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Förord

Alla älskar havet. Vi har alla vår egen bild och relation till havet.
Många är vi också som vill använda havet och stranden för att bo,
för verksamheter och för rekreation. Trots det har vi länge behandlat
havet ovarsamt, kanske för att vi tyckt att det varit så stort att det inte
märks vad vi släpper ut i det, eller för att det inte syns vad som döljer
sig under ytan. Men med ökad kunskap följer också ett ökat ansvar.
Vi vet idag att havet inte är så stort att gamla synder inte ger efterspel,
och när vi tittar under ytan så ser vi nya världar öppna sig.
Havet och vattnet känner heller inga gränser, vilket gör att samarbete,
både över kommungränser och över landsgränser, är helt nödvändigt
för att nå resultat i arbetet med havsmiljön.
Det Marina naturmiljöprogrammets främsta syfte är att öka vårt
kunskapsläge för att kunna planera bättre för framtiden. En bra
planering ger utrymme för många intressen att samsas och att
avvägningar som görs i detta arbete ger ett långsiktigt, hållbart
samhälle. Programmet kompletterar kommunens Naturmiljöprogram
och Kulturmiljöprogram och är också en del i kommunens arbete
med de nationella miljökvalitetsmålen och med EU:s ramdirektiv för
vatten.
Det är min fulla övertygelse att programmet du håller i din hand
kommer att vara ett betydelsefullt dokument för att vi på ett ansvarsfullt
sätt ska kunna förvalta den del av havet och kusten som vi har ansvar
för och samtidigt öppna upp för gränsöverskridande samarbeten.

Anders Berngarn
Kommunstyrelsens ordförande
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Inledning
Bakgrund

Lommabukten med sin långgrunda strand utgör en av kommunens
största tillgångar. Till stranden kommer både kommuninvånare
och besökare för att njuta av bad, vattensporter och friluftsliv. Men
Lommabukten är inte bara en viktig källa till rekreation. Den utgör
med sin grunda botten ett ekologiskt både mycket känsligt och artrikt
område, som ur produktionssynpunkt tillhör landets viktigaste vattenområden. Det är i detta område som många ekonomiskt viktiga fiskarter
har sina yngelkammare och uppväxtplatser.
Historiskt sett har havet ofta setts som en outtömlig källa av naturresurser. Det finns många ekonomiskt viktiga näringar, som fiske, sjöfart,
vindkraft, turism och rekreation, som utnyttjar havets resurser. Avsaknad
av biologiska gränser till havs har gjort att få aktörer tar ansvar för att
skydda och bevara havsmiljön och den biologiska mångfalden i havet.
Enskilda aktörer kan oftast inte på egen hand lösa de miljöproblem som
finns i havet. Ett helhetsgrepp om kustzonen krävs, där hänsyn tas till
både ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer.
Syfte

Det Marina naturmiljöprogrammet ska ses som en sektorsplan och
utgör ett underlag för den fysiska planeringen i Lomma kommun. Det
ska i likhet med andra sektorsplaner utgöra underlag för bland annat
översikts- och detaljplaner, där avvägningar gör mot andra intressen.
Det Marina naturmiljöprogrammet ska vara vägledande i kustzonsförvaltningen och övrigt förändrings- och förnyelsearbete som rör havet
och kustzonen. Det skall även fungera som underlag i kommunens
arbete för förbättrade ytvatten i enlighet med EU:s ramdirektiv för
vatten.
Programmet ska formulera mål och åtgärder för arbetet med havet och
kusten under perioden 2010-2020. De relevanta nationella och regionala
miljökvalitetsmålen ska kommunanpassas i programmet som därför
även utgör en del av kommunens miljömålsarbete. De miljökvalitetsmål
som berörs är: God bebyggd miljö, Giftfri miljö, Ingen övergödning,
Hav i balans samt levande kust och skärgård och Ett rikt växt- och
djurliv.
Upptäcksfärder under ytan med
Sea-U havspedagoger

Arbetet med att uppnå målen samordnas med kommunens Naturmiljöprogram.
Uppföljning och förslag till utökad miljöövervakning i Lommabukten
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ska finnas med för att driva en utveckling som möjliggör ett ökat
kunskapsläge på sikt och en bättre uppföljning av miljötillståndet.
Det Marina naturmiljöprogrammet innehåller också ett planförslag för
kommunens kustvatten som även finns med i den nya översiktsplanen.
Ett ytterligare syfte är att presentera de värdefulla marina miljöerna på
ett sätt som är förståeligt och engagerande för kommunens invånare.
Bryggliv i Bjärred

Så har programmet tagits fram

I Naturmiljöprogrammet som antogs december 2008 föreslås att en
naturvårdsplan för Lommabukten tas fram som beskriver buktens
naturvärden, klargör hot mot den marina miljön och föreslår utvecklingsmöjligheter för kustzonen.
Kommunen erhöll 2006 medel från de lokala naturvårdssatsningarna
(LONA), för projektet ”Naturvärdeskartering och kustvattenplanering
av Lommabukten”. Miljöutredare Maria Sandell (Planeringsenheten)
har varit projektledare för Lommabuktsprojektet under 2008-2009.
I projektet har, förutom framtagande av det Marina naturmiljöprogrammet, även ingått:
•

Bildandet av ett informellt kustvattenråd för Lommabukten.

•

Informationsinsatser till berörda brukare i samband med
vattenråden.

•

En utredning om miljövänlig tångrensning.

•

”Lommabuktens dag” på Lomma strand med havspedagogerna
Sea-U i augusti 2008.

•

En almanacka 2010 till samtliga kommuninvånare med fokus på
”Livet under ytan”.

•

Informationsskyltar om djur- och växtlivet i Lommabukten.

Det Marina naturmiljöprogrammet är ett komplement till kommunens
Naturmiljöprogram. Ansvaret för framtagande av det Marina naturmiljöprogrammet har varit miljöstrateg Helena Björn (Planeringsenheten). Arbetet med framtagandet av det Marina naturmiljöprogrammet
har skett parallellt med planarbetet i en ny översiktsplan för Lomma
kommun.
Avgränsningar

Det Marina naturmiljöprogrammet gäller framförallt den del av
Lommabukten som tillhör Lomma kommun. Detta område sträcker sig
från Löddeåns mynning i norr till Spillepeng i söder och nio kilometer
ut i bukten. Andra delar av Lommabukten tillhör Malmö, Burlövs
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och Kävlinge kommuner. Lommabuktens biologiska miljö kan inte
avgränsas av kommungränser och många av hoten som beskrivs i
detta program samt de åtgärder som föreslås kommer att påverka hela
buktens ekologi.
Lommabuktens stränder har inkluderats i det Marina naturmiljöprogrammet. Lösningar på strändernas erosionsproblematik och eventuella
konflikter i nyttjandet av strandzonen kommer att påverka även livet i
havet. Det gör att det faller sig naturligt att inkludera strandzonen i det
Marina miljöprogrammet.

Strandkvanne, Angelica archangelica.

MÅL OCH
GENOMFÖRANDE
- Inledning
- Utgångspunkter för 		
kustzonsplanering
- Miljömål - nationell, regionial
och kommunal nivå
- Strategi och analys
- Mål för kustzonsplanering detta vill vi uppnå till 2020
- Åtgärdsförslag
- Uppföljning & miljöövervakning

KUNSKAPSDEL
- Inledning
- Lommabuktens hydrologi
och geologi
- Miljöerna i gränsen mellan
land och hav
- Livet i havet - en översikt
- Växter och alger
- Djur
- Hot mot den marina miljön
- Intressenter

Formellt bör även avrinningsområden vara med i planering av kustzonsområden. Arbetet med vattendirektivet i de stora åarna som rinner ut i
Lommabukten kommer att ha avgörande betydelse för det biologiska
livet i bukten. Då arbetet med problem som översvämningshot, övergödningsproblematik och biologisk mångfald i åarna redan har diskuterats
i Naturmiljöprogrammet kommer vattenrådens arbete i åarna endast
kortfattat beröras i detta program.
Läsanvisningar

