tåmligen
vanlig, medan dess närmaste släkting större vattensalamander, är ovanligare och återñnns på ett
fåtal lokaler inom kommunerna.

av styltlöpare).

Andra fågellokaler av betydelse är Kolböra mosse'
Önsvala ängar, Vesums mosse och Kornheddinge mosse (områdena 19,21,23 och 30), samtliga i Staffanstorps kommun'

Den enda ormart som har observerats i om¡ådet i
modern tid, ár vanlig srolc, som troligen inplanterades vid Torreberga ängar (område 27) i mitten
på 80-talet. Sand(idlan ä en torrmarksälska¡de
reptil, som är sälls¡nt i hela landet. Den ha¡ tidigare påtr?iffats i båda kommunerna, men är nu med
stor sannolikhet ftirsvunnen. Detsamma gåiller den

bet¡'dligt vanligare skogsödlan, som endast har
setts ett fåtal gånger i kommunerna. Inga nya þd
av skogsödla är kåi¡da sedan mitten av 80-talet.
Stora resurser låiggs på att återfå storken till Skåne'
Detta ä¡ troligen dömt att misslyckas, om man inte
samtidigt skapar ftirusättninga¡ fdr en rik grodoch käldjursfauna. En positiv trend är satsningen
på att återskapa och restaurera nya dammar och
r'åtma¡ker.

-11
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son, Lunds Universitet, som en bilaga till naturr'årdsplanen. Denna kan beställas från kommuner-

Fskal

nas miljöförvaltningar.

Sydvästra Skåne har en mycket speciell fiskfauna.
p" nrtut som kan påtrtiffas inom kommunerna är
framftir allt bundna till havet och till åarna: Sege
å, Höje å (områdena 14 resp 36) samt i viss mån
Alnarpsån. Både Höje och Sege å ilr numera fina
fiskevatten, bl.a. för öring, å1, gridda och abborre.

De innehar också ett flertal mycket

Fjärilsfaunan på Tågarps hed och Spillepeng
(område I och 2) har inventerats åinda sedan 1960talet. Även på Torreberga ängar (område 27)har
{ärilsinventeringar gjorts. På båda lokalerna har
intressanta och märkliga rynd noterats.

intressanta

Vid Höje å (område 36) har många

fiskarter sâsom gropla¡a, nissöga, sandkrypare och
grönling. Abborre, gddda, karp ocfr mört ät exem'
pel på fiskar, som kan hittas i dammar och märgelgravar.I manga fall har ñskarter inplanterats.

kortvingarna Atheta kaiseriana och Lathrobium
pallidum samt rariteterna Xylodromus afinis och
klubbhornsbaggen Amauronyx maerkeli (wenska
namn saknas). Den senare har sin enda kåinda

De hot som riktas mot fisldaunan har huvudsakligen att göra med försämring av vattenkvaliteten
och vattenbrist, vilken under torra somrar accentueras av lantbrukares bevattningsanläggningar, samt

i vissa fall u$llnad och uträtning av vattendrag.
På sena¡e tid har situationen börjat förbättras,

nordiska förekomst här.

eftersom bättre rening och minskade utsläpp har

Vesums mosse (område 23) har en mycket artrik
och intressant skalbaggsfauna, med ett stort antal

lett till bättre vattenlcvalitet. Återskapande och
restaurering av våtmarker är också positivt f<ir

bladbaggar, jordlöpare, vivlar och kortvingar.
Bland dessa kan n?imnas 5 nationellt och 5 regionalt hotade arter (se kapitel 4), samtliga med speciella krav på livsmiljön och/eller begränsad geo-

fisldaunan.

tav

grafisk utbredning i Nordeuropa.
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väckande skalbaggsfynd giorts, inklusive flera, för
Sverige nya, arter. Exempelvis har de mycket sällsynta vivlarna Bagous crwalinai och Apion hydrolapathi hittats här, liksom de underjordiskt levande

De ryggradslösa djuren - exempelvis inselfer,
spindlar och mollusker - är mycket bristftilligt
kända inom kommunerna. Det beror huludsakli-

Vid Tågarps hed (område 2) hittades på

1960talet Quedius balticus, en kortvingeart, som var ny,

för Sverige.

gen på att det finns fä personer som har intresserat

Kronetorps park (område 9) är ett av fr områden
inom kommunerna som har möjlighet att i framtiden bli en värdefull lokal för vedlevande ryggradslösa djur. Detta indikeras bl.a. av förekomsten av

sig för området. En översiktlig inventering över
ryggradslösa djur gjordes d¿irför i anslutning till
denna naturvårdsplan för ett antal utvalda områden
(Kronetorps park och Karstorpsparken i Burlöv,
Kolböra mosse, Vesums mosse och Torreberga
ängar i Staffanstorp - område 9, 12, 19,23 och
27). Ryggradslösa djur är wårinventerade, men ger
ftir många biotoper tydliga indikationer på vilket
naturv¿irde området har, samt ger ett mått på den
biologiska mangfalden (se kapitel 4).

wartbaggen Pr i on i chys ate r, kortringarna Ath e ta
oblita och Silusa rubiginosa samt en blomfluga av
släktet Brachypa.

Hoten mot den lägre faunan är många, och beror
huvudsakligen på den förändrade storskaliga markanvändningen. En av de största hofaktorerna är
brist på äldre träd, både levande och i form av
stubbar e-ller lågor. Dikning av våtmarker och
exploatering av öppna grus- och sandmarker är
andra allvarliga hot. Dessutom drabbas många

Resultatet av inventeringen visar, att trots ett hårt
exploaterat och fragmenterat lândskap (se kapitel 2
och 4), finns det på vissa håll i kommunerna en
både artrik och varierad lägre fauna. De många
$nden tyder på att det kan finnas ett stort antal
mtressanta ryggradslösa djur även på andra håll.
En slutsats av inventeringarna är att många arter,
som är knutna till våtmarker, har försvunnit och

arter av föroreningar och miljögifter.

Gamla märgelhåI, lertag, ruderatmarker, alléer,
gamla parkträd, träd vid þrkogårdar, samt stränder längs åar tir biotoper som kan hysa en intres-

till lägre marld¡ktighet och igenvlixande våtmarker. Flera av dessa
klassifceras dock som hotade (se kapitel 4).
ersatts av arter som är bundna

sant lägfe fauna. Samtliga våtmarker, även små
sådana, är mycket värdefulla för många arter. Dessa områden bör bevaras och inte utsättas för över-

Inventeringen över
ryggradslösa djur har uförts

driven städning.

och sammanställts av entomologen Mikael Sörens-
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unrunnx¡n
igenväxning och/eller upphört bete eller slåtter.
Exempel på grupper som är beroende av denna

UåtmarÍen - en minsftande [iotoR

miljö, är ett stort antal mollusker,

En våtmark tir ett område som står under ständig
påverkan av grund- eller ytvatten. Det kan vara
kärr, sjöar, fukllingar, sumpskogar eller myrmark.
Dessa åir, till skillnad från översilningsängar och
märgelgravar, exempel på naturliga våtmarker.
Våtmarker utan öppet vatten kallas fcir myr, som i
sin tur delas upp i mosse och kärr. Mossen, som
endast fär vatten och näring från nederbörden, är
som regel nåirings- och arfattig. Kärret åir där'
emot ofta artrikt och har en konstant tillrinning av
vatten och näring fran de omgivande markerna. I
Skåne benåimns i allmänhet al.la våtmarker för
"mosse", vilket av praktiska skäl har gjorts även i
detta arbete, trots att huvuddelen av våtmarkerna
inom Staffanstorps och Burlövs kommuner utgörs

groddjur,

mossor, orkidéer samt insekter och ffiglar. Det
enda rikkärret inom kommunernas gränser är
Bernstorps mosse (område 7).

$iöat
Det finns mycket fä egentliga sjöar inom kommunerna. En av dem är Vallby mosse (område 31),
som är en mindre slättsjö, ursprungligen bildad av
en dödisgrop. Dödisgropen, som formades under
den senaste istidens slutskede, har senare blivit
utgrävd och vatten$lld.

av kåirrma¡ker.

Småuanen
Kärren har skiftande flora och fauna, och variera¡
mellan rik- och fattigkir. Fältskiktet domineras
oftast av högvåixta örter, såsom sfrar¡dlysing,

Hela 140 dammar återñnns

i

Burlövs (14 st) och

Staffanstorps (126 st) kommuner, varav de flesta är

cilggrr)s, vass, kqveldun och starr. Al och salixarfer
Qtil, vide och salg) är de vanligaste busk- och trädarterna.

belägna

i

trakten runt Mölleberga. Många av

dammarna är märgelgravar som grävdes av jordbnrkare för att anvZinda lerar¡ "märgeln", som
gödsel (se kapitel 2). Dammarnas betydelse ftir den
biologiska mangfalden varierar med storlek, djup,
igenvåixningsgrad och grad av förorening, men
allmåint kan sägas, att de är av stor vikt för djuroch växtliv. De fungerar som små refugier i jordbn¡kslandskapet, och har även en positiv kväverenande effelf. Exempel på några dammar med såi¡-

har, liksom de
kaftigt i antal. Enligt

Sydvästra Skanes våtmarker

hävdade markerna, minskat
länsstyrelsens våtmarksinventering 1994 återstår
idag endast 123 ha våtmarker Burlövs och

i

Staffanstorps kommuner - d.v.s. ca l%o av den
totala arealen (38 respekfive 85 ha - 2olo respektive
0,8%). Detta är mindre våtmarksareal åin hos de

skilt högt naturv¿irde är Kornheddinge

flesta kommunerna i Malmöhus låin.

mosse

(område 30) och Dynge mosse (område 32).

till de mest produktiva och
ârtrika vegetationstyperna, särskilt vad gäller
Våtmarkerna hör

insekter och fäglar. De fungerar som små öar av
natur i ett naturfattigf landskap, och utgör ofta de
enda någorlunda orörda och vildvuxna områdena
som återstår idag. Det är därför av största vikt att
de våtmarker som idag återstår, får bestå, samt att

Sumpskogar

nya anläggs.

sällsynt och praktfrrll flora. Idag upptar rikkärren

En sumpskog ¿ir ett skogsområde som kraftigl
påverkas av högt liggande grundvatten. Dessa
våtmarker är ofta artrika och frodiga, och kallas
därftir ibland för "Sveriges regnskogar". Det enda
kvarvarande området av sumpskogskaraktär i
kommunerna är klibbalskogen vid Vesums mosse

endast 0r3o/o av Malmöhus läns yta och utgör som

(område 23)

Iilrlrär
En speciell t]'p av kärr är rikkärren, som är
mycket näringsrika och hyser en artrik och ofta

i

Staffanstorps kommun.

helhet en av landets mest sällsynta naturtyper.
Hotet mot rikkärren består främst av utdikning,

t4
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Hoten mot havs- och kustom¡ådena är gr,ärr
många. Miljögifter, ör'ergödning, utfl'llnad och

Kusten
är den
Kommunernas enda kontal<t med Öresund
hed
Tågarps
och
vid
Spillepeng
iitta rustsuackan

muddringar är bara några av de förändringar som

inverkar negativt på havsmiljön. En eventuell
Öresundsbro lär inte förbätlra situationen. Ett an-

ßwâdena och 2) i Burlör's kommun. Denna
)runda havwik är en qp av r'åtmark, som har
il,cket varierande livsbetingelser. Om¡ådet tonlases och dränks kontinuerligt vid kraftiga vattenstfidspendlingar orsakade av lufttryck och vind.
Havsbottnen, som är en del av Lommabukten, har
mvcket stor ekologisk betydelse för både flora och
fauna i hela kustregionen. Hä¡ sker en stor del av

I

[er.

ma
iur,
Det

är

nui

1),

nat och ofla underskattat hot är utf¡'llnad av grunda
bottenområden. Så sker vid Spillepeng (område 1),
där avfallsupplaget sträcker sig långt ut i kusthavet. U$llnaderna kan åindra strömmarna, vilket
pår'erkar bottnarna och den biologiska produktionen.

nlankton- och bottenfaunaproduktionen, som utgör
tasen for sundets fiskbestånd. Det ¿ir ett viktigt
om¡åde för reproduktion och ñdosök ftir fisþngel
och ftir stora mängder fågel som håickar, rastar och
ör'en'intrar vid kusten.

För ytterligare information om våtmarker inom
kommunerna håi¡visas till kapitel 5 (avsnittet om
r'åtmarksrestaurering).

av
der

ivit

EKlllllûISIIA KflRRIIIfIRER
:ch

tär
av

rdom

len
up'
ten

urrd)re-

d¡sse

Ekotogiska korridorer ?ir llingte, sammanhiìngande natu¡om¡åden, som str¿icker sig genom ett i
öwigt naturfattigt landskap. Korridorerna skapar
möjligheter for arter att sprida sig mellan fragmenterade livsmiljöer och fä¡ en allt större betydelse, i

$

takt med att det omgivande landskapet utarmas på
biotoper.

Figur 1.6 visar ett exempel på hur viktig en ekologisk korridor kan va¡a fär en art. Figuren visa¡ en
utbredningskarta över våixten alvaneronika, som i
Skåne tycks va¡a helt knuten till banvalla¡. Inom
Staffanstorps och Burlövs kommuner återfinns
välten mycket riktigt just på Banvallen (område

ì

15) nära Dalbylund.

De viktigaste ekologiska korridorerna i Staffanstorps och Burlövs kommuner fir Sege och Höje å
med biflöden (om¡ådena 14 och 36) samt den nedlagda delen av Banvallen mellan Sta.ffanstorp och
Dalby (område l5). Andra ekologiska korridorer av
varierande beg'delse lir alléer, bullerplanteringar,
dikesrena¡ och banvalla¡ i trafik. Karta
visar
några vikfiga ekologiska korridorer inom kommu-

Figur 1.6: Förekomst av alvarveron¡ka i
Skåne 1985. Kartan v¡sar tydl¡gt hur utbredningen är knuten till gamla banvallar.
Arten hittades första gången i Skåne 1978.
(Efter Weimarck 1985).

l.l

nerna.
Ligt
ssa

las
rda

i
sse
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UARIIAÍ¡SHIIIISKAPET
till

llaturuälden

bebyggelse samt

till

de ägogränser och markan-

vlindningsgränser som finns i landskapet. på
många håll har dessa grlinser rationaliserats bort,
eller syns endast genom att en ny gröda tar vid. De
vanligaste gperna av gränser â¡ alléer, vägar och

Vardagslandskapet är det landskap som människan dagligen lever och verkar i. Vardagslandskapet påverkas kraftigt av jord- och skogsbruk eller
tätorter och infrastruktur.

stengärdesgårdar. Gränserna ger liv åt landskapsbilden, beråittar om den historiska utvecklingen och
är hemvist för undanträngda växter och djur.

En vanlig missuppfattning ¿ir att värdefull natur
endast finns inom uþekade större områden. Det 2ir
dlirför viktigt att påpeka, att det finns höga naturviirden och värdefulla biotoper även i vardagsland-

llagens uardagslandsÍap

skapet. Dessutom är de mest värdefulla naturområdena direkt beroende av det omgivande landskapet.

Under 1900-talet har vardagslandskapet ft)rändrats
och påverkats i allt högre grad av måinsklig verk-

Det krävs ett rikt och varierat vardagslandskap för
att bevara de vilfiga biologiska system och processer, som är grundläggande för en rik biologisk

samhet. Vardagslandskapet har successivt ut¿rmats
och ftirenklats, vilket har lett till fü¡re och likartade

mångfald.

biotoper, minskad biologisk mångfald och ftirlust
av kulturminnen. Denna trend måste vändas, om
natur- och kulturlandskapsmålen (se kapitel 3)
skall kunna uppfyllas. Småbiotoperna och kulturlämningarna måste finnas kvar för ett effeklir.t
bevarande av den biologiska mångfalden och för

Kulluruärden
Vardagslandskapet har även stora värden för kulturhistorien, eftersom många spår efter gangna
tiders markanvändning och hävd forfarande kan
skönjas i landskapets strukturer och detaljer. De
natur- och kulturuä¡den som finns inom kommunernas vardagslandskap, är hwudsakligen knutna

att bibehålla förståelsen för det historiska landska-

pet och därmed vår kulturella identitet. Hela vardagslandskapet måste beaktas inom samhällsplanering och naturvård. Hur detta kan gå till i praktiken, redovisas vidare i kapitel 5.

T¡ITllNTSilATURTII
I motsats till vad många tror, finns det goda förutsättningar att skapa en rik och varierad natur inom
tätorten. Det är fullt möjligt att kombinera natur-

Skötseln av tätorternas grönområden kan på ett
enkelt och billigt sätt modifieras för att gynna den
biologiska mångfalden och öka artrikedomen.
Detta ligger även linje med utarbetandet av en
lokal Agenda 21, uppföljningen av konventionen

i

vård och rekreation på ett satt som tillgodoser båda
intressena. För att detta ska kunna ske, krävs att en
grönplan upprättas för varje tätort. Grönplanen
bör redovisa samtliga grönområden och ekologiska

om biologisk mångfald och den nya

PBL-

lagstiftningen.

korridorer inom tätorten samt föreslå konkreta
åtgärder, som kan förbättra förutsättningarna för
en rik tätortsnatur.

Parallellt med denna naturvårdsplan, har ett Förslag till grönplan für Burlövs och Staffanstorps

kommuner tagits fram. Detta tillhandahålls av
Dessa åtgärder kan omfatta slåtterlingar, som anläggs på tätortens grönområden. Extensivt skötta,

vildvuxna parkområden

blir allt

kommunernas miljöft rvaltningar.

vanligare på

många håll i Sverige, och allt fler börjar ifrågasätta
de välansade gräsmattorna och friserade häckarna.
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fE
I

NEilRTATIlllI
fi llgänglig relceeHonsmallt
Tillgången på allemansrättslig mark i sydvästra
Skåne är liten. Innevånarna har i genomsnitt minsf
areal allemansrl)ttslig mark per person i hela Sverige: ca 0r4 ha/person. Detta kan jåimföras med

dliribland Karstorpsparken, Fruktodlingen,

Stationsparken och

Svanetorpsparken

i

(områdena 10-13) finns insprängda villabebyggelsen. Närheten till Kronetorps park (område 9)
och Alnarpsparken i Lomma kommun är också av

Stockholmsregionen, som har ca 3,0 ha/person,
Av befolkningen i länet bor ca 90olo i tätorter, i de
flesta fall belägna vid kusten elle¡ i helakersbygd.
Detta innebåir att rekreationsmarken lokalt kan bli
ännu mycket mindre. Burlövs kommun har mindre
än 0,1 ha allemansrättslig mark/person, vilket är
sämst i Sverige. Staffanstorps kommun består till
85Vo av åkermark och titl I0Vo av tätorter och
vägar. Tillgangen på natu¡ och annan allemansrättslig mark i jåimförelse med andra kommuner i
Sverige är alttså starkf begränsad. Det är tämligen
langt till större rekeationsområden, såsom Skryllesliogen eller l{äckeberga. Flera områden inom
kommunerna är dock potentiellt värdefulla rekreationsområden, och kan med enkla medel göras mer
attraktiva.

betydelse.

ltlöu
Inom Arlöv åir närhet till rek¡eationsmöjlighet
mycket dålig, vilket beror på få grönområden och
stora industriområden inom tätorten. Granbacken,

Sockerbruksparken, Helenelunds

park

och

Kronetorps park (områdena 4, 3 8 och 9) är

de

Spiltepeng (område 1) gör att Arlöv i framtiden
bättre forutsättningar ftir rekreation.

ñr

vilrtigaste rekreationsområdena. Närheten till

Hiärup

Den tÍitort som har några förutslittningar för re-

Hjärups samh?ille har för närvarande mycket
ftir rekreation' Samhället ligger i ett uþräglat jordbrukslandskap, utan
omgivande naturområden. Ett fåtal grönytor av

kreation är Staffanstorp, tack vare det rätt så stora
antalet grönområden, leþlatser, idrottsplatser och
andra anläggningar, samt närheten till Gullåkra
och Vesums mossar och i viss mån Torreberga
ängar (områdena 22, 23 och 21)' De tre parkområdena Borggårdsparken, Prästgårdsängen och
framför allt Sockerbruksparken (områdena 24, 25

naturvård.

begränsade förutsäuningar

staffon$l0tF

varierande karaktåir, samt ett planerat stöne park'
stråk utgör idag de enda möjligheterna till rekreation i tätortens nÍirhet. En ekologisk korridor (se
kapitel 5), i form av ett cykelstråk med läplanteringar låings med Alnarpsån, som förbinder Akarp
och Hjärup, vore positivt för såväl rekreation som

till

samhällets viktigaste rekreation'beträdan"
(omställningsmark i form av slåttrade strövstigar

och 26) hör

qytor. Även den anlagda

för

ryttare och gående)

vid Kolböra

(område 19) erbjuder goda möjligheter

till

la[t

och fiske

mosse

Flera om¡åden inom kommunerna erbjuder goda
möjligheter till jakt och fÏske, exempelvis Höje
och Sege å med biflöden (områdena 14 och 36),
liksom Önsvala ängar och Torreberga ängar
(områdena 21 och 27).De flesta av dessa områden
àr dock belägna på privat mark, utan eller med
begränsad allemansrättslig tillgåinglighet. För fiske
krävs ofta fiskekort.

rekrea-

tion i tätortens närhet.

A[elR
Åkarps samhälle erbjuder möjligheter för rekreation. Ett flertal större grönområden och parker,
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BET rünäiltlEnllGA

"svenskens vagga"' Några
Om Afrika åir måinniskans vagga,så åir sydvästra l!fo.
i sverige har hittats här' Kulturav de äldsta kåinda spåren av måinsklig aktivitet
historia och har under årtusentuoãrtup.t i sydvästra Skane har en mycket lang
odling, slåtter och bete' Ett stort
den formats av m¿inniskan genom svedjebruk,
detta. under senare tid har dock utantar djur_ och växtarter har anpassat sþ tin
utarmat på såväl natur som artvecklingen gått mot ett landskap, som blir alltmer
markanvändning genom tiderna, och
rikedom. I detta kapitet besknvs människans

vaddettaharinneburitforkommunernaskulturlandskapavidag'
både artrika och variationsrika' Men under de
mar'
senaste hundra åren har vårt sätt att utnyttja
bebygg!,
alltmer
ken lett till att landskapet blivit
(se
storskaligt, ensartat, upptorkat och övergött
artrikedomen
att
är
figur 2.1). Priset vi får betala
uí"t*ut. Ett ñtal arter gynnas medan flertalet får
allt wåra¡e att hitta områden för överlevnad' Det

en
Måinniskan ha¡ som art eústerat bara ungefår
på
funnits
har
liv
som
tid
den
av
rt""ãioto.""del
iorden. Sedan måinniskans uppkomst har naû]rens

'Àe"gf"l¿ dock påverkats mycket kraftigt av
resursutnytt-aoídig kultur och av människans
för varför kulturland-

¡""¿..]it att få f<irståelse
uu
l.k"ú ser ut som det sör 1$e, 9:h i9.1,T5.n
tillbakablick'

rtæu.

görs här én historisk
"ãä*ai¿,
iun¿ttup.t 6ür intressantare och värdefullare' om
man vet hur det har blivit till'
Vem trivs inte bäst

vattendrag. Dessutom upplever många den ftirenklade landskapsbilden som tråkig och steril'

För inte så länge sedanbetraktades naturen som ett
hårt
t ór, .n mlitcig kraft som det krävdes mycket
den
situationen
är
Idag
a¡bete fcir att ñåtta tillbaka.
måste
och
hotad
och
omvända. Naturen är wag
försþddas fran människans sätt att påverka och
ändra sin omgivning.

i öppna landskap? Åkrar' äng-

del
ut,-U"t tttugut, åkerholmar, skogsdungar- är-en
biologiska
den
Även
folksjälen'
*ãntiu
; il
och
mångfalden gymas av ett varierat landskap'
är de skånska bygderna

"fte."svenskahrhållanden

@

gtidrlad

lker

S av SkÄnorYtr

E rtijgädr. åter
El åog
E bet¿¡merh
I güdslsd bct¿¡m.
ø moderot rkogrbr
El utnyt$rd rkog
El outoyttjed mgh
ø wh¡ n¡¡¡t

Figur 2.1: Markanvän dningens förändring

åiven en negativ påverkan på mark, h¿v och
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rünilrsÏoRlsl( T¡ll
rNAil iliGANT flGH SIMIIRE

Några
.ulturfusen-

stort
rck utrm artna, och
:

under

Under den senaste istiden (Weichselistiden) var

kallas ft)r jägarstenåldern. Några av de äldst kända spåren av mtinniskor i Sverige (daterade till ca
9 500 f.Kr.) hittades st¡ax söder om Burlövs kom-

böriade dra sig tillbaka. Landskapet övergick från

mun vid Segebro. En annan boplats från jägarstenåldern har hittats på Öbacken, som på den
tiden var en ö i den grunda sjö som, dil utgjordes
av Torreberga åingar (område 27) i Staffanstorps

he|a Skåne täcLrf av tjocka islager. För ca 13 000 år
sedan blev klimatet långsamt varmare, och isen

att huwdsakligen ha bestått av tundra och stÌipp
till att domineras av lövskog. Fynd av uroxe och
(med en hornstorlek på hela 360 cm - se

Ìåttehjort
'figu
2.1), tyder på en öppen och varierad skog,
eftersom djuren troligen krävde stora öppna

kommun.

För omkring 5 800 - 5 900 år sedan började bondestenåldern. Vid denna tid begravdes de döda i
megalitgravar, dösar, som bestod av stora stenblock som stlilldes i Snkant och täcktes med ett

gråisYtor.

takblock. Så småningom avlöstes dösarna av
ganggrifter, som hade en lång stentäckt gang till
den centrala gravkammaren. Ett exempel på en
sådan gånggrift är "Kycklinga-hönan" vid Möl-

de

ryttja mar-

: bebyggt,

'ergött

leberga

(se

rikedomen

i Staffanstorps kommun.

Under bondestenåldern blev "stenåldersskåningen"

lertalet får

bofast som åkerbrukare och boskapsskötare. Hur
detta började och exakt hur det skedde, vet vi inte
idag. Man lilrde sig att brlinna skog och använda
askan för att göda marken - ett vandrande
röjgödslingsjordbruk (även kallat svedjebruk).
Troligen rörde det sig om hårdhänta ingrepp i
skogen. Betesmarker och enkla odlingar växte

vnad. Det
k, hav och
len ftirenk'
it.
ren som ett
nycket hårt
rtionen den

därmed fram

och måste
ka och ftir'
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Skånes första kulturlandskap,

Denna primitiva form av jordbruk fortsatte även
under bronsåldern (1800 - 400 f.k.). Vid järnåtderns början, fdr ca 2 500 år sedan, började bönderna st¿lla sina djur, eftersom vintrarna blev kalhre. Ängsbruket ftiddes. Gräs, örter och löv skördades och användes som vinterfoder, och husdjurens stallgödsel började successivt användas som
näring på de alltmer permanenta åkrarna.

Figur 2.2: Jättehjorten levde i Skåne för ca
l0 000 år sedan. (Efter Liljegren 1993).
Människan, som troligtvis invandrade från söder,
levde ursprungligen genom alt jaga och samla
vilda ätliga växter och hade mycket liten påverkan
på naturen. Denna period (10 000 - 4 200

till

f.Kr.)

son 1985 .)
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ME[Er.Tilrtil - "ililG än nruns M0llER"
Utadör byn låg utmarken, där k¡eaturen betade

Mot slutet av järnåldern (1000-talet e.Kr.) fick
odlingslandskapet en ny struktur, som kom att
bestå under hela medeltiden och fram till mitten av

under sommaren. Utmarken an'ändes också som
en kâlla för ved och virke. Uttrycket "äng är åkers

moder" speglar just beroendet av betesmark och
slåttermark för att hålla kreatur, vilkas gödsel var
en förutsättning för bra skörd. Med tiden delades
inmarken upp i allt mindre långsmala bitar, tegar,

1800-talet. Landskapet utryttjades alltmer intensir4. Befolkningen fl1'ttade ihop i byar och brukade
till stor del markerna gemensamt. Markerna delades in i privatägd inägomark (inmark) och gemensam utägomark (utmark). Inmarken bestod av
åker och ängsmark, .vilka inhägnades för att förhindra kreatursbete. Angen, som var mycket större
än åkerarealen, användes till slåtter för att skörda
hö

till

och ñrdelades mellan gårdarna i byn.

i

1700-talets gamla bondesamhälle
Skane befann
sig inte, som många kanske tror, i nära samklang
ochbalans med nafuren. Faktiskt drabbades Skånelandskapet vid denna tid av en ekologisk kris,
liknande den vi idag kan se i manga länder i tredje
r'ärlden. Såväl äng och åker som skog överutnlttjades till följd av ökande handel, begynnande industrialisering och mat- och vedbrist hos en r'åx-

husdjurens vinterfoder.

ande befolkning. Mer mark uppodlades, vilket
ledde till att mindre 1'tor fanns kvar frjr k¡eatursbete. Därmed kunde en mindre mängd gödsel tas
tillvara, vilket 1'tterligare ökade trycket på nyodling. En ond cirkel hade bildats. De flesta av dessa
problem har vi kommit tillrätta med idag. Vi har
istället skapat andra wåra miljöproblem, som har
mer med kemisk påverkan att göra.

Den ekologiska krisen anses vara den viktigaste
orsaken till långtgående krav på skiftesreformer,
som innebar att alla små tegar som tillhörde en
till ett större stycke mark. Skiftena
var en förutsättning för att kun¡a odla mer effektivt och rationellt. 1757 lagstadgades om storskifte, 1807 om enskifte och 1827 om laga skifte.
gard slogs ihop

Skiftena åindrade bystrukturen i grunden, eftersom
gårdarna fl1.ttades ut från byn till de skiftade markerna. Detta skedde i större delen av Skåne mellan
1803 och 1830. På så sätt uppstod alla de ensamma
gfu dar som karaktäriserar dagens odlingslandskap,
Vid denna tid anlades även ett stort antal stengärdesgårdar och stenrösen.

En av de"få byar, som inte drabbades så hårt av
skiftesreformerna var Gullåkra by (se områdesbe<a:

skrivning 22), utanför Staffanstorps samhiille. Byn
har sett ut ungefår som idag ända sen den grundades, och har därför ett mycket högt kulturhistoriskt

::-

-._

__

r'ärde.

.- -<--1..)
--=.<..
\

För att motverka avskogningen bestämde myndigheterna, att folket skulle nlplantera snabbr,äxande
pil. Resultatet av pilplanteringarna syns än idag,
främst som vackra pilalléer, som står lcvar i det
skånska odlingslandskapet. Pilalléer liksom övríga
alléer sþddas numera enligt natun'årdslagen (se

Svarttiìrna

kapitel 6).
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Under 1800-talet övergick det skanska landskapet
från ett betes- och slåtterängslandskap till ett jordoch skogsbrukslandskap. Äkerarealen mer än $rdubblades mellan 1805 och 1914 (fran 13% ttll
54%o av totalarealen). Dett¿ skedde genom en rad
omfattande för2indringar inom den s.k. agrara
revolutionen.

vattendrag och leder in det över en åingsmark (se
kapitel 5 samt figur 5.2). Produktionen på tingen
kunde tiodubblas, eftersom vattnet ftirde med sig
näringsåimnen som gödslade marken. Dessutom
hade silåingarna en rik flora och fauna, speciellt
vad gäller fâglar. Som mest översilades hela3Yo av

Konstgödsel introducerades mnt 1850, vilket innebar att det tidigare nära sambandet mellan djurhåtlning och växtodling bröts. Det behövdes inte
länge kreatur för att fâ gödsel till åfuarna. Redan
på 1840-talet hade man lZirt sig, att åkrarnas skördar ftirbättrades, om man tillsatte kalk till jordarna.
Kalken tillsattes i form av märgel, en kaikhaltig
lera som bröts i märgelgravar, varav en del fortfarande ñnns kvar som små dammar. Ganska många
märgelglavar har tyvËirr försvunnit, men ett stort
antal finns kvar, främst i trakten runt Mölleberga i

För att kunna utnyttja större markarealer frir odling, började man dränera markerna i allt större

Staffanstorps kommun,

Som eft talande exempel på utdikningens effelfer
beskriver figr 2.3 - 2.5, hur arealen våtmark respektive de öppna vattendragens längd minskade
inom Höjeåns avrinningsområde mellan år 1812
och 1988.

Slåfterängsbruket övergavs successivt

ling, d.v.s. vintergrödan

till

Skånes

skala. Utdikningar och sjösåinkningar ledde snabbt

till att ett stort antal våtmarker ftrsvann. Våtmarksbiotoperna, som tidigare var ett mycket vik-

1

tmma

i

kulturlandskapet, får idag betraktas
År 1914 var hela 95Yo av åkerarealen i Malmöhus låin dränerad. På Söderslätt utgör
idag våtmarken endast lVo av arealen, mot 10 -

tigt inslag

som sällsynta.

15% under 1800-talet.

för vallod-

k¡eaturen odlades
direkt på åkrarna för att öka höskörden. Allt fler
slåtteråingar plöjdes istället upp till åkrar. För att
tillftira näring till åkrarna infördes översilningstekniken, som innebär att man dämmer upp ett

irsom
marrellan

¡a.

988

lskap.

ngâr-
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Fig ur 2.3: De ö ppna vattendragens
längd vid olika tidpunkter inom H

avnnn¡ngsom
nedströms G enarp, efter tolkning av kartmater¡al. (Efter Ekologgruppen f 990.)
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FÍgur 2.4: Arealen våtmark inom Höje ns avrinningsområde nedströms Genarp vid olika tidpunkter, efter tolkning av kaÉmaterial. (Efter Ekologgruppen 1990.)
Växtförädling och avel utnl'ttjades i allt högre
grad för att öka grödornas avkastning och produktionen av framför allt kött och mjölk.

1800-talet blev tegelbrukens storhetstid, i och med
att efterfrågan på byggnadsmaterial och dräne-

ringsrör ökade. Materialet
små lertag

Mekanisering och ny teknik, t.ex. järnplogen, gav
möjligheter att odla på tidigare wårbearbetade

intill

till

teglet bröts först

de stöne gardarna, men

i

i och med

att verksamheten industrialiserades, växte lertagen
till stora lerdammar. En del av dessa gamla lerdammar finns kvar än idag. Dammarna vid Stationsparken (område 10), i Burlövs kommun, och

jordar.

Torreberga ängar (område 27), i Staffanstorps
kommun, härstammar båda från gamla tegelbruk,
och har idag stor betydelse för landskapsbild, fåglar och insekter. Är'en Lomma dammar härstammar från tidig tegelindustri. Tegeibruksdammarna
bör bevaras, dels för att behålla natun'ärdena, och
dels av kulturhistoriska skäI, eftersom dammarna
är att betrakta som industrifornminnen.

Växelbruk och kunskaper om r,äxtföljdens betydelse ökade skördarna.

Skogsplanteringar blev också vanligare. Till att
börja med planterades lör,'träd, men under 1900talet planterades alltmer gran.

Igelkott
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Lägg märke till den kraftiga m¡nskningen av vattendragens längd. (Efter Ekologgruppen
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Av det tidiga 1900-talets jordbrukslandskap
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med en areal mindre än en hektar sþ'ddas idag
enligt natun'årdslagen (se kapitel 6).

åter-

står idag endast spillror. Un'ecklingen har gått mot
ett alltmer storskaligt, specialiserat och kemikalieberoende jordbn:k. Landskapet Skåne ftirenklades kontinuerligt under hela 1900-talet frå¡ ett
varierat och omr'äxlande landskap till enbart aker,
skog och tätort.

i

För att sälka intensiteten inom jordbruket

och

minska spannmålsöverskottet, fattade riksdagen i
början på 1990-talet beslut om en ny livsmedelspolitik - "Omställning 90". Upp till en halv miljon
hekta¡ eller 20%o av åkermarken berliknas fram till
1996 fâ annan anvËindning än livsmedelsproduktion som en ñljd av detta. Omställningen i Staffanstorp och Burlöv är av mindre omfattning än i

Västra Skånes jordbruksmark rationaliserades
hårda¡e än på de flesta håll i landet, framför allt på
grund av jordens bördighet. Traktens bönder specialiserade sig på den lönsamma spannmåls- och

andra, mindre utpräglade jordbruksbl'gder. i Burlöv har i början av 1994 endast 14 av totalt '796 ha

grönsaksodlingen, på bekostnad av djurhâltningen.
bö{an av arhundradet minskade översilnings-

jordbruksmark ställts om (1,87o), i Staffanstorps
kommun har 174 av 8901 ha ställts om (2,0o/o).

I

markerna k¡aftigt, liksom måirglingen hade giort
några decennier tidigare, eftersom det var lönsamare och mindre a¡betsk¡ävande aft konstgödsla.
Ångsbruket har idag n¿istân helt upphört. Under de
senaste 50 å¡en har r'ästra Skånes slättområden
biivit kreafursfattiga, r'ilket har inneburit att näringstillftirseln tiil mycket stor del måste ske med

Detta kan j¿imföras med t.ex. Svedala kommun, där

hela23Yo (3100 ha) ingår i omställningsprogrammet. Ur natun'årdssynpunlf vore det önskvärt med
en större andel omstâllningsmark inom kommunerna.

Omställningspolitiken irmebåir dock inte automatiskt fördela¡ fiir natur- och kulturvå¡den. Stora
landskaps- och natun'åi¡den hotas i omställningsprocessen, nti¡ de öppna markerna våixer igen eller

konstgödning.

i stor skala
på 1950-talet. i Skane anvåinds idag stora mängder,
ä\'en om anvåindningen ha¡ minskat på senare tid.
Án¿å ¿i¡ påverkan av dessa komplicerade organiska
Bekämpningsmedel började användas

planteras med granskog. Däremot åir lövskogsplan-

tcring med t.ex. bok positiv fbr landskapsbilden i
om¡ådet. Så kailade beträden, som har anlagts
som omställningsmark vid Kolböra mosse
(område 19), har stora vlirden for frilufuliv och

föreningar forfa¡ande brisûilligt undersökt, inte
minst när det glitler påverkan på flora och fauna i
omgivningarna.

rekreation.

Jordbrukets inriktning på allt större enheter har
också påverkat flora och fauna, liksom eliminera¡det av s.k. odlingshinder - t.ex. åkerholma¡, dammar, steng2irdesgårdar och kåirr. Dåirigenom har
många refugier försrmnnit, vilket I'tterligare har

minskat artrikedomen. Återstående småbiotoper

Svarttärnor
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Tätorternas och vägarnas expansion har en stor
negativ inverkan på flora och fauna, samtidigt som
fOñrtsattningarna för närrekreation har minskat.
Även landskapsbilden har i många fall påverkats
negativt. Trots att både folkmängd och sysselsättning har stagnerat, fortsâtter bebyggelsen att ex-

marksområdet har inte upphört, och risken finns
att de tillbakaträngda biotoperna kommer att minska ltterligare.

Landskapet påverkas ständigl

bostäder, industrier och vägar. Detta har resulterat

storps kommun).

våtmarker och restbiohar det mesta av
Exempelvis
toper har utplanats.
l2ings kuststräckförsrmnnit
stranden
den naturliga

i aft många strövområden,

Grönstrukturen och naturen i tätorterna kommer
att fr en allt större uppmärksamhet i framtiden,
som en följd av att man i den nya plan- och bygglagen (se kapitel 6) sannolilf kommer att inftira
krav på att alla kommuner skall upprätta planer

-

an Bjärred Klagshamn. Storskaliga ingrepp,
såsom Sturups flygplats, E6:ans tillkomst och
Vombsjöns vatteruegleringar, har pår'erkat flora

i hela regionen

negatir,'t.

gfâmt med
mmu-

Ett annat exempel är Gullåkra och Vesums mos-

n, úár

fomaStora
nings-

över hur låtortsnaturen skall skötas och utvecklas.
Som ett första led i detta arbete, har ett färslag till

sar (områdesbeskrivning 22 och 23). Figut 2.6
beskriver hur markanvåindningen har förändrats

Grönplan für Burlövs och Staffanstorps kommuner utarbetats i anslutning till denna nafur-

våtmark och fuktäng har minskat. Hoten mot våt-

vårdsplan. Grönplanen beskriver stadens ekologi,
fijreslår åtglirder ftir att förbättra förutsättningarna
för en rik tätortsnâtur och redovisar samtliga viktiga grönområden inom kommunernas tätorter.

från l78O-talet fram till idag. Utbyggnad av tätorter och vägar, samt utdikning och andra förändringar inom jordbruket, har lett till att andelen

r eller
lplanlden

st¿dssamhället

genom kraft- och teleledningar, vatten- och avloppssystem, gasledningar, grustag, stenbrott och
sandtag. Därutöver har fritidsbebyggelsen ökat
kaftigt, liksom anläggringar for rekreation (t.ex.
utbyggnad av golfbanor) och friluftsliv (t.ex. anläggningen av Skrylleskogen nordost om Staffan-

Det har varit och är forfarande wårt att hävda
natur- och rekreationsintressen mot utbyggnad av

och fauna

av

är,en utanför de bebyggda områdena, exempelvis

pandera - en allt stöne 14a per person tas i anspråk.

'.,}Yo).
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nlagts
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v

och

framför man numera målet att bli vårldens renaste

Det finns idag manga tecken, som tyder på att den
ur natuwårdssynpunkt negativa samhällsutveck-

jordbruk. Det ekologiska jordbruket vinner mark-

lingen kan komma att vända. Synen på jord-

nadsandelar såväl inom som utanför Sveriges gränser. Kunderna st¿iller högre och högre krav på att
maten de äter ska vara framståilld på ett ekologiskt
och etiskt riktigt sätt.

bruksproduktion, effektivitet och samhällsplanering håller på att omvärderas, Politiska naturvårdsmål fastställer, att jordbrukslandskapet inte

fir

utarmas ytterligare (se kapitel 3). Naturvårdsla-

gen har

fått ett generellt biotopsþdd (21 g,

Det ur naturvårdssynpunkt bästa lantbruket, som
baseras på varierad våixtföljd, våtmarker, bete,
slåtter och ett minimum av kemiska tillsatser,

se

kapitel 6), som innebär att alla mindre vattendrag,
stenmurar, skogsdungar och alléer i jordbrukslandsKapet automatiskt sþddas enligt lag. Landskaps värdsavtal (t,ex. NOLA och NYLA) ger bonden
möjlighet att ñ betalt för naturvård. Lantbrukaren
kan fä ersättning för attlägga om intensivt brukad
åkerjord till bl."a. e"tensivt bete, löv- och barrskogsplanteringar samt energiskog.

efterfrågaS i allt högre grad. Kommunen kan underlätta för dessa lantbn¡k genom att efterfråga och
upphandla ekologiska matvaror
enlighet med
rekommendationerna i Agenda 21 (se nedan).

i

Dessutom uppmuntras
ekologisk odling fiordbruk

En annan positiv trend är återskapande av våtmarker. Detta ger flera fördelar: förutom en effektiv och billig kväveredukfion, ges bättre förutsättningar för en rikare biologisk mångfald. Dessutom ökar andelen rekreations- och friluftsområ-

:lilq.

den frir allmänheten. Ett lyckat exempel på detta ar
Höje å-projektet (se område 36 samt kapitel 5).

utan kemikalietiltfôrsel)
numera g"norn statligt
stöd.. Det
alternativa lantbruket hai tiofaldigats i
sedan 1985. Många av Sveriges tantb-rukaIt" ltitjut se klara konkurrensfördelar med att satsa
pa kvalitet
istället för kvantitet. I reklamkampanjer
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Allt fler kommuner satsar på att skapa en rik tätortsnära natur, bl.a. Ljungby, Trolihättans och

Det finns också tecken på att ufvecklingen går i
helt motsatt riktning, mot ett ännu mer utârmat

Botkyrka kommuner. För att kommuninner,ånarna
skall trivas, k¡ävs en närmiljö, där naturen ges

och ör'erexploaterat landskap.

Ötad konkurrens och därmed större rationaliseringskrav för det svenska jordbruket är ett hot.

möjlighet att återerövra välstädade gräsmattor och
parker. Förhoppningsvis kan antalet naturlika

Pågående

grönytor utökas, och intensiv gräsklippning ersättas av extensiv slåtter med slaghack eller lie.
Parldörvaltningens roll skulle därmed kunna förändras från traditionellt parkunderhåIl i riktning

och framtida utbyggnader av vägar,
i samband med den beslutade

industri och bostäder

Öresundsförbindelsen riskerar också att allvarligf
försämra möjligheterna att utveckla en rikare biologisk mångfald.

mot naturvård.

EU fIOH KUI.TURTAIIDSIIAPET
Europeiska Unionen har hittills inte påverkat

Bidragen till jordbruket star idag för den ör'erlägset
största enskilda utgiftsposten inom EU. Villkoret
för att fä bidrag är attlägga l5o/o av marken i träda, vilket går emot den traditionella jordbrukspolitlken att maximera produktionen för att höja
själr'fcirsörjningsgraden. För den genomsnittlige
bonden Sverige kommer eft medlemskap
EU
troligen aft innebära ekonomiska fcirdelar, men
även en ökad byråkrati, eftersom en arealbidragsansökan är relatir4 komplicerad.

medlemsländernas naturvardsarbete. EES-ar4alet
berör inte alls natun ård. Dock har EU udormat två
ramdirektiv för naturvård, vilket innebär att EU
fastställer målen men att varje land sjËilv ¿1,gör, hur
de skall uppnås. Direktiven - fågelskyddsdirektivet och habitatdirektivet - innehåller bes&immel-

i

ser om:

i

att l5o/o av jordbruksmarken skall
träda behöver i sig inte innebära en stor

EUs krav på
läggas

i

förändring av landskapet. Det kan itnebära att
jordbruksmark ställs om med landskapwårdande
åtgärder till marker med nya naturvärden eller
miljömässiga och rekreativa värden. Endast en
mycket liten del av arealbidragen går dock till detta
ändamål automatiskt - bidragen utgår endast for
trädan i sig. Sverige har troligen goda möjligheter
att styra bidragen till landskapwårdande âtgärder
inom rama¡na för EU-programmet, liknande de
landskapwårdsstöd som finns idag (t.ex. NOLA).
Förhoppningsvis kan arealbidragen förena miljö-

i mycket liten grad av dessa direktiv
dess nuvarande uformning), efrersom svenska
naturtlper och arter inte tas upp annat än i mycket
liten omfattning. Utöver detta finns inom EU två
förordningar, som reglerar handel med utrotningshotade arter samt EU:s femte miljöprogram,
"Tolards sustainability", som emellertid inte är
bindande för medlemsstaterna.
Sverige berörs

(i

målen med jordbrukspolitiken och kopplas till
kemikaliefria odlingar vid vattentäkter, bewxen
mark längs sjöar och vattendrag, nyanlagda re-

EU:s jordbrukspolitik kommer vid ett s\/enskt
medlemsskap troligen att få större inverkan på
Sveriges landskap och biologiska mångfald ân
EU:s natun'årdspolitik. Inom EU uppstod under
8O-talet en stor överproduktion av vissa livsme-

kreationsstrfü, samt utvecklings- och experimentprojekt i natun årdens sfle. Detta förutsätter att
den politiska viljan för detta finns i Sverige.

EU kräver är,en att varje land skall utforma eút
program ftir landskapsr'ård och ftir ett miljövänligt jordbruk. Hur dessa kommer att se ut,
och vilken verkan de kommer att ha, är ännu
oklart. Det är är,en osäkert, hur länge arealstödet

delsprodukter som en följd av att man eftersträvade
självförsörjning. För att finna avsättning för ör'erskottet, infördes ett detaljerat regel- och bidragssystem. 1992 reformerades EU:s jordbrukspolitik i
s,fte att minska överskottsproduktionen. Produktpriserna sänktes med 30% under 3 år, och istället
fickjordbrukarna ett arealstöd som varierar, beroende på r'ilken region som lantbmket tillhör och
vilken gröda som produceras.

kommer att bestå.
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lol(ALAGH|DA 2t

iloMtrtu]tAl[ STRATIIìIIR tfin

ffi

MIltüAilpASSAT SAMHä| lE

Agenda 2t ILr ett globalt handlingsprogram inför
nästa århundrade, vilket ett mycket stort antal
låinder (däribland Sverige) ställde sig bakom vid
FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio de
Janeiro 1992. Programmet anger riktlinjer för hur

vi skall övergå till ett hållbart samhälle och omfattar allt från samhällsplanering till trafiþolitik och
tätortsnära natur.

För det kommunala naturvårdsarbetet är en lokal
Agenda 21 värdefull. Redan har en stor majoritet
av Sveriges kommuner beslutat att upprätta kommunala handlingsprogram. En lokal Agenda 21
skall på ett tidigt stadium väva in miljöfrågorna i
all samhällsverksamhet och därigenom minimera
lokala miljöproblem. Den bör även redovisa ett
konkret program für bevarande av den biologiska mångfalden inom kommunen. Denna nafurvårdsplan kan ses som en del i arbetet med en lokal
Agenda 21 och tjäna som underlag för denna plan.

1ITTERATUR
Byden S. 1993. Mark, människa, miljö.
Emanuelsson U. 1985. Det skånska kulturlandskapet.

K-konsult. 1988. Underlag för Miljösþddsprogram 1988 (Staffanstorps kommun).
Liljegren R. 1993. Från mammutstripp till kohage.
Länsstlrelsen i Malmohus län. 1988. Naturvard - Hushållning med mark och vatten i Malmöhus
Låinsstyrelsen

i Malmöhus làn.

1979. Våtmarker

Statens Naturvfudsverk. 1994. Jordbruk och
Statens Natu¡vårdsverk.

1

l¿in.

i Malmöhus län.

miljö.

993. Naturvård.

Statens Natwvardsverk. 1993. Ett miljöanpassat samhalle -

Miljö

93.

SOU. 1990. SOU 1990:95: Miljön i v2istra Skåne - underlagsmaterial mark och vattedrag.
SOU. 1990. Miljtin i västra Skåne - år 2000 i

.r,ara händer.
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lfiPlIELS
lä¡.18

oo

]IRTURUIRIIEIIS MAl OGH MOTIU
För en effektiv naturvard krävs klart formulerade mål och motiv. I detta kapitel
redovisas de nationella naturvårdsmål, som Sveriges riksdag har fastställt, samt
nägra viktiga motiv att bedriva naturvård. En av de viktigaste
forutsättningarna för att de nationella målen skall uppnås, ár att de tillämpas på
kommunal nivå.

IIAT¡ ll II E 11[ IIATÜ NUIN

MAl

"Den biologiska mångfalden och den
genetiska wariationen skall säkerstälIas. Våxt- och djursamhäIlen
skall bewaras så att i landet naturligt föreko¡m¡rande djurarter ges
förutsättningar att fortleva under
naturliga betingeJ.ser och i liwskraftiga bestånd. fnförande av
frä¡rsr¡ande arter e1ler genetiskt
modifierade organismer skall ske
med stor restriktiwitet
och under
betryggande kontroll så att förutsåttningar för den inhemska fJ.o¡an
och faunan inte åventyras.,, (1991
års rniljöproposition) .

ifuergripande mål
1872 bildades världens första nationalpark i Yellowstone i USA. Detta kan ses som det första viktiga steget mot att ta in naturhåinsyn i samhåillspla-

neringen. Sveriges (och Europas) första nationalparker upprättades år 1909. Det var först under
andra halvan av 1900-talet som man började ta
naturvården på allvar. 1965 inftrdes naturvårdslagen (NVL), och samma år den statliga naturvårdsadministrationen, nuvarande Statens Naturvårdwerk. I NW:s portalparagraf fastslås att:

Naturen utgör en nationell tiltgång som skalL skyddas och vårdas.
Den är tillgånglig
för alla enligt
allemansråtten. Enwar skaLl visa
hånsyn och warsannhet i sitt umgänge med naturen. Kan skada på
natu¡en ej undwikas, skola de åtgärder widtagas stom behövas för
att motverka eIler begrånsa skadan (1 S !{vL) .
Naturvårdsmålen

DS

i

naturvårdslagen (se även
vi alla ska sþãda och vårda
naturen. Varje
medborgare skall ia hänsyn vid
nÍtjandet av naturtillgångarna
och när vi vistas i
utöver
dessa"lagitadgade
måI, har sveri111':-"
ges
riksdag satt upp politiska mål som framhåller,
ska slå vakt om ett rikt och varierat landskap,
;11vt
vi ska bevara den biologiska mångfatden.
li,l_:n
ùverlges
regering framhöll 1991 att:

l(apitel 6) innebär,
att
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Bevarande ay den biologislta mångÍalden

Att bo'ara den biologiska mångfalden innebär.
a1t alla vil'tiga processer och funktioner i nafuren
måste säkras. För att l¡'ckas med defta krär's bet¡'d-

ligl mer än traditionellt nafurvårdsarbete. Det
krär's är'en, att vi utvecklar metoder för att utny'ttja
bioiogiska resurser inom jord- och skogsbruk på
ett largsiktigt uthålligt sätt. Det ekologislt riktiga
markutnl'ttjandet måste stimuleras, tills det utgör
en del av brukarens vardag. Dessutom ¿ir det nödvändigt att beakta övriga miljöproblem, såsom
utsiäpp av föroreningar till mark, luft och vatten.
Det ¿ir omöjligf att bevara en biotop som kräver
nåiringsfattiga förhållanden, om dagens kvär'edeposition fran luff.en inte minska¡. För att beva¡a en
enefålad intakt, k¡är,s ett maximalt kvävenedfall på
2-5kgkvär,e per hektar och år. I Skåne deponeras
idag i genomsnitt 25 - 30 kg kr'är'e per hekta¡ årligen.

i\

l

\

iril/
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r

mångfalde¡t

R Ef¡ I fl

IIATA IIATU NUAN

BS

MAI.

¡falden

lioner i
etta k¡är's

Irdsarbcte
:r för att

h skogsbruk
kologiskt

s, tills det
¡tom ä¡ det

ilaturuårdsmål f ör iordbtulslandskepet
Énr âtt uppnå de övergripande naturvårdsmåLlen,
Nutu*a.dwerket ställt upp fdljande delmål für
rrãt

jordbrukslandskaPet:

problem,
, luft och

otop som
dagens

För att bevara
t kvävenedfall
Skåne
'e

per hektar

Miliöuårdsffogram

lff

SÍåne
Det faktum att det finns
turområden

I

l?s¿1,

to*

ñ

eller inga orörda naStaffanstorps och Burlövs kommuner
(se kapitel I och 2) gör att det är desto vilfigare att
sþdda det som finns kvar. Skåne och Sjlilland har
flest hotade kärlväxter i hela Norden (se kapitel 4).
Här finns- en stor befolkning med en liten 1'ta alle-

Naturvårdslagen slar fast, att naturvården är både
en statlig och kommunal angelägenhet. Miljövårdsprogram für Skåne (remissupplaga oklnov.

har utarbetats av lanìstyrelserna i

Malmöhus och Kristianstads län, frireÁlås en rad
regionala och lokala
mål och åtgärder, som berör
naturvård och
rekreation.

i

mansrättslig mark. Det är därför viktigl att tillgodose såväl naturens som natur- och frilufrsintresserade människors intresse i högre grad än tidigare.
Ett helhetsgrepp, där hänsyn tas till hela landskapet, bör eftersträvas - även på kommunal nivå.
Reservat form av öar ett övrigt exploaterat

i

i

i

landskap är inte tillräckliga för att bevara den
biologiska mångfalden eller för att upp$'lla behovet av rekreation och friluftsliv.

,rI,
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1ilnTunmnltHts M0ilu

Här följer en kort sammanstållning av de viktigaste delmotiven för att bevara den biologiska mångfalden och
bedriva naturvå¡d:

ESTETISKA SKnt: Det kanske främsta skälet att bevara och återskapa natur är att alla skall ges
möjlighet att vistas i natur, som upplevs som tilltalande, oavsett om det gäller fågelskådning, bärplockning eller söndagspromenader. Naturupplevelser är en förutsättning för hög livskvalitet. Naturen
fungerar dessutom som en källa till inspiration, avko
och ku
för mån a männ¡skor

: Människan är en del av naturen och är, liksom allt annat levande, beroende
EKOLOGISKA S
av väl fungerande ekologiska system. Artutrotning och biotoputarmning i stor skala leder förr eller
senare till att ekosystemen bryter samman. Därmed förstörs livsförutsättningarna för såväl människa
som natur. Dagens landskap befinner sig dock inte - ännu - i någon egentlig ekologisk kris. En försummad naturvård hotar inte människans eller naturens existens som sådan. Ett område kan vara
biologiskt utarmat, vad äller artantal men ändå biologiskt
VETENS KAPLI GA s

För att förstå konse kve nserna AV mi rj öförstö n nge n är det VI ktigt att beh åtrefere nsom råden fö r fo rskn ing om h ur natu r ekol ogisk bal ans

represe ntati VA naturområden
fun erar

ETISKA SXAL: Naturen har ett egenvärde, och människan har ingen moralisk rätt att utarma naturen
bioto
fall har existerat
och arter, som i må
orden
före människan

I.¡TTTRITUR
Emanuelsson U. et al. 1985. Det skånska kulttulandskapet.
Ltinsstyrelsen i Kristianstads län. 1994. Natur- och kulturmiljövardsprogram for Kristianstads län (remissupplaga)
Länsstyrelsen i Maimöhus och Kristianstads l2in. 1994. Förslag

till

regionala mål och åtgärder (remissupplaga).

SOU. 1990. 1990:95: Miljön i våstra Skåne - underlagsmaterial mark och vattendrag.
SOU. 1990. Miljön i västra Skane - tu 2000 i våra hånder.
Statens Naturvardsverk. I 993. Biologisk mangfald.
Statens Natruvårdsverk. 1 993. Ett miljöanpassat samh¿ille.
St¿tens Naturvardsverk. I 993. Naturvard.
Statens Naturvårdsverk. 1993. Nordens

miljö - tillstånd, trender och hot.
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nångfalden

alla skall
skådning,

alitet. N
niskor.

resurs har

BIoloGISK MnilGÍAlll - llEfllllil0ll oGH HoT
Det finns ca 50 000 djur- och växtarter i Sverige, exklusive
milroorganismer, bakterier och alger. Av dessa åir hela 5 - I0% så allvarligt
hotade, att deras langsiktiga överlevnad inte anses vara säkrad. Detta kapitel
beskriver översiktligt begreppet biologisk mång1fald, går igenom nägra av de hot,
som rildas mot biodiversiteten och redovisar samtliga observerade hotade arter

kämpni
t, att

mom kommunerna.

att en natu
, hotade a
:r kan inte

BI0

10

GI

SK lrl[1] l¡

Hlll

rnde, be
leder förr
;åväl

sk kris. En
rråde kan
Målet att bevara biologisk mangfald innebåir inte,
att antalet arter, gener och ekosystem skall ha
ståindigt samma sammansättning, eller att mänsklig verksamhet inte på något sätt ska tillåtas påverka den biologiska mångfalden. Detta är en utopi,

riktigt att
kologisk bal

utarma

eftersom människan

i alla händelser påverkar natu-

ren på en mlingd olika sätt. Den biologiska mång-

falden är dessutom till sin natur dynamisk och
förändras oundvikligen med eller utan mänsklig
verksamhet. Men måinsklig påverkan få¡ inte innebära någon fürlust av biodiversiteten.

Beva¡ande av biologisk mangfald innebåir, att de
biologiska ..ru"r..iu - g.n.l after och ekosystem

'-skall utnynjas långsiktigl och varaktigt. f,<iidetta
kråvs givetvis .tt
.ff.ktirrt traditionellt naturvårdsarbete, men det

Att mäta biologisk mångfald är komplicerat och
kräver ett mycket stort underlagsmaterial. Det är
inte möjligt att använda sig av en eller ett fåtal

är långt ifrån tillräckligt.

enkla och sammanfattande mätmetoder, utan mätningarna måste ske genom en sammanvägning av
en mängd olika indikatorer. Biologisk mångfald är
därmed ett mycket vidare begrepp än mängden
arter inom ett område. I det praktiska a¡betet används dock ofta artantalet per ytenhet som en av de
viktigare indikatorerna.

ssupplaga)

rplaga).
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HflTANE ARTTR
Ilatahanlten fäl hotade arter

E:-#

Enligf Natun'å¡dsverkets anall'ser, råder det ingen
h'ekan om att den biologiska mångfalden minskar i

Sverige, Man gör är'en bedömningen att minsk-

ningen kommer att fortsätta under de närmaste
årtiondena. Ungefür en tiondel av landets vilda
djur- och våirlaler är så allvarligt hotade, att deras
Iångsilrtiga överlevnad inte kan anses vara

s¿ik¡ad.

En del av dessa afer har sin huvudsakliga utbredning inom Norden eller Sverige, och för dessa har
Sverige ett s¿irskilt internationellt ansvar. Detta
gäiler framfdr allt vissa laval, mossor och wampar, men är'en exempelvis kallgrcis, brunkulla,
storlom ochf skgiuse brukar föras hit.
Hotsituationen lir särskilt ailvarlig inom skogs- och
odlingslandskapet. För att t¿ reda på hur allvarligt
hotet åir mot biodiversiteten Sverige, bildades
Databanken ftir hotade arter. Databanken listar
alla hotade, såillsynta och hänsynsk¡äva¡de arter i
Sverige. Listorna uppdateras och revideras kontinuerligt. Vag'e art, som anses hotad, förs till en av
följande kategorier:

i
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Det frnns uppskattningsvis 50 000 djur-

och

l*turr", i

Sverige, exklusive mikroorganismer,
alger. Enligt Databanken fnir hotade
och
balterier
5
- l0o^ av den svenska floran och
hela
f,¡er àr
hotad (arter som klassas som akut
allvarliSl
iáunun
arter som är mest utsatta,
hotade eller sårbara). De
de som kan knltas till det gamla odlingslandifuptt t"*t till barr- eller ädellör'surskog'

;,

Fizur 4.1 r'isar hur allvarliSf hotet mot ká¡lr'äxternr"¿it i St*., jämfört med ör'riga delar av Sverige.
Fizuren ger en g'dlig indikation på att förlusten av
biõ'logisk mångfald på artnivå tir särskilt allva¡lig i
Skåne och På rrästkusten'

c

g

{

g

Figur 4.1: översiktskartor över Sveriges hotade kärlväxter.
A. Procentandelen av landets hotade kärlväxter med nuvarande etler tidigare förekomst i olika län.
lutat = över 40% av landets hotade kärlväxter, tätstreckat = 25-40% och glesstreckat = mindre än
25o/o.

B..Procentandelen av landets hotade kärlväxter med nuvarande (1990-91) förekomst i olika län. Rutat
= över 40o/o av landets hotade kärlväxter, tätstreckat = 25-40o/o och glesstieckat = mindre än 25%.
'-' Procentandelen av landets hotade kärlväxter som försyunnit sedan 1850 ¡relation tilt antalet hota-

oe.kärtvàxteisom

ärkända från olika län. Rutat = över 25o/o av landets hotade
: 10'25% och gtesstreckat
mindre än 10%. (Efter SNV 1993.)

kärlväxter, tätstreckat

=
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Hågra hotade artgruPpel

Kärlr'äxter som ha¡ gått kraftigl tillbaka tir betesmarksväfer, som ä¡ knutna till här'dade och
ogödslade ängs- och hagmarker' Smörbollar, slåt-

tlrgubbe och ett ftenal orkidéer àr nâgra artet'
Deisutom har några åkerogräs, som förr \¡ar \/anliga - t.ex. kldtt, åkerranwtkel och blåklittt - drabUãts nm av jordbrukets ogräsbekämpning och
konstgödsel. Dessa trängs tillbaka av maskros,
svinmålla, Ia,ickrot och rtdsslor, som alla gynnas
av den ökade kvär'etillgangen. Klätt och blåklint
har dock återh¿imtat sig på senare tid, troligen som
en följd av inplantering och minskad användning
av kemiska medel.

Samtliga hotade kärlr'äxter, som ha¡ hittats i fÌilt
eller i litteraturen, finns redovisade i en separat
rapport med karta. Dåir finns även uppgif'er om var
utió*u har påtrliffats. Rappofen tillhandahåIls av
kommunernas miljöñrvaltnin gar.

Lavar och mossor är kåinsliga för lufffciroreningar
och drabbas dlirfttr hårt av den ökande biltrafiken'
För fågtarnas del har framför allt vada¡e (som är
knutna till r'åtmarker) gått tillbaka som en följd av
den omfattande dräneringen av landskapet. Den

förföljelsejalt och äggstölder (berguv och pilgrimsfatk), andra ha¡ drabbats hårt av tungmetaller och
rniljögifter (havsörn). Kontspan,en, som va! en av
slättlandskapets vanligaste fäglar ftjr ba¡a ett hall'1
sekel sedan, är nu akut utrotningshotad som en
följd av föråindringarna inom jordbruket.
Grod- och kräldjuren är ett exempel på wå hotade afgrupper, där 8 av totalt 19 arter r¿iknas som
hotade. Stinkpadda, grönfl¿rckig paddo och. lökgro-

da är mycket sta*t hotade. Vanlig groda borde
byta namn, eftersom den börjar bli allt ovanligare.
Groddjuren, liksom även många sniglar och snäckafer, har numera sina sista tillfl1'ktsofer i de få
gölar och damma¡ som återstår. Tillbakagången ftir
dessa arter d¡abbar är'en många av de djurarter,
som

lirnär sig på dem.

Hotade arter ¡ Butlöuoch Staffanslorn

Tabell4.l redovisar samtliga k¿inda fi/nd av hotade
arter inom Staffanstorps och Burlövs kommuner.
Karø 4.1 anger översiktligl, hur många hotade
â¡ter som har hittats inom olika områden. Detta
ger en ñngervisning om vilka om¡åden inom
kommunerna som hyser proportionellt seft flest
hotade arter.

sista vjla storken häckade i Skåne 1954. Brushatte,
kcirrsnlippa ach dubbelbeckasin är exempel på
arter, som har minskat kraftigt eller försi'unnit (se
figx 4.2). En del rovfåglar har minskat p.g.a.
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0
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Figur 4.2: Häckningslokaler för kärrsnäppa 1930 och 1993. (Efter Länsstyrelsen
län 1988 samt Cherrug et al. 1993.)
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grimser ociì
en a\'

t halrt
0m en

tr

hot¿-

hotade arter i bokstavsordning vilka har observerats
Tabell 4.1: Förteckning över samtliga
;.,îm Staffanstorps och Burlövs kommuner. Sammanställningen upptar även en del av de arter
I"á f.r4 funníts tidigare, men som numera är utgångna. Uppgifterna över hotade svampar, lavar,
1ìå...or och ryggradslösa djur är inte fullständiga, eftersom dessa artgrupper är bristfälligt kända.
enligt Ahlén 1992, lngelög 1992, SOU 1990 och Sörensson 1994)'
liiotffassiticering

B
S

- Burlövs kommun.
- Staffanstorps kommun.
(BXS) - Arten har funnits inom kommunen, men är nu utgången.
B?IS? - Det råder osäkerhet om arten fortfarande finns inom kommunen

Förkortningar:

as son
'Òkgro-

borde
úigare,
snäck-

idefå
gen för
ùrarter,

0rp
hotade
lmuner.
hotade

FAGLAR

FAGLAR
calandra
Miliaria
Kornsparv
Tofslärka Galerida cristata

Brushane Philomachus pugnax
Kärrsnäppa Calidris alpina schinzíi
Svarttärna Chlidonias niger
,Arta Anas querquedula
RYGGRADSLOSA DJUR
(skalbagge) Apion hydrolapathi
(skalbagge) Amauronyx maerkeli
(skalbagge) Bagous czwalinai

(s )
(s )
B + (s )
B + (s
B +
B +

Tornuggla TYto alba
Vit stork Ciconia ciconia

Detta
inom
:tt flest
L.

r

)M$,Ti'.:l

(s)
B?+ (S)
(s)
s

s
s
S

lr¡i¡jiliii

KARLVAXTER

B+S

Klätt Agrosfe mma githago

Naverlönn Acer campesfre (inPl.)

s

FAGLAR
Svarthalsad dopping Podiceps

KARLVAXTER
Blåtåg Juncus inflexus
Engelsk skörbju ggsö r1 Cochle aria
officinalis anglica

(B)

nigricollis

GROD. OCH KRALDJUR
Grönfläckig padda Bufo viridis
Lökgroda Pelobates fuscus

(B) + (s)
(B) + s?

Flockaru n Ce nta uriu m e rythrae a

Renlosta Bromus arvensrs
Rosenmalva Malva alcea
Sanddådra Camelina microcarpa
Sumpskräppa Rumex palustris
Vårtsärv Ceratophyllum
submersum
FISKAR
Sandkrypare Gobio goþro
LAVAR
Kalkvågglav Xanthoria calcicola

LAVAR
Dvä rg praktlav Xa nthori a lob ulata

(s)

V
Bru nn äva Geranium pheaum
D ansk ri s /ris
spuria
Lud dvicke Vicia villosa
Ren kavle Alopecurus myosuroides

skä rbla d Falcaria
vulgaris
S m åtrirel
Euphorbia engua
Sto r bockrot
Pimpinella malor
T ag g körvel
Anthriscus caucalis
vit kattost Malva
pusilla
ka
arvensrs
F S KA R
o a Leocaspius delineatus
n B arbatula arbatula
b

s
B
B
B

B
B
B
B
B

B+S

s
B+S
S?