Det Marina naturmiljöprogrammet är ett komplement till Naturmiljöprogrammet och är uppbyggt på samma sätt som detta. Syftet är att
alla, oberoende av kunskap och intresse, skall kunna läsa och förstå
innehållet. Här kan man läsa om Lommabuktens djur- och växtliv och
vilka åtgärder som ska leda till en bättre miljö och en ökad biologisk
mångfald. Programmet består av två delar:
I MÅL- OCH GENOMFÖRANDEDELEN återfinns mål och
åtgärder för att skydda och bevara värden i kustzonen och havet. Denna
del innehåller också en bakgrund till arbetet med kustzonsplanering
samt beskrivning av styrmedel och ansvarsfördelning. Här redovisas
också de strategier för kustzonsplaneringen som ligger till grund för
åtgärdsförslagen. I slutet återfinns ett förslag på en utökad miljöövervakning för bukten.
I KUNSKAPSDELEN finns faktaunderlag som ligger till grund för
mål- och genomförandedelen. Kunskapsdelen innehåller en beskrivning
av hydrologi och geologi samt av djur- och växtlivet i bukten och
strandzonen. Här finns också en översikt över de hot som finns för livet
i havet och på stränderna. Slutligen redovisas intressenter.
I slutet av varje del finns en källförteckning.
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Utgångspunkter för arbetet med
kustzonsplanering i Lomma kommun
Ekosystemtjänster

Arbetet med att skydda och bevara havets resurser och minska hoten
mot den marina miljön utgår ofta från begreppet ”ekosystemstjänster”.
Ekosystemtjänster är tjänster som naturen erbjuder och som är
oersättliga för människan. I havets ekosystemtjänster ingår givetvis fisk
att äta och rent vatten att bada i men också processer som att bryta ned
miljögifter i sediment och producera syre för oss att andas. Ekosystemtjänsterna är sårbara och ofta beroende av människan för att bevaras.
Ett exempel är havens funktion i kolcykeln, där havet kan ta upp stora
mängder med koldioxid och på så sätt dämpa växthuseffekten. Men
systemet hotas av för stora koldioxidutsläpp, för desto mer koldioxid
som haven tar upp, desto surare blir havsvattnet. Om vi inte minskar
våra utsläpp av koldioxid kan ekosystemet i havet få ökad känslighet
för övergödning och miljögifter, och många av havets organismer får
svårare att överleva.
Ett sätt att arbeta med miljöfrågor är att ge naturen och de tjänster
som naturen tillhandahåller ett ekonomiskt värde. Det mest kända
exemplet är handeln med utsläppsrätter för koldioxid inom ramen för
Kyoto-avtalet. Det är svårt att mäta det ekonomiska värdet av ekosystemtjänster men det är viktigt att tydliggöra deras stora marknadsvärde
för att se till att bevarandet av dessa tjänster och processer lyfts in i
samhällsplaneringen.

Kallbadhuset i Bjärred.
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ICZM

Integrerad förvaltning av kustområden, Integrated Coastal Zone
Management (ICZM) är numera ett etablerat begrepp inom internationell förvaltning och planering av kustområden. År 2007 antog EU
en policy som innebär att vart och ett av EU:s medlemsländer ska ha
en strategi för att förvalta de ömtåliga och ofta hårt belastade kustområdena. Det grundläggande är att arbetet ska ske sektorsöverskridande
och ICZM behandlar exempelvis:
•

Samordning av alla politiska organisationer och myndigheter
som berör kustzonen och dess resurser inom och mellan olika
nivåer inom samhällsplaneringen

•

Samordning inom ett gemensamt förvaltningsområde, som
utgörs av ett naturligt avgränsad havsområde eller ett avrinningsområde.

•

Samordning av mål och program för hållbar utveckling och
resursförvaltning över tiden.

Ett tvärvetenskapligt program i Sverige, SUCOZOMA, arbetade
1997-2004 med att utveckla metoder för en integrerad förvaltning
av Sveriges kustområden. Syftet var att få till stånd en förändrad
användning av kustresurserna som tog hänsyn till både ekosystemets
gränser och behovet hos kustbefolkningen. Programmet har framförallt
arbetet med att utveckla det kustnära fisket, minska övergödningen
samt att utveckla metoder för samverkan i kustzonsplanering.
Ett exempel på integrerad kustzonsplanering i Östersjön är det
arbete som skett i Trelleborg kommun inom EU-projektet Baltic
Master. Trelleborgs kommuns kuststräcka och havsområdet ut till
den ekonomiska zonens yttre gräns, har i en fallstudie använts som
pilotområde avseende analyser och metodutveckling kring integrerad
kustzonsförvaltning (ICZM). Detta har resulterat i en metodik, Trelleborgsmodellen, som kan användas för kustzonsförvaltning i andra delar
av Östersjön. Viktiga frågor i denna fallstudie har varit att utveckla
metoder för att minska hoten från övergödning, klimatförändringar och
oljeolyckor till havs.
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Samverkan

Arbetet med kustzonsplanering i Öresund kräver en allt intensivare
samverkan mellan kustkommunerna och de regionala och statliga
myndigheterna. Helhetssyn och långsiktighet, baserad på hållbar
utveckling, kräver planering som sker över kommungränser.
När det gäller planering av en kustzon kommer förvaltningen av olika
frågor som rör kusten och havet att utformas med olika inflytande
på lokal nivå. Förvaltning av kustvattenkvalitet är en uppgift där
lokala aktörer måste samarbeta både inom kommunen och med andra
samarbetspartners. Övergödning som orsakar problem med vattenkvalitet och ekologisk status av kustområden som Lommabukten har till
stor del sin grund i utsläppskällor i åarnas avrinningsområden. Detta
är en regional fråga som enligt vattendirektivet ska behandlas av alla
parter inom avrinningsområdet. Kustnära fiske är däremot exempel på
en fråga där lokal förvaltning kan vara den mest betydelsefulla faktorn.
SUCOZOMA, det svenska forskningsprogrammet kring kustzonsplanering, har pekat ut tre områden där samverkan måste förbättras, bl. a;
•

Kustområdets förvaltning på nationell och regional nivå behöver
sammanlänkas och samordnas i större utsträckning.

•

Information från den lokala förvaltningsnivån behöver föras
vidare till regional och nationell nivå. Lokala förutsättningar
och kunskaper ska tas tillvara i regional och nationell planering.

•

Det behöver skapas diskussionsforum om nyttjande och
bevarande av kustområdenas resurser på lokal och regional
nivå för att få ökat deltagande i planerings- och förvaltningsprocessen av kustbefolkningen. Det är viktigt att skapa forum
där allmänheten och föreningar kan vara med i planeringen
av förvaltning av resurser på samma sätt som de kan delta i
planeringsprocessen.
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Styrmedel och ansvarsfördelning
Vattendirektivet

Skrattmåsen, Larus ridibundus,
är kommunfågel för Lomma
kommun.

EU:s ramdirektiv för vatten antogs år 2000. För genomförandet av
vattendirektivet svarar i Sverige fem vattenmyndigheter i lika många
vattendistrikt. Avsikten med vattendirektivet är att skapa en helhetssyn
på hanteringen av vattenfrågor inom EU och har som mål att alla
sjöar, vattendrag och kustvatten ska uppnå god kemisk och ekologisk
status till år 2015 och allt grundvatten ska uppnå god kvantitativ och
god kemisk status till år 2015. Vattenmyndigheterna kan besluta om
undantag från detta mål antingen i form av en tidsfrist eller i form av
ett mindre strängt kvalitetskrav. Kommunen ska aktivt verka för att
vattenkvaliteten i vattendrag och i Lommabukten kan klassas som god
ekologisk och god kemisk status i enlighet med EU:s vattendirektiv
och att grundvattnet i kommunen kan klassas som god kemisk och god
kvantitativ status i enlighet med EU:s vattendirektiv.
Vattenförvaltningen utgår från naturens egna gränser för vattnets flöde,
s.k. avrinningsområden. Lommabukten tillhör Södra Östersjöns vattendistrikt och har del i fyra avrinningsområden (Sege å, Alnarpsån, Höje
å och Kävlingeåns avrinningsområden), tre av dessa inom kommunens
gränser. Dessa tre är i sin tur uppdelade i sammanlagt 14 stycken vattenförekomster med både yt- och grundvatten. Lommabukten består av
två stycken vattenförekomster, ”Lommabukten” och en del av ”Malmö
hamn”.
Arbetet med att uppnå god vattenstatus sker i sexårscykler. Efter en
kartläggning och analys av vattenförekomsterna anges miljömål och
normer. Samtliga vattenförekomster klassificeras och det upprättas
åtgärdsprogram för att uppnå kraven på vattenkvalitet i varje vattenförekomst. Förvaltningsplaner upprättas och det sker regelbundna övervakningar av miljötillståndet. I december 2009 antogs åtgärdsprogram och
förvaltningsplaner och vattenmyndigheterna fattade beslut om miljökvalitetsnormer i form av kvalitetskrav för yt- och grundvattenförekomsterna. Dessa normer infogas i Miljöbalkens kapitel 5 och har samma
status som övriga normer i Miljöbalken. Det innebär att kommunen har
skyldighet att säkerställa att dessa normer uppfylls och att normerna ska
iakttas vid planering och planläggning. Miljökvalitetsnormerna gäller
för vattenförekomsterna som kartlagts och klassificerats sedan 2006.
Lommabukten är statusklassificerad som måttlig ekologisk status och
kvalitetskravet är att större delen av bukten ska uppnå god ekologisk
status innan 2021.
Vattenförvaltningen ska ske i samverkan med alla berörda aktörer.
Kommunen kommer att vara aktiv i vattenråden för Höje å respektive
Kävlingeån. I Höje å vattenråd ingår Höje å och en del av Alnarpsåns
avrinningsområde. I Kävlingeåns vattenråd ingår Kävlingeån och en
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del ”kilar” (egentligen egna mycket små avrinningsområden) som förut
legat mellan större avrinningsområden och utan tydligt ansvar. Ett
vattenråd som rör kustzonen i Lommabukten är också under bildande.
Internationella konventioner