FAGLAR
Punqmes Remiz pendulinus
RYGGRADSLOSA DJUR
(landsnäcka) Aplexa hypnorum
(skalbagge) Apion pubescens
(skalbagge) Hydroporu s obso/efus
(skalbagge/ Lesfeva sicula heeri
(skalbagge) Philhygra grisea
(skalbagge) Philhygra fmolensrs
(skalbagge) Sfenus pubescens
(skalbaqoe) Quedius balticus

s

B+S
s
B+S?
s
B

B+S
B+S
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S
S

s
s
S

s
S

s
B

B --r
(B)+s

Skärfläcka Recu¡viro stra avo setta
Smådoppi n g Tachyb a ptu s ruficolli s
Småtärna Sterna albifrons

B

Sten knäck Coccothra u ste s

KARLVAXTER
Alvarveronika Veronica Praecox
Bägarnattsk alla Solanum
physalifolium
Dikesveronika Veronica cate nata
Fliknålva G e rani um dissecfum
Fältkrassing Le pidi um camPe stre
Gullkrage Chrysantemum segetum

S

B

B
B

B

lgelkott Erin ace us e uro Pae u s
GROD. OCH KRALDJUR
Sandödla Lacerta agilis
Snok Natrix natrix

s
s
s
S

(skalbagge) Kolsvart kamklobagge
Prionychus ater
(skalbagge) Longitarsus gracili s
(skalbagge) Longitarsus rubigíno-

B+S

Kransrams Polygonatum
vertÌcillatum
Månviol Lunaria rediviva
Paddfot Asperugo Procumbens
Riddarsporre Consolid a reg alis
Sminkrot Lithospermum aNense
Spikvallmo Papaver argemone
Ulltistel Onopordum acanthium
Skogsveron ika Veronica montan a
Äkermadd Sherardia arvensis
LAVAR
Anthonia spadicea
Flikig sköldl av Melanelia laciniatula
MOSSOR
Allèskruvm o ssa Tort u I a vfiescens
FISKAR
äring Salmo trufta
DAGGDJUR
Stor fladdermus Nyctalus noctula

(B)+s
B?+g

(skalbagge) Anotyl us rugifron s
(skalbagge) Apion interjectum
(skalbagge) Atheta aquatica
(skalbagge) Calodera rufescens

B+S
B+S

Hed blomste r Helichrysum

arenarium
Hjärtstilla Le o n uru s cardiaca

g+s?

coccothraustes
Storspov Numenius arquata
Tornfalk Falco tinnunculus
RYGGRADSLOSA DJUR

B

s

sus

ù

S

(skalbagge) Otiorhynchus ruguso-

B

sfriafus
(skalbagge) Oxypoda rufa
(skalbagge) Oxypoda tarda
(skalbagge) Srïusa rubiginosa
(skalbagge) Sfenus mel ano pu s

B+S
B+S
B+S
B+S
B+S

S
S
S

B
S

s
B

B?
(s)
S?

B+S
B+S
B+S
(B) + S?

s

Större vattensalam ander Trituru s
cnsfafus
Ätlio groda Rana esculenta
FAGI.AR
Backsvala Riparia riparia
Brun kärrhök Circus aeroginosus
Dubbelbeck asin Gallinago media
Glada Milvus milvus
Gråhaked oppi ng PodicePs
grisegena
Gulärla Motacilla flava
Häger Ndea cinerea
Kornknan Crex crex
Mindre strand pipare Charadri u s
dubius
Rapphöna Perdix Perdix
Rödspov Limosa limosa
Skogsduva Columba oenas

B?+S
B+S

rl

B+S
B+S
(B) + (s)

i

'',i"¡,
I

I

S

)

L!

\

lt

(B)+S

t-

B+S
B+S

1,

|

(B) + (s)

:,,

I
!

B?+S
B+S
(sl
B+S
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Karta 4.1: Antal hotade arter ¡nom olika områden ¡ Burlövs och Staffanstorps kommuner. Ju
större svarta cirklar, desto fler hotade arter har hittats i området.
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Tabell 4.2: Arler inom Burlövs och Staffan.
storps kommuner som klassas som lokalt
hotade i Skåne, men ej är med i samman.
ställningen över nationellt hotade arter
(tabell4.l).

Utöver de uppräknade alerna finns ett antal hotade
fägelafer, som regelbundet övervintrar eller ör'ersorffar inom kommunernâ, alternati'r't utnlttjar
kommunernas naturområden som rastplatser under
sträckperioderna. Några av dessa är pilgrintsfalk,
havsörn, kungsörn, sti¿irtand (klassificeras som
akut hotad i Skåne), srtolterand, dvtirgmås, blå
karrhok, ljurtgpipare, Iabb och kungsfi skare.

Regionalt holade arter

FAGLAR
Skrattmås Larus ridibundus
RYGGRADLÖSA DJUR
(skalbagge) Atomaria pseudatra

Skå¡es Ornitologiska ftirening har utarbetat en
regional lista över hotade arter i Skåne. En motsvarande föleckning har även upprättats för regionalt hotade ryggradslösa djur. En regional hotlista

s
s

för kåi¡lväx1er håller på att utarbetas.
Tabell 4.2 redovisar de fägelarter samt några av de
ryggradslösa djur inom kommunerna som upptas
på dessa regionala hotlistor.

FAGLAR
Skedand Anas clypeata
Lärkfalk Falco subbuteo
Steglits Carduelis carduelis
RYGGRADSLÖSA DJUR
(skalbagge) Haliplus furcatus
(skalbagge) Helophorus oôscurus
(skalbagge) Disopora coulsoni
(skalbagge) Atheta kaíseriana
(skalbagge) G aleruca laticollis

t

<c
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a

--

_

ê.-

-

\\
-ã

Gråhakedoppìng
42
NA

VS OCH SI/4FFANS IORPS KOMMUNER 1995: KAp|TEL 4

B+S
S

B?+S

s
s
ù
S

s

l

vs och Staffq¡
sas som loka¡
ned i sammai
hotade ani

uAntlln H0TAS [Ht Bl0l0f¡tsilA mnxnrnmilp
Tabell 4.3 och 4.4 redovisar, hur Sveriges hotade
\'ä$arter fördelas på olika tlper av hur.tdbiotoper,
respelfir,e de främsta hoten mot faunan

s
a

s

4.3: Hotade växter i Sverige: fördelning på huvudbiotoper (hotkategori 04). Siffror inom
pare ntes anger försvunna arter. En del arter förs till 2-3 huvudbiotoper, och därför kan totalantalet hotade arter understiga summan av det ovanstående artantalet. (Efter Databanken för
hotade arter 1993, från Gustavsson f 994).
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Tabell 4.4: Hotade djurarter i Sverige: fördelning på hotorsaker (hotkategori 0- 4). (Efter Databanken för hotade arter 1993.)
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rì|Slutsatserna åskådliggörs i figur 4.3. Som allrid i
naturvårdssammanhang, är det wårt att &a generella slutsatser. Ö-teorins betydelse och anvåindbarhet är dock omdebatterad. Det finns t.ex. de sor¡

äteori
system är mycket komplicerade.

Naturens
Det
finns idag inga enkla vetenskapliga lösningar för

vilka kriterier, som bör ställas ftir att uppnå

hävdar att många små och utspridda områden i

den
mest effektiva naturvården. Olika naturvårdsteorier
kan komma fram till motstridiga resultat. Det är
därför villigt att vara öppen fÌir att nya värderingar

vissa fall kan vara bättre tin motwarande yta sam_
lad till ett större område. Nya forskningsresulgl
och undersökningar kan ftrhoppningwis bringa
klarhet i frågan.

eller fakø kan lindra definitionen för sþddwärd
natur.

I

slutet av 60-talet presenterades den så kallade ö-

teorin, som har betytt mycket för naturvå¡dstånka¡det på många hå11. Teorin går ñrenklat ut på
att det uppstår en balans mellan utdöende och

@
@

invandring av arter på öar. Antalet arter som finns
på rin lir beroende av öns yta - ju störe yta desto
fler arter. Artantalet öka¡ även med nåirheten till

fastlandet (eller en motwarande större spridningskälla). Sambandet är inte linjärt, men i ett
flertal undersökningar har man f;ltt resultat som
tyder på füljande:

w

Än

rÄrrns

ÄN

Än nÄrrnn ÄN

@

..ffi

Än nÄrrnn ÄN

@

@
@

ÄnnÄrrnna6

@ = VÄRDEF.ULLT NATunovrnÅnn
= EKOLOGISK KORRIDOR

Figur 4.3: Några slutsatser av ö-teorin sofi
kan tillämpas vid prioritering och bevarande av naturområden,
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ilrid i

Fragmenlefing

gene-

Fragmenteringen har pågått under en lång tid, men
takten, med vilken förändringarna sker, har ökat
ma¡kant på senare tid. Allmänt kan sägas, att

rdbar-

) sorn
den i

fragmenteringen gynnar arter med redan stor ut-

samrsultat

bredning och stor bredd i sitt val av biotop, medan
arter med snäva miljökrav missgynnas. Det enda
receptet mot detta är att skapa ett landskap med
större naturareal, större variation och bättre sprid-

lringa

ningsmöjligheter (se kapitel 5).
Detta kallas fragmentering, och åskådliggörs i
ltgv 4.4. Förutom fÌirre och mindre områden att
hitta boplats, mat och lämpliga reproduktionsloka-

Teoretiska modeller visar, att effekterna av fragmenteringen börjar visa sig, då ungefår 70Vo av

den ursprungliga biotopen finns kvar. Man kan
emellertid inte dra några slutsatser av detta, eftersom effekten beror på vilken art det gåiller och är
beroende av en mängd komplicerade faktorer. I det
praktiska arbetet måste "biotop-öarnas" arealstorlek och inbördes avstand avgöras från fall till fall.

ler pä, ökar också kanteffekten. Kanteffekfen
yttrar sig genom påverkan i kantzonerna, dels

þ
@

L.nom ett annorlunda klimat, dels genom påverkan
írån omgivande arter och ekosystem. När ett område

blir mindre, ökar kanteffekten i förhålla¡de till

storleken På området.

Miliöpåuetltan

þ

Ökad grad av fragmentering

En an¡an orsak

till

hotet mot mangfalden är

miljö-

störningar av olika slag, miljögifter, fciroreningar,

@

kemikalier och, i viss mån, buller. En förutsättning
för aft kunna bedriva en meningsfull och effektiv
natunård är att det vidtas nödvändiga åtgärder för

att nrinska miljöstörningarna till den nivå

som

naturen tåI.

Miljöpåverkan )'ttrar sig för de flesta drabbade
arterna som indirekta hot - d.v.s. de påverkar

ekologiska processer och medverkar till förändringar i organismsamhällenas sammansättning och
arternas utbredning. Ett exempel på ett sådant
indirekt hot ä¡ lÌirsurningen. På längre sikf kan

0

M

25

som

aÃn'

värthuseffekten leda till mycket stora negativa
förändringar för såväl enskilda arter som hela
ekosystem. Den indirekta påverkan av miljöstörningarna innebär emellertid, att det ibland kan
vara sr'årt att vetenskapligt bevisa direkfa samband
mellan mänskliga verksamheter och arters tillbakagång. När bevisen väl finns, kan det vara för

Minskad
Biotopareal

sent.

Figu r 4.4: Schematisk bild av fragmentering. Olika arter har olika biotopkrav. Vissa
arter kan klara av en 75% minsknin gav

Utöver ovan nämnda faktorer påverkas flora och
fauna av mer direkta hot, såsom friluftsliv, jakt
och insamling av växter och djur. Dessa faktorer
ha¡ numera förhållandevis liten befydelse, förutom
när det gäller större rovdjur, vissa fåglar och orki-

biotop-areaten, om den kvarvarande ytan är
sammanhängande (rutan längst ner t¡ll
vanster), men inte om areaten är uppsplíttrad (rutan längst ner tilt höger). I dagens
randskap går
utvecklingen mot höger och
nedåt ¡ tigüren. (Efter SNV
1993.)

déer.
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KAPIÏET 5
RTT UTUEGK1A Í|GHN¡¡NSKAPA

IIITIIR

Grundforutsättningen för all landskaps- och samhallsplanering bör vara att
bevaradet oersättliga landskapet - det som inte gar att återskapa, nåir det
har gëtttförlorat. För en trovärdig och effektiv naturvård räcker det inte
att avsätta värdefulla naturområden som reservat. Parallellt bor vi satsa
pä attutöka, förstärka och berika biomångfalden genom att återskapa
natur. Småbiotoper i vardagslandskapet, nya lövskogsdungar och
våtmarker är särskilt angelägna att uppmärksamma.

SMAB I llTll PER I UARIII&SUII IIS¡ÍIPET
's och Staf:

empel är ca 70%o av frgelfaunan beroende av ett
varierat landskap med många olika småbiotoper för
framgångsrik häckning. I ett intensir.t brukat jordbrukslandskap häckar mycket få arter. Liknande
villkor gäller för de flesta afgrupper.

Etl tikere uatdegs¡andsftaP

En av de största utmaningarna för naturvården
idag ligger i att skapa höga naturvärden i vardagslandskapet (se kapitel 1), trots ett ständigt högre
tryck fran jordbruk, vägar och tätorter. Men hur?
Detta åir utan tvekan wårare än att köpa in en bit

Det är ur naturvårdssynpunll lika viktigt att bibehålla och nyskapa små dammar, bryn, kantzoner,

mark och uúiirda en skötselplan, eftersom det bygger på att det finns kunskap och intresse för na-

naturlika planteringar och träddungar, som att
avsättâ naturreservat och naturvårdsområden.
Detta ä¡ också viktigt ur historisk synvinkel, eftersom kommunerna har ett ansvar att föra ett kulturarv med långa traditioner vidare. Dessutom visar
undersökningar, att flertalet wenskar vårderar en
levande, r'arierad, naturlik och tillgänglig landsbygd (och tätort) med fågelsång, betesmarker,
historiska värden och vilda djur mycket högt.

tüvfud hos en mängd markägare och markanvändare. Det gäller att styra de storskaliga förändring-

i samband med exempelvis
jordbruksmarken och EUanpassningen (se kapitel 2, avsnittet om EU och
kultu¡landskapet) så, att landskapet och artrikedomen berikas. För det krävs planering i både stort
ar, som uppkommer

omstlillningen

av

och smått.

Kulturvården, naturvården och allmänheten har ett
starkt gemensamt intresse av att sþdda och utveckla variationsrikedomen i vardagslandskapet.

Om Staffanstorps och Burlövs kommuner vill beorlva en effektiv naturvård, är det inte titlräckligt
att skydda och sköta det fätal högt värderade na-

turområden som frnns,
även orã defta givetvis
är
en
m¡,cket
vikúg del av naturvårdsãrbetet.
Scltså
I det hårt
utnjttjade och fragmenterade (se kapitel
+) tandskap som kommunerna
består av, måste
aven de allra
minsta fragmenten beaktas. Till ex-

Nedan följer några exempel på hur man med relatir4 enkla medel kan utveckla och sþ'dda småbiotoper i vardagslandskapet.

(U.Fçso
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firemeilt

ängsmailr

I den utpräglade slättbygd som råder, är det framför allt de insprängda småbiotoperna i eller mellan åkermarker, som har särskilda naturvärden.
Afrikedomen varierar kraftigt mellan biotoper
belägna i åkrar med olika tlper av skötsel eller
olika lägen. Åkermarken har ett stort kulturvä¡de i
sig, eftersom den oftast har varit brukad i över
tusen år. Detta indikeras av markens kvalité och
produktionsförmâga, jordtäckets tjocklek, arkeolo-

Slåtter- och betesmarker har mycket höga värde¡
för både natur- och kulturvård. Dessa värden ¿¡
helt och hållet beroende av fortsatt här'd. Det råder
mycket stor brist på hävdad mark inom kommu-

nerna, särskilt naturliga, d.v.s. ogödslade fodermarker (se kapitel l). Därför är det mycket viktigt
att bevara och återuppta hävden på så mång¿
lingsmarker som möjligt.

giska fornlämningar och andra spår av mlinniskan.
Spåren efter den äldre ma¡kanvändningen håller
dock på att suddas ut, och dessutom påverkar kemikalieanvändningen inom jordbruket djur- och
växtliv negativt. Besprutningsfria zoner och på sikt
en övergång till ekologisk odling kan förbättra
situationen.
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YVattentillgången inom ett område kan utvecklas
och skapas på ett satt, som ger både natur- och

Eltologisfta korridorer
r'ärden
den är
:t råder

ommufoder-

viktigt
många

Försök som har gjorts i Tyskland, r'isar att förbin-

miljör'inster.

delsesystem i
och liknande mellan ekologiska öar och r'åtmarker
har stor positiv betydelse för artrikedomen.

form av grönstråk, läplanteringar

Anläggning av grönstråk är en enkel form av

soridningskorridor, antingen i form av grönfodersirak (vissa gräs- och ärtväxter sås in) eller trädesstråk. Grönstråken bör vara minst 5 m breda' I
större skala kan man planera s.k. "gröna fingrar"
vid expansion eiler utbyggnad av ett bostadsområde eller stadsdel. Det innebär att mân på ett tidigt
nlaneringsstadium satsar på stÖrre sammanhängände naturområden mellan bostadsområdena. Detta
är positivt ur både trivsel- som natun'årdqynpunkt.

l(antroner
Kantzoner, d.v.s. zonen mellan två oiika biotoper,
är ofta mycket artrika. Framför allt insektslivet,
men även floran, gynnas just i gränsen mellan
olika ftilt, samt vid odlingshinder och ridåer.
Gränszoner är även positiva ur skötselsynpukt,
eftersom de utgör hemvist för rovdjur som lever av
skadeinsekter - de fungerar alltsä inte som spridningskälla fcir skadeinsekfer vilket många befarar.

öppna landskan och om$Iällningsmailt
Slättlandskapet har förlorat mycket av den detaljrikedom, som gav den sin sârprägel. Ett viktigt mål
bör vara att ge tillbaka några av alla dessa landskapsdetaljer. Att överföra füer till annat markslag, är i allmänhet mer positirt i slättbygder än i
mellan- och skogsbygder. Det öppna landskapet är
bara artrikt, om det samtidigt är va¡iationsrikt, och
därmed berikas det annars ensartade åkerlandskapet av varje tillskott av nya markslag. Ur naturvårdssyrpunkt är plantering av barfräd ett dåligt
alternativ i jordbrukslandskapet, eftersom få arter
trivs barrmonokulturer. Skåne ligger utanför
granens naturliga utbredningsområde. Barrskog
upplevs också som ett fult och onaturligt inslag i

i

landskapet.

läplanteilngar oGh Iullen¡allal
Undersökningar visar att ftilt- och buskskiktets
sammansättning inom läplanteringar och bullervallar har stor betydelse för artrikedomen, Välutvecklade ftiltskikt med stort inslag av höga örter i
kombination med ett varierat buskskikt med både
högre och lägre bestånd ger de bästa förutsättningarna. Ett stort antal djurarter kan då hitta sþdd,

Småvatten
Vaftentillgången är en mycket viktig komponent,
allt för den högre faunan. Vatten behövs
l'umrot
sorn dricksvatten
vid fodosoksplatser och fort-

föda och fortplantningslokaler. Anläggning av
bullervallar, läplanteringar och planteringar bör i
högre grad uformas på ett sätt, som gynnar flora

plantningslokaler.

Fladdermössen är ett exempel
.n uttg.pp, som är beroende av insektsproduïrande vattenbiotoDer för sin ör,erlevnad. Även

och fauna.

l:o

Broddjuren

är helt båroende av småvatten.
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Slluård
Åtgarder för att öka tillgången på vilt, som fasaq,
åinder, hare och rådjur, ger positiva effekter äve¡
fcir en mängd andra organismer. Viltvatten sç¡
plantering av buskar och träd år några exempel.

ädeilöustrog

Gränser och punlilo[¡clil f]ån äldre tiüers

Äldre törtred, såirskilt ädellövträd, är en vilrtig
förutsättning fcir vedlevande organismer. Bristen
på äldre trädbestand inom kommunerna är akut.
Därför är det mycket viktigt, att de få som återstår
fär stå orörda. Även en del döda träd bör stå kvar,
där de ej kan orsaka skada genom nedfall av gre-

mail(enuändning
Odlingsrösen, måirgelgravar

och gamla

ruiner,

stenmurar, jordvallar, rester eft.er vägar, åildrs
ägogränser och grlinser mellan inägor och utågor,
åir exempel på rester av det ganúa landskapet. De
är vilrtiga att beakt¿ och bevara ur både kr¡ltur- och

nar.

naturvardssynpunkt.

En annan viktig åtgard jir att återskapa

gamla
genom
plantera
att
nya
lövtiders skogsekosystem
parker och på omståillningsmark.
trädsbestånd
Det är en mycket viirdefull insats för att gynna
biomångfalden på låingre silc. Även fristående träd
och alléer har stor betydelse.

i

Almsjukan innebär att många äldre och

döda

almar kommer att awerkas. Detta är det vanligaste
sättet att bekämpa almsjukan. Tusentals almar, ofta

av hög ålder, har awerkats under de senaste åren.
De drabbade träden har ofta mycket höga värden
för naturvården som viktiga biotoper för en mängd
vedlevande organismer, hålhäckande figlar och,
inte minst, landskapsbilden.
På senare tid har ailt fler börjat fråga sig, om de
kostsamma almawerkningarna verkligen är meningsfirlla. Ur naturvårdssynpunlt kan det mycket
våil vara motiverat att ompröva metoden. Eftersom

Fotm, storlclç oon

Det finns inga enkla lagar, som gåiller för vilken
form och placering återskapade småbiotoper bör

satsningen på almawerkning varierar kraftigt
mellan olika kommuner, är möjligheterna att förhindra smiftspridning troligen mycket små. Det
vore kanske bättre att låta de drabbade träden stå
kvar, till gagn fdr vedlevande djur och våixter, där
så

[laceilng

ha. Några tumregler att sträva efter är:

är möjligt ur slikerhetssynpunkt.
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UNTMMfiSRTSTAURERI}IG

fasan,

:r även

:n

och

pel.

iders

Våtmarker tir värdefulla på flera sätt: fÖr att bevara den biologiska mångfalden i jordbrukslandska-

När r'åtmarksarealen minskar, kan läckaget av
närsalter inte tas om hand på naturlig väg utan
rinner rakt ut i havet. Situationen fönärras l4terligare, eflersom läckaget av närsalter från jord- och
skogsbruket har ökat under större delen av 1900talet. I havet leder framför allt kvär'etillskottet till

andra vârden - för landskapsbilden, för friluflslivet,

övergödning, syrebrist och slutligen havsdöd.

Uåtmatlternas uärde fär nalut och m¡l¡ö

oet och genom att fungera som "naturliga reningsverk" för närsalter. Dessutom kan l'åtmarker ha

ruiner,

,

äldre
ulägor,
pet. De
.ur- och

för förbättrade bevattningsmöjligheter och för att
begränsa erosion. Det framgår allt tydligare, att
begreppet "vattensjuka marker" år förlegat. Idag
bör vi våirdera våtmarkerna efter den n¡tta de gör
och bevara och återskapa dammar och översilningsmarker, för att gagna sår'äl natun'ård som

Riksdagen har därför beslutat, att kvär'ebelastningen i Lommabuklen och Skagerack skall halveras
mellan 1985 och 1995, vilket för västra Skå¡es del
innebär en minskning med 7000 ton per ar. För att
detta mål skall kunna uppfyllas, krävs en mängd
åtgärder inom jordbruket (t.ex. odling av vintergrödor och minskad användning av konstgödsel),

miljör'ård och rekreation,

inom trafïken (framför allt minskad trafik och
bättre teknik), samt fiirbättrad rening hos de
kommunala reningwerken. Därutör'er k¡ävs en
satsning på nyanläggning av våtmarker.

llaturliga reningsueil(
Sveriges 14a består till hela 2A%o av våtmarker.
Andelen våtmarker har dock minskat kraftigt i
södra Sverige. Lokalt, exempelvis i r'ästra Skåne,
återstår endast 5-l0yo av den ursprungliga våtmarksarealen. Våtmarker utmed vattendrag har

Att restaurera och återskapa våtmarker visar sig
vara ett kostnadseffektil't sätt att minska kvär'ebelastningen på havsmiljön. Miljödelegation Västra
Skåne föreslår att 5000 ha nya våtmarker skall
anläggas i västra Skåne för detta ändamål före år

minskat kraftigast.

2000. Principen fdr kväverening
åskådliggörs i fÌgur 5.1.

Våtmarkerna kan ses som områden, som bromsar

vattnet på dess r'äg

ut till havet, för att viktiga

i

en våtmark

biologiska processer skall få den tid som krävs för

att binda lösta närsalter (framför
fosfor), vilka läcker ut

till

allt kvär'e

och

vattendragen från omgi-

marker
ilken
:r

bör
Fri

ävgas

Kvävefören ingar
i tit
nde vatten

Kväveupptag
i växter

Döda

ikroo rgan¡smer

delar bildar
sediment

Resterande

kväveföreningar
i utflödet från
våtmarken

Figur S.t. Kvävets kretslopp i en våtmark. Kvävereduktion sker genom tre processer: Bakterier

ornvandlar nitrat (NOs- till kvävgas (Nz), växter tar upp kväve som byggs in i deras biomassa,
)
och kvävehattiga partiklar bäddas in i sedimenten. (Efter Halmstads kommun och Hallands
ransstyrelse).
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Forskningsresultat har visat, att våtmarker kan ta
upp mellan 200 och 500 kg kväve per hektar och
år, till en kostnad av mellan 4 och 65 kr per kg
renat kväve. Motwarande genomsnittskostnad för
reningwerk är 60 kr. För åtgårder inom jordbnrket
är kostnaden 12-25 kdkg reducerat kväve, och för
att nå en trafikminskning, som motwarar reduktion av ett kg kvlive, li¡ kostnaden 190 kr/kg kväve
(enligt Sln/ 1993). Tabell 5.1 redovisar kvävereduktion vid olika typer av våtmarksrestaurering.

llaturuåldsesrclilGr
Våtmarker minskar inte bara kvävebelastninge¡,
viktig roll för djur oc¡

u'tan spelar även en mycket

váxter genom att fördela vattnet jämnare i tid och
rum. Vatten ?ir grundläggande för allt liv, oc|¡
många djur och våirter är direkt knutna till ohka
typer av våtmarker. Våtmarkerna fungerar sfra
som öar av natur i eU i övrigt ensartât och natur.
fattigt jordbrukslandskap, och utgör i många fall de
enda områden som idag ïn någorlunda orörda och

vildvuxna. Många våtmarker kan fungera sor¡
ekologiska korridorer. En annan viltig aspekt ar

Tabell 5.1. Sammanstä¡ln¡ng över kvävereduktion vid några ol¡ka typer av våtmarksrestaurer¡ngar. (Efter Statens naturvårdsverk 1994.)

att våtmarker som regel inte behöver någon kontinuerlig skötsel (undantag är dock översilningsänga¡ och strandängar).

Kvävereduktion

ATGARD

Höie å-proielilot, $Ggo å och Alnarpsån

Kg N per Ha och år
Skyddszoner

6-74

Dammar

4 - 2800

Meandring

0-600

Mader och fuktängar

210 - 610

Vassar

520

Sumpskog

0-0,1

Oversilningsängar

0

Det finns tre åar inom Staffanstorps och Burlövs
kommuner: Sege å, Höje å (områdena 14 och 36)
samt Alnarpsån. På initiativ av Höje å Vattenvårdsñrbund har Höje å-projektet starüats, som gfu
ut på att restaurera vattendrag och införa sþdds
zoner vid Höje å och dess biflöden. Projektet drivs
av konsultriretaget Ekologgruppen i Landskrona
och finansieras bl.a. av Lomma, Lunds och Staffanstorps kommuner. Den þkade satsningen vid
Höje å leder fürhoppningwis till att liknande åt
gËirder genomförs vid Sege å, som också har goda

- 2700

- 100

ftrutsättningar

för

restaurering. Även

vid Al-

narpsån, som är helt uträtad och delvis
kan åtgärder uûiras, som minskar
till havet och gynnar den biologiska mångfalden.

NNC NN ll U

ilA

TYP TR AU

UITÍIIIR ilS N TSTAU

R TR I

II

GIR

änder. Man kan även plantera in kräfror eller
Detta kan medfcira att förutsättningarna för
flora och-fauna förslimras. För kräft- och
plantering krävs tillstånd från låinsstyrelsen.

Ilammer
Ett av de effektivaste medlen för kväveredulrtion är
anläggning av grunda dammar med stor yta, flack
strandzon och rik undervegetation. Dammarna bör
anläggas längs vattendrag, och det åif blittre med
flera mindre dammar vid åns biflöden än ett fåtal
längs huvudfÌiran. Formen på dammarna bör vara
oregelbunden, gärna med vassbÍilten och små vikar, och dammarna bör rensas så sällan som möjligt. Det är även positivt med strandbete runt
dammen.

Ett 10-tal dammar har nyskapats inom
storps kommun längs Höje å efter förslag
Ekologgruppen i Landsk¡ona. En nyskapad
kan, förutom att frrngera som naturligt
snabbt fÌl stort värde för naturvården. Som ett
empel på detta beskrivs dammen vid lilla
rup (se nedan under Höje å-projektet - ett
pel). Ett ânnat exempel på en framgångsrikl
staurerad damm med högt naturvärde är
heddinge mosse (område 30).

Om dessa förutsättningar är uppfullda, finns goda
möjligheter för en rik fauna, särskilt vadare och
52
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Höje å-projektet, ett exempel:
NYANLAGD DAMM VID LILLA BJÄLLERUP

elastningen,
för djur ocþ

re i tid
últ liv,

och

och

till

olika
mgerar ofl¿
t och naturna

rånga

fall

I orörda
ungera som

ig

aspekt
någon konti.

OMRADESBESKR¡VNING

lnarusån
och

a 14 och
:ie å
tats, som
tföra
rojektet
rds och
úsningen

liknande
kså har

ven vid
s

gamla form före
LANDSKAPSBILD: Dammen är en utvidgning av Råbydiket, och efterliknar dikets
slåtteräng.
betesmark
eller
som
skall
användas
marken
omgivande
Den
1933.
tøtning"n
VECgfÁflON: Vegetationen är av ruderattyp, med kamomill, baldersbrå, sommargyllen, penningört,
ãkerkårel, äkta förgätmigej och svinmålla. lntressant är att sumpskräppa och dikesveronika, två hotade och mindre vanliga växter, redan har etablerat sig vid dammen. Bäckveronika och skuggnäva
växer också i området.
FAUNA: För att endast ha funnits ett år, har dammen ett förvånande rikt fågelliv. Dammen är grund
oãn sanOig, vilket troligen är ett skäl till att ett stort antal vadare rastar vid dammen. ,Arta, större och
mindre strandpipare (den enda kända häckningslokalen för större strandpipare i Staffanstorps kommun), kricka, skogssnäppa, drillsnäppa, strandskata, tofsvipa, grönbena, gulärla, rapphöna, enkelbeckasin, sothöna och gräsand har setts vid dammen. Dammen kommer att bli värdefull även för
groddjur och insekter.
ngXfienflON: Dammen är intressant för fågelskådare, men är i övrigt av begränsad betydelse för
rekreation.
OBSERVERADE HOTADE ARTER INOM OMRADET
Hotkategori 2 (sàrbara): Arta.
Hotkategori 3 (sällsynta) : Sumpskritppa.
Hotkategori 4 (hänsynskriåvande): Dikesveronika, mindre strandpipare, gulärla, rapphöna.

KOORDINATER I RIKETS NAT: 1339, 6174.
UNDERLAGSMATERIAL:

\R

rftor eller
arna för
ft- och
'relsen.

tnom
förslag

r

rskapad
gt

n. Som ett
id
tet

lilla
- ett

ngångsrikt

Område 12 i "lnformation om

1

üuersilningsängol
Närsaltreduktion kan ske genom översilning. Sådan kan ske genom att en slåtteräng överwlimmas
av vatten, vilket leds ut på ängen via små kanaler.
Oversitning var under t8OO+alet en mycket vanlig
metod för att öka avkastningen hos höskörden och
förbättra betet hos ¿ingen
Ge kapitel 2). Ett stort
ailal växter och djur (framför allt vadare och
groddjur) trivs på
sådana marker. Ängarna bör
ailäggas på relatilt torra marker med lågt stående
Srundvatten, och allt vatten som tillfrjrs bör kunna
ultreras genom
marken året om. Området bör inte
I*u utttrr flackt. Översilningen kan ske genom
llmntvrt.*, genom dämning eller genom ãvledvatten" från högre UJagen niark. Se frgur

ïf

*

Figur 5.2: Principskiss för översilning.
vatten leds ut på ängarna via grävda diken.
(Efter Emanuelsson I 985.)

irde är
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draget förlängs på detta sätt mellan en och
gânger, samtidigt som vattnets

Det område som är bäst lämpat för anläggande av
översilningsängar, är Torreberga ängar (område

pacitet ökar i motsvarande grad.

27), som blir tydliga spår av tidigare översilning.
Óversilning är en linnu så länge ganska oprövad
metod för nåirsaltreduktion, och det finns forfaran-

Under 1900-talet har de flesta vattendrag rätats
kulveferats och frirdjupats, huvudsakligen för
öka dräneringen och ftirbättra betingelserna
akerbruk. Detta har lett till att det idag
endast ett fåtal meand¡ande vattendrag i

de en viss osäkerhet om anläggning och skötsel.

llåtängaf

Skåne.

Våtängar

¿ir

naturliga fuktängar, mader och vassar

som, till skillnad från Õversilningsängar, uppstår
spontånt inom områden med högt grundvattenstånd under hela eller delar av året. Graden av
närsaltreduktion varierar med olika typer av våtängar, liksom kostnaden för nyanläggning. Vattenutbl'tet med omgivningen bör inte vara för lågt.
Exempel på naturliga våtängar inom kommunerna
är Tågarps hed, Vesums mosse och Torreberga
ängar(områdena2,23 och 27). Våtängar har höga
naturvåirden och kan, når det gäller flora och fau-

Att återskapa meandringar tir både komplicerat
dyrt, och är inte tillräckligt kostnadseffektivt för
utgöra ett realistiskt alternativ till
Däremot är det givetvis av stor vikt att bevara de
meandrande vattendrag som återstår. Vid
ravinen, (område 33), meandrar Höje å (
36) ¿in så ltinge fritt längs ådalen. Detta åi¡ till
för såväl miljön som landskapsbilden och
r'ården.

na, nåirmast jämfÒras med översilningsängar.

$ltyddszoner

Restaurering av våtängar kan enklast åstadkommas
genom dämning av ett vattendrag, eventuellt via
särskilda fåror till ett invallat och dåimt område.
Vattnet bör omsättas regelbundet, om en effektiv
närsaltreduktion skall kunna komma till stand. För

att våtlingen inte skall vlixa igen, krävs hävd

Skyddszoner kan infdras för att minska
lastningen på vattendraget, samt för att skapa
mer tillglingligt jordbrukslandskap.
skapas genom att l¿imna en 5 - 10 m bred
zon runt eller längs ett våtmarksområde.
odlingsfria ytor binder jorden och bromsar
sionen, vilket minimerar fosforläckaget från
bruksmark. Dråineringsrör och kulvertar, som
vattnet genom sþddszonen, bör avlägsnas fdr
uppnå maximal effekt. Om strandkanten ¿ir
bör denna planas av. (Se figur 5.3 och 5.4)

ge-

nom bete och/eller slåtter.

StranduåtmarlGl
Strandvåtmarker utgörs av vattenpåverkade marker intill dammar, vattendrag och sjöar, och uppkommer huvudsakligen genom överwämning.
Denna

t)?

Sþddszonerna tar även upp kväve genom
tionen, och har ett stort naturvå¡dsvärde genom
de skapar möjlighet för ett rikare våixt- och
och kan fungera som ekologiska korridorer

av r,åtmark har ofta begränsade möjlig-

heter att reducera kväve, eftersom vattenutbfet
med omgirmingarna som regel Zir för lågt. Om
vattengenomströmningen ökas, kan dock kvävet
reduceras med hela 50%. Strandvåtmarkerna har
stor betydelse för djur och växter, och minskar

utom kan sþddszonerna leda till att
slandskapet blir mer tillgängligt för allmåinheten.
Zonerna kan anläggas frivilligt på marker, sorn
wåra eller olämpliga ñr odling eller som
ningsmark, inom ramen för EU:s
eller miljöstöd (se kapitel 2, avsnittet om EU
kulturlandskapet). Vegetationen på
bör vara tät och bestå av olika gräsarter.

även läckaget av fosfor från jordbruksmark, eftersom de motverkar yterosion.

ileendrando u¡nendteg
Ett vattendrag, som rinner opåverkat genom land-

tet bör därför inte tillåtas att

bli allför

skapets varierade topografi och morfologi, har som

regel ett slingrande, meandrande, lopp. Vatten-
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Figur 5.3: Före och efter införande av skyddszon och utplaning av strandkanten. (Efter Ekologgru ppen 1990.)
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Emanuelsson et al. 1985. Det skånska kulturlandskapet.
krgelög T. & Gustavsson R. 1994. Det nya landskapet
Länsstyrelsen i Halland & Halmstads kommun. 1994. Våtmarker - för en rikare och friskare milj<i.
Llinsstyrelsen i K¡istianstads län. 1994. Natur- och kulturmiljÖvårdsprogram for I(¡istianstads län (remissupplaga).
Låinsstyrelsen

i Malmöhus län. 1979. Våtmarker i Malmöhus ltin.

Statens Naturvardsverk.

1

993. Nahuva¡dsverket informerar: Våt¡na¡ker som kvZivekäilor.

Statens Naturvardsverk. 1993. Nordens

miljö - tillstånd, utveckling och hot.

Statens Naftuvårdsverk. Naturva¡dsverket informerar:

Sþdda naturen vid kemisk bekämpning.

SOU 1990:95. Malmri 1990. Miljon i västra Skane - underlagsmaterial till mark och vattendrag.
Halmstads kommun. 1994. Våtmarker för en rikare och friskare miljö.
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Detta kapitel ger en översikt över de lagar som berör naturvård ocit
och vard av natur är
markanv¿indning. De viktigaste lagarna i Sverige för sþdd
Naturvårdslagen, Naturresurslagen och Plan- och Bygglagen. Andra lagar av
jordbruksvarierande betydelse åir Skogsvårdslagen och Lagen om skötsel av
mark. Därutöver finns Allemansrätten, som inte är någon egentlig lag, utan en
gammal sedvanerätt.

ilffUNRTSUNSUETT

nilTLttIIn fön ntsun$tUñilliltc
llaturresurslaSen - en palaplylag
Naturresurslagen (l'trRl.) har tillkommit

fdr

tlrologislil särsftilt lränsliga områden

Mark- ocÌ¡ wattenom¡åden, som är
kânsJ.iga ur ekoJ.ogisk
sårskilt
synpunkt, skall så J-ångt möjligt
skyddas mot åtgärder som kan skada
naturmiljön. (NRL 2 kaP' 3 S).

att

styra användningen at' mark, vatten och resurser
så, att detta kan ske på ett långsiktigt uthålligt
sätt. Lagen är av övergripande karaktär, en
"paraplylag", och verkar genom andra speciallagar. NRL i sig kan inte sþdda natur. Dessutom
gäller den i allmänhet inte för skogs- och jordbruket, eftersom dessa verksamheter räknas som pågående markanvändning med rätt till ersättning

Områden inom kommunen, som är ekologiskt
särskilt känsliga, skall tydligt redovisas i de
kommunala översiktsplanerna. Vad innebär då
"särskilt känsliga från ekologiskf synpunkt"? Enligt regeringens proposition 1985/86:3 gäller lagen

för eventuellt intrång. Detta, liksom att lagen i
vtssa stycken är svårtolkad och vagt formulerad,
har av många setts som en stor waghet hos NRL.
NRL kan användas av en kommun för att sþdda

för om¡åden, som rymmer hotade växt-

nafurvärden (t.ex. i översiktsplanen - se avsnittet
om Plan- och Bygglagen), men bara om det finns
en uttalad

och

djurarter, områden med instabila produktionsfürutsättningar, samt särskilt ömtåliga områden
eller områden med särskilda ekologiska värden.
Några exempel på områden, som kan uppSlla ett
eller flera av dessa kriterier, är vissa hävdade mar-

politisk vilja för detta.

Det finns flera
kapitel

i NRL, som är av intresse för
naturvården.
Hariri¡er en kort sammanfattning av
vrktiga avsnitt.

ker, vattendrag, större våtmarksområden, kalk- och
rikkärr, översilningsmarker och strandängar, skog
med lång kontinuitet, övervintrings- och rastlokaler, som är särskilt viktiga for faunan, samt områ-

i

anslutning till miljöfarlig verksamhet, försurning eller markawattning.

den
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llädefulla naturområden och
rilsinltessen
om
Mark- och wattenområden
betydelse ur allmån synpunkt Þå
grund av om¡ådenas naturvården efler kulturvå¡den eIle¡ med hänsX'r¡
skall så lång¡
till friluftslivet,
möjligt skyddas mot åtgårder s
kan påtagligt skada natur- elLe¡
kulturrniljön. Behowet av
för friLufts].iw i nårheten aw tåtorter skall sä¡skilt beaktas.

o¡n¡åden, som är av riksi
för natunrården, kulturminne
skal
den eLler friluftsliwet,
skyddas mot åtgårder som avses
första stycket. (NRL 2 kap. 6 S).
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säfiEnsTilruxltt

som

AU

uänDffun

IATU

R

synpunkt

turvärden
r.r med

kall

så

åtgårder

naturav

heten

aw

>eaktas.

riksin
-tu

Iivet.
som avses
2 kap. 6 S)

SäÍetställando au nalul
ñaturvårdslagen (NVL) kan sþdda områden'
äreteelser och enskilda djurarter genom upprätuu biotopsþdd, naturreservat, nationalpark,
i

^n¡"
nãturvårdsområde, naturminne, djursþddsområde,

.tro¿rty¿¿tområde eller genom fridlysning' Bioiooskydd innebär, att mindre mark- och vattenomñr ett generellt sþdd. Naturråäen av en viss typ
,.r.rtut innebär, att ett större om¡åde köps in
garantera,
øenom länsstyrelse eller kommun för att

"^tt naturvärdena upprätthålls. Nationalparker
u¡Drättas framför allt på stora och statligt ägda
onoåd.n, och åir därför inte aktuella för någon av
dessa kommuner. Naturvårdsområden har skaoa1s antingen för sþdd av landskapsbilden eller
iör skydd och vård av ett om¡åde som aI
sþtldwåirt, men inte hotas och därmed inte måste

köpas in till staten. Av
slsyddar enstaka objekt,

naturminnen, som endast
finns bara ett enda: en ek
vid Vallby, nära Kyrkheddinge i Staffanstorps
kommun. Fridlysning används

ñr

sþdd av

skilda arter. Strandskydd sþddar

en-

känsliga

strandzoner.

BiotoRslrydd t2l Sl

A¡betsföretag som kan skada naturniljön, får inte utfö¡as inom sådana mindre mark- eller vattenom¡åden (biotoper) ,
som utg:ör
Iivsniljö
utrotningshotade
för
djur- eller wäxta¡ter eller som
annars är sårskilt skyddsvärda.
Regeringen eller

den myndighet

som

legelinger¡ bestä¡r¡ner, faststäIler
vilka biotoper som skall omfattas
av fö¡s ta stycket. (ñ¡L 21 S).

I okober 1993
ändrades den gamla natunårdsför-

ordningen genom
att 8 nya paiagrafer infördes; 19
n
:en,: $$ (SFS I 993 : 1086). Här fastställer regeringvilka biotoper som omfattas av 2l g NVL.
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l,tDen som med uppsåt eller av oaktsamhet br¡er
mot föreskrifterna i 21 $ NVL, kan dömas till
böter eller högst sex månaders fängelse. Anmälan av brott mot reglerna kan ske till länsstyrelsen
eller direkt till polismyndigheten.
Biotopsþddet gåiller dock inte för mark

i

kommunfullmäl*ige kommer med
begäran om detta

till

en skriftlig

länsstyrelsen.

omedel-

till

bebyggelse samt på detaljplanerat område, dåir detaljplanen har vunnit laga kraft.

ba¡ anslutning

I biotopsþddet har naturvården fätt ett lagstadgat
instrument ftir att behålla variationsrikedomen i
jordbrukslandskapet. Det har tidigare saknats en
sþddsform ftir att trygga restbiotoper av mindre
storlek än ca 10 ha. Biotopsþddet lir slirskilt viktigt och anvåindbart for både Staffanstorps och

ll¡turuårdsområdo ocn
landslnm[ilrlsslrydd tl9 ¡l
Möjligheten att bilda naturvårdsområde enlig t9
$ infrirdes 1975. Skyddsformen är wagare än naturreservât och nationalpark, eftersom markanvändningen (ord- och skogsbruksñretag) inte får
ftirsvåras. Markägaren måste dock söka tillstånd
hos länsstyrelsen vid ingrepp, och det krävs förhandlingar i varje enskilt fall. En skötselplan för

Burlövs kommuner, eftersom en mycket stor andel
av den natur, som finns kvar, är uppsplittrad och
fragmenterad och dlirmed mycket wår att sþ'dda
på annat sätt (genom t.ex. naturreservat eller naturvårdsområde). Ur naturvårdsqynpunkf ¿ir det

området ska upprättas.

oerhört viktigt att dessa områden sþddas från
ingrepp.

För att biotopsþddet skall firngera, krävs dock att
markanvända¡e och allmåinheten är medvetna om
dess existens.

Landskapbildsskydd (som ofta också kallas naturvårdsområde) enligt 19 $ är en ännu wagare
sþddsform, som anvä¡des före år 1975. Besluten

llalurreseruat ttSl

område som finnes böra sårskilt
skyddas eller vårdas på grund av
sin betydelse för kännedomen om
landets natur, sin skönhet eller
eljest mårkliga beskaffenhet, eILe¡ emedan om¡ådet å¡ aw wäsentlig
betydelse för aIlmänhetens friluftsliw, må aw Iånsstyrelsen förkla¡as som naturreser¡¡at. (NVL 7

innehåller enkla füreskrifter, som reglerar vissa
verksamheter, t.ex. bebyggelse och skogsplante.
ring. Någon skötselplan upprättas inte.

s).

Naturreservat är jämte nationalparker det juridiskt starkaste sþddet av ett naturområde i Sverige. Beslut om reservat fattas som regel av länsstyrelsen. Reservatets föreskrifter och regler för markägare (sakägare) och allmänhet fastställs i en sköt-

selplan. Reservatet bildas efter förhandlingar med
markägare om intrångsersättning eller inlösen.

Från och med 1987 har även kommuner rätt att,
med tillstånd från länsstyrelsen, f?l delegation på
att upprätta f(irordnande enligt NVL (34 $ NVL).
För att en kommun skall få avs¿itta ett naturreservat eller naturvårdsområde krävs, att kommunen
skall ha en antagen naturvårdsplan samt att
kommunen har en anställd biolog/ekolog, som
arbetar med naturvårdsfrågor. Det krävs även att
60
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)n skrifûig

Statens natun'årdwerk uppmanar kommuner och
länsstyrelser, att de vid beviljande av undantag från
strandsþddsbestämmelserna i fortsättningen skall
ange det särskilda skäI, som legat till grund för
att bevilja undantag från strandsþddsbestämmelserna, bifoga tydliga kartor, som besk¡iver byggprojektet, ange hur stor ¡ta, som sökanden får ta i
anspråk, samt ange om det prövade projektet är
förenligt mcd översiktsplancn och NRL.

Strendsltydd t15 och 16 S$l
strandskydd, vars ¡fte ursprungligen var att
i*nsa fdrutsättningarna för allmänhetens friluftsüí"-nall", generellt med 100 m från strandlinjen
i¿ígi tt¿irt. vattendrag samt längs havs- och in-

.ior-tran¿.t. Det innebär att man inte får bygga hus
undta anläggningar inom denna zon. Det har
"iler varit vanligt att undantag har medgetts från
áock
gavs ca 4000 dispenser i
suandsþddet: under 1990
Sverige'

Fidlysning f14S¡

$l
de enligt

Rr fara att en wåxta¡t kan ko¡runa
att förswinna eller utsåttas för
plundring, äg'er regeringen eller
myndighet som regeringen beetämmer, meddela förbud att inom 1andet eller del av landet ta bort
e1ler skada wäxt aw den arten, där
den wäxer wilt. (l{VL 14 S).

19

gare än n¿.

n

markan.
ag) inte får

ika tillstand

t

krävs fö¡tselplan för

r kallas

na-

mu wagare
f5. Besluten

glerar

vissa

;kogsplante-

Den I juli 1994 ändrades syftet med lagen till att
även gälla bevarandet av goda livsvillkor für
växter och djur. Vid bedömning om ett strandnära
område skall bevaras obebyggt, skall alltså inte
endast områdets värde f<ir

friluftslivet beaktas, utan
naturvärden och ekologiska förutsättningar skall
också r¿iknas med. Lagen ges därmed en vida¡e
tolkning, och det borde därmed bli svårare att ñ
dispens.

Strandsþ'ddslagen ändrades också genom att möj-

Itgheten

till

differentierade strandskyddsbe-

stämmelser infordes inom områden, som angetts i
:l.-antagen översiktsplan sådan glesbygd, där
sjöar och vattendrag är god". Detta
.tlllgången på
-f<irwagning
en
av det gãnerettu strandllnlb-u.
sþddet,
men berör" inte" StaffanstJrps eller Burlövs
l(ommuner,

i

eftersom tillgången på vattendrag i

oenna region
är begränsad.
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0veruiÍtsplan och delaliplan

kommunerna finns det gott om små

som har ett stort lokalt sþddwZirde ur naûrrfrilufrsynpunkt, men som har låg prioritet ur

Plan och bygglagen @BL) fastslår, att varje kommun skall ha en översiktsplan, úlir kommunen

nell och regional synvinkel.

Möjligheterna

sþdda ett sådant område enligt NVL är små,
området är fiir stort ftir att omfattas av
(21 S NW). Låinsstyrelsen, som har anwaret
säkerstållande enligt NVL, måste prioritera

skall ange, hur man tillgodoser riksintressena samt
hur mark- och vattenområden ska anvlindas, och
var framtida bebyggelse skall lliggas. Översiktsplanen ä¡ inte rättsligt bindande. För tätorter och vissa
delar i anslutning till dessa skall kommunen upprätta en noggrannare plan, en detaljplan, som
däremot måste följas enligt lag. Områdesbest?immelser utgör ett mellanting, som kan tilllimpas fdr

den med höga regionala vä¡den.

PBL skall enligt 2 kap. 2 $ tillämpa NRL vid
slut. Därför skall kommunen, enligt PBL I kap.
och 3 kap. 3 $, även ta hänsyn till natur- och
turvård. I begreppet "lämplig" i citatet ovan
enligt NRL natur- och friluftsvärden beaktas.

att såikerställa ett riksintresse, som upptü ett större
område än vad detaljplanerna bör omfatta, eller för
att säkerstjilla att syftet med översiktsplanen uppnås. Områdesbestämmelser ä¡ rättsligt bindande,
men kan upphävas genom upprättande av detaljplan (ett starkare juridiskt instrument).

Ett lokalt skyddsvärt naturområde kan
genom att kommunen utarbetar

(ñr större områden) eller
(fÌir mindre områden i anslutning till tätort).
na möjlighet bo¡de vara intressant für båda
munerna, eftersom det ñnns lokalt
men regionalt lågprioriterade och osþddade
råden. Kommunerna kan på så vis erbjuda ett
fektivt och starkf sþdd; som kan vara billigare
att upprätta ett komrnunalt naturreservat
ståimmelser

NVL 34 $.

Det år dock omstritt

om

verkligen är ett användbart instrument för

sþdd, eftersom bestämmelserna inte i första
li¡

avsedda för bevarande av sþddsvåird natur,

för att styra utbyggnader och infrastruktur
ende markanvändning får inte heller
,l

Slrydd au n¡tur- och

Nackdelen med detaljplanerat natursþdd är,
om att det bara kan användas f(ir tätortsnära
den, att planen är tidsbegränsad och därmed
erbjuder något langsiktigt sþdd.

(f

fiiluttsomÌåden

Detaljplanen, som

gGnom PBL

är

under fÌirdigställande

Bernstorps mosse (område 7) i Burlövs
är ett bra exempel på hur kommunen kan
natur och rekreation med hjälp av PBL.
skall sþddas som ett kommunalt
de, med motiveringen, att det har stora värden
natur, friluftsliv, undervisning och
Området skall hävdas genom bete och slåtter för

Fö¡.att ma¡k skall- få anwändas för
bebyggelse, skall den wara u¡ allmän synpunkt låirnpJ.ig fö¡ åndamå].et. (PBL 1 kap. 6 S).
Byggnader skall placeras och utformas på ett sått som är låimptigt
rned hånsyn tiII
stads- eller landskapsbilden och tilf
natur- och
kultun¡årdena på platsen. (PBL 3
kap 1 S).

upprätthåIla och utveckla de höga naturvärdena.
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lne d

för bepå ett

Dessa regler gäller för PBL idag. PBL ¿ir emellertid

under omarbetning och kommer troligen att änd-

ras. Enligt propositionen 1993/94:l'78

hånsyn

EíLL stads- eLler natur- och kultur¡¡ärdena På Platsen. Dessutom

sma

ärde ur natur-

prioritet ur
Möjligheterna

¡

NVL är små,
Îâs av

n har anwaret
te prioritera

impa NRL vid
ligt PBL I kap.
till natur- och

i

t

t as

skall

byggeL9e

I at

kray på grönområden

ställs

citatet ovan

beslåms

förutsättningarna för att kunna skapa en långsiktigt
hållbar livsmiljö hög grad av hur den byggda
miljön - varav grönstrukturen är en viktig del utvecklas. Genom vissa ändringar PBL:s och
NRL:s k¡avbestiimmelser, vad gäller en förstärkning av översiktsplaneringen, kommer betydelsen
av tätorternas grönområden att tydliggöras. Det
är också t¿inkbart, att PBL kommer att införa krav
på att kommunerna skall uúorma grönplaner fcir
tätorternas grönområden.

i

tillses att:
så 1ångt
naturförutsåttni.ngarna (PBL
kaP. 3,
tillwara.
tas
¡¡öjIígt
5 s).
om tomter tas i anspråk för bebyggelse, som innehåller err eJ.ler
f,Lera boståder eller lokaler för
barnstuga, skola e1ler annan j¿irnf.öxLig werksamhet, skall det finnas tiJ.J-råcklígt stor friyta, som
äÊ låirnplig för lek eller utewistelse på tomten eller i nä¡heten
av denna. (PBt 3 kaP. 15 S).
ekal'L

i

L

den beaktas.

råde kan
retar

r) eller
rg

till

trument ftir
.

inte i första

ldwärd natur,

frastruktur
heller
rturskydd är,
r tätortsn¿ira
f och därmed

ärdigställande
Burlövs

nunen kan
av PBL.
Ir
ar stora
och
e och slåtter

Allemansrällen - rältignetcr, ansuar oon

Sltogsuåtdsl¡gGn

vis erbjuda ett
n vara
atureservat

nc[n so]rt BEnän ilATUnu[nD

öunrcn

tätort).

ant ftlr båda
rkalt
ch osþddade

sMdighetet

Skogsvårdslagen (SW) jämställer numera miljömålet med produktionsmålet, och fastslår, att den
biologiska mångfalden skall bevaras. Lagen tillåter

I Sverige har alla människor rätt att vistas i naturen. Vi ha¡ rätt att ströva fritt i skog och mark,

dårmed en skogsägare att inte awerka ett område
p.g.a. höga naturvärden och godkZinner även alternativa awerkningsmetoder (d.v.s. andra metoder

plocka blommor som inte är fridlysta utanför natuneservat, plocka svamp och bär och bada i eller
aka båt på sjöar och hav. Allemansrätten är inte
lagstadgad, utan är en gammal sedvana, som har

lin kalhyggesbruk).

30 $ SVL

-

om naturhänsyn inom skogsbnrket -

har först¿irkts, men bygger forfarande på

blivit praxis.

frivillig-

het.

Det är viktigt att komma ihåg, att allemansrätten
även innebär skyldigheter för den som utnyttjar
den. Man har inte rätt att åstadkomma skador på
växter och djur, fürdas fritt på annans tomt eller

Enligt riksskogstaxeringens definition av skog,
ttnns ingen skog alls inom kommunerna.

strandtomt, göra upp eld hur som helst eller skräpa
ner i naturen. Det handlar helt enkelt om att visa
hänsyn mot naturen och medmänniskorna.

lagen om s¡(ötsel au iord[ruïsmailr
Jordbrukslagen reglerar skötsel av åkermark och
oetesmark på fastighet, som är taxerad som lanton¡ksenhet.
6 a g framhåller, att användningen av

till

loldbtuksmarL süafl ske med hänqyn

Allemansrätten eller allemansrättens praxis kan
komma att ändras, i och med Sveriges medlemskap
i EU.

natur- och

Slturmilitlvårdens intressen,
"Pågåenãe

markanvändning" får dock inte för-

svfuas av
hänsynskraven.
-begränsad, Dãrmed

Iü*r"U.å"

Íir

paragrafens

även om hansynskraven
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I.IfiERATUR
Anderm¡r

S

A.

1992. Plan- och B1'gglagen (Slenska kommunlörbundets lagserie).

Bernes C. & Gnmdsten C. 1991. Sveriges Nationalatlas - miljön.

Kommunfb¡bundet. 1994. Plan- och miljoinformation nr 1994;1. Miljö och f¡,sisk planering - en sanmanfattning av pla¡.
och b¡,ggutredningens delbetänkande.

LÈinsstlrelsen i Malm<thus län. Broschlr: Fridlysta väx1er i Skane.

Länsstltelsen i Malrnöhus län. 1994. Forteckning ör'er strandsLJddade om¡åden j.nom Maknöhus läns kommuner.
Michanek G. 1989. Lagbok i miljörätt.
Pålsson

I. et al. Universitetsuppsats i miljörätt vid Lund och Uppsala 1991. Kommunens naturvárrdsansyar.

St¿tistiska centralblran. 1993. Naturmiijön

i siflror.

SSK. 1991. SSK-information 1991:12. Riksinl¡essen i SSK.
Statens naturvåLrdsr,e¡k. 1994.

dlu 318-3340-94: Beståimmelser om strandsþdd i natun'ardslagen.

\\/esterlund S, 1992. PBL, NRL och MKB - grunderna i plan- och marklagstiftningen.
Ör'ersiktsplaner 1990 för Staffanstorps och Burlövs kommuner.

I\{untliga käìlor;
Per Blomberg, Llinsstlrelsen

i K¡istianstads

låin.

Anders Larsson, Länsstlrelsen i Malmöhus l¿in.

BIähä! Här kommer du
inte fram! För här har

politikerna tänkt efter

- före.
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I

OEIIT: I

36 omräden i Staffanstorps och Burlovs kommuner har h¿ir klassificerats, som
För vart och ett av dessa områden har
sfirskilt värdefulla ur naturvårdssynpunkt.
en områdesbeskrirming med kartanvisningar gjorts. I denna andra del av
naturvardsplanen redovisas områdena ett och ett. Inledningsvis beskrivs de
metoder som har anvåints under arbetet med beskritmingana.
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SYFÍT llGII iITT|III
SfiC
Områdesbeskrivningarna baseras dels på fÌiltarbete och dels på studier av tidigare utgiven litteratur, planer, utredningar och tidigare inventeringar.
Varje område som tas upp i beskrivningarna finns
utm¿irkt på en separat kompletterande

kartdel som

ingàr i

naturvårdsplanen. Syftet med områdesbesklvningarna är att ange, var det finns områden
som är värdefulla ur naturvårdssynpunkt' hur
värdefulla de är, på vilket sätt de är värdefulla'
och

vilka åtgärder som krävs, för att naturvärde-

na ska bibehållas och/eller utvecklas.

Områdesbeskrivningarna tar inte hänsyn till
andra intressen än natulård, rekreation och

kulturvård. Den resulterande faktasammanställ-

Fältarbetet har utförts av Ulf Ottoson, Magnus
Billqvist och Kent Elwér från Burlövs miljökontor
samt delvis av Maria Breineder, Stockholms Universitet och Ola Elleström, Staffanstorps Fältbiologer. Arbetet har utförts under våren, sommaren och
hösten 1994. Varje redovisat område har besökts

minst två gånger (i de flesta fall betydligt fler),
varvid en grundlig översiktlig naturínventering har
glorts, inklusive en bedömning av naturvärde och
eventuell hotbild,

Inventeringen

har

huwdsakligen

omfattat

kärlväxter, fäglar och däggdjur, men även lavar,
tickor och mossor har beaktats. Också fladdermöss,
som är en ofta förbisedd artgrupp vid naturinventeringar, har undersökts. Därutöver har några områden specialstuderats med avseende på insekter.

ningen är avsedd att användas som informationsmaterial, beslutsunderlag och prioriterings- och
åtglirdsrekommendationer ftir kommunernas och
markägarnas verksamheter, samt fÖr en intresserad
allmänhet. Den är ett viktigt steg mot att markanvlindare ska kunna bedriva en effekfiv naturvård på
lokal nivå.

Insektsinventeringarna har utförts av Mikael Sörensson, Lunds Universitet, under sommaren och
hösten 1994.

Områdesbeskrivningarna utgör inte någon absolut
sanning. Naturen är ofta bewärlig att beskriva och
bedöma, men framför allt är den föränderlig. Materialet bör uppdateras och revideras i takt med att
nya uppgifter kommer fram.

Litteraturuppgifterna har omfattats av en mängd
olika planer, tidigare g¡orda undersökningar och

Det är återigen viktigt att poängtera, att det finns
viktiga naturvärden även i vardagslandskapet (se
kapitel och 5). det fragmenterade jordbruksoch tiitortslandskap, som berörs av naturvårdsplanen, kan även små öar av natur ha stor betydelse,
och det är av största vikt att småbiotoperna inte
minskar ytterligare i antal och storlek.

I

I

All natur lyder under naturvårdslagens

hän-

sYnsregler (se kapitel 6).

tl8l0ü
O.mrådesbeskrivningarna baseras på naturinventenngar och naturv¿fdesbedömningar i fÌilt samt på
tgbildstolkning och på studier av tidigare utgiven

utteratur. I manga fall har underlagsmaterialet
ra¡it bristrilligt eller helt saknats, vilket har inne:Yt att fÌiltstudierna har utgjort en mycket viktig
qei av
utredningsarbetet.

tr'lygbildstolkning över samtliga områden har
gjorts parallellt med fültarbetet och litteraturstudiernâ.

inventeringar, universitetsuppsatser och tidskrifter,
som är av betydelse för de aktuella naturområdena.
Projekt Skånes Flora, länsstyrelsens ängs- och
hagmarksinventering, Naturinventering av Burlövs
kommun 1989, material från Databanken för hotade arter samt respektive kommuns "versiktsplan
1990 är några av de viktigaste källorna.

I

de flesta

fall har även muntliga uppgifter

vänts som underlagsmaterial.

lildre kanmaterial,
nosceringskartan

i

18 12,

synnerhet Skånska rekoghar beaktats.

Resultatet av fültarbetet har sammanvägts med
uppgifterna från litteraturen, kart- och flygbildstolkningen och de muntliga källorna och ligger
till grund för de områdesbeskrivningar som redovisas nedan. Sammanställningen har gjorts av Ulf
Ottoson under hösten 1994. En riktad färhandsremiss har gått ut till en mängd berörda fackmän,
myndigheter och föreningar under senare delen av
1994, och synpunkter från dessa har beaktats. Ett

samrådsfürfarande med markägare har också
skett infür sammanställningen av de slutgiltiga
områdesbeskrivningarna.
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i¡trt¡nþr
De riktlinjer som förordas i Allmänna Råd 91:3 är
utarbetade för länwisa program och har därför
modifierats något för att g¿tlla de förutsåittningar
som råder i Staffanstorps och Burlövs kommuner.

Grundlåiggande

für hela arbetet med natur-

vårdsplanen har varit att utgå från de specielta
förutsättningar som finns i just denna region (se

l). Det innebär att naturvÌirdesbedömningen och klassificeringen utgår från det lokala perspektivet och från de begråtnsade naturvärden som
kapitel

finns inom kommunerna. Följaktligen är det inte

för naturvården,
som har klassificerats som högsta naturvärde, liksom alla områden av klass 2 inte nödvändigtvis år
endast områden av riksintresse

gripas
rier.

i både biologiska och kulturhistoriska

Kriterierna sammanfattas som redovisats
under ett antal huvudkriterier med
teckningarna E, Z, B, & K, G och L.
E, Z, B och i viss mån R har i denna
plan getts en större tyngd än K, G och L.
klassificeringen av de olika områdena har
med gemensamt intresse ftir naturvård,
och rekreaton prioriterats. Några exempel på
råden som dlirmed blir högt klassificerade är
garps hed, Bernstorps mosse, Kolböra mosse
Albertaravinen, (områdena 2, 7, 19 och 33).
7.1 visar hu¡ olika huvudkriterier kan vägas
man vid klassiñcering av ett område.

av länsintresse.

Oklassificerade områden (omarkerade på den
att de helt
saknar naturvärde. Dessa områden inneha¡ inte
tillrlickliga värden för att klassificeras enligt de
separata kartdelen) ska inte tolkas som

klasser som förekommer

i

naturyårdsplanen, men

det oklassificerade vardagslandskapet (se kapitel 1)

har ändå mycket stora värden ftir den biologiska
mångfalden inom kommunerna. Även i vardagslandskapet ska enligt naturvårdsmålen (se kapitel
3) och lagstiftningen ftapitel 6) tillrlicklig hänsyn
tas, frir att naturvärdena ska bibehållas och utvecklas.

Íritalior
Klassificeringen grundas på en sammanvägning av
ett antal kriterier. Några viktiga biologiska kriterier är mångformighet, representativitet, raritet,
artrikedom, kontinuitet, förekomst av hotade arter,
områdesstorlek och spridningsmöjligheter. Till-

gänglighet, närhet till tätort och bildskönhet är
exempel på kriterier für rekreation. Förekomst

av fornminnen, långvarig hävd, representativa
brukningsformer och särprliglad eller representativ
bebyggelsestruktur

utgir kulturhistoriska kriteri-

Figur 7.1: Schemat¡sk skiss
hur oli
kriterier och värden vägs samman vid
hetsbedömn¡ng och klassificering av
råden. Det område i figuren som täcks
alla tre cirklarna motsvarar de högst

sificerade områdena i naturvårdsplanen.
= naturvärdê, K = kulturvärde[, R =
tionsvärden. (Efter SNV 1991).

er. Vissa faktorer, t.ex. långvarig hävd, kan inbe-
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flt områdes nummer och kartor: För varje område som beskrivs anges namn och områdesnummer I
till texten finns en karta, oftast skala 10 000, där områdesgränserna aÍ utritade. Dessutom finns
(inklusive områdesnummer, klass och kriterier) utmärkt i ftirg på naturvårdsplanens kompletterande
kartdel i skala l:20 000

Anger den klass som området innehar
Klass 1 motsvarar "högsta natur/rekreationsvärde"
Klass 2 motsvarar "mycket högt natur/rekreationsvärde"
Klass 3 motsvarar "högt natur/rekreationwärde"

Anger genom en bokstavskombination, vilka kriterier som ligger till grund för klassificeringen. Det
som står först är det som har bedömts vara viktigast för klassificeringen, varefter övriga kriterier
skala. De kriterier och motwarande bokstavsbeteckningar som har använts är följande:
fallande
i en
Anger att området är viktigt i ett större, landskapsekologiskt sammanhang, t.ex. gevärden.
Ekologiska
nom att det fungerar som viktig spridningskälla eller ekologisk korridor till det omgivande landskapet, innehåller en onanligt rik biologisk mångfald, eller innehar ett stort antal olika biotoper. Aven faktorer som
antal hotade arter, orördhet, opåverkad natur, läge i förhållande till andra värdefulla naturområden, typ av
biotop och grad av naturlig variation, vägs in i detta kriterium.
Z,oologiska värden. Anger om området innehar anmärkningwärda zoologiska värden, exempelvis fdrekomst av ovanliga djurarter eller stora individantal.
Botaniska värden. Anger om området innehar anmärkningwärda botaniska värden. Det kan t.ex. vara
ovanliga växtarter eller vegetationstyper, som är värda att uppmärksamma.

Värden fìir rekreation och friluftsliv. Anger om området är utnyttjat eller särskilt väl lämpat för rekreation och friluftsliv.
Landskapsbildsmässiga värden. Anger om området är värdefrrllt för landskapsbilden.
Geologiska värden. Anger om området innehar något geologiskt intressant objekt eller om området befinner sig inom ett geologiskt intressant område.
Kulturhistoriska värden. Anger om området är intressant ur kulturminnewårdens synpunkt, t.ex. om
området har hävdats på samma sätt under mycket lång tid, eller om fornlämningar har luttats i området.

Anger om området ägs av privatperson, stiftelse, kommun, stat eller lqyrka.
Anger vilken yta som området upptar

i

ha. Detta har dock inte uppgivits för Sege å, Banvallen och

å (områdena 14, 15 och 36), eftersom arealen är wår att avgränsa för dessa områden.

nummer: Anger vilken/vilka flygbilder (huvudsakligen från 1986) som har använts vid flygbildav området.

r: Anger områdets kartkoordinater inom rikets nät.

ing: Sammanfattar kortfattat

de natur-, kultur- och rekreationsvärden som ligger

till

grund för

området har klassificerats

Anger de hot mot områdets naturvärden, vilka kan fcirutses.

g: Beskriver detaljerat områdets landskapsbild, flora, fauna och möjligheter till reVetenskapliga namn (latin) har endast använts, när wenska benämningar saknas. Den wenska noföljer den som använts i Ahlén, Bruun, Cedhagen, Chinery, Higgins och Mossberg. För exakt
namn pa arter ftirekommande
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Hotade a rter: Anger vilka hotade arter som är knutna till området samt vilken hotkategori de befinner sig
(Angående hotade arter se kapitel 4 ) Att en art llr knuten till ett område, innebär att den använder slg
av
rådet för att söka ftida, sþdd, boplats eller för fortplantning. Hotade arter som bedöms vistas tillfÌilligt
det har inte tagits med. Avsikten med att ista de hotade arterna lnom varje område ar lnte, annat an
tagsfall, att kräva krafttag för âtt sþdda just dessa arter Olika hotade arter har skilda, ibland motsatta, krav
sln livsmiljö Förekomst av hotade arter ar en stark indikation p a at¡t ett område innehar biotoper som
värda att uppm ärksamma Detta ar en av de faktorer som ligger till grund för klassificering och
av om¡ådets naturvärde. Aven äldre uppgifter om att hotade arter tidigare har förekommit, har vlssa fall
med. I dessa fall anges, när arten senast har observerats.

Atgardsftirslag: Föreslår åtgarder som krävs för att bibehålla och i en del fall utveckla

områdets

Åtgardsfrirslagen ska ses som ftirslag eller rekommendationer och inte som krav.