Redan vid FN:s konferens om miljön i Stockholm 1972 stod havet
och havsmiljön i centrum och internationella avtal (konventioner)
om havsmiljön började komma fram under 1970-talets senare del.
Det var insikten om att enskilda länder inte på egen hand kunde lösa
miljöproblem i de olika världshaven som styrde processen. Även
Riodeklarationen från FN-konferensen 1992 lyfter fram vikten av att
gemensamt skydda den marina miljön och säkra en hållbar utveckling
av resurserna i havet. Havsrättskonventionen (UNCLOS) från 1982
innehåller ett omfattande regelverk om hur haven och dess resurser ska
fördelas, och inom vilka områden som nationell jurisdiktion gäller.
En av de viktigaste internationella konventionerna i Östersjön och
Öresund är HELCOM (Konventionen om skydd av Östersjöområdets
marina miljö). Under tre decennier har HELCOM arbetat för att skydda
den marina miljön i Östersjön. Det är ett mellanstatligt samarbete
mellan länderna kring Östersjön samt EU. HELCOM arbetar med att
övervaka och utvärdera hotet från olika föroreningar och skydda den
biologiska mångfalden i Östersjön. Baltic Sea Action Plan (BSAP) är
ett ambitiöst program från HELCOM som syftar på att återställa god
ekologisk status i Östersjön till år 2021.
Andra viktiga konventioner med anknytning till kustzonen och havet
är Ramsarkonventionen (1971) som skyddar livsmiljöer för våtmarksfåglar, Bonnkonventionen (1979) som syftar till att skydda vilda djur
under flyttningen samt Konventionen om biologisk mångfald (1992)
som syftar till att skydda och rädda ekosystem, arter och genetisk
mångfald.
Öresundsvattensamarbetet

Öresundsvattensamarbetet är ett internationellt samarbete mellan
danska och svenska kommuner, Länsstyrelsen i Skåne län samt
Miljöcenter i Roskilde. Avtalet slöts 1995 och samarbetet ska verka
för en god vattenmiljö i Öresund. Ett regionalt samarbete om vattenfrågor i Öresund mellan Sverige och Danmark har dock funnit sedan
1960-talet. Öresundsvattensamarbetet har som uppgift att beskriva
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Öresunds havsmiljö för att kunna ge en god kunskapsbas till vattenvårdande åtgärder. Samarbetet ska också formulera miljömål för Öresunds
vattenmiljö och förmedla kunskap och främja erfarenhetsutbyte med
berörda parter.
EU:s marina strategi

Den marina strategi som EU-kommissionen presenterade i oktober
2005, är en del av EU:s sjätte miljöhandlingsprogram för perioden
2002-2012. EU föreslog att ett marint direktiv skulle utarbetas vars
övergripande mål är ett gott miljötillstånd i den marina miljön till år
2021. Beslutet om direktivet kom i juni 2008. Det marina direktivet
liknar vattendirektivet men gäller alltså alla EU:s marina vatten
inklusive den ekonomiska zonen (EEZ). Detta betyder också att
direktiven överlappar varandra geografiskt i kustzonen.
Det marina direktivet innebär att medlemsländerna måste komma
överens om definitioner för vad god miljöstatus innebär och
sedan ta fram åtgärder för att uppnå kriterierna. Till 2021 ska
alla medlemsländerna ha uppnått god miljöstatus i de europeiska
havsområdena. I direktivet listas 11 så kallade deskriptorer som
beskriver olika delar och problemområden i de marina ekosystemen.
Dessa skall utgöra ramverket för bedömningen av god miljöstatus.
Som en del i den marina strategin presenterade EU 2009 en ny Östersjöstrategi som går ut på att hela Östersjöregionen skall arbeta för att uppnå
följande 4 huvudsakliga mål:
•

Östersjön ska bli renare.

•

Regionen ska mer dynamisk.

•

Ekonomiskt välmående.

•

Säkerheten ska bli bättre.

Under 2010 ska strategin implementeras under ett ”Stakeholder
forum” i Estland.

Löddeåns mynning är ett av naturreservaten i Lomma kommun.
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ICES

Internationella havsforskningsrådet (ICES) har till uppgift att sammanställa och beräkna biomassa, dödlighet och rekrytering av olika kommersiella fiskarter. Detta arbete ligger sedan till grund för de internationella
fiskekvoterna i havet.
Havspropositionen

Den 5 mars 2009 lades en proposition om havet och vattenmiljön fram
av regeringen. Inriktningen på svensk havspolitik ska vara integrerad
och sektorsövergripande och utgå från ett helhetsperspektiv på
nyttjandet och bevarandet av resurser. Detta ska ske genom att en ny
statlig myndighet bildas som får ansvar för havs- och vattenmiljöfrågor.
I åtgärder och styrmedel för en god havsmiljö ingår bland annat statligt
bidrag till lokala vattenvårdssatsningar (LOVA) och till etablering av
båtbottentvättar och mottagningsanläggningar för båttoaletter samt
ökad satsning på storskalig musselodling. LOVA kommer att kunna
sökas av kommuner.
Kommunerna kommer att ha fortsatt ansvar för planering av de kustnära
havsområdena och det är troligt att den nya statliga myndigheten får
ansvar för planering av territorialvatten.
Nationell lagstiftning

Sveriges nationella lagstiftning inom miljöområdet finns sedan 1999
samlad i miljöbalken. Bestämmelserna i miljöbalken syftar till att
främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande
generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Områdesskydd
i olika former, klassificering av områden som riksintressen och skydd
av stränder ingår i miljöbalken. Annan lagstiftning som också berör
naturvärden återfinns i plan- och bygglagen (PBL), som reglerar
byggande och planläggning av mark och vatten.
Naturreservat och Natura 2000-områden

Miljöbalken kap 7 innehåller bestämmelser om olika former av
områdesskydd. Nationalparker och naturreservat skapas för att skydda
mark- eller vattenområden med höga naturvärden och för att värna
om den biologiska mångfalden. I Lomma kommun finns fyra naturreservat varav två ligger i kustzonen, Södra Lommabukten och Löddeåns
mynning.
Inom naturvårdsarbetet i EU har man antagit två särskilda direktiv för
att bevara den biologiska mångfalden, fågelskyddsdirektivet (79/409/
EEG) och habitatdirektivet (92/43/EEG). Alla medlemsländer i EU
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är skyldiga att garantera god bevarandestatus för de arter och habitat
som anges i dessa direktiv. Ett nätverk av skyddsvärda områden för
dessa arter och habitat har skapats i EU:s medlemsländer - Natura
2000-områden. Inom Lomma kommun finns två Natura-2000 områden
vilka delvis sammanfaller med de två kustnära naturreservaten, se karta
1.
Naturreservat och Natura 2000-område “Södra Lommabukten”

Lommabuktens södra del är Sveriges minsta marina naturreservat, och
bildades 2008. Området är också klassat som Natura 2000-område inom
både fågelskyddsdirektivet och habitatdirektivet. Det är ett kustlandskap
med traditionellt hävdade, havsvattenpåverkade strandängar, öppna
sand- och stenstränder och grunda havsområden med ålgräsbestånd och
revlar. Revlarna ute i bukten är viktiga födo- och rastplatser för fåglar.
Naturreservat och Natura 2000-område “LöddeåNs mynning”

Vid Löddeåns utlopp till Lommabukten ligger naturreservatet Löddeåns
mynning. Området är också Natura 2000-område inom fågelskyddsdirektivet. Det blev statligt naturreservat 1970 och det består av flera
beteshagar och två större sammanhängande vassområden vid Löddeåns
mynning. De fuktiga betesängarna hyser en rik flora med många av de
saltkrävande strandängsarterna representerade. Fågellivet i området är
mycket rikt.
RiksintresseN

Mark- och vattenområde som är av nationell betydelse för grundläggande samhällsintressen kan klassas som riksintresse enligt miljöbalken,
till exempel som skydd för yrkesfisket, kustzonen eller för naturvården.
Syftet med att peka ut riksintresseområden är att hävda dessa värden
i samband med fysisk planering och andra mark- och vattenanvändningsbeslut. Riksintressen ska då ges företräde framför andra allmänna
och enskilda intressen.
Lommabukten berörs av två riksintressen: Riksintresse för kustzonen
och Riksintresse för yrkesfisket. Avsikten med riksintressen fastställs
i miljöbalken. För riksintresset kustzon gäller att exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön inte får ske på ett sätt som påtagligt
skadar områdenas natur- och kulturvärden. Bestämmelserna gäller inte
utveckling av befintliga tätorter. Syftet med riksintresset är att man vill
skydda en resurs för framtiden som anses som högprioriterat bevarandevärd för turism och friluftsliv. Hela kuststräckan i Lomma omfattas
av riksintresset.
För riksintresse för yrkesfisket gäller att områden som är viktiga för
reproduktion och uppväxt av fisk ska skyddas liksom fångstområden
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med avgörande betydelse för fiskenäringen. Dessa områden ska så långt
möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra bedrivandet
av yrkesfiske eller vattenbruk. Inom Lomma kommun är buktens norra
del avsatt som riksintresse för yrkesfisket (se karta 1). Det är buktens
funktion som rekryteringsområde för ål och flatfisk som gör att den
är avsatt som riksintresse för yrkesfisket. I riksintresse för yrkesfisket
anges dessutom viktiga fiskehamnar. Lomma hamn är utsedd som
riksintresse för yrkesfisket i sin egenskap som landningshamn.
Blåmussla, Mytilus edulis

Strandskydd

Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för friluftslivet
vid våra kuster, sjöar och vattendrag och att bevara goda livsvillkor för
djur- och växtlivet. Strandskyddet regleras främst i Miljöbalken kap
7 och gäller normalt 100 meter från strandkanten, såväl på land som i
vattenområdet men kan utökas upp till 300 meter. Endast om särskilda
skäl föreligger får dispens ges. Om sådana särskilda skäl föreligger
ska ändå det område som ligger mellan strandlinjen och anläggningen
inte omfattas av dispensen, detta för att säkerställa fri passage för
allmänheten och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. En
annan förändring är att det ska ske en differentierad gränsdragning av
områden som omfattas av strandskydd.
Från och med den 1 juli 2009 har delvis nya regler införts. Kommunen
har tagit över ansvaret för större delen av de strandskyddade områdena,
både med avseende på dispenshantering och tillsyn. De områden i
Lomma kommun som Länsstyrelsen fortfarande ansvarar för är Natura
2000-områden (Södra Lommabukten och Löddeåns mynning), områden
med landskapsbildsskydd (Höje ås dalgång) samt statliga naturreservat.
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Regionala program

Dessa regionala program som redovisar områden med särskilt värdefull
natur vid kusten ur ett regionalt perspektiv.
Regionalt naturvårdsprogram som är Länsstyrelsens samlade
långsiktiga policydokument för naturvården. Programmet redovisar
områden med särskilt värdefull natur ur ett regionalt perspektiv.
I Skånes kustområden – ett nationallandskap av Region Skåne och
Länsstyrelsen i Skåne län behandlas kustområdenas värden med syftet
att förtydliga riksintresset för kustzonen.
Närmare till naturen i Skåne – skydd av tätortsnära områden för friluftsliv
och Naturvård, Länsstyrelsen i Skåne 2003 Programmet skall användas
av kommunerna och länsstyrelsen i arbetet att långsiktigt skydda de
tätortsnära områden som är lämpade för friluftsliv och naturvård. De
gröna områdena kan därmed aktivt planeras och inte bli restområden
när bebyggelse och infrastruktur byggs ut. I programmet anges fyra
områden i Lomma kommun som bör skyddas senast 2013. I Lomma
kommun är följande områden utpekade: Alnarps fälad, Lommabuktens
strandstråk, Höje ås dalgång och Lödde-/Kävlingeåns dalgång.
Lomma kommuns MÅLDOKUMENT, planer och program

Grundläggande underlag för det Marina naturmiljöprogrammet spänner
från nationella handlingsprogram och mål till Lomma kommuns egna
styrdokument.
Övergripande mål och riktlinjer 2007-2010
I kommunens övergripande mål och riktlinjer anges de olika verksamheternas inriktning utöver vad som stadgas i lagar och förordningar.
•
•
•
•

Lomma kommun ska verka för en hållbar utveckling som
tillgodoser våra behov idag utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.
Lomma kommun skall aktivt verka för att vår natur- och
kulturmiljö skyddas och utvecklas.
Människors hälsa och välbefinnande skall främjas i samklang
med att goda livsbetingelser för mångfald av djur och växter
säkerställs.
Lomma kommun – genom samverkan med andra berörda
kommuner och enskilda - vidtar de åtgärder som erfordras för
att minimera tillförseln av kväve och fosfor till våra vattendrag
och till havet.
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•

•
•
•

•

Lomma kommun betänker att kommungränser i huvudsak är
administrativa gränser och sällan markerar naturliga skiljelinjer.
Framförallt i frågor som rör miljö, infrastruktur, näringspolitik,
sysselsättning samt högre utbildning måste oftast behandlas i
regional samverkan för att man skall kunna uppnå bästa resultat.
Lomma kommun verkar för att yrkes- och fritidsfisket i våra
vattendrag och havet kan utvecklas.
Lomma kommun verkar för att vattenkvalitén i vattendrag och
havets höjs och att stränderna håller hög standard.
Lomma kommun verkar för att arbetet med strandstråksvisionen,
innebärande en sammanhållen strategi för god tillgänglighet,
hög attraktion och värn av det skyddsvärda i våra strandzoner,
ska fortsätta.
Lomma kommun medverkar till att barns och ungdomars
intresse för demokrati, miljö, etik och tolerans för de utsatta i
samhället väcks och utvecklas.

Miljöpolicy för Lomma kommun, antagen 2004
Lomma kommun ska vara en förebild i miljöarbetet.
För kommande generationer i Lomma kommun skall kunna åtnjuta
goda levnadsbetingelser är det viktigt att vi förvaltar kommunens miljö
och naturtillgångar på ett varsamt sätt. Vår verksamhet ska bidra till att
främja en hållbar utveckling ur ett ekologisk, socialt och ekonomiskt
perspektiv. En ekologiskt hållbar utveckling bygger på insikten om att
naturen har ett skyddsvärde och att vår rätt att förändra och bruka den
är förenad med ett ansvar att förvalta naturen väl.
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Kommunens service berör alla medborgare och näringsidkare i Lomma
kommun. Vi skall arbeta med miljöfrågor på ett tydligt sätt. Medborgarnas delaktighet är en grundförutsättning för ett framgångsrikt
miljöarbete. En viktig uppgift för kommunen är därför att vara en god
förebild och ett gott exempel för andra för att skapa och bevara en god
miljö i Lomma.
Vi ska arbeta för en ekologiskt hållbar utveckling genom att:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ta miljö- och naturvårdshänsyn i våra beslut,
arbeta aktivt för att minska användningen av naturresurser samt
att förebygga utsläpp av föroreningar,
minska energianvändningen och öka andelen förnyelsebar
energi,
medverka till att både bevara och öka den biologiska mångfalden
i kommunen,
följa tillämplig miljölagstiftning samt uppfylla lokala, regionala
och nationella miljömål,
öka miljöanpassningen i vår upphandling,
verka för miljöanpassat byggande,
engagera och utbilda samtliga medarbetare och förtroendevalda
så att vårt arbeta inom miljöområdet ständigt förbättras och
utvecklas,
samverka och föra en öppen dialog med medborgare, företag
och organisationer för at förbättra miljön samt
sprida kunskap, skapa insikt och förmedla framtidstro om
miljöfrågor och hållbar utveckling till kommuninnevånarna,
inte minst till barn och ungdomar.