Underlagsmaterial: Anger de skriftliga och muntliga källor som har använts vid beskrivning och
av området.

lf¡rtor
Samtliga områden, inklusive områdesnummer,
klassificering och kriterier, redovisas på en kompletterande separat karfdel i skala 1:20 000. Där
redovisas också områden, som är av riks- eller
länsintresse för natur- eller kulturvården, områden
som innehar förordnanden enligt naturvårdslagen

Naturvårdspärmen ska användas i
syfte, när man vill specialgranska ett område,
vid hot om exploatering. Den bör
systematiskt, efterhand som nya uppgifter
kommer om respektive område.

l0¡ssiliceËn0

samt detaljplanlagda områden.

Utöver naturvårdsplanens separata kartdel, har en
hel del faktauppgifter sammanställts på andra

underlagskartor. Dessa kartor redovisar t.ex.

Att värdera, jämföra, bedöma och
olika områdens natur-, rekreations-, och
den är mycket svårt. Att det ändå måste
beror på att de medel som naturvården har

ekologiskt känsliga områden, områden som omfattas av strandsþdd enligt naturvårdslagen, exakt
lokal för hotade växtarter samt länwisa naturinventeringar, som berör kommunerna (t.ex. ängsoch hagmarksinventeringen och våtmarksinvente-

förfogande år begränsade. Det är av största vikt

ringen).

prioriteras för sþdd, vård eller återskapande.

effektivast möjliga sätt. Detta sker bäst genom

naturvårdsplanen ange,

vilka områden

som

Utgångspunkten för klassificeringen i denna
vårdsplan har varit att följa de riktlinjer som

tetunårú¡Däm
All information som har kommit fram under arbetet med områdesbeskrivningarna, har samlats i
särskilda pärmar, "naturvårdspärmar", för Staffanstorps respelfive Burlövs kommun. Här finns
allt skriftligt matenal som har använts vid sammanst¿illningen av områdesbeskrivningarna samlat
områdewis. Pärmarna innehåller även övergripande informationsmaterial, som beskriver hela eller
större delar av kommunerna. Avsikten är att man
vid behov snabbt och enkelt ska kunna ta fram det
underlagsmaterial som har använts för att jämföra,
beskriva och bedöma ett område. Här samlas allt
från universitetsuppsatser till material fran projekt
Skånes Flora och handskrivna fültblanketter.

NATUR

ge beslutsfattare ett prioriteringsunderlag,
anger hur naturvårdsmedlen kan användas

visas

i

Naturvårdwerkets Allmänna Råd 91

"Länwisa program för bevarande av
skapets natur- och kulturvärden" och Råd
riktlinjer 197922 - "Naturvårdsplan - riktlinjer
redovisning på karta och i text"
som beskrivs närmare under rubriken "klass"
ftiljer den klassificering som fcirordas i dessa

linjer.

Samtliga mindre dammar inom
klassificeras som klass 3-objekt och

naturvårdsplanens komplefferande
kartdel.
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UTTTNITUR

av omi områundan-

krav på
som iir
ömning
ll tagits

övergripande litteratur ftir områdesbeskrivningarna:
Ahlén L A¡tbeståmning av flygande fladdermöss.

+ Ljudkassett: "European bat sounds - 29 species flying in nah¡ral habitats".
+ Fladdermusdetektor'?ettersson ultrasound detector".

värden.

Bruun B. et al. 1987. Alla Europas faglar i ftirg.
Cedhagen T. et
Chinery

ömning

M.

al. 1978. Grod- och kräldjur i Norden.

1988. lnsekter i Europa.

Higgins L.G. et al. 1983. Ewopas dagfitirilar.
þgelög T. et al. 1992. Floravard i jordbrukslandskapet.
Jonsson

'ggande
le, t.ex.
rletteras

r

fram-

L. 1992. Fåglar i Europa med Nordafrika

och Mellanöstern.

K¡ok.O, Almquist, S. 1986. Svensk flora.
Mossberg

B et al. 1992. Den Nordiska floran.

Statens Naturvardsverk. 1991. Allm¿ima råd

9l:3. Länsvisa program för bevarande av odlingslandskapets natur- och kul-

huvåirden.
Statens Naturvå,rdsverk. 1979. Råd och

riktlinjer

1979:2. Naturvardsplan -

riktlinjer fìir redovisning på karta och text.

Universitet, botanikenheten. Några växtsamhällen karaktåiriserade genom exempel på kåirlväxter
Material från Projekt Skånes Flora
1990 for Stafianstorps och Brulövs kommuner

har

vikt

für respektive område:
under rubriken "underlagsmaterial" under varje områdesbeskrivning.

E,

das

)m att
)m

91:3

Trcllslöndø

NATURVARDSPLAN

SIAFFANSTORPS OCH B
O MRA DES

BESKR/ YA,I/A/GAR

VS KOMMUNER 1995

RTIßTöY$TOTTUil

Kuss: 3
KRrenIeR: R E BLZ
Mnnx¡icIRE : BURLöV/LoMMA/MIIUö

ARrRt: ca27 ha i Burlöv (120 totalt)
FLvceil-osNuMMER: 2CU 02
KooRoll,¡Rren: I 326-27, 617 1

STATUS: Detaljplanerat område. Strandskyddsområde enligt 15 och 16 SS NVL.
HOT: Att området utformas som ett traditionellt rekreationsområde, med välansade gräsmattor
utan vildvuxna områden.

OMRADESBESKRIVNING
LAN DS KAPS B ILD: Spillepeng är en före d etta soptipp, som h ar börjat resta ure ras fö att skapa
större re kreati o nsområde. Området, som ligger intill Tågarps h ed, bestå r AV två höjd e d ä r ett
antal växter, buskar och träd har såtts in. Nålr restaureringen är klar, kommer Spillepeng, tillsamm
med Tågarps hed, att ha mycket stor betydelse för landskapsbilden. Delar av området slåttras.

FLORA: Vegetationen är idag dominerad av ruderatväxter och insådda arter. Gikoria, renfana,
tistel, ekorrkorn, gul och vit sötväppling och färgreseda, är exempel på ruderatväxter. Mer ovan
arter är bl.a. åkermadd, fikonmålla, piggtistel, bolmört, småtörel och hamnsenap. Av de insådda
terna kan nämnas klätt, smörbollar, rödklint, italienskt rajgräs, rödmalva och prästkrage. Tidigare
man även funnit naturligt förekommande bolmört, ulltistel, renlosta, strandskräppa, paddfot,
blomster m.fl. i området. Det är osäkert om dessa kan återfinnas idag.
FAUNA: Faunan är idag relativt fattig, men området kommer troligen att få stor betydelse för
fältvilt, fågel och insekter. Redan idag finns det gott om gräshoppor, samt t.ex. rapphöna, äng
ka och sånglärka.
REKREATTON: Spillepeng har potential att bli ett viktigt rekreationsområde när restaureringen
klar. Området är tillgängligt för folk från såväl Lomma, Arlöv som Malmö, och kommer bl.a. att ku
erbjuda en tilltalande natur, motionscenter, hundrastplatser och en småbåtshamn med
Promenadstigar, möjligheter för fågelskådning, parkbänkar och bord samt en skjutbana finns
området. En cykelbana ansluter till området.
HOTADE ARTER
Hotkategori I (akut hotad): Ktätt (insâdd).
H otkategori 2 ( sârbar) : Smâtörel, I uddvicker, taggkörvel.
H otkategori 3 (sällsynt) : S um pskräppa, renlo sta.
Hotkategori 4 (hänsynskrävande): Ulltistel, hedblomster, paddfot, âkermadd, rapphöna.

ArcÄnosrönsurc:

.
.

Stora delar av området bör slåttras även i fortsättningen.
Rekreationsområdet bör utformas så, att även växt- och djurliv gynnas. NyckelbegrepP
öppna vattenytor, varierande biotoper, inhemska växtarter och extensiv skötsel på valda

NA

YS OCH SÏAFFÁA/STORPS KOMMUNER 1995
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deþî av området. Man bör även utnyttja de utmärkta möjligheter, som ges för spridning av arter från
iågarps hed och Alnarps fälad. Spridningskorridorer, t.ex. längs med Kalinaån och Sege å, bör anmed utformningen.
þggas isamband
Område 1 iNaturinventering av Burlövs kommun 1989, stiñelsen Spillepeng, projeld Skånes Flora,
Kenneth Bengtsson och Bengt örneberg

Klnss: I
KRrrenren:KZBEL

AneRl: 12ha (45 med Alnarps fälad)

MnnxÄcaRE: PRMAT / Lu¡¡os
/ Bunlövs ocH LoMMA KN

nl
a
ô

Fr-yogr-oSNUMMER: zCU 02
KooRorrurren: I 326-27, 617 1

område, skal ti sa m m a ns med AI narps fä lad u nder 1 995/96 avsättas so m
en ligt NVL 1 9 s klassifi ceras som ekolog iskt känsligt m råd
översiktsplanen för
kommun 99 0 strands kyddso m råd e en ligt 1 5 och 1 6 ss NVL, tng a r rit lsammans med övrig a
bukte n pa den nordi ska våtmarksl istan värdeful natu rmi rj ö klass 2a M irjöd elegati o n Västra
ne 1990, klass 2-område i Länsstyrelsens Naturvårclsprogram för M-län 1995.
rVâ

genväxni ng (b t. a genom att bitterkrass rngen expanderar) gödsli ng för lågt betest ryck (vil ket
fallet id ag) ell r upphört bete, överbet nt ng s kräp längs stra nden m iljöfarligt läckage från soptippå S pil lepe ng el ler från Ka naån/Alnarpsån störni ng p. g a mä nskl ig a ktivitet u nde r häckni ngförändring av strömmarna eller sandrevlarnas utformning p.g.a. utfyllnaden av soptippen

NATUR
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käri ngtand och strandtrift. vid diket söder återfin ns den för västkusten mycket sällsynta växten vej.
de. Tidigare har även vä lsk krassing sprödarv vårklynn e, dansk iris, kantdunört, piggtistel, spikklu[.
ba, och ålandsrot hittats o m rådet. Det är osä kert om dessa ka n åte rfi n nas ¡d ag Strandäng rna
nar helt träd- och buskskikt. På senare tid har bitterkrassingen, som annars är en ovanlig art,
sig mycket kraftigt i hela området, troligen p.g.a. för lågt betestryck.

FAUNA: Strandängen har ett mycket rikt fågelliv. Ett stort antal vadare, svanar, måsfåglar (t.
sm åtä rna) och ska rva r använder s rg AV st ra nden och sa ndrevl a rn a för födosök och som
plats. skä rfl ä cka, som ¿i r B urlövs kommunfågel och sydl ig kåirsnäppa är n ag fa exe m pel
bundet h äckande fågelarter som även är hotklassificerade Också ol ika arter av änder (r .ex.

dand) och måsar förekommer rikligt. Vid de torrare partierna häckar gulärla, ängspiplärka, tofsvi
strandskata, rödbena m.fl. Området hyser en del groddjur, och man har tidigare funnit den akut
de grönfläckiga paddan. Tyvärr har inga sentida fynd gjorts, vilket tyder på att den har dött ut.
insektslivet är rikt, bl.a. på tvåvingar och skalbaggar, samt ett stort antal fjärilsarter. Här hittades
Sveriges första exemplar av kortvingen Quedrus balticus. Den ståtliga makaonfjärilen, aurorafjä
samt björn- och tigerspinnare är exempel på fjärilsfynd. Sammanlagt har över 100 arter
nattflyn, spinnare, svärmare och mätare hittats i området.
REKREATION: Tågarps hed bör under hålckningsperioden beläggas med beträdnadsförbud. I
passa r om rådet utmärkt ti naturstudi e r för skola och natu ri ntresserad al lmä n het. Det finns
möjligheter (bt .a regnskydd) t¡t I fågelskåd n ing året om från d närliggand e kullarna på Spillepe
söder. Tillgängligheten är god, då området ligger nËira flera tätorter och kan nås med gång- och
kelväg. OmråOet ingår som en viktig komponent i planerna på att skapa ett attraktivt
råde vid Spillepeng.

HOTADE ARTER
Hotkategori 2 (särbara): Dansk iris, sydlig känsnäppa.
Hotkategorí 3 (sällsynta): Engelsk skör$uggsört, Quedius balticus (skalbagge).
Hotkategori 4 (hänsynskrävande): Paddtot, skärfläcka, rapphöna, gulärla, smâtärna, brushane,
tornfalk, brun känhök, häger.
Därutöver tillkommer en del hotade fëgelarter som använder omrâdet som rast och

ATGÄRDSFÖNST¡C:
o Beträdnadsförbud bör införas under häckningssäsongen för hela området, respektive
om för revlarna.
a Betestryc ket bör öka och u nder inga omstä ndig heter upphö ra Detta ä f n ödvändigt, bt .4.
att hår la ti baka bitterkrassi ngen som tro ligen måste bekäm pas även man u ellt Betet bö
ända fram till strandlinjen.
¡ Det intilliggande blivande rekreationsområdet Spillepeng bör utformas så, att växtdjurliv gynnas. I samband med utformningen av Spillepeng bör spridningskorridorer
t.ex. längs med Kalinaån och Sege å.
UNDERLAGSMATERIAL: Omrâde 2 i Naturinventering av Burlövs kommun 1989, länss$relsens beslut om bildande av
området Alnarps fålad Tågarps hed, Burlövs kommuns Översiktsplan '1990, område 31:1 i länsstyrelsens ängs- och
ventering (klass r) område 02 c4 F0r vâtmarksinventeringen (klass 2), häcKågelinventering på Arlövs ångar och
och fiärilsinventering 1960-1990 (Burlövs miljökontor), projekt Skånes, Miljödelegation Västra Skåne 990, muntligen
Bengtsson, Länsstyrelsens Naturvårdsprogram för M-län 1995.
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Kuss: 3
KR¡reR¡en: R E

Anelr: ca 2 ha
FLycelrosNUMMER: 2CU 02

M¡RxÄcnnE: SSA

Koonolru¡ren: I 327-28, 6170

STATUS: Detaljplanerat område
HOT: En alltför intensiv skötsel.

OMRADESBESKRIVNING
LANDSKAPSBILD: Parken ligger intill sockerbruket mitt i Arlövs samhälle och är ett värdefullt insl
i stadsbilden. I anslutning till parken rinner Kalinaån, som är breddad. En mindre damm finns i
det.

FLORA: Fältskiktet är mycket fattigt, eftersom den större delen av området utgörs av gräsmattor
avsnitt längs Kalinaån är dock mer naturlikt, med bl.a. lundgröe, rödmalva, nejlikrot och harkå|.
växer även den ovanliga växten kärrtörel. På våren är marken delvis täckt med hålnunneört
sva lört, med nslag AV t. ex. uktvi o Buskskiktet ä glest och bestå r bt a AV ft äder och hasse t,
en d e trädg a rd sväxte r Tråidskiktet är re lativt rikt med h äst kastanj pil och ö n n som dom in era
a rter Ä ven bok och lind samt n agra fru ktträd och cke in he mska arte r fin ns o m rådet
FAUNA: Faunan utgörs huvudsakligen av trädgårdsfåglar. Även kanin finns i området.
de äldre grova träden och den öppna vattenytan har betydelse för vissa arter. lnsektslivet, och d
med även fågellivet, skulle gynnas, om död ved lämnades kvar.
REKREATION: Parken ligger centralt i Arlöv och är viktig ur rekreationssynpunkt. Den används bl
för hundrastning och promenader.
HOTADE ARTER

AreÄnosrönsrlc:

o Extensiv skötsel. Spara en större andel orörda kantzoner längs buskar och träd, samt tämna
en del död ved. Delar av parken bör dock klippas och skötas ur rekreationssynpunkt.
o Anlåigg en oklippt och extensivt skött skyddszon längs Kalinaån, för att skydda den
synta kärrtöreln och skapa bättre förutsättningar för flora och fauna.
o Plantera fler buskar i området.
o Sätt upp fågel- och fladdermusholkar.

UNDERLAGSMATERIAL: Område 6 i Naturinventering av Burlövs kommun '1989.

NA

VS OCH SÏAFFAIVSTORPS KOMMUNER 1995
OMRADESBESKRIVNINGAR

Kuss:

2

KRneruen:ELKR
MnnxAcaRE: BURLöVS KOMMUN

Anell: ca 1,5 ha
FLvosrloSNUMMER: 2C44 02
Koonorn¡RrER: I 328, 61 70

ATUS : Detalj planerat område, generellt skydd enligt fornmin neslagen.

En alltför intensiv skötsel
ìslag
mrå-

OMRADESBESKR¡VNING
KAPSBILD: Granbacken består av ett parkområde med omväxlande öppna och trädbevuxna
f¡nns en större klippt gräsmatta och ett koloniområde. I parken finns två större bronsnärheten
r. I
ravar. Parken har stor betydelse för stadsbilden

r. Ett
Där

iden,
där-

Fältskiktet på kullarna utgörs av vildvuxen ängsvegetation (t.ex. ängshaverrot, foderlosta
rödmalva), som visar tecken på gödselpåverkan. I de träddominerade partierna är fåiltskiktet
med framför allt nejlikrot och nässlor. På våren täcks marken delvis av svalört, vintergröna och
ppa. Buskskiktet är fattigt och består av planterade rosenbuskar och syren, samt bok, lönn och
er. Trädskiktet domineras av bok, med inslag av björk, alm, lönn, avenbok, ek och hästkastanj
del gran och tall i mycket dåligt skick växer också i området. I nordöstra delen av området är florikare, med bl.a. storrams, ulltistel och månviol.

bl.a.

NA: Störst betydelse har parken för fågellivet, som är relativt rikt och domineras av trädgårdsarsåsom grönfink, råka, björktrast, svartvit flugsnappare, hämpling, bofink och törnsångare. lbland

samt
ande

även stenknäck. lnsektsfaunan är dock rik, bl.a. med ett stort antal gräshoppor och fjärilar
a till ängsvegetationen vid gravhögarna. Det vore dock positivt för insektsfaunan, att en större
död ved lämnades kvar.

EATION: Parken är tillgänglig för många Arlövsbor och har strövstigar och parkbänkar. Områär av betydelse för rekreation i form av lek, hundrastning, promenader, utflykter mm

HOTADE ARTER
4 (hän syn skrävande) : Ulltistel, mänviol, stenknäck, igelkott,
TGIIRDSFÖRSLAG:
a

Anlägg en liten slåtteräng på den klippta gräsytan mellan parken och koloniträdgården,
gärna med välklippta gångar. Detta gynnar insekter och fåglar, och vore ett smidigt sätt att
kombinera rekreation med faunavård.
Anlägg en dagvattendamm inom eller i anknytning till parkområdet - t.ex. på den intilliggande gräsmattan. Förbättrad vattentillgång skulle vara mycket positiv för faunan i hela Arlövs
samhälle, och skulle även vara estetiskt tilltalande för de omkringboende. Närheten till grönområclena Sockebruksparken, Villa Backens park och Arlövsgårdens park gör att en damm placerad i
aeta område skulle vara mycket gynnsam.
Fortsatt extensiv skötsel. Faunan skulle gynnas om mer död ved lämnades kvar i området.
Sätt upp fladdermus- och fågethotkar.
MATERIAL: Omräde 5 i Naturinventering av Bulövs kommun 1989, muntligen Kenneth Bengtsson
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ARetl: ca 2,5 ha

KR¡ren¡eR: E L K
MnnxÄcnRe: PRvRtR

FLvoSILoSNUMMER: 2C44 02

Koono¡ruRren: 1328, 6169-70

STATUS : Detaljplanerat om råde, generel lt skydd en igt fornm inneslagen
I

HOT: En alltför intensiv skötsel.

OMRADESBESKRIVNING
LANDSKAPSBILD: Ornrådet består till större delen av ett relativt vildvuxet parkområde, med högre
träd, som är av betydelse för stadsbilden.
FLORA: Fältskiktet är glest och domineras av lundarter såsom kirskå|, lundgröe, skogsviol och liljekonvalj. På våren finns svalört och pärlhyacint. Buskskiktet utgörs huvudsakligen av ask och lönn.
Trädskiktet är glest och består av bok, med inslag av alm, lönn, ask och björk. Parken tycks ha en
god föryngring. Mellan parkområdet och en större gräsmatta i öster finns en kantzon med artrik flora.
Här växer bl.a. paddfot, kanadensiskt gullris, taggsallat, sandlosta, sötväppling och kungsljus.
FAUNA: Störst betydelse har parken för fågellivet, som huvudsakligen utgörs av vanliga trädgårdsarter såsom härmsångare, hämpling, järnsparv och trädgårdssångare. Även näktergal häckar regelbundet i området. lnsektsfaunan skulle gynnas, om en större andel död ved får ligga kvar.

REKREAT¡ON: Området har lågt rekreationsvärde och är beläget på privat mark.
HOTADE ARTER
Hotkategori 4 (hän syn skrävande) : Paddfot.

ArcÄRosrönsrle:

¡
¡

Fortsatt extensiv skötsel. Faunan skulle gynnas, om mer död ved lämnades kvar i området.
Sätt upp fladdermus- och fågelholkar.

UNDERLAGSMATERIAL:

Område 4 i Naturinventering av Burlövs kommun 1989.

lgelkott

OMRADESBESKRIVNINGAR

Kuss:

3

KR¡renleR:ELKR
MARK¡IGARE: PRMATA

ARer¡-: ca 3 ha
F¡-ycg¡losNuMMER: 2CM 03
KoonorrunrER: 1328, 6169-70

STATUS: Detatjplan håller på att upprättas, generellt skydd enligt fornminneslagen
HOT: En alltför intensiv skötsel.

OMRADESBESKRIVNING
LANDSKAPSBILD: Området består till större delen av ett relativt vildvuxet parkområde, som har
stor betydelse för stads- och landskapsbilden. I anslutning till parkornrådet finns ett boningshus
trädgård samt en hästhage med en mindre damm. Området omges i övrigt av åker.
FLORA: F ältskiktet a r gl est och a rtfattigt. Ki rskål domi nerar med 1â nsl ag av skogsbi ngel
s kogsskrä ppa och skogsviol B us kski ktet a d lvis vä lutvecklat och består h uvudsakligen av bok,
hassel och fläder Trädskiktet utgörs AV bok och a lm, med inslag a v nd ask och björk. P arke n
ha en g od föryng n ng. nä rh ete n AV o m rådet växe d e n sä llsynta bäg arn attskatta n
FAUNA Parken ha r trol ige n störst betyd lse för fältvi It och fåglar lgel kott, kani n fälthare
olika Íl add e rmöss björktrast rödstjä rt svarthätta, ko Itrast och ringduva är exempel pa arter
utnyttjar om råd et för föd osök fo rtplantn ng och skydd A ven stö rre hackspett häckar bla nd
vet gyn n as a V att en d e d öd ved inte städ as UN d an. Stinkand e kortving en s kalbagge som
mycket säl lsynt Skåne, h ar h ittats o m råd et.

REKREATION: Området har ett visst rekreationsvärde, bl.a. för ridning. Parken är belägen
privat mark.

H

HOTADE ARTER
otkategorí 4 (hänsynshrävande) : lgelkott, bägarnaftskatta.

ATGÄRDSFöRST¡C:
o FortSatt extensiv skötsel. Faunan skulle gynnas, om ytterligare död ved lämnades
området.
o Sätt upp fladdermus- och fågelholkar.
o Anlägg en ridstig runt området.
UNDERLAGSMATERIAL: Område 3 Naturinventering av Burlövs kommun 989, område (avsn¡tt Burlövs kommun)
sens kulturminnesvårdsprogram för Skåne 984, Översiktsplan 990 samt bevarandeplan för Burlövs kommun, Projekt
Flora.
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i

Kuss: I

ARell: ca 11 ha (inkl parken)

KZL

KRITeR¡eR: B E
MARKÄGARE: KoMMUN/PRMATA

ar

¡rkål

FLvogn-oSNUMMER: 2C33 06
KooRorruRrER: 1329-30, 6168

Avsatt som kommun a It natu rvårdsområde (deta rj pl a n är u nder uta rbeta nde) kt assifi cerat
ekologiskt känsligt område som bör bevaras enligt översiktsplanen för Burlövs kommun 1990,
rdefull naturmiljö klass 2a iMiljödelegation Västra Skåne 1990, klass 2-område iLänsstyrelsens
rdsplan för M-län 1995

lgenväxning och upphörd hävd, gödsling, samt förorenat avloppsvatten från riksväg 11 och
rad industriutbyggnad norr om mossen.

OMRADESBESKRIVNING
DSKAPSBILD: Bernstorps mosse är ett gammalt kalkrikkärr, som ligger i södra delarna av Burriksv ag 1 1 Ett par m tn d re öppn vatte nyto r fin ns om råd et. närh emed ett m ndre privat pa rkområde. Sammantaget h om råd et sto

för landskapsbilden
RA: Bernstorps mosse har mycket höga botaniska värden, med stor artrikedom och ett flertal
och säl lsynta växtarter F loran har u nder e n mycket lång tid an passats tit hä vd fo rm AV bete
slåtte
it ket t. EX tn d ikeras ¿tv tv a fri d lysta orkidéa rte r Fö rekomsten a t. EX ha vssäv blåsäv
smultronklöver, som är sällsynta i inlandet, indikerar att mossen fortfarande är påverkad av
iljö. Mossen hyser i övrigt ett antal olika vegetationstyper. En tidigare betad och slåttrad
kalkfuktäng visar idag tydliga igenväxningstecken. Delar av kalkfuktängen slåttras fortfa, men hävden bör utökas kraftigt samt helst övergå till bete. Floran vid clen slåttrade delen är
rik, med t.ex. sjöranunkel, kärrsälting, ängsruta, dikesveronika, ängsnycklar (fridlyst), sumpigej, sumpskräppa och tiggarranunkel. Den ohävdade delen domineras av ensartad vassve0n med trivial flora samt några buskar. Här växer dock även tvåblad (fridlyst) och lökgamander,
ar mycket sällsynt. En aspdunge i nordvästra delen utgör det enda trädbeståndet vid mossen.
växer bt
sn a rvind a besksöta och slo ksta rr Pa 70-talet växte kä rrkn ipprot vid mossen. o rk id en
dock tyv ä rr försvu nnit pa SE nare tid tro ligen beroen de pa u pphört bete Om råd et omges övrigt
av ruderatområden med huvudsakligen trivial flora, samt inslag av t.ex. stånds, ulltistel, sträv
och gul nunneört. En gödslad betesmark finns väster om mossen. I det näraliggande
vid Stora Bernstorp växer h UV udsakl rg e n al m och bok, m ed ett gl est buskski kt (fläder)
fattig a fä Itskiktet bestå r d V bt. a. ki rskål n ässlor och neJ krot

NA: Aven faunan är rik. Brun kärrhök häckar vid m ossen, liksom rörhöna, rör-, kärr- och
backsva la, gu lärla, nä ktergal
o k, rapphön
ch vatte nra
ÄVE n g lad a h äg e r
n ke lbeckasi n och o rmvråk ses ofta
o m rådet Ti d rg re häckade grahaked op pi ng vid
samt tornfa tk vid Bernsto rps gård Området har betyd e lse för både fä Itvi It och rod dju r
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(både ätlig och vanl rg g rod a samt van lig padd a). nsektsfauna n är mycket rik, bt a på fjärilar (t.
stor ängssmygare starrg räsfjäril puktörnebl åvi nge och sl åtterg räsfj ä ril) och g räshoppor Området
trolig e n sto r betydelse för moll uske f (t. ex. bithyniasnäcka och navlad skivsnäcka) so m är knutn a tiil
ka lkri k ma rk. den närliggande pa rken finns en del död ved och hårr räd som kan vara viktiga
ved levand e organ ismer Den nt liggand vägen har stor n egativ påverka n på m å nga AV
dj urarter, framför allt som ba rriär

REKREA TION Om rådet ä r tit stora d lar svå rfra m koml igt, men kan m ed en kla m edel bt¡ ett
re kreatio nsområde Mossen ka n bt mycket värdefull för undervisn tng och n at urstudi e r fö r både
klasse r botan ike och intresserad all mänh et. Det ar dock viktigt att re kreation n styrs .ex.
an lägg n lng AV späng
sa att naturvärdena inte påverkas negativt
HOTADE ARTER
Hotkategori 3 (säll synt) : Sum pskräppa.
Ho-tkategori 4 (hänsynskrävande): Dikesveronika, ulltistel, fliknäva, brun känhök, tornfalk, häger,
grâhakedopping (häckning iden närliggande Ftansbjersdammen senasf 1g8g), gutärta, rapphõna,,
backsvala, ätlig groda.
Därutöver tillkommer en del hotade fågelarter som använder omrâdet som rast och

ArcÄnospönsrec:

o

Bernstorps mosse kräver bete eller i andra hand slåtter för att de höga naturvärdena
ska gå förlorade genom igenväxning. Detta skulle kunna ske med lieslåiter på traditionel It
av natur- och kulturvårdsintresserade inom kommunen, för att återuppta gamla tiders ma
vändning.

¡

Det planerade industriområdet som ska uppföras norr om mossen bör utformas så
samtliga naturvärden kan bibehållas. De! innebär bl.a. att en väl tilltagen skyddszon bör
ras mellan mossen och industri byggnaderna, samt att mossen inte får påverkas av dagvatten

.

Atgärder bör ske enligt den skötselplan som har upprättats av kommunekolog Kent
(Burlövs kommun). Skö^tselplanen innebär bl.a. att bete och/eller slåtter återupptas på en
del av mossen, att området rensas upp från krossat glas, skräp och skrot och ati spångade

o

industriområdet.

anläggs.

Sätt upp fågel- och fladdermusholkar.

UNDERLAGSMATERIAL: Områdena 23 och 19 i Naturinventering AV Burlövs kommun 989, översiKsplan för Burlövs
1990, område 02C 3F 01 i länsstyrelsens vâtmarksinventering (klass 3), område 31 -2 länsstyrelsens ängs- och
ring (klass lV), projekt Skånes Flora, Miljtidelegation Västra Skåne 990, muntligen Kenneth Bengtsson, Länsstyrelsens

vårdsprogram för Mlän 1995.
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KR¡TeRIen: R L
MNNXJIaIRE: BURLöVS KoMMUN

Anell: ca 1,5 ha
FwcaTLoSNUMMER: 2C4/- 03
KoonorruRren: 1329-30, 61 70-71

STATUS: lnom område av ríksintresse för kulturminnesvården
HOT:

-OMRADESBESKRIVNING

LANDSKAPSBILD: Helenelunds park ligger strax öster om Arlövs samhälle, i närheten av
torps mölla. De höga träden bryter med jordbrukets slättlandskap, och har tillsammans med
stor betydelse för stads- och landskapsbilden.
FLORA: Fältskiktet är huvudsakligen både fattigt och trivialt, och domineras av gråbo, u llig
re, tuvtåtel, åkertistel och nässlor, med inslag av rödkörvel, flenört, backlök, cikoria och
närheten av parken, vid Kronetorps mölla, återfi nns dock den hotade hjãrtstillan. Buskskiktet är
och utgörs av alm, ask, fläder och oxel, medan det rikare och delvis grova trädskiktet
framför allt ask och bok. Aven lönn, lind, ek , håstkastanj och lärk finns i párken.
FAUNA: Området har viss betydelse för fältvilt, t.ex. rådjur, hare och kanin samt för fågellivet
ken hyser även fjärilar och gräshoppor och det finns goda förutsättningar för vedlevande i
utnyttja grova träd och död ved.

REKREATION: Parken ligger nära samhället och har bra tillgänglighet. Området används som
derbana av ridskolan.
HOTADE ARTER
Hotkategori 4 (hänsynskrävande) : Hjärtstilla (vid Kronetorps mölla).

AreÄnosrönsu¡c:

o
o

Lämna en större andel död ved, samt lämna delar av området för fri utveckling där
möjligt.
Sätt upp fladderÍnus- och fågelholkar.

UNDERLAGSMATERIAL: Område 'l 1 i Naturinventering av Burlövs kommun '1989, område 1 (avsnitt Bufövs kommun)
relsens kulturminnesvårdsprogram för Skåne '1984, Projekt Skånes Flora.

NA

VS OCH STIIFFÁ'VSTORPS KOMMUNER
OMRADESBESKRIVNINGAR

i

Kr¡ss: 2
KRreruen:ELBZKR
MInxÄcIRE:

PRMATA

AReR¡-: ca 6,5 ha
FIYcg¡¡-oSNUMMER: 2C44 03
Koono¡ruRrER: I 329-30, 61 71

lnom område av riksintresse för kulturminnesvården.
En alltför intensiv skötsel

OMRADESBESKRIVNING
DSKAPSBILD: Parken ligger mitt mellan Arlövs och Akarps samhällen och är ett mycket viktigt
för såväl stadsbilden som landskapsbilden. Den är Burlövs enda egentliga "skogsområde" och
r till större delen av en tämligen vildvuxen park. I anslutning till Kronetorps gård finns en trädsamt en mindre damm
Fältskiktet är frodigt och utgörs av lundvegetation, t.ex. lundgröe, nejlikrot, storrams, kirskå|,
rr nässel klocka och skogsförgätmigej samt brän nässlor På varen täcks ma rken AV vitsippa
sval ört. lva bt ad och spl kvallmo återfinns också området. R unt dammen växer bl a rosend u nört
gråbo. Det glesa buskskiktet består huvudsakligen av ask, fläder och lönn. Trädskiktet Íir rikt och
av bok, lönn, lind, alm och ask, med inslag av hästkastanj. Parken har en bra åldersfördelning,
hos boken som har dålig föryngring
Parken har jämfört med många andra parkmiljöer ett rikt djurliv. Det finns goda förutsättför igelkott, kanin, fälthare, rådjur, fladdermöss och fåglar att trivas i området. Fågellivet doav vanligare trädgårdsarter såsom lövsångare, björktrast och bofink, men det finns även
skogsduva, näktergal och ibland stenknäck. Vissa år övervintrar hornuggla i parken. I dammen
rörhöna, och här finns även mindre vattensalamander. Området har översiktligt inventerats på
e insekter, varvid ett flertal intressanta och ovanliga fynd gjordes, bl.a. av blomflugor av
Brachypa, kortvingarna Atheta oblita och Si/usa rubiginosa, långhorning en Stenocorus meridisamt kolsvart kamklobagge Prionychus ater som klassificeras som hänsynskrävande. Parken
ha bra förutsättningar att bli mycket värdefull för den vedlevande faunan, om parken sköts
extensivt.

TION: En del strövstigar finns i området, vilket är positivt ur rekreationssynpunkt. En cykelfinns också i anslutning till parken.
HOTADE ARTER
4 (hänsynskrävande): Spikvallmo, skogsduva, stenknäck, igelkott, kolsvart kamklobagge
Si/usa rubiginosa (skalbagge).

fVA

VS OCH SÏAFFA'VSTORPS KOMMUNER 1995
OMRADESBESKRIVNINGAR

at

I

ArerinosröRs¡-ec
a

a
a

a
a

Extensiv skötsel. Vedlevande fauna skulle gynnas om en så stor del av parken som
lämnades för fri utveckling.
Låt åven almsjukedrabbade träd stå kvar, åtminstone i form av högstubbar.
kan förhindras genom ringbarkning.
Skapa ytterligare förutsättningar för den vedlevande faunan genom att ringbarka
tivt fälla ett eller ett par träd och lämna kvar lågorna samt högstubbarna. lhåliga
träd bör dock inte skadas.
En skylt kan uppföras i anslutning till cykelstigen, som upplyser om gården och
natur- och kulturvärde.
Sätt upp fladdermus- och fågelholkar.

UNDERLAGSMATERIAL: Område 7 Naturinventering av BurlÖvs kommun 989, område (avsnitt Burlövs kommun) och KI
länsstyrelsens kulturminnesvårdsprogram för Skåne 984, översiktsplan 990 samt bevarandeplan för Burlövs kommun
ringsrapporten "Om faunan av ryggradslösa djur iVesums mosse samt några andra områden Inom Burlövs och Staffanstorps
mune/' (Sörensson 1994), Projekt Skânes Flora.
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OCH STAFFANSTORPS KOMMUNER 1995
OMRADESBESKRIVNINGAR

öjligt
lning

Kuss: 3
KnreRren:LREK

)rnaande

AneRl: ca 1,5 ha
FLYcg¡I-oSNUMMER: 2C4/- 03
KoonorruRTER: 1330, 6173

MINXÄO¡RE: BURLOVS KOMMUN
kens

K115 i
rvent+

l

kom-

STATUS: Detaljplanerat område, bevaringsvärd miljö för kulturminnesvården (enligt bevarandeplan)
HOT: Nedskräpning och igenväxning av dammen.

OMRADESBESKRIVNING
¡¡NDSKAPSBILD: Stationsparken iÅkarp består av en större damm, som tidigare har fungerat som
lertäkt till det gamla tegelbruket och omgivande parkområde. En liten ö finns i mitten av vattenytan.
Dammen är tillsammans med de träd, som omger den, ett tilltalande inslag med stor betydelse för
stadsbilden.

FLORA: Dammen omges av ett glest trädskikt som domineras av alm och lind, med inslag av hästkastanj. I anslutning till dammen växer några större pilar. Buskskiktet, framför allt hassel och hagtorn,
liksom fältskiktet mycket glest. Längs stränderna växer bredkaveldun, rosendunört och havssäv
är sällsynt i inlandet), liksom enstaka sträv kardvädd och sumpskräppa. På vårarna domineras
vattnet växer rikl igt med h rn SATV och flytbladsvegetant sva lört och ki rskål
dam men h a r pa att vaxa rgen.
vil
NA: Faunan är relativt fattig, eftersom området är välskött och fÊilt- och buskskiktet glest. Den
vattenspegeln har dock en viktig funktion för fåglar, fladdermöss och insekter. Sothöna, gräsoch rörhöna häckar i dammen, och även dvärgfladdermus och nordisk fladdermus finns i områTräden utnyttjas av trädkrypare och en del vanligare trädgårdsfåglar. Aven insektslivet, som är
på troll- och flicksländor och en del fjärilar, gynnas av äldre, grova träd. Det finns en hel del fisk i
en, bl.a. gädda, mört och ål

TION: Det tilltalande parkområdet är tillgängligt framförallt för många Akarpsbor och är
kt. Strövstigar och parkbänkar, samt en nåtrliggande cykelväg, ökar rekreationsvärdet

HOTADE ARTER
3 (sällsynt): Sumpskräppa.
FORSLAG
Rensa dammen vid behov, i övrigt oförändrad skötsel.

Sätt upp ftaddermus- och fågelholkar.
Sätt upp en skylt som informerar om de fåglar som kan ses vid dammen.

N

Område 5 Naturinventering av Burlövs kommun 1 989, område 3 (avsnitt
för Skåne 984, bevarandeplan för Burlövs kommun.

NÁ

urlövs kommun)

VS OCH STAFFÁruSTORPS KOMMUNER 1995

OMRADESBESKRIVNINGAR

länsstyrel-

ãl

Kuss:

AneRl: ca 3,5 ha

2

KRrenren: E R LZ
MnnxÄcnRe: Bunlövs KoMMUN

FLvceuosNuMMER: 2CU 03
KooRorn¡¡ren: 1330, 6173

STATUS: Delvis inom detaljplanerat område.
HOT: En alltför intensiv skötsel, samt att delar av området används som avfallsupplag

OMRADESBESKRIVNING
LANDS KAPS LD: Fruktodl ingen" består av några övergivna och vildvuxn a fruktträdgårdar
västra At<arp. D et vildvuxna natu rl ika inslag et vil la bebygg e lse n och bestånd et âV hög popplar
om rådet, n nebär att området är VI ktigt för stadsbi td n
,

i.

l;

FLORA: Vegetati o nen ar båd
rtrik och frodig Såväl f¿irt- so m buskskikt är rika och domi
gråbo undg röe, nässlo r, björnbä r o ch h agtorn Även ova nligare a rter f¡ nns o m rådet
fältkrassi ng, SU m pskräppa å ng sta rr ekorrko rn rödtoppa, stånds och sträv kardvädd. Det a r
gott om äppel-, päron-, plommon- och körsbärsträd med flera fruktträd. De enda högre träden
det utgörs av tidigare nämnda popplar.

i

FAUNA: Faunan är rik för att vara tätort, vilket troligen framför allt beror på den extensiva
De fruktbära nde träden erbjuder dessutom matförråd tit ett flertal djur Ett stort a
h åller sig området, huvudsakl igen va nl iga trädgå rdsarter Ä ven d öd ved fi n ns
positivt för insektsfa unan Fruktod ngarna utgör tit lfyktsort för däggdjur som igelkott och oli ka
dermöss. Svan eto rps d a m m som ligger n a rh eten, kompe nserar viss man avsaknad en AV
vattenytor
REKREATION: Fruktodlingarna korsas av ett flertal klippta stigar, som ger goda möjligheter
menader och hundrastning. Under hösten lockas många av det rikliga urvalet frukter. En klippt
matta finns mitt i området, vilket ytterligare ökar rekreationsvärdet. Området används också
lekplats.

HOTADE ARTER
Hotkategori 3 (sällsynt) : Sumpskräppa.
Hotkategori 4 (hänsynskrävande) : Igelkott, fältkrassing.

ArcÄRosrönsrRc:

o
¡

Fortsatt extensiv skötsel.
Sätt upp fladdermus- och fågelholkar.

UNDERLAGSMATERIAL: -

YS OCH STAFFANS
OMRADESBESKRIVNINGAR

KOMMUNER

Anell:

Ca 2 ha

K¡-Rss:2
KnrerurN: E R LZ

FLvcs¡r-osNuMMER: 2C4/- 03

MINXÄCNRE: BURLöVS KOMMUN

KoonolnlrER: 1330, 6173-74

Detaljplanerat område

En alltför intensiv skötsel, samt att området används som avfallsupplag eller för buskörning
moped eller motsvarande

OMRADESBESKRIVNING
Karstorpsdammen, som ligger i nordvästra Akarp, består av en avlång damm
och
omges av ett vildvuxet parkområde. Parken har viss betydelse för stadsbiltvå mindre öar
men skyms delvis av husbyggnader.
Parkvegetationen är både artrik och frodig F ältskiktet utgörs AV en vildvuxen lundvegetamed lundgröe bl e kbalsami n nässlor och nejl ikrot (und e r våre n även VI nterg äck och svalört)
arte r som flenört strä V kardvädd besksöta och kirskål förekommer Det väl utvecklad e buskbestår av framför allt alm, ask och fläder, med inslag av slån, hassel och hagtorn. Trädskiktet
också rikt med huvudsakligen klibbal och bok, samt några exemplar av rönn, ek, ask och björk.
Faunan är rik för att vara inom tätort. Några av de fågelarter som uppehåller sig i området
i parken. Död
finns i parken, vilket är positivt för insektsfaunan. Bl.a. finns det gott om trollsländor, jungfruslänoch tvåvingar, samt den ovanliga nyckelpig an Scymnus rubromaculatus. Området hyser även
r, såsom igelkott och fladdermöss. Tyvärr har dammen delvis använts som avfallsupplag,
bör snarast rensas från skrot och skräp.

rörhön a, svartvit flugsnappare, ringduva och koltrast. Även trädkrypare har häckat

N: Parken används främst för lek, men har även goda förutsättningar att fungera som
iggande exkursionslokal för skolklasser

HOTADE ARTER
4 (hänsynskrävande) : lgelkott.
RSLAG:
Fortsatt extensiv skötsel.
Gynna den vedlevande faunan genom att skapa högstubbar, lågor och rishögar. Detta kan
ske genom att avverka några av de grövre träden på 3-5 meters höjd och låta trädresterna ligga.
Rensa dammen från skräp.
Öppna ett parti av stranden genom att röja undan sly. Detta skulle gynna delar av den ryggnedslösa faunan.

Avlägsna staketet för att underlätta för den högre faunan att utnyttja vattnet, om detta är
m.öil¡gt ur säkerhetssynpunkt.
Forh¡ndra
att området används för buskörning av moped eller motsvarande.
sätt upp ftaddermus- och fågethotkar.
,VA

VS OCH STAFFAIVSTORPS KOMMUNER 1995

OMRADESBESKRIVNINGAR

UNDERLAGSMATERIAL: Omrâde

I

i Naturinventering av Burlövs kommun 1989, inventeringsrapporten "Om faunan av

lösa djur i Vesums mosse samt några andra områden inom Burlövs och Staffanstorps kommuner'' (Sörensson 1994).

Kuss:

3

KLZ

KRTCR¡ER: R E
MARKÄGARE: BURLöVs KoMMUN

ARe¡l: ca 2,5 ha
F¡-YcallosNUMMER: 2C4/- Oz
KooRo¡ruRrER: 1330, 6174

STATUS : Detaljplanerat område, generellt skydd enligt fornminneslagen

HOT: En alltför intensiv skötsel.

OMRADESBESKRIVNING

I

LANDSKAPSBILD: Området består av ett parkområde i norra Afarp med omväxlande ö
slutna ytor. Parken innehåller flera gravhögar och omges delvis av klippta gråsmattor. En del
träd förekommer och området är av betydelse för stadsbilden.
FLORA: Fä Itskiktet är gen o mgående trivialt och a rtfattigt även på de extensivt skötta g
Kirskål hu ndäxi ng och nässlor domi nerar med nåsse tkt ocka och neJ krot so m van liga nslag
våren fin ns a VE n gott om sva lört B uskski ktet är ganska rikt och utg örs h uvudsa klig e n AV
hagtorn och snöbär Trädskiktet bestå r AV bok, lind och alm, m ed inslag AV ö nn och h
FAUNA: Störst betydelse har parken troligen för fågellivet, som domineras av trådgårdsarter.
faunan är rik, bl.a. med ett stort antal gräshoppor och fjärilar knutna till ängsvegetationen vid
garna. Det vore positivt för den vedlevande faunan, om en större andel död ved lämnades kvar
REKREAT¡ON: Parken är ett viktigt rekreationsområde för Akarpsborna och besöks av må
tennisplan och en förskola ligger i området.
HOTADE ARTER
Hotkategori 4 (hänsynskrävande) : lgelkott.

ArcÄnosrönsrRc:

¡

Extensiv skötsel. Spara en större andel orörda kantzoner längs buskar och träd, samt läm
en del död ved. Bekämpningsmedel bör inte användas. Delar av parken bör dock kli

o

Anlägg slåtterängar på de klippta gräsytorna i anslutning till parken, gärna med
stigar. Detta skulle gynna insekter och fåglar och vore ett smidigt sätt kombinera

o

skötas ur rekreationssynpunkt.

faunavård.

Sätt upp fladdermus- och fågelholkar.

UNDERLAGSMATERIAL: Omrâde 24 i Naturinventering av Burlövs kommun 1989, lånsstyrelsens
Skâne 19E4 (avsnitl Burlövs kommun).

NA

OCH STAFFA'VSTORPS KOMMUNÊR
OMRADESBESKRIVNINGAR
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Kuss:

2

KRITERIER:EZBK
M¡nXIIONRE: KOMMUN/PRVATA

I

I

FlvestosNUMMER: 2C33 05-1
Koonorru¡reR:
1326-42,6166-71

I

STATUS: Strandskyddsområde 100 m på ömse sidor om ån (15 och 16 SS NVL), ligger delvis i
område med landskapsbildsskydd (19 S NVL), delvis inom område som föreslås bli naturvårdso
d e enligt I s NVL Staffanstorps kommu ns översiktsplan 1 990 och ar delv is nom r¡ ksi ntresse
u rlövs kom m u ns
n aturvård o ch ku It urvård Sege å klassas so m eko log iskt känsl igt om råd e
siktsplan 1990. Värdefull naturmiljö klass 3 iMiljödelegation Västra Skåne 1990, delvis inom klass
område för landskapsbilden i Länsstyrelsens Naturvårdsprogram för M-län 1995.
HOT: Läckage av närsalter och beklimpningsmedel från jordbruket, utsläpp av miljögifter från
stri, igenväxning och felaktigt utförd årensning.

i

OMRADESBESKRIVNING
LANDSKAPSBILD: Sege å har tillsammans med biflödena Kalinaån och Torrebergabäcken
ågt värde för landskapsbild n dess n uvarand e utfo rmn ing De utg o dock ett viktigt insl ag de
hällen de passerar och ger en positiv landska psbi td de del r d är trädskikt förekom m e r Området
större betydelse för landskapsbilden,om restaurering sker på liknande sätt som inom Höje
FLORA: Vegetationen består ti stor del AV kvävegynn ade växter som kvickrot, nässl or och
bt adsväxter (fra mför ilt andmat och gäddnate) vil ket tyder på att an är kraftigt påverkad AV
från omgivande jordbruksmark. Fältskiktet i övrigt är trivialt men frodigt och högväxande.
arter är foderlosta, pestskråp, rosendunört och krustistel. Bland de mer ovanliga växterna kan
nas sumpskräppa, strandskräppa och blåtåg. Buskskiktet är som regel glest och består mest av
och vide samt enstaka fläderbuskar. Trlidskikt saknas oftast, förutom några enstaka pilar
finns också oftast vid de samhällen, som åarna passerar.

I

FAUNA: Vattendraget har som helhet ganska dåliga fÖrutsättningar för en rik fauna, eftersom det
saknar ett rikt buskskikt, bitvis är alltför uträtat, ligger för nära jordbruksmark och har alltför branta
sluttningar. Trots det har vattendraget stor betydelse för djurlivet, framför allt som spridni
för många arter, och genom att förse vilt och andra arter med vatten. Vanlig padda, rapph öna, g
la, brun kärrh ö k och d e n hotad e fiskarte n grönl ing är några arter som ar kn ut na ti o mrådet.
ka n strömsta re ku ngsfiskare bl a kä rrhök, smådo ppl ng och salskra ke också ses vid an. nsektsl
är rikt bl a med ett stort a ntal jungfrusl ä nd o r. Skyddszon e r ru nt an och ett täta re buskski kt skul le
avsevärt förbättra förutsättningarna för en rikare flora och fauna.

l

l

REKREA TION Vattendragen hyser bl .a öring och utg ör fi na men pa de flesta h å oti llg ä ngl iga
kevatten. Lä ngs delar av Sege å finns en "beträd a" (se om råde 1 e) so m ar anlagd fö rbi ndelse
Ko lböra mosse. Sege a med biflöden har iksom H öje a stor potential fö rekreation om t¡l lgä
heten och fram kom lig heten längs åarn a ökar Det sker en kt ast genom anlägg ning av skyddszoneÍ
åkrarna.
mellan vattnet och de intil
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1 995

HOTADE ARTER

Hotkategori 2 (sàrbara): Grönling, groplöja.
Hotkategori 3 ( säll synt a) : Blâtåq, s um pskräppa, sandkrypare.
¡lott<ategori 4 (hänsynskrävande): Oring, gulärla, brun känhök, rapphöna.

ATGÄRDSFöNSUC:
. En rad åtgärder bör vidtagas genom initiativ och planering från Segeåns vattenvårdsförbund. Atgärderna bör inriktas på att minimera utsläppen, anlägga skyddszoner och nyskapa
dammar och våtmarker (ämför Höje å -projektet), för att reducera närsalterna i vattendraget, förbättra möjligheterna för rekreation och öka den biologiska mångfalden. Förbundet bör erhålla erforderliga medel för att kunna genomföra detta.
UNDERLAGSMATERIAL: Omrâde RV 12 och avsnitt 3.15 i översiktsplanerna för Staffanstorps resp Burlövs kommun 1990,
- en kunskapsinventering" (VBB 1984), område 18 iBurlövs kommuns naturmiljöinventering 1989, område 5.1.6 i
',Vattendrag iMalmöhus län" (länsstyrelsen 1992), , område 6 i"Vandringshinder för fislC' (länsstyrelsen 1986), område 8-9 i
"HavsÖringar iMalmöhus län" (länsstyrelsen 1993), Projekt Skânes Flora, omrâde 1 (avsnitt Staffanstorps kommun) och K1 16 i
länsstyrelsens kulturminnesvårdsprogram fÖr Skâne 1984, "Preliminärt förslag till vattenvårdsplan för Sege å" (Svedala kommuns

,'Segeån

miljökontor 1994), Miljödelegation Västra Skåne 1990, Länsstyrcls€ns Naturvârdsprogram för

Mlän 1995.

om
ìrå-

för
/er-

¡ 1-

_r{/

|

iL
.t

r{

I

iJ-

I

¡

f.',

4.

¡'1;ii

f,J'

!

: f

L,,
.

t

L
I
l
I

Hdr ix*to+-lv
Rödbenø

NATUR

B
OCH STAFFA'VSTORPS KOMMUNER 1995
OMRADESBESKR'YN'ruGAR

141 Sese å med

o
o

tillflöden

SKALA

Kalinaån

t{

1:50 000

Torrebergabäcken
samt även

o
o

Alnarpsån och
Banvallen (nr 15)

0

¡

Ã.

-.\l
ré

Ei'

M l'L,: ll^-

Kalinaån
'/-:-z'

-

{

tS¡ Banvallen

14) Sege
Torrebe

bäcke n-

500 1000 1500 2000

2500 m

K¡-nss:2
KR¡TeR¡TR: B E R
MnnxÄcRRE: KoMMUN/STAT

F¡-vcg¡LoSNUMMER: zCU O2-O7
Koono¡ruRreR:

132945,6168-73

STATUS: Delvis inom detaljplanerat område, delvis inom riksintresse för kulturminnesvården.
HOT: Det är troligt att den nedlagda delen av banvallen åter tas i bruk eller byggs om till cykelbana.
Detta skulle innebära att många arter i området skulle slås ut, men får sammantaget ses som positivt
för naturvården, eftersom det kan leda till en minskad biltrafik och därmed minskad miljöbelastning.

OMRADESBESKRIVNING
LANDSKAPSBILD: Rälsen är delvis lagd på en hög anlagd vall, som har en viss betydelse för landskapsbilden. Banvallen är även av betydelse för stadsbilden i Staffanstorps samhälle.
FLORA: Vegetationen består till stor del av växter som är knutna till torrängar, en vegetation som
annars börjar bli mer och mer sällsynt. Några exempel på sådana torrängsväxter är hedblomster,
sandlosta, gulmåra, stor getväppling, ullört och gul fetknopp. En hel del mer eller mindre sällsynta
ruderatväxter växer också vid banvallen, t.ex. mursenap, nattljus, gulreseda, färgreseda och vit sötväppling. Aven grusbräcka, backskärvfrö och raklosta samt de hotade växtarterna stor bockrot,
skärblad och småtörel återfinns längs vallen.
FAUNA: Banvallens viktigaste funktion för faunan är att fungera som spridningskorridor för en del
arter, bl.a. fälthare, rådjur och räv som ofta ses längs banvallen. En hel del insekter är knutna till
torrängsvegetationen pA vallen.
REKREATION: Banvallen utgör en outnyttjad resurs för rekreation och friluftsliv. Förutom att banvallen i sig skapar möjligheter för vandringar genom det öppna men annars svårtittgangliga sydvästsKãnska landskapet, utgör den redan uppbyggda vallen en utmärkt grund för en anlagd cykel- och
gãngväg. En sådan blir både enklare och billigare att bygga, jämfört med många andra områden.
HOTADE ARTER
2 (sàrbara): Stor bockrot, smâtöre[ skärblad.
3 (sällsynta) : Renlosta, renkavle.
4 (hänsynskrävande): Spikvallmo, fliknäva, sminkrot, hedblomster, alvarueronika.

AlcÄRDsFöns¡-ac
Låt de delar av banvallen, som inte är i trafik, tämnas för fri utveckling.
Anlägg en cykel- och gångväg på eller längs banvallen mellan Staffanstorp och Dalby,
samt om möjligt även mellan Staffanstorp och Malmö. Detta skulle ge möjlighet till rekreation
och dessutom stimulera till cykelpendling mellan tätorterna. Cykelvägen bör om möjligt anlåiggas
utan att banvallens värde som spridningskorridor försämras.
Projekt Skånes Flon.
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tnfriilufl
AReR¡-: ca 4,5 ha
FLyoSTLoSNUMMER: 2C33 07

Kless:3

KRrerueR= EZL
MRnxÄoRRE: PRVATA

K¡nrxooRDrNATER: X 1332, Y 6169

STATUS: Generellt biotopskydd enligt 21 S NVL, befinner sig inom område som föreslås
som naturvårdsområde enligt 19 S NVL istaffanstorps kommuns översiktsplan 1990, sa mtl
inom riksintresse för kulturminnesvården. lnom område värdefullt för natur- och kulturmiljön klass
Miljödelegation Västra Skåne 1 990.
HOT: Fortsatt igenväxning och att den öppna vattenytan försvinner, samt uppodling.

OMRADESBESKRIVNING
LANDSKAPSBILD: Musikens dammar består av två närliggande våtmarksområden med ett
sma dam mar som omg es AV VI td vuxe n fuktäng Områden a ar h elt o mgrvna av åkerm ark och
ganska ågt värde fö r landskapsbilden Några betesm rker och g årdar igg e ansl utni ng ti il
Da m m rna ligger inom det landskapsbildmässigt och g eol ogiskt riksi ntressa nta ba ckl ndska pet.
FLORA: Området domineras helt av högvuxen vassvegetation, och kantas av en del videsnår och
större bestånd av pil. Floran i området är trivial, med strandlysing, fackelblomster, nässlor och
dunört som vanliga arler. Sumpskräppa, knölsyska, stånds, besksöta och frossört förekommer
FAUNA: De fa unistis ka värde na igger att om råo e na tj änar so m uppehållspl ats och födosö kskäl la
vilt, groddj u r och fåge t. Bland de h äckande fågel a rterna kan n ämn AS säv- och rörsång a re g
ste nskvätta och buskskvätta T ornfal k, bru n kä rrhök och ormvråk utnyttja också området
groddjur, fälthare och rådjur. Området är rikt på fjärilar och tvåvingar.
REKREATION: Området har i sin nuvarande form lågt rekreationsvärde och är svårtillgangligt.
HOTADE ARTER
otkategori 3 ( sällsynta) : Sumpskräppa.
Hotkategori 4 (hänsynskrävande): Brun kärrhök, ätlig groda.

H

ArcÄnosrönsttc:

o
o

o

En obrukad eller o besp rutad s kvddszo n kan an läg gas runt området (t.ex. tn om ramen
E U:s trädesareal eller miljöprogram). Detta skul le förbättra fö rutsättn ingarna fö flora och
och m inska närsaltlåickaget från jordbruksmarken
Förb nd om rådena med en 1 0-20 m bred, obrukad sprid ningskorri do I exem pelvis
trädesmark. Det skapar möj lighet fö r vt It, groddj ur och råg el att sprida stg mel lan bi otoperna
utnyttja ett större område.
Dammarna kan restaureras genom att grävas ur och rensas på samma sätt som vid
heddinge mosse eller Alberta mosse (områdesbeskrivning 30 och 34). Detta skulle öka
för framför altt vitt óãñ f¿gá avsevart. Om markägare är intrisserad av ãetta, bör det utgå
för restaureringen från kommunen, mot att området görs mer tillgängligt för allmänheten'
NATUR

STAFFA/VSTORPS OCH
OMRADESBESKRIVNINGAR

KOMMUNER 1995

o Om igenväxningen

fortsätter, bör området istället lämnas för fri utveckling.

UNDERLAGSMATERIAL: Område RSA 'l i Staffanstorps kommuns översiktsplan 1990, Miljödelegation Västra Skåne 1990.

K¡¡SS: 3
KN¡rCruCR: E L K
MNNXACNRE: PRMATA / KVNX¡ru

AneRI:

CA 1O HA

FwcsI-oSNUMMER: 2C33 07
KoonorrunrER: I 332-33, 61 69

STATUS: Generellt biotopskydd enligt 21 S NVL, inom område som föreslås bli naturvårdsområde
enligt 19 g i Staffanstorps översiktsplan 1990, samt befinner sig inom område av riksintresse för kulturminnesvården. lnom område värdefullt för natur- och kulturmiljön klass 3 i Miljödelegation Västra
Skåne 1990.
HOT: Fortsatt upphört bete, lgenväxning och att den öppna vattenytan försvinner samt uppodling.

OMRADESBESKRIVNING
I-ANDSKAPSBILD: Området väster om Särslövs by omfattas av ett flertal våtmarksområden med
större och mindre dammar (märgelgravar) samt några före detta betesmarker. Området korsas av
en nybyggd vä9. De små områdena är viktiga för landskapsbilden, eftersom de skapar ett varierat
landskap; som bryter det monotona jordbrukslandskapet.
FLORA: Våtmarkerna utgörs av dammar, som omges av en högvuxen säv- och vassvegetation. Det
finns även en gammal betesmark som omges av ett antal äldre pilar, som hamlas än idag. Betesmarken erbjuder en intressant flora, med t.ex. jättebalsamin, nattglim, sumpskräppa, nickskära, dikesveronika och slokstarr. Sjöranunkel, nattskatta, taggsallat, sminkrot och spikvallmo finns också i
området. Floran är annars huvudsakligen trivial.
FAUNA: Områdets största faunistiska värden ligger i att det tjänar som uppehållsplats och födosökskälla för vilt, groddjur och fågel. Häckande knölsvan, sothöna, häger, gräshoppssångare och brun
Itärrhök, samt rådjur och fëilthare är några exempel. Bland de tillfälliga gästerna kan nämnas småtärna och större hackspett. Akergroda, vanlig groda och ätlig groda finns i området. Den nybyggda vägen försämrar dock förutsättningarna för en rikare fauna.

Området kan utnyttjas för jakt och fiske.
HOTADE ARTER
3 (sällsynta) : Sumpskräppa.
4 (hänsynskrävande): Spikvallmo, sminkrot, dikesveronika, rapphöna, brun kärrhök, ätlig
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ATGÄRDsFönsT¡c:
o En obrukad eller obesprutad skyddszon kan anläggas runt området (t.ex. inom ramen för
EU:s trädesareal- eller miljöprogram). Detta skulle förbättra förutsättningarna för flora och fau-

¡
o

na och minska närsaltläckaget från jordbruksmarken.
De gamla pilarna bör hamlas även i fortsättningen.

Betet bör återupptas, i andra hand bör området slåttras.

UNDERLAGSMATERIAL: Område 30-14 och 30-15 i Hnssgrelsens ångs- och hagmarksinventering (klass lV), område R5A 1, RV
12 och R4 K27 i översiktsplanen för Staffanstorps kommun 1990, omrâde f (avsnitt Staffanstorps kommun) och K1 16 i länsstyrelsens kulturminnesvårdsprogram för Skåne 1984, observationer av Staffanstorps Fältbiologer 1975-94 (in prep), Projekt Skânes
Flora, Miljödelegation Västra Skåne'l 990.

I

Kuss: 3
KnneR¡en: E L K
MnnxÄcnRE:KYRKAN

I

l

L

AReel: ca 14,5 ha
F¡-vcs¡r-osNuMMER: 2C33 07
Koono¡ruRrER: I 332-33, 6169-70

STATUS: Generellt biotopskydd enligt 21 S NVL, ingår i område som föreslås skydd som naturvårdsområde enligt 19 S NVL istaffanstorps kommuns översiktsplan 1990, delvis inom strandskyddsområde enligt 15 och 16 SS NVL, samt inom område av riksintresse för kulturminnesvården. lnom område värdefullt för natur- och kulturmiljön klass 3 i Miljödelegation Västra Skåne 1990.
HOT: lgenväxning och att den öppna vattenytan försvinner, samt uppodling.

OMRADESBESKRIVNING
LANDSKAPSBILD: Området vid Görslövs by omfattas av ett flertal våtmarksområden med ett antal
större och mindre dammar och märgelgravar samt några betesmarker. Dessa är viktiga för landskapsbilden, eftersom de skapar ett varierat landskap som bryter det monotona jordbrukslandskapet.
FLORA: Våtmarkerna utgörs av dammar, som omges av en högvuxen vassvegetation, med inslag
av täta videsnår. I några fall omges dammen av en större träddunge, bestående av pil och björk.
Floran är huvudsakligen trivial, men en hel del ovanligare arter finns också i områdei, exempãlvis
nattglim, sumpskräppa, sjöranunkel, sprödarv, fårtunga, gulreseda, dikesveronika, småsporre och

spikvallmo.

FAUNA: Områdets största faunistiska värden ligger i att det tjänar som uppehållsplats och födosökskälla för vilt, groddjur och fågel. Häckande gräsand, brun kärrhök och sávsparv âr några exempel.
t roligen håckar även gråhakedopping och större hackspett. Akergroda, vanlig groda och ätlig groda,
samt fälthare och rådjur använder området.

REKREATION: Området kan utnyttjas för jakt och fiske. Bl.a. utförs regelbunden utplantering av
änder i en av dammarna.

NA
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KOMMUNER 1995

HOTADE ARTER

Hotlategori 3 (sällsynt) : Sumpskräppa.
Hotkategori 4 (hänsynskrävande): Dikesveronika, sminkrot, spikvallmo, brun RänhöR, rapphöna, ättig
groda.

ATGÄRDSFÖNSTRE:

r

o
o

En obrukad eller obesprutad skyddszon kan anläggas runt området (t.ex. inom ramen
EU:s trädesareal eller miljöprogram). Detta skulle förbättra förutsättningarna för flora och fau
och m inska närsaltläckaget från jord bruksmarken.
Skapa spridningskorridorer, exempelvis som trädesmark eller utökad betesmark,
våtmarksområdena och/eller mellan våtmarkerna och Sege å och banvallen.
Bibehåll och utöka hävden.

UNDERLAGSMATERIAL: Område 3G'16 och 3G'17 i låns€tyrels€ns ångs- och hagm.rlß¡n\rsntcring (klass lV), omrâde
Staffanstorps komun) och Kl 16 i lårcstyrelscris kulturminnceidrdçrogram för Skårie 1904, områdc R5 A1 , RV 12 och
Staffanstorps kommuns översiktsplan 1990, Projel( Sldncc Flora, Mil¡öd.lcgCion Västn Sldnc 1990.
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Kuss: I

AReRt: ca 19 ha

KR¡TenTR:ZRKLEB

FLvcslr-osNUMMER: 2C33 07
KoonorruRtER: I 333-34, 6174

MInxÄenRE: PRVAT

STATUS Strandskyddsområde 1 00 m ru nt vattenytan e nligt 1 5 och 1 6 ss NVL, re
Staffanstorps kommu ns
tionsområde samt kt assificerat som 'ekologiskt känsligt om råde'
parke
g
gäll
natur- och
n
och
n
värdefull
ande
ård
e
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en ligt 1 9 s
N
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som
1
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Skån
e
Västra
2b
Miljödelegation
klass
Naturvårdsplan för Skåne 1975.

HOT: Upphört bete, ytterligare dränering, igenväxning och upphörande av omställn¡
beträda.
NATUR

s

ocH

aMRADESBESKRIVNINGAR

KOMMUNER

1

995

OMRADESBESKRIVNING
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LANDSKAPSBILD: Kolböra mosse är resterna av en gammal sjö, och består av fyra större och fyra
mindre dammar, alla omgivna av fuktig betesmark. I anslutning till mossen ligger DjurslOvs gård,
(kulturhistoriskt intressant), med ett bestånd av äldre träd och en gammal björkalté, vittet díJrãi
ytterligare till en tilltalande och för kommunerna närmast unik landskapsbild. Mossen störs ej av väg:
buller och kraftledningar, vilket är ovanligt inom regionen.

a
n

ritt

FLORA: Betesmarken runt dammarna utgörs av fuktäng av typen högörtsäng, vilket indikeras av
t.ex. tuvtåtel, humleblomster och rosendunîrt. Andra vantiga arter är bl.a. vattenstäkra, dikesveroni
ka, vattenveronika, vattenfräne, fackelblomster, strandlysing, tiggarranunkel, vasstarr och svalting. I
området växer även sumpfräne, grusbräcka, hedblomstei(fridiyst) och rdon¡nt. Förekomsten-av
nässlor, hundkäx och maskros tyder på att marken är utsatt för gödselpåverkan. Den intilliggande
parken består av en mindre damm, som omges av ett stort beståñct äldie träd, främst alm, b-o-k och
lind. Buskskiktet är rikt (bl.a. fläder och lönn), och återväfen god. Fältskiktet domineras av lundgröe,
nässlor och nejlikrot. På våren täcks marken av gulsippa och vintergäck. I parken, som är en av iotati
lvå orkidélokaler i Staffanstorps kommun, växer den fridlysta orkidéi tvåblâd.
FAUNA: Kolböra är en av kommunernas bästa fågellokaler. Hela 60-talet fågelarter häckar i området,
däribland gråhakedopping, gulärla, kärrsångare, brun kärrhök och skedand, samt en stor koloni
grågäss. Vattenrall, årta, svarttärna och smådopping har tidigare häckat i området, och även havsörn, svartsnäppa och svarthalsad dopping har setts vid mossen. Kolböra hyser också ett rikt insektsliv, med bl.a. ett stort antal fjärilar, trollsländor och tvåvingar. Några av de sällsynta våtmarksbundna
skalbaggar som trivs i området är nyckelpigan Coccidula scuteilata, kortvingaina Carpimetus Lindrothi och Sfenus incrassathus samt jordlöparna Demetrias imperialis, D. atricapittus och vasslöpare,
Odocantha melanura. Både vanlig och ätlig groda finns i området. I parken intill finns tamiigen
mycket död ved, vilket är gynnsamt för faunan. Här kan man hitta trädkrypare, nötväcka och större
hackspett vilka annars är ovanliga i kommunerna.
REKREAT¡ON: En strövstig, "beträda", för hästar och gående har anlagts som omställningsmark i
anslutning till området. BetrÊidan är hela 13 km lång och kan ses som e[t föregångsexempãt på hur
omståillningsmark kan användas för att förbättra rekreationsmöjligheterna i ett annars otillgängligt

jordbrukslandskap.

för kommunerna unika kombinationen av ängsmark, bete och rik fågellokal, gör att _området har mycket högt rekreations- och undervisningsvarde. Ett bidrag från Lan-dstingets miljövårdsfond ser till, att beträdan finns kvar till åtminstone 20b5.
Det tilltalande läget, och den

HOTADE ARTER
Hotkategori 2 (sårbar): Arta. närheten (vid Toftarp) växer brunnäva
Hotkategori 3 (sällsynt): Sumpskräppa.
Hotkategori 4 (hänsynskrävande): Hedblomster, spikvallmo, dikesveronika, sminkrot, gulärla, gràhakedopping, brun käffhök, troligen smâdopping, ätlig groda.
Därutöver tillkommer en del hotade fâgelarter sorn använder omrâdet som rasf och övervintringslokal.