Naturmiljöprogram med grönplan för Lomma kommun 20082016
Programmet innehåller en beskrivning och värdering av särskilt
värdefulla natur- och grönområden med mål och åtgärdsförslag för att
främja natur- och kulturvärden samt för att utveckla möjligheterna till
ett rikt friluftsliv i kommunen. I Naturmiljöprogrammet finns fastställda
naturvårdsmål som ingår i kommunens lokala miljömålsprogram. Dessa
naturvårdsmål omfattar sju av de nationella miljömålen. Programmets
mål- och genomförandeplan ska integreras i kommunens ordinarie
nämnds- och verksamhetsarbete. Naturmiljöprogrammet ska också
vara vägledande bl.a. vid detaljplaneläggning och bygglovshantering.
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Översiktsplan 2000
I Översiktsplan 2000, som antogs av kommunfullmäktige i maj 2001,
fastslås att kommunen vill slå vakt om befintliga naturmiljöer och den
biologiska mångfalden samt utveckla dessa värden. Ett viktigt mål
för kommunens naturvårdsarbete är att säkerställa de skyddsvärda
objekt som finns i kommunen. Biotoper som är viktiga för den
biologiska mångfalden måste uppmärksammas. Kommunen skall
medverka till en biotoputveckling i kommunen i avsikt att skapa ett
rikare och mer varierat biologiskt liv i såväl tätorter som i det öppna
jordbrukslandskapet och därmed minska den ekologiska känsligheten.
På så sätt skall översiktsplanen säkerställa en långsiktig hushållning
med naturens resurser.
En ny översiktsplan kommer att antas under 2010.
Kustzonen, fördjupad översiktsplan för området mellan Lomma
och Bjärred (2006)
Den fördjupade översiktsplanen för kustzonen omfattar några av Lomma
kommuns viktigaste och största natur- och rekreationsområden. Ett av
huvudsyftena med planen är att bevara det öppna landskapet mellan
Lomma och Bjärred, samt att värna naturområdena Trekantsdammen
och stranden. Även utvecklade möjligheter till rekreation längs stranden
belyses.
Strandstråket
Lomma kommun arbetar med att utveckla ett strandstråk längs hela
kusten från Lödde å i norr till Spillepeng i söder. Syftet är främst att
öka tillgängligheten till det kustnära området och att bland annat skapa
promenadmöjligheter längs hela sträckan. Strandstråksarbetet omfattar
även att öka tillgängligheten längs Höje å och Kävlingeån. Det finns
önskemål om en gångbro över Lödde å till Kävlinge kommun.
Höjeåprojektet
Höjeåprojektet är en miljösatsning som pågått sedan 1991. Projektet drivs
i samarbete mellan Lunds, Staffanstorps och Lomma kommuner genom
Höje å vattenråd. I de jordbruksdominerade delarna av avrinningsområdet genomförs vatten- och landskapsvårdande åtgärder som syftar till
att begränsa näringsämnestransporten till Öresund, att gynna växt- och
djurliv i åkerlandskapet samt att öka tillgängligheten till ån. Våren 2006
beslutade Lunds, Staffanstorps och Lomma kommuner att fortsätta
samarbetet kring Höje å och en reviderad landskapsvårdsplan för Höje
å har upprättats som vägledning för vatten- och landskapsvårdande
åtgärder, som omfattar perioden 2006 - 2013.
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Kävlingeåprojektet
Kävlingeå-projektet är ett åtgärdsprogram som syftar till att minska
miljöproblemen i vattendragen och sjöarna inom Kävlingeåns
avrinningsområde. Åtgärderna avser också minska transporten av
näring till havet och att vara till gagn för den vilda floran, djurlivet och
människorna i jordbrukslandskapet. Projektet är inriktat på att anlägga
naturdammar och våtmarker på strategiska platser samt anläggning av
skyddszoner (odlingsfria zoner) utmed vattendragen. Tidsplanen för
hela Kävlingeå-projektet omfattar totalt 16 år (juli 1995-juni 2011), det
är i dagsläget osäkert om projektet kommer att fortsätta.
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Miljömål – på nationell, regional
och kommunal nivå

Sveriges regering formulerade i sin proposition om miljön år 1998
ett ambitiöst mål för miljöpolitiken, att vi till nästa generation skall
lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta (det s.k.
generationsmålet). För att klara denna uppgift har riksdagen antagit
sexton miljömål, som berör olika natur-, kultur- och miljöområden.
Riksdagen har beslutat att Sveriges miljöarbete ska bedrivas utifrån
dessa 16 nationella miljökvalitetsmål. Målen är allmänt formulerade
och preciseras som delmål, i dagsläget finns 72 delmål. Varje miljökvalitetsmål har en ansvarig myndighet och uppföljning av delmålen sker
årligen.
Länsstyrelserna arbetar tillsammans med andra regionala myndigheter
och organ med miljökvalitetsmålen på regional nivå. Här ska miljömålen
anpassas och konkretiseras till den egna regionen. Länsstyrelsen har
också ansvar för att samordna uppföljningen av miljömålsarbetet i
regionen.
Kommunerna har det samlade ansvaret för att miljömålsarbetet
integreras i pågående processer i kommunen. Många kommuner har
antagit lokala miljömål och strategier som styr miljömålsarbetet.
Lomma kommun har påbörjat ett arbete med att ta fram lokala miljömål
med konkreta åtgärdsförslag för att nå de 16 miljömålen. De miljömål
som har naturvårdsrelevans behandlas också i Naturmiljöprogrammet.
Framförallt fem miljökvalitetsmål berör arbetet med Lommabukten och
kustzonen och nedan redovisas dessa fem miljökvalietetsmål samt de
regionala delmål som berör havet eller kusten. Endast de delmål som
berör havet och kusten nämns i texten.
Miljöhandlingsprogrammet från Länsstyrelsen i Skåne län anger de
viktigaste åtgärderna som behöver vidtas för att de skånska miljömålen
ska uppnås. Åtgärderna i miljöhandlingsprogrammet riktar sig till olika
aktörer i arbetet med att nå de skånska miljömålen. För varje åtgärd
framgår vilka aktörer som ansvarar för genomförandet och till vilket
år åtgärden ska vara genomförd. För genomförandet av programmet
krävs samverkan mellan ansvariga aktörer. Respektive aktör tar själv
beslut om åtgärderna ska utföras och i vilken omfattning detta ska ske.
Åtgärderna längre fram i detta program har stämts av mot Länsstyrelsens miljöhandlingsprogram.
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Miljökvalitetsmålet ”giftfri miljö”

Miljön ska vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits
av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska
mångfalden.
Delmål för Skåne

Kunskap och information om särskilt farliga ämnen
År 2010 ska kunskapen om halter av särskilt farliga ämnen (definierade
i SOU 2000:53:Varor utan faror, samt i delmålet Utfasning av farliga
ämnen) i Skånes naturmiljö och dess negativa effekter på ekosystem
eller arter ha ökat.
Utfasing av farliga ämnen
Delmålet omfattar ämnen som människan framställt eller utvunnit från
naturen. Delmålet omfattar även ämnen som ger upphov till ämnen med
farliga egenskaper, inklusive dem som bildats oavsiktligt.
Bekämpningsmedel i Skånes vatten.
Senast år 2015 ska förekomsten av kemiska bekämpningsmedel och deras
nedbrytnings-produkter vara nära noll i Skånes sjöar och vattendrag och
vara så låga att växter, djur eller människors hälsa inte skadas. Kemiska
bekämpningsmedel eller deras nedbrytningsprodukter som används
från år 2003 och framåt bör inte kunna påvisas i grundvatten i Skåne.
Efterbehandling av förorenade områden.
Samtliga förorenade områden som innebär akuta risker vid direktexponering och sådana förorenade områden som idag, eller inom
en nära framtid, hotar betydelsefulla vattentäkter eller värdefulla
naturområden ska vara utredda och vid behov åtgärdade vid utgången av år

2010.