ArcÄRDsFönsl¡e:

¡
¡
r
¡
r

Området bör ha fortsatt betesdrift, om naturvärdena skall kunna bibehållas.
Beträdorna bör finnas kvar för att inte försämra de utmärkta rekreationsmöjligheterna.
Uppför en informationsskylt i närheten av mossen för att öka rekreationsvárdet.
En enkel ställning eller plattform, för att underlätta fågelskådning och minimera störningar
På fågellivet, bör uppföras.
Spara gamla träd och död ved i parkområdet, för att gynna vedlevande fauna.
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KR¡ren¡eRr EZ
MnnxÄanRE: ASSI DoMÄN

AReRt: ca 10 ha
FLvceil-osNuMMER: 2C33-07
Koono¡¡¡Rren: I 334, 6166-67

STATUS: Landskapsbildsskydd enligt 19 S NVL, generellt biotopskydd enligt 21 S NVL samt inom
riksintresse för naturvården och kulturminnesvården. Klassificeras som 'mycket värdefullt objekt" i
Svedala kommuns småvatteninventering. lnom område värdefull för natur- och kulturmiljön klass 3 i
Miljödelegation Västra Skåne 1990, inom klass 1-område för landskapsbilden i Länsstyrelsens Naturvårdsprogram för M-län 1995.
HOT: Fortsatt igenväxning av Ramms mosse och att den lilla öppna vattenytan försvinner.

OMRADESBESKRIVNING
LANDSKAPSBILD: Området utgörs av en större igenvuxen våtmark, Ramms mosse, med en intilliggande mindre träddunge, samt ãn närliggande damm vid Stora Mölleberga 11:1. Området är delvis
beläget i Svedala kommun och ligger inom det geomorfologiskt riksintressanta backlandskapet.
FLORA: Floran i området är huvudsakligen trivial, men artrik. Den norra delen av Ramms mosse
domineras helt av högvuxen vassvegetation med inslag av täta videsnår. Södra delen har en mer
öppen vegetation með mycket strandlysing, palsternacka, fackelblomster och gråbo. Andra arter är
Oiliesveroñ¡fa, rävtörel, blomvass, åkerkösa och sumpskräppa. I närheten växer även taggsallat.
Dammen omges av pil, fläder , alm och några björkar. Vattenvegetat¡onen är gles. Runt dammen
växer bl.a. foderlosta, hampdån, vattenfräne, vattenstäkra och åkertistel. Spikvallmo, sminkrot, upp
ländsk vallört, vattenmynta, taggsallat, sandlosta och blåklint finns också i kantzonen.
FAUNA: Områdets största faunistiska värden ligger i att området erbjuder skydd, föda och fortplantn¡ngsplats för bl.a. vilt, groddjur och fågel. Gräsand, brun kärrhök, sävsångare och sothöna är några
fågélårter, men även nusfsfvatta, tornfalk och ormvråk utnyttjar området. Vanlig padda, åkergroda,
vanlig groda samt kanske också ätlig groda finns i området, liksom fälthare och rådjur. Dammens
fågelliv är förvånansvärt fattigt, vilket kan bero på att fisk har inplanterats.
REKREATION: Mossen har i sin nuvarande form lågt rekreationsvärde och är svårtillgänglig. Dammen kan ha betydelse som fiskevatten för de omkringboende.
HOTADE ARTER
3 (sällsynta): Sumpskräpqa.
4 (hänsynskrävande): Dikesveronika, spikvallmo, sminhrot, brun känhök, tornfalk.

AlcÄRDsFönsrec:

¡

¡

En obrukad etler obesprutad skyddszon kan anläggas runt området (t.ex. inom ramen för
EU:s trädesareal eller miljöprogram). Detta skulle förbättra förutsättningarna för flora och fauna
och minska närsaltläckaget från jordbruksmarken.
Ramms mosse kan rcstauf?ras genom att grävas ur och renses på samma sett som har
skett vid Kornheddinge mosse och Alberta mosse (områdesbeskrivning 30 och 34). Detta
skulle öka värdet för vilt och fågel avsevärt. Om markägaren är intresserad av detta, bör bidrag
för restaureringen utgå från kommunen, mot att området görs mer tillgängligt för allmänheten.
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Sätt upp fladdennus- och fågelholkar i området.

UNDERLAGSMATERIAL: Omrâde RSA 1 och K 32 i Staffanstorps kommuns översiktsplan 1990, omrâde 1 (avsnitt Staffanstoros
kommun) och Kf f6 ilänsstyrelsens kulturminnesvârdsprogram för Skâne 1984, Smâvatten och våtmarker iSvedala fommüñ
(Ekologgruppen f990), Projekt Skånes Flora, Länsstyrelsens Naturvårdsprogram fÖr M{ån 1995.

Kuss:

2

KRTER¡EN:EZKLG
MnnxÄcnRE: PRMATA/ ASSI DoMAN

Anen¡-: ca 24 ha
Flvcsu-osNUMMER: 2C33 08
Koonoruaren: I 335, 61 68-69

STATUS: Området har landskapsbildsskydd enligt 19 S NVL och befinner sig inom riksintresse för
natur- och kulturminnesvård, samt delvis inom strandskyddsområde enligt 15 och 16 SS NVL. lnom
område värdefullt för natur- och kulturmiljön klass 3 i Miljödelegation Västra Skåne 1990, inom klass
1-område för landskapsbilden i Länsstyrelsens Naturvårdsprogram för M-län 1995.
HOT: Upphört bete och igenväxning.

OMRADESBESKRIVNING
LANDSKAPSBILD: Önsvala ängar ligger i en sänka i backlandskapet vid Mölleberga, delvis
Svedala kommun. Angarna erbjuder ett tilltalande och annorlunda inslag i jordbrukslandskapet
har stort värde för landskapsbilden, trots störande kraftledningar. I anslutning till ängarna ligger
gabacken, som tidigare har använts som avrättningsplats.
FLORA: Vegetationen utgörs av en kvävepåverkad ängsvegetation med varierande flora,
omgiven av betesmark. I de fuktigare delarna dominerar vass, på de torrare ställena finns
kamomill knylhavre, kruståtel och gu lmå ta. Man kan a VE n hitta t. ex. backtrav ft iknäva,
hu ndlunga ä ngsruta stånds och spikva llmo området. På den ansl uta nde G a lg abacken som
neras av torr friskängsvegetation (med exempelvis gullusern, puktörne, buskviol och
finns en hel del hagtornsbuskar och fruktträd.
FAUNA: Angarna har, på grund av sitt läge, stor betydelse som spridningskorridor och som
n ingskälla ti ll omgivni ngarn a Om rådet aÍ relativt ite doku m nterat men na rh eten ti il
a ngar innebär tro ligen att en stor de AV T orrebergas fågelfa una nyttjar änga rn a Arta, kricka,
spov glada och ormvrå k är någ ra exem pel Dessutom hä ckar g u lärl a bru n kärrhök,
re och buskskvätta nse ktsl ivet bedöms vara rikt, och området har äve n stor betydelse för
REKREATION: Området är okänt för många, och utnyttjas idag frarnför allt för jakt. Många
troligen söka sig till den tilltalande landskapsbilden och utsikten från backarna om området blev
tillgångligt och känt.
HOTADE ARTER
Hotkategori 2 (sârbar): Arta.
Hotkat{gori liUansynsXravande): Dikesveronika, fliknäva, spikvallmo, gulärla, brun kätrhöR, gràht
kedopping, tornfalk, sforspov, rapphöna.
Därutöver tillkommer en del hotade fâgelarter som använder omrâdet som rast och
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ATGÄRDSFöNSIRC:
o Heta området bör betas, etler alternativt slåttras, för att ängarna inte ska växa igen.
o Närsaltläckage bör minimeras genom skyddszoner runt om ängarna.
o Anlägg en enkel slåttrad strövstig, gärna i förbindelse med Torreberga, för att förbättra
möiligtreterna för allmänheten att nå ut till området. Dessutom kan en informationsskylt, och
eventuellt en parkeringsficka, placeras längs vägen.
(NVOUNDERLAGSMATERIAL: Område RsA 1 i Staffanstorps kommuns översiktsplan 1990, Länsstyrelsen i MalmÖhus län
1984,
tîrøananOe¡, område 1 (avsnitt Staffanstorps kommun) och Kl16 ilänsstyrelsens kulturminnesvårdsprogram för Skåne
àrra¿" SO-iô i Ängs- och hagmarksinventeringen (klass lV), Projekt Skånes Flon, Miliödelegation Västra Sldne 1990, Lånsstyrelsens Naturvårdsprogram fÖr Mlän 1995.
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Kuss:

2
Kn¡ren¡eR: E L R KZ B
MRRxÄcnRE: KoMMUN/PRvATA

Anet¡-: ca 43 ha
Flycs¡LoSNUMMER: ãC44'-Oí
Koono¡¡rtren: I 336-37, 61 73

STATUS: Delvis inom strandskyddsområde enligt 15 och 16 SS NVL, rekommendationsområde
klassifice rat so m "ekologiskt kän sl igt områd gn Staffanstorps kommu ns ove rsiktsplan 1 990,
desbestä mm lser gäll nd G ullåkra by större delen AV om råd et är AV ä nsr ntresse för ku Itu
nesvården Klass 3-områd e för naturvärdet L¿i nssty relsens N aturvårdsprogram för M-län 1 995.
HOT: lgenväxning på grund av upphört bete och närsaltläckage från reningsverket. Skräp- och
deponering av kommuninnevånarna. Planerad utbyggnad av väg 108 med eventuella anslutningar,

OMRADESBESKRIVNING
LANDSKAPSBILD: Gullåkra är ett tämligen stort område, som tillsammans med Vesums mosse
Gullåkra by skapar en trivsam landskapsbild i tätortsnära miljö. Området består i södra delen av
planterat busk- och rekreationslandskap, i nordöst av en igenväxande våtäng och i nordväst AV
tesmark, med inslag av åker. I området finns tre dammar, som tar emot renat vatten från det
gande reningsverket. Området korsas av en cykelbana

FLORA: Vegetationen erbjuder många olika biotoper och varierar mellan frisk- och fuktä
tion till lundvegetation och planterad buskvegetation. Oster om cykelvägen finns ett torrare
parti m ed bt stå nds ängssvi ngel tim otej och ängskavle. På västra sidan cykelvägen d
våtäng, och vegetati o nen är rel ativt ensartad. Här domi nera ätteg röe bunkesta rr åkertistel
nässlor, med inslag av besksöta, hampdån och rosendunört. Runt dammarna, som till delar täclcs
nate och andmat, växer vass och bredkaveldun, samt sump- och vattenskräppa och d
Vid betesmarkerna kan man hitta rödmalva, nattljus, skuggnäva och kamomill. En almallé
fram till Gullåkra by, som hyser en lummig parkmiljö med ett flertal olika grova träd och en del
och död ved. Här finns en del hamlade pilar, liksom bosyska, lundgröe, tråijon och vildpersilja. I
södra delen AV området ha r man framgångsri kt an lagt en slåttrad ängsmark, med röd kt int,
ge, ti m otej och vildmorot. Änga rna omges delvis av pl a nterad buskvegetation (hagtorn lönn,
s¿llg)
området runt re n ingsverket finns stora ytor med kortklippt g räs, som också borde
sl åtteräng Den stora före komsten av hundäxing, nässlor och gråbo h el a om råd et tyd er på viss
sel påverkan
FAU NA: Fau nan är relativt rik, framför
ikso m ra pphöna näkterga l, vattenrall
talt fi nns d rygt 60 olika häckfåglar på Gullåkra och Vesums mossar
M er tillfälliga gäster är vit stork, årta, skeda nd kornknarr och somma rgylling. Vi ntertid
isfria dam m e n vid re ningsverket AV .ex. smådoppi ng, salskrake och häger Så sent som
betet minskade och störningarna ökade, häckade rödspoven ( hotkategori 2) på Gullåkra.
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var även en av de sista häckningsplatserna för vit stork i Sverige (fram till 1924). Några däggdjur,
som trivs i området, är mullvad, näbbmöss, igelkott, räv, rådjur, dvärgfladdermus och stor fladdermus. Det finns även en del groddjur (bl.a. mindre vattensalamander och vanlig padda).
På 1960-talet fanns här även groplöja (hotkategori 2), men arten försvann till följd av igenväxningen
(har eftersökts 1991). Vid de anlagda ängarna söder om mossen finns det rikligt med gräshoppor,
vårtbitare och fjärilar.
REKREATION: Gullåkra lir Staffanstorps viktigaste strövområde. Området är lättillgängligt och ligger
nära tätorten. Det tilltalande öppna landskapet, cykelvägen från Lund, en intilliggande bärodling, bra
hundrastningsmöjligheter och en joggingslinga runt området bidrar till att göra området attraktivt.
Området passar utmärkt för naturstudier för skola och inlresserad allmänhet.
HOTADE ARTER
Hotkategorî 3 (sällsynta) : Sumpskräppa.
Hotkategori 4 (hänsynskrävande): Dikesveronika, rapphöna, gulärla, tornfalk , brun känhök, stor
fladdermus.

ATGÄRDSFöRSTEC:
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Utbyggnaden av väg 108 samt anslutningarna till denna bör ske på sådant avstånd från
området, att samtliga natur- och rekreationsvärden bibehålles.
Anlägg nya dammar i anslutning till reningsverket och Gullåkra. För några år sedan planerade Staffanstorps kommun att anlägga ett dammsystem vid Gullåkra mosse för att ta hand om
vattnet från reningsverket effektivare. Detta skulle på ett positivt sätt ha minimerat närsaltläckage
från reningsverket, gynnat djurlivet och förbättrat landskapsbilden. Tyvärr skrinlades planerna
med motiveringen att arkeologiska utgrävningskostnaderna skulle bli för stora. Frågan om anläggning av dammarna borde dock åter väckas, och grundligare förundersökningar komma till
stånd.

Områdesbestämmelserna för Gullåkra by bör utökas till att gälla hela området (inklusive
Vesums mosse), för att säkerställa det rättsliga skyddet.
Andelen betad mark bör öka, och betet bör under inga omständ¡gheter upphöra. Skulle
detta ändå ske, bör området slåttras hellre än att växa igen. Om nödvändigt, bör kommunen ersätta markågaren eller arrendatorn för detta.
Akern inom området bör återföras till betes- eller slåttermark, eller i andra hand skötas
ekologiskt utan handelsgödsel och bekämpningsmedel, för att minimera störning på växtoch djurliv. Om nödvändigt, bör kommunen ersätta markägaren eller arrendalorn för detta.
De maskinklippta gräsytorna bör till stora delar omföras till slåttermark, likt de anlagda
ängarna söder om Gullåkra. Detta sparar både arbetstid och resußer, samtidigt som flora och
fauna gynnas, och förbipasserande kan njuta av vackra blomsterängar.
Parken i Gullåkra by bör skötas så, att den tillåts innehålla en störe andel död ved. Tickorna bör sparas.
En informationsskylt, som upplyser besökare om områdets natur- och kulturvärden, bör
uppföras, exempelvis vid den stora dammen.
De avfallsupplag som förekommer på området bör, åtgärdas snarast.

UNDERLAGSMATERIAL:

Område RV3 istaffanstorps kommuns översiktsplan lggo, område O2C 4H 01 ilänsstyrelsens våtlll.arksinventering (klass 3), förstudie "Gutlåkra och Vesums mossar - återskapande av våtmarker
och vattenspeglar - Kvãvereduktion
tn'nonsult syd AB 1991), område 3O{2 och 3043 i lånsstyrelsens ångs- och hagmarksinventering (klass lll), ProjeK Skånes Flora,
t'osen¡ationer av Staffanstorps Fältbiologer f 97$94 (in prep),
artikel i Skånes Natur 1952 (Skånes Naturvårdsförbund), Nils Kjellén
[luntligen, Länsstyrelsens nãturvarCsprógram for M-lan'1 995.
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22. Gullåkra mosse
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lnom strandskyddsområde enligt 15 och 16 SS NVL, delvis inom detaljplanelagt område
rekommendationsområde och klassificerat som'ekologiskt känsligt område" i Staffanstorps
översiktsplan 1990, klass 3-område för naturvärdet i Länsstyrelsens Naturvårdsprogram för
1995.

Fortsatt igenväxning av öppna vattenytor, dränering, fortsatt upphörd hÉivd på betesmarken
och nordväst om mossen, utbyggnad av väg 108 med eventuella anslutningar.

OMRADESBESKRIVNING
BILD: Vesums mosse ligger i nordöstra utkanten av Staffanstorps samhälle. Områdets
karaktär bryter mot det annars enahanda jordbruks- och tätortsdominerade landskapet och
har därmed stort landskapsbildvärde. Runt mossen växer även en flera grövre träd, som har
för landskapsbilden. Dynnbäck, som är ett biflöde till Höje å, sträcker sig runt mossen. Mot
en plats för avfallsdeponering, som delvis bildar höga kullar

Mossen består till stor del av frodig och vildvuxen öppen mark. Fältskiktet domineras av tät
nässlor, starr, fackelblomster, besksöta och strandlysing. I norra delen växer ett flertal
såsom småvänderot, slåtterblomma och kärrvial. Buskskiktet består av större och
videbestånd. Stöne träd växer sparsamt inom mossen, men finns rikligt runt om (framför allt
breda diket (Dynnbäck) runt mossen återfinns den ganska ovanliga vattenväxten kupandas enda alkärr, i södra delen av området, innehåller mycket död ved med en hel
(t.ex. klibbticka, alticka, borstticka och fnöskticka), som annars är sällsynta inom kommuoch trädskiktet består av al med inslag av hassel och björk, och i fältskiktet är besksöta,
och jättegröe, och fläckvis även bunkestarr och havssäv (som är mycket sällsynt i inlandet),
arter. Strax norr om alkärret ligger en gammal vildvuxen ödetomt, med huvudsakligen
on De största floristiska värdena fin ns pa ängen väster om mossen. Ängen hyser trots
på övergödni ng ett sto rt antal betes- och kalkind ikatorer (t.ex. röd klint, darrgräs, slåtterblom, ängsvädd och krissla), och har potential att kunna bli en av kommunernas finaste beHär finns även den mycket sällsynta lökgamandem. Tidigare har det även funnits
här, men dessa har trängts undan och finns nu endast kvar i vägkanten. Betet har tyvärr
och området kommer att växa igen helt, om inga åtgarder vidtas.
Faun an är so m h e th et mycket n k. B l. a fi nns grävl lng' igelkott n ä bbm öss, rådju r, nord isk
m ind re vattensalamander E n nyl igen gjord
nsektsfa u nan ä r förvånansvärt rik, särski It
r, Ett stort a ntal vivlar (t. ex. Apion hydrola-

(t.ex. Longitarsus gracilis),jordlöpare och kortvingar (t.ex. Disopora coulsoni och
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Atheta kaiseriana) trivs vid mossen. Många är hotade och har en beg ränsad geog rafisk
Nord e uropa P ungmes, gräsh o ppsså ngare och bru n känh ö k är några fåglar som häckar vid
totalt häckar drygt 60 arter på Vesum och Gullåkra. Vintertid övervintrar ofta blå kärrhök.
Mertillfälliga gäster ärvassångare, berglärka och ängshök. Så sent som på 1950-talet bru kade

grimsfalk regelbundet jaga vid mossen, och på 1960-talen fanns här groplöja, liksom vid
mosse

REKREATION: Vesums mosse är i nuvarande skick otillgänglig och svårframkomlig. I
mossen fi nns id ag m öjl igh ete r r¡t I jogging, lerduveskytte, motocross och h und rastning Ats ärder
därför ln riktas på att med enkl a medel underlätta för fågelintresserade och skol klasser att
området, uta n att djurlivet störs.
HOTADE ARTER
Hotkategori 2 ( sàrb ara) : Apion hydrolapathi (skalb agge).
Hotkategori 3 (sällsynta): Pungmes, sumpskräppa, Aplexa hypnorum (blàssnäcka). Lesfeya
heeri (skalbagge).
Hotkategori 4 (hänsynskrävande): lgelkott, backsvala, gulärla, brun känhök , rapphöna, tornfalk,
Oxy poda rufa, Calodera rufe scens, Longitarsu s gracili s (skalbaggar).
Därutöver tillkommer en del hotade
som använder omràdet som rast och
kat.
l.r9
{ê d¿
Lw
+

tam+

lrþll

& skll

ATGÄRDSFöRSTEC:
o Utbyggnaden av väg 108 samt anslutningarna till denna bör ske på sådant avstånd
området, att samtl iga natu rvärden bibehålles.
. Områdesbestämmelser eller detaljplan bör upprättas (eventuellt genom att utöka de
liga områdesbestämmelserna för Gul!åkra by), för att säkerställa områdets rättsliga
o Betet på ängen väster och nordväst om Vesums mosse bör återupptas. Området
inte betas för hårt. Om bete inte är möjligt, bör området i andra hand slåttras, eventuellt
den lokala Naturskyddsföreningens försorg.
o Alkärret, ödeträdgården och de större träddungar, som omger mossen, bör lämnas
utveckling.
. De gräsklippta områdena söder om mossen bör istället slåttras och sås med
Detta gynnar insektsliv - framför allt fjärilar och gräshoppor - och därmed även fiåglar
dermöss. Så har skett söder om Gullåkra mosse.
o Enkla spridningskorridorer till det planerade rekreationsområdet vid Soc
bör skapas.
. De täta vassbestånden i de centrala delarna av mossen bör helt eller delvis tas bort
skapa förutsättningar för rikare flora och fauna.
o Enkla spångade stigar, ett fågeltorn samt informationsskyltar bör uppföras. Det
derlätta för skola och andra intresserade att besöka området och höja områdets status.
r Sätt upp fladdermus- och fågelhotkar.
UNDERLAGSMATERIAL: Staffanstorps kommuns översiktsplan 1990, område 02C 4H 01 i länsstyrelsens
(klass 3), förstudie'Gullåkra och Vesums mossar - återskapande av våtmarker och vattenspeglar - Kvävereduktion
AB 1991), omràde 30-02 och 30-03 i länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering (klass lll), inventeringsrapporten

för MJän 1995.

J

t/t'/

M
NA

STÁFFANSTORPS OCH
OMRADESBESKRIVNINGAR

KOMMUNER

1

¡

i

d n¡ng I
ossen.

\

ade p[.
ìullåkr¡

--\.L

/,

iù.

(R)

l

T

\.s

-J

ÂvJø\

'der

r'

-l

23. Vesums mosse

eten

I

1

I

4:3

-----a

>1

ubula

sl

I

-¡

tlk,

I

a

del ov

1:4

6:25
1/3

4,4

)-. +
,.

+

>.

I

t:
ì

I

v

(R)

I

_l-

)I

rly

l.t

l;3
R

nrng

t8

t

ln
0

e

cör

t

ds skola

ts

ft

24.8o

årds

rken
J

och

)

a

Bra

I

25. Prä

ds

f,

n

I

3:1

4r ef
ll,

/i

/l'

rr1

rken

26. Sockerbruks
ntral-

o

SKALA
l:10 000

skolan

N

Bågskytteb

e
Polis

E

Sockerb

I

æ

I

I

0

II

100

200 m

Kuss:

3
KR¡renIeR: R L E
MARKÄGARE : STAFFANSToRPS KoMMUN

AneR¡-: ca 1,5 ha
FLycg¡LoSNUMMER: 2C4É.-06

KoonorrutrER: 1337, 6172

STATUS: Detaljplanerat område.
HOT: En alltför intensiv skötsel.

OMRADESBESKRIVNING
LANDSKAPSBILD: Borggårdsparken, som är en gammal herrgårdspark, ligger i nordöstra delen av
Staffanstorps samhälle. Parken är ett viktigt inslag i tätortsmiljön och består av en större klippt
gräsyta, som omges av buskar och höga träd.
FLORA: Fältskiktet runt gräsmattan är fattigt och domineras av nejlikrot, kirskål och nässlor, med
inslag av åkermolke, kråkvicker och backvial. På våren finns även gulsippa. Buskskiktet består huvudsakligen av fläder, alm och lönn. Trädskiktet är varierat, med bok, lind, lönn och alm, planterad
platan, rubinia, valnöt m.m. I östra delen finns en delgamla fruktträd.
FAU NA: Parken ha r störst betydelse för trädg a rd sfåg la¡' och däggdjur (t. ex. no rdisk fladdermu S, m ul le lkott) Fru ktträden gyn nar fågel livet (bt .a en råkkolon D efte rsom de erbj uder
förråd. Död ved sa kn as helt pa rken, vil ket ger då liga förutsått ni ngar för ved leva nde arte r. F ler extensivt skötta kantzoner och mindre städning skulle förbättra förutsättningarna för faunan.

vad ka ni n och

I

REKREAT¡ON: Parken utnyttjas i första hand för lek, promenad och hundrastning av de kringboe
och fyller därmed en viktig funktion. Fruktträden har troligen också viss betydelse för friluftsl
Rekreationsvärdet bör behållas, samtidigt som man satsar på en mer naturlik skötsel.

H

HOTADE ARTER
otkategori 4 (hänsynskrävande) : lgelkott.

ATGÄRDSFÖRSTRC:

r En mindre damm kan anläggas i området, för att öka trevnaden och skapa förutsättni
för ett rikare djurliv.
. Naturvård och parkskötsel bör kombineras genom att spara kantzoner vid
och lämna kvar död ved där så är möjligt.
o Fågel- och fladdermusholkar bör sättas upp.

UNDERLAGSMATERIAL: Projekt Skânes Flora, Lars lGrlsson, parKörvaltningen i Staffanstorps kommun (muntligen).
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Kuss: 3
KRITeRIeR: R E L
MnRxÄcnne : STRTTANSTORPS KOMMUN

AReRU: ca ha
F¡-vcs¡r-oSNUMMER: zCU 06
KooRor,¡RreR: I 337, 617 1 -72

STATUS : Detaljplanerat område.

HOT: En alltför intensiv skötsel, samt dålig föryngring hos boken

OMRADESBESKRIVNING
LANDSKAPSBILD: Prästgårdsängen är ett mindre parkområde, som ligger i centrala Staffanstorp.
Parken har stor betydelse som ett lugnt och lummigt inslag i stadsmiljön. Parken har även en del
buskar och högre träd, som är av värde för stadsbilden.
AV

)pt

3d

u-

td

il¡t-

x-

e,
)t.

FLORA: Vegetationen i parken är rik och delvis vildvuxen. Fältskiktet består av typisk lundvegetation, t.ex. lundgröe, kransrams, skogsstarr, harkål samt krollilja. Buskskiktet består till stor del av alm
och fläder, med inslag av hassel, lönn, oxel, hagtorn och skogstry. Trädskiktet domineras av bok,
men även ek, lönn, lind och alm förekommer. På träden växer en del tickor. I västra delen finns en
klippt gräsyta med fruktträd.
FAUNA: Parken har störst betydelse för trädgårdsfåglar och däggdjur (t.ex. nordisk fladdermus, mullvad, kanin och igelkott). Fruktträden gynnar fågellivet, eftersom de erbjuder ett matförråd. Den relativt ostädade miljön är positiv för bl.a. insektslivet. Avsaknaden av vatten uppvägs delvis av närheten
till Borggårdsbäcken.
REKREATION: Parken utnyttjas i första hand för lek, promenad och hundrastning av de omkringboende, och fyller därmed en viktig funktion. Fruktträden har troligen också viss betydelse för friluftslivet.

HOTADE ARTER
Hotkategori 4 (hänsynskrävande) : Kransrams, ibelkoft .

ArcÄnosröRslRc:
ar
rg

.
¡
¡
¡

En mindre slåttrad äng med klippta genomfarter och uppehållsytor kan anläggas vid fruktträden. Detta sparar pengar och gynnar flora, insekter och fågel.
I andra hand bör naturvård och parkskötsel kombineras genom att kantzoner sparas vid
gräsklippning.
Död ved bör lämnas, där så är möjligt.
Fågel- och fladdermusholkar bör sålttas upp.

UNDERLAGSMATERIAL: Lars Karlsson, parKörvaltningen iStaffanstorps kommun.

Igelkott
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OMRÅDESBESKRIVNINGAR

K¡-nss: 2
KRren¡en: E R ZLB
MnnxÄcnRE: PRVATA

Ane¡l: ca 4,5 ha
F¡-vcerLosNUMMER: 2C44 06
X 1337, Y 6171

KRRTxooRDTNATER:

STATUS: Detaljplanerat område
HOT: En alltför intensiv skötsel.

OMRADESBESKRIVNING

LANDSKAPSBILD: Parken ligger i utkanten av Staffanstorps samhälle och är ett viktigt inslag
stadsbilden, bl.a. på grund av de höga träden. Parken omfattas av en klippt gräsyta, som omges av
en lummig och varierad busk- och trädvegetation. I anslutning till parken ligger tre inhägnade dam.
mar. I området nordost om Sockerbruket planeras ett nytt rekreationsområde i anslutning till parken.
FLORA: Fältskiktet är frodigt och utgörs av lundvegetation med lundgröe, lundelm, nejlikrot,
harkå|, skuggnäva och ramslök. Buskskiktet är rikt, framför allt på alm, lönn och hassel
består av bok, lönn, lind, alm och hästkastanj. Träden i parken har en bra åldersfördelning,
boken som har dålig återväf. En del utländska buskar och träd förekommer också. Under våren
parken mycket vacker, då marken täcks av stora mängder svalÖrt, vintergäck, pärlhyacint,
och liljekonvalj. Tidigare växte den hotade flikiga sköldlaven i parken. Laven kan tyvärr inte
nas idag, vilket tyder på påverkan av luftföroreningar.
FAUNA: Parken har ett rikt djurliv, jämfört med många andra parkmiljöer. Det finns gott om
kanin, fälthare, fladdermöss (bl.a. stor fladdermus, nordisk fladdermus och dvärgfladdermus)
fåglar (t.ex. kattuggla, större hackspett, trädkrypare och nötväcka). Exempel på mer sällsynta
är forsärla, bändelkorsnäbb och trädlärka. Parken innehar en av Sveriges största råkkolonier. I
en av dammarna finns den hotade större vattensalamandern, och här häckar även sothöna,
och gräsand. lnsektslivet och fågellivet skulle gynnas, om en del död ved lämnades kvar.
REKREATION: Parken är en av Staffanstorps största, och är mycket viktig ur rekreationssyn
Den används för lek, utflykter, hundrastning och promenader.
HOTADE ARTER
Hotkategori 4 (hänsynskrävande): Ftikig skötdtav (trotigen utgàngen), fliknäva, tornfalk, stor fladder'
mus, igelkott, stöne vattensalamander.

ArcÄnosröRsuRc:

o
a
a
a

Fortsatt extensiv skötsel. Spara en större andel orörda kantzoner längs buskar och träd,
lämna kvar död ved. Delar av parken bör dock klippas och skötas ur rekreationssynpunkt.
An lägg en iten s låtte rä ng bredvid den klippta gräsytan gärna med väl klip pta
skulle gynna insekter och fåglar och är ett smid igt sätt att ko mbi nera rekreation med
öka tr¡vseln genom att ta bo rt stängslet runt dam marna. (Det förutsätte r att detta är möj ligt
säkerhetssynpunkt.)

Det planerade rekreationområdet intill bör utformas Så, att växt- och dju rl IV gyn nas

elbeg repp är öppna vattenytor, varierande biotoper in hems ka växtarter oc h extensiv sköt
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.

sel på valda delar av området. Spridningskorridorer till framför allt det närliggande Vesums mosse
(område 23) bör anläggas i samband med utformningen.
Fågel- och fladdermusholkar bör sättas upp.

UNDERLAGSMATERIAL: Detal¡plan för planerat rekreationsområde, projekt Skânes Flora, artikel i tidskrifren Anser (Nr 4/89),
projektet för Hotade lavar i södra Sverige (Lunds Universitet), observationer av Staffanstorps Fältbiologer 1975-94 (in prep).
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Kt¡ss: I

AneRl: ca 275 ha

KRITeRIeRiZEB K L R
MINXÄcnnE: PRMATA/ M¡utIö KoMMUN

FLycg¡IoSNUMMER: 2C33 0B
KoonorruRren: I 337{0, 61 68-69

STATUS: Civilrättsligt avtal har upprättats mellan markägare, länsstyrelse och Staffanstorps kommun, som innebär att markägaren erhåller ersättning i utbyte mot att delar av området hävdas. Avtalet upphör i december 1995. Därutöver år området delvis inom naturvårdsområde entigt 19 S NVL
(landskapsbildsskydd), strandskyddsområde 100 m på ömse sidor om Torrebergabäcken eniigt tS
och 16 SS NVL, inom område av riksintresse för naturvården samt delvis inom iiksintresse föi kulturvården, klassificerat som ekologiskt känsligt område i Staffanstorps kommuns översiktsplan 1990
(samt även i Svedala kommun), klass C-område i naturvårdsplan 19E8 för Svedala kommun. Områdesbestämmelser är under utarbetande för Torreberga gård med park. Värdefull för natur- och kulturmiljön klass 2b i Miljödelegation Västra Skåne 1990, klass 1-område för både landskapsbilden och
naturvärdet i Länsstyrelsens Naturvårdsplan för M-län 1995.

HOT: lgenväxning, gödselpåverkan, upphört bete, för stort fiskbestånd i den stora dammen samt
eventuell vattenståndsförändring vid stora dammen som en följd av Sockerbolagets nedläggning.

OMRADESBESKRIVNING
LANDSKAPSBILD: Torreberga ängar ligger inom det riksintressanta backlandskapet som börjar
södra delarna av Staffanstorps kommun och sträcker sig in i Svedala kommun. Det mosai
och variationsrika landskapet har stora geologiska och estetiska värden, men är endast delvis fö
nat med la ndska psbi ldsskydd

o m råd et

del as AV Torrebergabäcke n/Sege a (område 1 4) som
VATAV en större fi n ns också
området ti kso m

utgör gräns mellan kommunerna. Sex da m mar
skogs- och videodling samt skjutbanor.

FLO RA: Vegetati o nen vanerar mel lan hävdad torrän gsvegetati on (en mycket säl lsynt bi otop
regio nen) fris käng fu ktäng, betesmarker, slåtte rmarker, åker, parkvegetation

planteringar, flera mindre och större dammar, energiskogsodlingar och videsnår. Detta
även upphov till ett stort antal kantzoner med höga ekologiska värden. Några av de i
växtarterna är hedblomster, sumpskräppa, paddfot, färgreseda, hamnsenap, kattfot och välsk
sing. Aven krissla, sötvedel, kåltistel och bockrot finns iómrådet. Tråidskikt saknas nästan helt,
om enstaka träd samt inom de intilliggande parkern a (fegelbruksparken och Vinningeparken)
litet område i norra delen har
rats med ek och ran.