Miljökvalitetsmålet ”Ingen övergödning”

Övergödningen av kustvattnet och havet är ett av de allvarligaste hoten
mot havsmiljön. Enligt det nationella miljömålet – Ingen övergödning –
ska halterna av gödande ämnen i mark och vatten inte ha någon negativ
inverkan på människans hälsa, förutsättningarna för biologisk mångfald
eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten.
Delmål för Skåne

Utsläpp av fosfor
Fram till år 2010 ska de skånska vattenburna utsläppen av fosforföreningar från mänsklig verksamhet till sjöar, vattendrag och kustvatten i
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Skåne ha minskat med minst 20 procent från 1995 års nivå.
Utsläpp av kväve
Kväveutsläppen till Skånes kustvatten ska senast år 2010 ha minskat
med minst 25 procent från 1995 års nivå.
Utsläpp av ammoniak
I Skåne ska utsläppen av ammoniak från jordbruket år 2010 minskat
med 20 procent från 1995 års nivå till 8 200 ton.
Utsläpp av kväveoxider
Utsläpp av kväveoxider till luft i Skåne ska till år 2010 minskat så att de
uppgår till högst 22 000 ton.
Miljökvalitetsmålet ”Hav i balans samt
levande kust och skärgård”

Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologiska mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård
ska ha en hög grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt naturoch kulturvärden. Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav, kust
och skärgård ska bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt
värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra störningar.
Delmål för Skåne

Skyddsvärda marina miljöer
Senast år 2015 ska minst 50 procent av skyddsvärda marina miljöer
och minst 70 procent av kust- och skärgårdsområden med höga naturoch kulturmiljövärden ha ett långsiktigt skydd. Senast år 2010 ska
ytterligare minst 5 marina områden vara skyddade som reservat i Skåne
och berörda myndigheter ska ha tagit ställning till vilka övriga områden
i marin miljö som behöver ett långsiktigt skydd. Därutöver ska senast
2008 förutsättningarna utredas för att inrätta ett område med permanent
fiskeförbud inom Skånes havsområde.
Bifångster
Senast år 2010 ska de årliga totala bifångsterna av marina däggdjur
och sjöfåglar ha minimerats till nivåer som inte har mer än försumbara
effekter på populationerna eller ekosystemen.
Uttag – återväxt
Uttaget av fisk i Skåne, inklusive bifångster av ungfisk, ska senast år
2015 inte vara större än att det möjliggör en storlek och sammansättning
på fiskbestånden som ger förutsättningar för att ekosystemets grundläggande sammansättning och funktion bibehålls. Bestånden i Skåne ska
ha återuppbyggts till nivåer betydligt över biologiskt säkra gränser.
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Buller och andra störningar
Buller och andra störningar från båttrafik ska vara försumbara inom
särskilt känsliga och utpekade skärgårds- och kustområden senast år
2010.
Främmande arter
Senast år 2015 ska utsättning av djur och växter i havet runt Skåne
endast ske på sådant sätt att den biologiska mångfalden inte påverkas
negativt.
Utsläpp av olja och kemikalier
Genom skärpt lagstiftning och ökad övervakning ska utsläppen av olja
och kemikalier från fartyg minimeras och vara försumbara senast år 2010.

Miljökvalitetsmålet ”god bebyggd miljö”

Städer, tätorter och annan bebyggd miljö skall utgöra en god och hälsosam
livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Naturoch kulturvärden skall tas tillvara och utvecklas. Byggnader och anläggningar skall lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en
långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.
Nedanstående delmål är ett utsnitt av de mål som berör havet och kusten.
Delmål för Skåne

Planeringsunderlag för kulturhistoriska och estetiska värden
Senast år 2010 ska fysisk planering grundas på program och strategier
för hur kulturhistoriska och estetiska värden ska tas till vara och
utvecklas.
Planeringsunderlag för grönstruktur
Senast år 2010 ska fysisk planering och samhällsbyggande grundas på
program och strategier för hur grön- och vattenområden i tätorter och
tätortsnära områden ska bevaras, vårdas och utvecklas för såväl naturoch kulturmiljö som fritidsändamål, samt hur andelen hårdgjord yta i
dessa miljöer fortsatt ska begränsas.
Skydd av bullerfria områden.
Existerande bullerfria områden i det skånska landskapet ska bevaras.I
infrastrukturplaneringen ska därför ytterligare fragmentering av
landskapet förhindras och existerande korridorer utnyttjas. Existerande
bullerfria områden i tätorterna i Skåne ska bevaras.
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Miljökvalitetsmålet ”ett rikt växt- och djurliv”

Den biologiska mångfalden skall bevaras och nyttjas på ett hållbart
sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och
ekosystemen samt deras funktioner och processer skall värnas. Arter
skall kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig
genetisk variation. Människor skall ha tillgång till en god natur- och
kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.
Delmål för Skåne

Hejdad förlust av biologisk mångfald
Senast år 2010 ska förlusten av biologisk mångfald inom Skåne vara
hejdad.
Minskad andel hotade arter
År 2015 ska bevarandestatusen för hotade arter i Skåne ha förbättrats så
att andelen bedömda arter som klassificeras som hotade har minskat med
minst 30 procent jämfört med år 2000, och utan att andelen försvunna
arter har ökat.
Hållbart nyttjande
Senast år 2010 ska biologisk mångfald och biologiska resurser såväl på
land som i vatten nyttjas på ett hållbart sätt så att biologisk mångfald
upprätthålls på landskapsnivå.
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Kustzonsplanering i Lomma kommun
Strategi och analys

Behovet av att skydda och bevara vår havsmiljö samtidigt som vi
utvecklar ett hållbart nyttjande av havets resurser gör att det är ytterst
viktigt att arbeta förebyggande i vår kustzonsmiljö. Baserat på de
kunskaper vi har idag måste vi göra strategiska val inför framtiden.
Vi måste inte bara avstyra de hot som är akuta idag utan planera inför
framtida hot och utmaningar.
Det marina naturmiljöprogrammets intentioner kan sammanfattas i fyra
övergripande strategier. Dessa strategier representerar olika aspekter av
naturvård och miljövårds arbete i kustzonen. Inom varje övergripande
strategi presenteras olika åtgärdsförslag. Till skillnad från Naturmiljöprogrammet finns här inte detaljerade konkreta förslag där ansvar,
kostnadsbedöming, driftkonsekvens och genomförandeperiod anges.
Istället ges åtgärdsförslag som sammanfattas i en målformulering inom
varje åtgärd.

Alnarps fälad
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Fyra strategier för kustzonsplanering
i Lomma kommun

1. Samordning för hållbar utveckling av kustzonen

Havet tillhör de naturområden som kräver störst samarbete på
kommunal, regional, nationell och internationell nivå. Lommabukten
är en del av Öresund och många av de åtgärder som kan skydda och
bevara Lommabuktens naturvärden måste ske i samarbete med andra
aktörer. Det är ytterst viktigt att kommunen aktivt deltar i arbetet med
havsmiljön på både regional nivå och i samarbete med Danmark och
EU.
2. Minska övergödningen i Öresund
Det största hotet mot den biologiska mångfalden i Öresund är övergödningsproblematiken. Lomma kommun ska påskynda arbetet med en
minskning av tillförseln av näringsämnen till Lommabukten och arbeta
för en god miljöstatus i bukten. Lomma kommun ska vara en aktiv
medlem i vattendragens vattenråd.
3. Säkerställa och förbättra förutsättningarna för den biologiska
mångfalden i havet och kustzonen
Den biologiska mångfalden måste bevaras. Detta arbete sker både
genom skyddande av område med särskilt höga naturvärden och genom
att miljöstatus på havsmiljön höjs. Målet är att arter som gått förlorade
kan återvända till våra kuster, som exempelvis strandpaddan och att vi
har god bevarandestatus på de arter som idag förekommer i bukten och
på stränderna.
4. Öka kunskapen om naturvärden i havet och kustzonen
Ju större kunskapen är bland beslutsfattare, tjänstemän och allmänhet
om organismerna i havet, desto effektivare kan arbetet med att bevara
den biologiska mångfalden i den marina miljön bli. Kunskapen om den
marina miljön, ekosystemtjänster i havet och samspelet mellan land
och hav ska öka hos beslutsfattare och tjänstemän inom kommunen.
Lomma kommun ska aktivt arbeta för att öka informationen om havet
och Lommabuktens miljö hos kommuninvånarna.
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Mål för den marina naturvården i
Lommabukten – detta vill vi uppnå till 2020