NATUR
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FAUNA: Angarnas största naturvärde ligger i det rika fågellivet. Minst 67 fågelarter häckar regelbundet i området, däribland årta, gråhakedopping, lärkfalk, glada, brun känhök och storspov. På våren
och hösten rastar tusentals gäss och vadare. Området är en av Sveriges bästa övervintringslokaler
för glada. Pilgrimsfalk och havs- och kungsörn ses regelbundet. Afligen ses också en mängd rariteter. Bl.a. har svart och vit stork, mindre skrikörn, vitvingad tärna, aftonfalk och svarthalsad dopping
observerats. Skånes enda fynd av rallhäger gjordes på Torreberg a 1g87 .
Sammanlagt har mer än 21O fågelarter observerats vid Torreberga. Ängarna är även mycket
insektsrika. Vassfly, vassrörsfly, tvillingfläckat rörfly och jordgrått ängsfly är några av de sällsynta
fjärifar som kan påträffas intill dammarna. Fynd av bladbaggen Galeruca taticottis och spetsvivlarna
Apion interjectum och A. puöescens indikerar att området (framför allt Obacken) hyser en
skalbaggsfauna med begränsad nordeuropeisk utbredning. Även den ståtliga myskbocken trivs i
området. Torreberga är dessutom kommunernas viktigaste lokal för reptiler (snok) och groddjur
(vanlig padda, åkergroda, ätlig groda och vanlig groda). En mängd däggdjur kan knytas till ängarña,
exempelvis räv, grävling, rådjur, kronhjort samt minst 5 arter fladdermöss.
REKREATION: Torreberga ängar är förvånansvärt lite besökt, med tanke på dess lättillgänglighet
och höga naturvärden. Området utnyttjas idag framför allt av fågelintresserade, ryttare och jägare.
Rekreationsvärdet är dock potentiellt sett mycket högt, och om skyltar, fågeltorn, stigar och parkering
uppfördes, skulle Torreberga bli ett populärt utflyktsmål för ett stort antal människor.
Rekreationsanspråken får dock inte tillåtas bli så stora att djurlivet eller andra intressen störs.
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HOTADE ARTER
Hotkategori 2 (sârbara): Arta.
Hotkategori 3 (sällsynta): Sumpskräppa, pungmes, Apion puDescens (skalbagge).
Hotkategori 1(hänsynskävande): Hedblomster, dikesveronika, spilcvallmo, sminkrot, paddfot, brun
kärrt1ök, gulärla, glada, sforspov, tomfalk, grâhakedopping, backsvala, mindre strandpipare,
skogsduva, rapphöna, igelkott, stor fladdermug snok, ätlig groda, Apion interjectum (skalbagge).
Därutöver tillkommer ett flertal hotade fàgelarter sorl? använder omrâdet Sorn rasf och
övervintringslokal.

ArcÄnosröRsuec:

o

o
o
o
o
o
o

Avtalet mellan markägaren, länsstyrelsen och Staffanstorps kommun bör förlängas, för att
trygga fortsatt hävd.
Betet bör bibehållas och utökas, för att naturvärdena skall bibehållas.
lnformationen om Torreberga bör öka genom information till kommunens innevånare och
genom att sätta upp vägskyltar och informationstavlor (t.ex. med hjåilp av Naturskyddsföreningen).
Tillgängligheten och rekreationsvärdet hos området kan öka genom uppförande av fågeltorn och stigar med övergångar över stängslen och broar över Torrebergabäcken. Besöken bör dock styras, via tidsbegränsat och permanent beträdnadsförbud för delar av ängama,
så att fågellivet (framför allt under häckningsperioderna) inte störs.

Den stora dammen bör tömmas på fisk, för att förbättra möjligheten för de hotade fåglarna
årta och gråhakedopp¡ng att häcka.
Sätt upp fågel- och fladdermusholkar, samt sätt ut andholkar.
Eventuellt återskapande av översilningsängen. Stora delar av området har tidigare tjänat som
översilningsmarker (se kapitel 2 och 5) och är idag ett av Skånes sista områden som har de förutsättningar, som krävs för att återuppta gamla tiders översilning genom att dämma Torrebergabålcken.

UNDERLAGSMATERIAL: Område RV 10, RV12 och RSA 'l i Staffanstorps kommuns översiktsplan 1990, område 98 i Naturvårdsplan Skàne 1975, område 02C 3H 01 i länss$relsens våtmarksinventering (klass 2), område 30-22 i länsstyrelsens ängs- och
hagmarksinventering (klass lll), dokumentation av Staffanstorps Fältbiologer och NaturskyddsfÖreningen i Staffanstorp, material från
Lunds Universitet (miljörätt),'Skyddsvärd natur iSvedala kommun" (Blomberg'1988), inventeringsrapporten "Om faunan av ryggradslösa djur i Vesums mosse samt några andra områden inom Burlövs och Staffanstorps kommune/ (Sörensson 1994), Projekt
Skånes Flora, Miljödelegation Västra Skåne 1990, Naturvårdsprogram fðr Mlän 1995.

AReR¡-: ca 1,5 ha
F¡-ycerLosNUMMER: 2C33 09
KooRorn¡nrER: 1339, 61 69-70

K¡-nss: 3

KnrerueR:EKRL
MnnxÄcnRE: PRMATA

STATUS: Generellt biotopskydd enligt 21 S NVL, strandskyddsområde enligt 15 och 16 $$ NVL, rekommendationsområde i Staffanstorps kommuns översiktsplan 1990, områdesbestämmelser gäller
för bebyggelsen.
HOT: En alltför intensiv skötsel i och runt dammen.
NATU RVARDSPTAN FOR STAFFANSTORPS OC H BU RLOVS KOM M

OMRADESBESKRIVNINGAR

U N ER 1
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OMRADESBESKRIVNING
LANDSKAPSBILD: Peppartän består av en störe, välstädad damm som omges av ett flertal
hustomter. Dessa sträcker sig ända ner till vattnet. Runt dammen växer en del buskar och träd. Tillsammans med en närliggande hästhage, medverler trädbestånden till att skapa en tilltalande landskapsbild.

FLORA: Dammen kantas av kaveldun och rosendunört samt mindre bestånd av vide, gran, björk och
al. Även ek och bok finns i området. Bortsett från förekomsten av murreva, mörk igelknopp, sump.
skräppa, vit näckros, kärrbräsma och gulsippa, är floran vid dammen gles och trivial.

FAUNA: Området har ett visst värde som fågellokal, vilket indikeras av förekomsten av rörhöna,
sothöna, gräsand och backsvala. Aven en del trädgårdsarter finns i området, exempelvis ringduva,
ärtsångare, grönfink och björktrast. För att förbättra förutsättningarna för fågel krävs mer vattenvegetation, som kan erbjuda föda och skydd. Dammen och området kring den är av begränsad betydelse
för groddjur, fältvilt och insekter, men hyser en del fladdermöss.
REKREATION: Området har rekreationsvärde för de omkringboende. Fisk har inptanterats.
HOTADE ARTER

Hotkategori 3 (sällsynta) : Sumpskräppa.

ArcÄnosrönsrec:

¡
o
o

Låt delar av kantzonen utvecklas fritt, så att ny vegetation tillåts växa upp. Denna kan erbjuda skydd och föda för en del arter.

Undvik överdriven rensning av dammen.
Sätt upp fladdermus- och fågelholkar.

UNÍ)ËRLAGSMATERIAL: Område RV 9 i Staffanstorps kommuns översiKsplan 1990, Projekt Skånes Flora.

Kuss:
Knren¡en=

AReRI: ca

3

EZK

MnnXJiCnRE: PRVATA

t ha

zCU 07
X 1340, Y 6170

F¡-Yce¡¡-osNuMMER:
KRnTxooRDTNATER:

STATUS: Generellt biotopskydd enligt 21 S NVL, strandskyddsområde enligt 15 och 16 S$ NVL, re'
kommendationsom råde i Staffanstorps kom muns översiktsplan 1 990.
HOT: Overgödning, igenväxning och att den öppna vattenytan slutligen fösvinner.

OMRADESBESKRIVNING
LANDSKAPSBILD: Kyrkheddinge mosse består av en större damm som kantas av vildvuxen busþ
vegetation och en antal träd, omgivna av åker. Områden av detta slag har betydelse för landskap9
bilden, då de skapar ett mer varierat landskap som bryter med jordbnrkslandskapet.

OMRADESBESKRIVNINGAR

FLORA: Dammen omges av en högvuxen vassvegetation, med inslag av täta busksnår av framför
allt vide samt några granar. Floran är huvudsakligen trivial. Rosendunört, strandklo, liten och ullig
kardborre, besksöta, brunskära, pestskråp och hampdån är vanliga arter. I dammen finns bl.a. gul
näckros och den sällsynta vårtsärven.

FAUNA: Områdets största faunistiska värden ligger i att det tjänar som uppehållsplats och födosökskälla för vilt, groddjur och fågel. Kricka, gräsand, sothöna,. brun kärrhök, ormvråk, glada och sparvhök åir några exempel på arter som kan ses vid dammen. Aven gråhakedopping brukar trivas i dammar av denna typ. Groddjur och fältvilt använder också området, och det finns gott om insekter.
REKREATION: Området ligger på privat mark och kan ha betydelse som fiskevatten för de
omkringboende.
HOTADE ARTER
Hotkategori 3 (sällsynta) : Vårtsärv.
Hotkategori 4 (hänsynskrävande) : Brun kärrhök.

ArcÄnosröRstRc:

.

En obrukad etler obesprutad skyddszon kan anläggas runt området (t.ex. inom ramen för
EU:s trädesareal eller miljöprogram). Detta skulle förbättra förutsättningarna för flora och fauna
och minska närsaltläckaget från jordbruksmarken.

UNDERLAGSMATERIAL: Område RV 7 i Staffanstorps kommuns översiktsplan 1990.

Kuss:

AReRt: ca 1,5 ha

2

F¡-ycg¡LoSNUMMER: 2C33 10
Koonpr¡rRren: 1341 42, 6169

KRIren¡EN:ZELB
MINXÄONRE: PRVATA

STATUS: Strandskyddsområde enligt 15 och 16 SS NVL samt klassificeras som "ekologiskt känsligt
område" och rekommendationsområde i Staffanstorps kommuns översiktsplan 1990.
HOT: lgenväxning och att den öppna vattenytan försvinner.

OMRADESBESKRIVNING
LANDSKAPSBILD: Kornheddinge mosse består av en större, nyligen restaurerad damm, som omges av åker. Dammen har ett visst landskapsbildsvärde, eftersom den utgör ett avbrott i det ensartade jordbrukslandskapet. Området ligger avskilt, och störs inte av vägtrafik.
FLORA: Mossen innehåller en del flytbladsväxter, bl.a. gul näckros, och kantas av vass och rosendunört. Även den relativt ovanliga smalkaveldunen finns i rikliga mängder. Runt dammen växer bl.a.
NATURVARDSPLAN FOR STAFFANSTORPS OCH BURLOVS KOMMUNER 1995
OMRADESBESKR/YNINGAR

blomvass, svalting, frossört och svärdslilja. Till de sällsynta väfema hör valtenstånds, tävstarr,
slokstan och grodmöja. Vid två närliggande dammar återfinns sjöranunkel samt dikesveronika och
sminkrot.
FAUNA: Dammen är framför allt viktig som fågellokal. Gråhakedopping, grågås, sothöna, gräsand
och brun kärhök häckar i området. Även häger, tomfalk och enkelbeckasin utnyttjar Oammãn. Oeì
finns vanlig padda, åkergroda, vanlig groda samt ätlig groda. Fälthare och rådjur anvtlnder också
mossen. Området är rikt på trollsländor och fjärilar. Fisk har inplanterats.
REKREAT¡ON: Dammen kan utnyttjas för jakt, fiske och fågelskådning.
HOTADE ARTER

Hotkategorl4 (hänsynskrävande): Grâhakedopping, brun känhök, häger, ätlig groda.
I tvâ mindre närliggande dammar (Kornheddinge 8:6 samt Akänsdammen) frnns även dihesveronika
och sminkrot (bäda hotkategori 4).

ArcÄnosrönsrlc:

o

.

En obrukad eller obesprutad skyddszon kan anläggas runt området (t.ex. inom ramen för
EU:s trädesareal eller miljöprogram). Delta skulle förbättra förutsättningarna för flora och fauna
nska närsaltläckaget från jord bru ksmarken.
Buskar och träd bör planteras runt dammen. Detta skulle öka värdet för vilt och fågel samt för
landskapsbilden avsevärt. Om markägaren är intresserad av detta, bör kommunala medel kunna

och

m

i

ställas till förfogande.
UNDERLAGSMATERIAL: Område RV

I

i Staffanstorps kommuns översiktsplan 1990.
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Kuss:

Anenr: Ga 6 ha

2

KRTeRIeR:ZELKR
MnnxÄann¡: Srmeru (nesenvnr)

F¡-Yca¡LoSNUMMER: 2C44 07
Koonor,¡nren: I 341 42, 6172

STATUS: Naturreservat enligt 7 S NVL, strandskyddsområde enligt 15 och 16 SS NVL, strandskyddsområde enligt 15 och 16 $S NVL, klassificeras som "ekologiskt känsligt område" och rekommendationsområde i Staffanstorps kommuns översiktsplan 1990. Område värdefullt för natur- och kulturmiljön klass 2b i Miljödelegation Västra Skåne 1990, klass 3-område för naturvärdet i länsstyrelsens
Naturvårdsprogram för M-län 1995.
HOT: För svagt betestryck, uppodling samt igenväxning i och runt sjön

OMRADESBESKRIVNING
LANDSKAPSBILD: Vallby mosse utgörs av en mindre slättsjö som har bildats av en dödisgrop, vilken senare blivit utgrävd och vattenfylld. Mossen omges av betes- och slåttermark, och är ett värdefullt inslag i landskapsbilden.
FLORA: Floran är trivial, men artrik och domineras av säv, kaveldun, vass och bunkestarr, som successivt övergår till mer gräsdominerad vegetation. Fackelblomster, strandlysing, kabbleka, klibÞ
korsört och cikoria är andra vanliga arter. I södra delen växte tidigare ängsnycklar, som tyvärr har
försvunnit idag, förmodligen p.g.a. uteblivet bete. Enstaka björkar och almar, samt några före detta
hamlade pilar finns också i området.
FAUNA: Vallby mosse är mycket värdefullt för fågellivet, framför allt p.g.a. att den hyser regionens
enda större skrattmåskoloni med ca 350 häckande par. Dessutom häckar gråhakedoppingen årligen,
liksom knölsvan, vigg, rörhöna, sothöna, brunand, tofsvipa, rörsångare och sävsångare. Även häger,
grågås och brun kärrhök vislas regelbundet i området. Fjällpipare, brunglada och svarthalsad dopping
ñar också setts och Sveriges första fynd av svarthuvad mås hälsades med bössan här 1950. Området har även betydelse för en del groddjur, insekter och fältvilt.
REKREAT¡ON: Sjön besöks främst av fågelintresserade. Rekreationsvärdet försämras avsevärt av
svårigheten att ta sig runt sjön, att området är dåligt skyltat och av bullret från väg 11.
HOTADE ARTER
Hotkategori 4 (hänsynskrävande): Gràhakedopping, smâdopping, häger, brun känhök.

AreÄnosröRslRc:

. Ateruppta betet för att motverka igenväxning och skapa förutsättningar för en återetabl¿'
ring av ängsnycklarna med flera betesgynnade växter.
¡ Förbättra framkomligheten genom att anlägga beträdor och stigar runt området. Dessa böl
anläggas så, att skrattmåskolonin inte störs.
o Förbättra skyltningen av reservatet.

NA

STAFFANSTORPS OCH
OMRADESBESKRIVNINGAR

VS KOMMUNER 1995

UNDERLAGSMATERIAL: Område RV 4 i Staffanstorps kommuns översiktsplan 199), område 1fi) i Naturvârdsplan Skâne 1975,
omrâde 3G5 i lånss$relsèns äng- och hagmarksinventering (klass lV), länsstyrelsens beslut om förordnande som naturreservat,
observationer av Staffanstorps Fåltbiologer 1975-94 (in prep), dispositions- och skötselplan för Vallby mosse, Miljtldelegation Västra
Skåne 1990, länss$relsens Naturvårdsprogram för Mlän '1995.

K¡-rss: 2
KR¡TenIeRiEZLK
MnnxÄenRE: PRvATA

ARrru: ca 4,5 ha
FlYc sn-osN UMM ER : 2C44-07
KooRoll,¡RrER. 1 342, 617 1 -T 2

STATUS: Strandskyddsområde enligt 15 och 16 SS NVL samt klassificeras som "ekologiskt känsligt
område" och rekommendationsområde i Staffanstorps kommuns översiktsplan 1990.
HOT: Upphörd betesdrift och slåtter samt fortsatt igenväxning, som leder till att den öppna vattenytan
försvinner.

OMRADESBESKRIVNING
LANDSKAPSBILD: Dynge mosse består av två mindre dammar med öppna vattenspeglar, omgivna
av ett igenvuxet kärr. Den ena dammen är nästan helt igenväxt. Mossen, som omges av slåttrad
betesmark och delvis kantas av videbuskar och några björkar, är ett viktigt inslag i landskapsbilden.
Området ligger avsides och störs ej av vägbuller.
FLORA: Området domineras av kvävegynnade arter och visar tydliga spår av igenväxning. Floran är
trivial men artrik, med vass, säv, kaveldun, hampflockel och vattenmärke som dominerande arter.
Fackelblomster, älggräs, knölsyska och rosendunört är andra vanliga inslag. Busk- och trädskiktet är
sparsamt och består av videbuskage och björk. Några tidigare hamlade pilar finns också i området.
FAUNA: Områdets faunistiska värden ligger i att det tjänar som uppehållsplats och födosökskälla för
fågel och vilt. Rörhöna, sothöna, gräsand, kärr- rör- och sävsångare samt gräshoppssångare häckar
vid mossen, liksom ibland gråhakedopping och smådopping. Aven häger, skogsduva och brun
kärrhök vistas regelbundet i området. Dessutom har en hel del ovanliga arter såsom vit stork,
svarttärna och dvärgmås observerats vid mossen. Området har betydelse för ett antal groddjur och
fältvilt, och hyser eventuellt en del intressanta insekter.

REKREATION: Mossen har ett potentiellt värde för fågelskådning och utgör ett rofyllt och trevligt
område med en vacker landskapsbild.
HOTADE ARTER
(hänsynskrävande): Spi4vallmo, rapphöna, grähakedopping, smàdopping, häger,
skogsduva, brun kärrhök och gulärla.

Hotkategori

4

ArcÄRosrönstRc:

o
.

Betet och slåttern bör bibehållas och om möjligt utökas, för att hålla tillbaka igenväxning'
en och förbättra tillgängligheten runt mossen.
En obrukad eller obesprutad skyddszon kan anläggas runt området (t.ex. inom ramen för
EU:s trädesareal eller miljöprogram). Detta skulle förbättra förutsättningarna för flora och fauna
och minska närsaltläckaget från jordbruksmarken.
NATURVARDSPLÁN FOR STAFFANSTORPS OCH BURLOVS KOMMUNER 1995
OMRADESBESKRIVNINGAR

UNI)ËRLAGSMATERIAL: Omrâde RV 5 i Staffanstorps kommuns översiklsplan 1990, obseruationer av Staffanstorps Fåltbiologer
197$94 (in prep).

Kuss: 1
KRTenIeR:LKEBR
MNNXIIcIRE: PRMATA / ASSI DoMIiN

AReru: ca 55 ha
F¡-ycell-oSNUMMER: 2C33 10-11
Koono¡n¡nreaz 1 34245, 6 I 68-70

STATUS:Strandskyddsområde 100 m på båda sidor om Höje å enligt 15 och 16 SS NVL, befinner sig
inom område av riksintresse för kulturminnesvården, klassificeras som 'ekologiskt känsligt område;
och föreslås skyddas som naturvårdsområde enligt 19 S NVL ibåde Staffanstorps kommuns översiktsplan 1990 och Naturvårdsplan för Skåne 1975. Områdesbestämmelser är under utarbetande för
en del av byggnaderna inom området. Klass 1-område för landskapsbilden i Länsstyrelsens Naturvårdsprogram för M-län 1995.
HOT: Upphört bete, igenväxning, samt att Höje å-projektet inte slutförs.

OMRADESBESKRIVNING
LANDSKAPSBILD: Albertaravinen utgörs av en flack dalgång runt den meandrande Höje å, och
består till stor del av betes- och slåttermark. Den särpräglade landskapsbilden, de bildsköna betesmarkerna och ett välutvecklat trädskikt längs större delen av ravinen bidrar sammantaget till områdets mycket stora betydelse för landskapsbilden.
FLORA: Vegetationen är artrik och varierar mellan lundvegetation (med t.ex. blekbalsamin och
lundgröe), klibbalskog (med älggräs, strandlysing och besksöta) och betesmarksvegetation (bl.a.
kruståtel och brudbröd), som dock är gödselpåverkad. Samtliga dessa vegetationstyper finns sparsamt i kommunerna i övrigt. Andra intressanta arter i området är t.ex. sminkrot, fliknäva, skuggnäva,
dikesveronika, fårtunga och kåltistel. I ån förekommer flera vattenväxter såsom gul näckros, vattenmöja, andmat och nate. Där växer också stor igelknopp i riklig mängd. Buskskiktet utgörs till stor del
av hagtorn och videbuskar, med inslag av hägg, fläder och al. Trädskiktet är bitvis välutvecklat, vilket
är ovanligt längs kommunernas åar, och består mest av vide och al samt en del alm och avenbok.
FAUNA: lnsektslivet är rikt. Båda Sveriges arter av jungfrusländor finns i riklig mängd och även and'
ra trollsländor, liksom gräshoppor och fjärilar, är vanliga. Det finns även bra förutsättningar för skal'
baggar, eftersom området hyser en del död ved och äldre grova träd. I området finns även ett stoft
antal fågelarter, bt.a. gulärla, ormvråk, drillsnäppa, svartvlt flugsnappare, rödbena och näktergal.
Albertaravinen är även en bra fladdermuslokal och det finns gynñsamma förutsättningar för att viltet
ska trivas.
REKREATION: En vandring längs Albertaravinen är en skönhetsupplevelse. Den försvåras idag av
ett flertal stängsel, vilket skulle kunna åtgärdas genom att övergångar byggs.
NA

STAFFAA/STORPS OCH
OM

RAD ES BESKR/YAI/NGAR

VS KOMMUNER 1995

HOTADE ARTER
Hotkategori 2 (sàrbara): Smâtöre[ vit kattost.
Hotkategori 4 (hänsynskrävande): Fliknäva, sminkrot, dikesveronika, gulärla, skogsduva, brun
känhök och rapphöna.

ArcÄnosröRstec:

o

o
o

Albertaravinen bör bevaras som naturvårdsområde (f g S NVL). Detta förordas i Staffanstorps
kommuns översiktsplan 1990 och iNaturvårdsplan förSkåne 1975. Området utgören av kommunernas sista större sammanhängande betesmarker, och har stora värden för landskapsbild, kulturhistoria och natur, samt stora potentiella rekreationsvärden. Ett alternativ till skydd enligt naturvårdslagen är att kommunen upprättar områdesbestämmelser och skriver avtal med markägarna
om fortsatt bete och annan hävd och ökad tillgänglighet för allmänheten.
Fortsatt satsning på Höje å landskapsvårdsplan.

Undertätta för friluftslivet genom att anlägga gång- och eventuellt cykelstråk, övergångar
över stängslen och ån (t.ex. vid Svinarp) samt uppföra informationsskyltar.

UNDERLAGSMATERIAL: Område RV 1 och RsA 2 ¡ Staffanstorps kommuns översiktsplan '1990, område '101 i Naturvårdsplan för
Skâne '1975, område 2 (avsnittet om Staffanstorps kommun) och K93 i länsstyrelsens kulturminnesvårdsprogram fÖr Skåne 1984,
Höje å Landskapsvårdsplan (Ekologgruppen 1990), Område 30-8 t.o.m.30-13 i länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering
(klass lV), observationer av Staffanstorps Fältbiologer 1975-94 (in prep), projekt Skånes Flora, Länsstyrelsens Naturvårdsprogram
för Mlän 1995.
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STATUS: Strandskyddsområde enligt 15 och 16 SS NVL, klassificeras som "ekologiskt känsligt
område" samt befinner sig inom område av riksintresse för kulturminnesvården.
HOT: Fortsatt igenväxning, upphört bete.

OMRADESBESKR¡VNING
LANDSKAPSBILD: Alberta mosse ligger i en sänka i närheten av Albertaravinen (område 33) och
saknar trädskikt, bortsett från en närliggande allé. Området har i nuläget relativt lågt landskapsbildsvärde.
FLORA: Områdets flora är huvudsakligen trivial, med många kvävegynnade arter. Själva mossen
domineras av vass med inslag av låga videbuskar och enstaka fackelblomster, omgivna av ett brett
bälte med vasstarr. Mossen övergår successivt till friskäng, med bl.a. gulvial, rödsvingel och timotej.
En mindre betesmark finns öster om mossen. Den näraliggande trädallén är bevuxen med för kommunerna ovanligt mycket lavar och mossor. En mer detaljerad inventering av området är under utarbetande.

FAUNA: lnnan mossen växte igen, häckade bl.a. gråhakedopping i dammen. ldag är faunan i området relativt fattig. Eftersom mossen har mycket liten öppen vattenspegel, finns begränsade förutsättningar för ett rikt fågelliv.
REKREATION: Välskötta stigar i området runt mossen tyder på att mossen används för rekreation.
Förr har man kunnat fiska i dammen, men sen igenväxningen tog över är det inte längre möjligt.
Restaureri ngen kan in nebära förbättrade möjligheter till rekreation.
HOTADE ARTER

Hotkategori 4 (hänsynskrävande): Brun kärrhök, häger.

ArcÄnosröRstec:

.

o

Slutför restaureringen av Alberta mosse. Det finns mycket goda förutsättningar för en lyckad
fullständig restaurering, vilket skulle vara mycket positivt för både friluftslivet och den biologiska
mångfalden. Mossen kan då även fungera som kvävefälla. Om nödvändigt, bör kommunala medel kunna ställas till förfogande för att slutföra projektet.

Behåll och utöka betet runt mossen.

UNDERLAGSMATERIAL: Område RV 6 i Staffanstorps kommuns översiktsplan 1990, Höje å landskapsvårdsplan, "lnformation om
Höje å-projektet" (Ekologgruppen 1990 resp 1993), Projekt Skånes Flora, Balint Wagner och Mats A B¡örnsson muntligen (Lunds
Universitet resp föreningen "Alberta mosses väl och ve"), observationer av Staffanstorps Fåltbiologer 1975-94 (in prep).
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Kr¡ss: 3
KR¡TeRIeR: E L
MnnxÄcnne: PRrvRrR

Anett: ca 2 ha
F¡-vcs¡loSNUMMER: 2C33 1 I
Koonorr¡nren: I 34545, 61 68

STATUS: Generellt biotopskydd enligt 21 S NVL.
HOT: En mer inlensiv skötsel i och runt dammen

OMRADESBESKRIVNING
LANDSKAPSBILD: Området vid Nya Esarp består av en större damm med omgivande trädvegetation. Norr om dammen, i anslutning till boningshuset, finns en välskött trädgård. Dammen omges till
stora delar av ett parkliknande, vildvuxet område med höga träd och har betydelse för landskapsbilden.

FLORA: Dammen kantas av kaveldun och rosendunört, samt bitvis åven av vasstarr, rörflen, jättes-

tarr och sjöfräken. Runt större delen av dammen finns ett ganska vildvuxet område med ett rikt
trädskikt som domineras av alm. Gran, lind, bok, björk och hästkastanj, liksom den ovanliga naverlönnen, växer också i området. Fältskiktet är fattigt, och utgörs till stora delar av nejlikrot och kirskå1.
Även buskskiktet, som huvudsakligen består av alm och hagtorn, med inslag av t.ex. hassel och
syren, är fattigt.

FAUNA: Området är värdefullt för framför allt fältvilt och fågel, som kan utnyttja området för bl.a.
skydd och födosök. Förutom för de vanligare trädgårdsfågelarterna, är dammen även potentiell
häckningsplats för gråhakedopping, och det omgivande parkområdet är lämplig biotop för större
hackspett. I det vildvuxna området finns död ved, vilket gynnar vedlevande organismer. Dammen är
av begrånsad betydelse för groddjur. Fladdermöss finns i området.
REKREATION: Området är inte tillgängligt för allmänheten.

Hotkategori

I

HOTADE ARTER
(akut hotad): Naverlönn (inplanterad).

Are¡inosrönslec:

o
o

Låt delar av kantzonen få fortsätta att utvecklas fritt, så att ny vegetation tillåts växa upp.
Denna kan erbjuda skydd och föda för en del arter.
Sätt upp fladdermus- och fågelholkar.

UNDERLAGSMATERIAL: Projekt Skânes Flora.
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Kuss: I
KRITen¡en:EZK R L G
MnnxÄcnRe: Kounnuru / PnvnrA

M.FL"

FrycellosNUMMER: 2C54 O4-OS,
2C44 05,07, 2C33 1o_fi
Koonol¡¡Rren: 1 330-46, 61 6g-Zg

STATUS: Strandskyddsområde 100 m på båda sidorom huvudfåran ($ 15 och 16 NVL), delvis inom
område med landskapsbildsskydd (S19 NVL), rekommendationsområde samt delvis inom område
som föreslås skydd enligt $19 NVL istaffanstorps kommuns översiktsplan 1990, delvis inom riksintresse för naturvård och kulturvård, samt delvis inom område av länsintresse för kulturminnesvården.
Området runt Trolleberg, sydväst om Lund, bedöms som klass 1-område i Lunds naturvårdsplan.
Värdefull natur- och kulturmiljö klass 3 iMiljödelegation Västra Skåne 1990, sträckan Knästorp västerut mot kommungränsen samt sträckan Kyrkheddinge söderut är klass 1-område för landskapsbilden i Länsstyrelsens Naturvårdsprogram för M-län 1995.
HOT: Läckage av närsalter och bekämpningsmedel från jordbruket, bräddning från avloppsreningsverket, samt utsläpp av miljögifter från industri. Arensning kan vara negativt, inte minst för fisket, om
arbetet utförs på fel sätt. Det kan dessutom medföra att sluttningarna blir brantare och mer svåråtkomliga för t.ex. vadare samt att naturlig översilning försvåras.

OMRADESBESKRIVNING
LANDSKAPSBILD: Höje å är en typisk slättlandså, som förr var omgiven av översvämningsmarker.
Landskapsbilden varierar mellan breda, flacka dalgångar, exempelvis vid Knästorp, till mer markerade ådalar, t.ex. längs med Albertaravinen (område 33). V¡d Albertaravinen ligger den mest orörda
delen av Höje å, där ån kantas av betesmarker och får meandra fritt. Huvudfåran är annars oftast
uträtad. Höje ån har flera biflöden varav några är Källingabäcken, Råbydiket, Dynnbäck och Önnerupsbäcken. Ett flertal gods och mindre byar, t.ex. Trolleberg, Knästorp, Lilla Bjällerup, Kyrkheddinge och Esarp är tillsammans med ån viktiga inslag i landskapsbilden.
FLORA: Vegetationen varierar utmed ån, men består till stor del av kvävegynnade växter som kvickrot, nässlor, igelknopp, gul näckros och andra flytbladsväxter (framför allt andmat och gäddnate).
Andra vanliga arter är foderlosta, pestskråp, rosendunört och olika tistlar. Bland de mer ovanliga
växterna kan nämnas klätt, riddarsporre, kåltistel, ryssgubbe, dikesveronika, sumpskräppa och åkerkösa. Den mest intressanta vegetationen utmed ån återfinns vid Lomma ängar i Lomma kommun,
med en hel del arter som tillhör en naturlig och ogödslad ängsflora. Busk- och trädskiktet är som regel glest längs ån, förutom vid Albertaravinen och några av de mindre samhällen och gårdar som ån
passerar. I takt med att Höje å-projektet fortskrider, kommer fler och tätare buskridåer och träd att

växa upp.

NATURVARDSPLAN FOR STAFFANSIORPS OCH BURLÓVS KOMMUNER 1995

OMRADESBESKRIVNINGAR

FAUNA: lnsektsfaunan vid Höje å liknar den man kan hitta i längs med åstränder i norra Tyskland
och anses unik vara för Norden. Mer än ett dussin hotade skalbaggar har hittats längs med ån,
däribland viveln Bagous czwalinai, kortvingen Athetha kaiseriana och klubbhornsbaggen Amauronyx
maerkeli. Därutöver finns exempelvis ett stort antal jungfrusländor, fjärilar, tvåvingar och gräshoppor.
Vattendraget fungerar som spridningskorridor även för många andra djurarter. Olika arter av
fladdermöss, vanlig padda, ätlig groda, rapphöna, gulärla, brun kärrhök och den hotade fiskarten
grönling är några arter som är knutna till ån. Dammarna vid reningsverket i Lund utgör en värdefull
fågellokal för ett stort antal sångare, vadare och änder mfl. I några av parkerna (t.ex. vid Trolleberg
och Knästorp), kan man få se exempelvis hornuggla och trädkrypare.

REKREATION: Höje å har en växande betydelse för rekreation, och framför allt för fritidsfiske. Från
svårtillgänglig som jordbrukslandskapet i övrigt har tillgängligheten och
framkomligheten längs ån ökat, framför allt p.g.a. de anlagda skyddszonerna. Delar av åns
sträckning (t.ex. vid Trolleberg och Knästorp) har natur- och rekreationsvärden som är jämförbara
med de som erbjuds vid Albertaravinen. Det finns gott om öring i ån, men fiskemöjligheterna
begränsas fortfarande på många håll av dålig tillgänglighet. Vandrings- och cykelleder finns vid
Värpinge i Lunds kommun och delar av cykelvägen mellan Lund och Staffanstorp går längs med ån.
En del fritidsanläggningar ligger i anslutning till Dynnbäck och GullåkraA/esum. An är framkomlig
som kanotled under delar av året, dock ej sommartid.

att ha varit lika

HoTADE ARTER
Hotkategori 't (akut hotade):
Hotkategori 2 (sårbara): Grönling, Amauronyx maerkeli, Apion hydrolapathi, Bagous czwalinai (de tre

Ktätt.

senare är skalbaggar).

Hotkategori 3 (sällsynta): Sumpskräppa, sandkrypare, Hydroporus obsoletus, Philhygra grisea,
Philhygra fmolosensrs, Sfenus pubescens (de fyra senare är skalbaggar).
Hotkategori 4 (hänsynskrävande): Dikesveronika, riddarspone, stor fladdermus, ätlig groda, öring,
häger, gulärla, brun kärrhök, rapphöna, mindre strandpipare, Anotylus rugifrons, Oxypoda tarda,
Atheta aquatica, Sfenus melanopus, Longitarsus rubiginosus, Otiorhynchus rugososfzatus (de 6
senare är skalbaggar).

AreÄnosröRstRc:

.
.

Fortsatt satsning på Höje å-projektet. Höje å vattenvårdsförbund bör erhålla erforderliga medel
för att kunna fullfölja hela vattenvårdsplanen.
Anlägg ett större rekreationsområde mellan Lund och Lilla Bjällerup. AtgarOer bör ske i enlighet med förslag från Lunds naturvårdsplan, Höje å Landskapsvårdsplan och stadsarkitektkontoret i Lund.

UNDERLAGSMATERIAL: "Höje å landskapsvårdsplan" (Ekologgruppen 1990), "En rikare å ett renare landskap" (Ekologgruppen
1

994), omrâde RV 1 i Staffanstorps kommuns Översiktsplan 1990, område 6.1 .1 i Naturvårdsplan fÖr Lunds kommun, omrâde i 5.1 .5

i"Vattendrag iMalmöhus län" (länsstyrelsen 1992), omrâde 7 i"Vandringshinder för fisK'(länsstyrelsen 1986), område l0-1 1 i
"Havsöringåar iMalmöhus län" (länsstyrelsen 1993), ProjeK Skånes Flora, Miljödelegation Väska Skåne 1990, Länsstyrelsens
Naturvårdsprogram för M-län 1995.
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