I Övergripande mål och riktlinjer 2007-2010 fastställs att kommunen
skall verka för att natur- och kulturmiljön i kommunen skyddas och
utvecklas och att människors hälsa och välbefinnande skall främjas i
samklang med att goda livsbetingelser för och mångfald av djur och
växter säkerställs.
För att konkretisera detta övergripande mål gäller följande lokala
miljömål för Lomma kommun. Målen ingår i kommunens lokala
miljömålsprogram och utgör delar av fem av de nationella målen. Målen
utgår i stor utsträckning från lokala förhållanden men de regionala och
nationella miljömålen har i hög grad varit vägvisare. Det finns två olika
nivåer av mål:
1. Inriktningsmål, anger en riktning att sträva mot men man har inte
angivit ett kvantitativt värde dit man vill nå, exempelvis: Allmänhetens
intresse för, och kunskap om Lommabuktens naturvärden ökar.
2. Riktlinjemål, anger ett förhållningssätt som skall vara vägledande
vid olika former av beslut, exempelvis: Biologiskt värdefulla marina
miljöer värnas.
Längre fram i programmet presenteras konkreta tidsatta åtgärder som
syftar till att de uppsatta målen skall nås.
Lokala mål för arbetet med havsmiljön och kustzonen

God bebyggd miljö
Mål 1.1

De områden som avgränsats och definierats som värdefulla i det marina
naturmiljöprogrammet ska värnas så att identifierade naturmiljövärden
bibehålls eller ökar.
Mål 1.2

Allmänhetens intresse för, och kunskap om Lommabuktens naturvärden
ska öka.
Mål 1.3

Friskvård och rehabilitering med inriktning på naturupplevelser ska
underlättas.
Mål 1.4

Boende i kommunen ska ha god tillgänglighet till naturområden kring
Lommabukten, dock ej på bekostnad av biologisk mångfald.
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Giftfri miljö
Mål 2.1

Kunskapen om vilka halter av särskilt farliga ämnen (definierade i SOU
2000:53) som finns i Lommabuktens naturmiljö ska ständigt öka.
Mål 2.2

Kunskapen om vilka halter av kemiska bekämpningsmedel och
deras nedbrytningsprodukter som finns i sediment och organismer i
Lommabukten ska ständigt öka.
Mål 2.3

Nedskräpningen av havet och stränderna ska minska.
Mål 2.4

Utsläppen av miljögifter till havet ska minska.

Ingen övergödning
Mål 3.1

Vattenburna utsläpp av fosforföreningar från mänsklig verksamhet till
vattendrag och kustvatten ska minska kontinuerligt från 1995 års nivå.
Mål 3.2

Kväveutsläppen till Lommabukten från Höje å och Lödde/Kävlingeån
ska minska kontinuerligt från 1995 års nivå.
Mål 3.3
Åtgärder ska vidtas som ytterligare minskar näringsbelastningen i
Lommabukten.

Hav i balans samt levande kust och skärgård
Mål 4.1

Kommunen ska verka för god framkomlighet för allmänheten och
gynnsamma livsmiljöer för växt- och djurlivet längs kusten. Allmänheten
ska kunna vandra längs med kommunens kustlinje med undantag för
fågelskyddsområden i kommunens norra och södra delar.
Lommabukten

Mål 4.2

Kunskapen om Lommabuktens naturvärden ska öka inom förvaltningar
och nämnder.
Mål 4.3

Biologiskt värdefulla marina miljöer ska värnas.
Mål 4.4

Biologiskt värdefulla miljöer längs stränderna ska värnas och de
ekologiska korridorerna bindas samman.

34

Mål och
genomförande
Mål 4.5

Åtgärder som vidtas för att motverka stranderosion ska, så långt möjligt,
verka för att bibehålla strändernas ekologiska, sociala och estetiska
värden.
Mål 4.6

Lommabukten ska uppnå god ekologisk och kemisk status i enlighet
med EU:s ramdirektiv för vatten.
Mål 4.7

Kommunen ska verka för att en utveckling av ett hållbart fiske och ett
bevarande av det lokala fisket i kommunen.
Mål 4.8

Kommunen ska verka för höga natur- och kulturupplevelser längs
kusten.
Mål 4.9

Näringar, rekreation och annat nyttjande av havet och kusten ska
bedrivas så att en hållbar utveckling främjas.
Mål 4.10

Beredskapen vid oljeutsläpp som når stränderna i kommunen ska vara
god.

Ett rikt växt- och djurliv
Mål 5.1

Förlusten av biologisk mångfald, naturtyper såväl som arter, ska minska.
Mål 5.2

Förutsättningarna för hotade arters överlevnad ska förbättras.
Mål 5.3

Kommunen ska verka för att en utveckling av ett hållbart fiske och ett
bevarande av det lokala fisket i kommunen.
Mål 5.4

Kommunen ska verka för att främmande arter i havet och i kustzonen
inte påverkar den biologiska mångfalden negativt.
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Åtgärder

Genomförandet av det Marina naturmiljöprogrammets åtgärder bör ses
i ett långsiktigt perspektiv. De lokala miljömålen, se ovan, anger vad
kommunen vill uppnå till år 2020 och här, i åtgärdskapitlet, anges hur
kommunen ska arbeta för att nå målen.
Programmets mål- och åtgärdsdel integreras i kommunens ordinarie
styrsystem så att åtgärderna integreras i de årliga nämnds- och verksamhetsplanerna samt ingår i budgetarbetet. Programtiden sträcker sig från
2010 – 2020.
Åtgärdsförslagen är samlade i de fyra strategierna (se ”Strategi och
analys”). Till varje åtgärd anges genomförandeansvar och genomförandeperiod. Det finns i vissa fall möjlighet till extern finansiering för
naturvårdsåtgärder som, inför genomförandet av respektive åtgärd,
alltid bör prövas.
Programmet redovisar åtgärder såväl på kommunal, som enskild
eller statlig mark. Programmets åtgärdsförslag är inte förankrade hos
enskilda markägare och brukare.

Förkortningar:
KS
TN
MBN
BUN
KFN
SN

Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden
Miljö- och byggnadsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Socialnämnden
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1. Samordning för hållbar
utveckling av kustzonen

I. En kust för alla – långsiktig kustzonsplanering

Samhällsplanering handlar om hur mark- och vattenområdet ska
användas för bebyggelse, infrastruktur och andra verksamheter.
Parallellt handlar samhällsplanering om vilka områden som vi måste
skydda och hur vi ska bidra till ett hållbart samhälle. Planeringsprocesser ska väga olika samhällsintressen mot varandra och målet bör vara
ett hållbart samhälle ur socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv.

Ansvar: KS
Genomförandeperiod:
2010-2020
Miljömål:

Det ökade nyttjandet av resurserna i Öresund leder till en förändring
i den ekologiska balansen i havet och av förutsättningarna för växt
och djurliv. Det kommer, om vi inte gör något, att medföra kännbara
konsekvenser inte bara för havets organismer utan även för människor
som lever kring sundet. Fiskerinäring, friluftsliv och turism påverkas
negativt av hoten mot Öresunds havsmiljö. Därför krävs en förändring i
vårt nyttjande av havets resurser som tar hänsyn till både ekosystemets
krav och kustbefolkningens behov.
En långsiktig samverkan mellan olika intressenter krävs för att
Öresund ska fortsätta att vara ett levande hav. Arbetet med en kust för
alla bör ske enligt metoder utvecklade inom Integrerad kustzonsförvaltning där kunskap om politiska, sociala och ekonomiska förhållanden i kustområdet kan förnya planeringen av ett hållbart samhälle
i kustzonen. Öresund kräver både ett mellankommunalt samarbete och
ett arbete över landsgränsen.

Lomma kommun ska arbeta aktivt med kustzonsförvaltning på lokal,
regional och internationell nivå.

II. beredskap vid oljeolyckor i Öresund

Fartygstrafiken med oljetransporter i Öresund och Östersjön har ökat.
Fartygen har också blivit större och många oljetransporter sker med
undermåliga fartyg. Risken att en stor oljeolycka ska drabba Öresund
är därför idag, trots olika motåtgärder, väsentligt större än tidigare.
En oljeolycka i sundet kan leda till allvarliga skador för både miljön,
kustnäringar och friluftsliv. Det är ytterst viktigt att en samverkan kring
planering av effektivt räddnings- och saneringsarbete sker för att lindra
negativa effekter av ett oljeutsläpp.
Ansvaret för att ta hand om olja som når land är kommunalt. Räddnings37
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Genomförandeperiod:
2013
Miljömål:
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verket, länsstyrelsen och Naturvårdsverket har i uppgift att ge stöd
åt kommunerna för att de ska uppnå en god beredskap. I Öresund
är det också viktigt att samordna beredskap och räddningsarbete
över landsgränserna så att effekten av oljeolyckor kan minimeras.
EU-projektet Baltic Master II kommer att arbeta med oljesanering vid
kusterna och Lomma kommun bör ta del av de aktiviteter och erfarenheter som detta projekt ger.
För att bättre förbereda sig inför en eventuell oljeolycka i Öresund bör
Lomma kommun ta fram en risk- och sårbarhetsanalys som visar vilka
konsekvenser en oljeolycka skulle kunna medföra för kommunen. Syftet
med analysen är dels att klargöra ansvarsområden och arbetsfördelning
mellan de olika förvaltningarna samt dels fungera som en översiktlig
handbok, som redogör för de frågeställningar som kan uppstå vid en
oljeolycka.
Statens räddningsverk har framställt en generell oljeskyddspärm,
”kommunens oljeskydd”, som med fördel användas som ett komplement
till risk och sårbarhetsanalysen. Riktlinjer för det förebyggande arbetet
kring oljeolyckor finns i ett dokument om den framtida inriktningen av
det svenska oljeskadeskyddet till havs och i inlandsvatten.

Lomma kommun ska utöka sitt samarbete med Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap, Länsstyrelsen samt Kustbevakningen.
En beredskapsplan för oljeskadeskydd baserad på en risk- och sårbarhetsanalys ska finnas senast 2013.

Ansvar: KS
Genomförandeperiod:
2011
Miljömål:

III. Deltagande i KIMO Baltic Sea

Kimo Baltic Sea är en del av KIMO (Kommunenes Internasjonale
Miljoorganisation), ett nätverk av kommuner inom Europa. KIMO
Baltic Sea har idag över 100 medlemskommuner varav åtta medlemmar
är svenska kommuner. KIMO Baltic Sea arbetar som en påtryckningsgrupp mot länder, EU och HELCOM i frågor som rör havsmiljön i
Östersjön. Man har också gemensamma projekt, bland annat i frågor
som rör kusterosion och nedskräpning till sjöss.
Lomma kommun ska vara medlem i KIMO Baltic Sea från och med
2011.

38

Mål och
genomförande
IV. Kustvattenråd I ENLIGHET MED Vattendirektivet

Vattenråd ska vara ett lokalt och regionalt samverkansorgan. Här kan alla
intressenter samarbeta med frågor som rör ett vattenområde. Utgångspunkten för ett vattenråd som arbetar i enlighet EU:s ramdirektiv för
vatten är helhetsperspektivet på vattenresursen. Därför bör vattenrådens geografiska ansvarsområde täcka ett helt avrinningsområde.
Men vattenråd kan även omfatta ett större kustområde.

Ansvar: KS
Genomförandeperiod:
2011
Miljömål:

Lommabukten kan ses som en del av vattendragens vattenråd då
kustvatten ingår i avrinningsområdet. Men havet har delvis andra
frågeställningar än åarna och det kan därför vara av nytta för kommunen
att kustområdet har ett eget vattenråd. Huvuduppgifter för ett lokalt
vattenråd för Lommabukten bör vara att samarbeta kring alla frågor
som rör havet, allt från att sammanställa och värdera tillgängliga data,
ta fram miljöövervakningsprogram, identifiera problemområden och
formulera åtgärdsförslag.
Lomma kommun har initierat ett informellt vattenråd i Lommabukten
och bjudit in organisationer, yrkesfolk och privatpersoner med ett
intresse i frågor som rör bukten och buktens framtid. Vattenrådet har haft
fyra möten under perioden 2008-2010 och diskussionerna i vattenrådet
har legat till grund för planförslag Kustvatten i den nya översiktsplanen.
I ett formellt kustvattenråd bör även grannkommuner finnas med.

Lomma kommun ska fortsätta sitt arbete med ett lokalt kustvattenråd
och ska i sitt planerings- och åtgärdsarbete utnyttja den kunskap och
erfarenhet som finns hos medlemmarna. Vattenrådet ska vara öppet
för alla och information om vattenrådet och dess aktiviteter ska finnas
tillgängligt på kommunens hemsida. Möjligheten att skapa ett formellt
kustvattenråd ska utredas senast 2011.

V. Utveckling av en StrandskyddsPLAN

Ansvar: MBN

Kommunen tar fr.o.m. juli 2009 över dispensärenden när det gäller
strandskydd.

Genomförandeperiod:
2014

Det finns ett behov av en övergripande strandskyddsplan i Lomma
kommun där kommunens mål med stranden och kustzonen definieras.

Miljömål:
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En helhetssyn på Lommabukten är viktig eftersom de kumulativa
effekterna av olika strandskyddsdispenser på havsmiljön och tillgängligheten för allmänheten kan vara betydligt större än effekten av ett
enskilt ärende. Bryggor och andra konstruktioner i strandlinjen kan ha
direkt och indirekt negativ påverkan på växt- och djurlivet, bland annat
genom att vattnets omloppstid i bukten förändras.
Antalet bryggor längs Lommabuktens strand ska inte öka, utan på sikt
ska antalet bryggor minska. Vid dispensprövning av strandskyddet för
uppförande av brygga bör alltid möjligheten att omvandla flera enskilda
bryggor till en gemensam brygga undersökas.
Lomma kommun ska utarbeta en strandskyddsplan som med ett helhetsperspektiv på Lommabuktens stränder ser till allmänhetens behov och
ekosystemets krav.
2. Minska övergödningen i Öresund

Det största hotet mot Öresunds djur- och växtliv är de stora mängder
näringsämnen som varje år tillförs havet. Problemet med övergödning
i våra kustvatten är oförändrat stort trots att stora insatser görs för att
minska tillförsel av närsalter till havet. Att minska övergödningen i
Lommabukten, och Öresund i stort, är en av de viktigaste utmaningarna
för kommunens miljöarbete i kustzonen. Majoriteten av åtgärder som
ska minska transporten av näringsämnen till havet finns på land, i de
olika avrinningsområdena. Men det finns även nya spännande tekniker
att binda havets näring, till exempel i blåmusslor som sedan kan utnyttjas
som gödselmedel eller i produktion av biogas.
Ansvar: KS
Genomförandeperiod:
2020
Miljömål:

I.

Kommunens arbete med att minska
näringsläckaget till Öresund

Kommunen har två större vattendrag, Kävlinge/Lödde å samt Höje
å. Båda är typiska åar i det skånska slättlandskapet och rinner sakta
genom främst jordbruksmark, ibland omgivna av fuktiga betesmarker.
Önnerupsbäcken är ett biflöde till Höje å som med flera förgreningar
sträcker sig genom i princip hela kommunen. Arbetet med att minska
övergödningen i havet måste utgå från ett helhetsperspektiv och EU:s
ramdirektiv för vatten ger redskap för att arbeta med övergödningsproblematiken i hela avrinningsområden.
Kommunen är medlem i både Höje å vattenråd och Kävlingeåns vattenråd
samt Kävlingeåns vattenvårdsförbund och deltar därigenom i provtagningsprogram och kontroll av vattenkvaliteten. Kommunerna i Höje å
vattenråd genomför vattenvårdande åtgärder i ”Höje å projektet” som är
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ett samarbete mellan Lomma, Lunds och Staffanstorps kommuner. En
landskapsvårdsplan för Höje å har upprättats i projektet som omfattar
perioden 2006-2013. För Kävlingeån/Lödde å har berörda kommuner
gått samman och bildat ”Kävlingeå-projektet”. Projektet har pågått
sedan 1995 och en fortsättning på projektet är planerad efter 2011.
Många av de åtgärder som dessa två projekt har genomfört handlar om
att förlänga vattnets uppehållstid i landskapet för att på det viset minska
mängden näringsämnen som sköljs ut i bukten. Våtmarker, översilningsmarker och slingrande åar binder många av näringsämnena som
annars nått Lommabukten samtidigt som de hjälper till att återskapa det
ålandskap som funnit i Skåne. För mer information om arbetet i åarna
se Naturmiljöprogrammet.
Inom kommunen har de senaste åren dessutom 107 enskilda avlopp
anslutits till det kommunala VA-nätet. Under 2009 anslöts 33 anläggningar. Kommunen betalar en del av anslutningskostnaden, och minst 95
% av de enskilda avloppen kommer att vara anslutna till det kommunala
avloppsnätet inom tre år.
Lomma kommun ska medverka aktivt i vattenrådens arbete med
landskapsvård och minskning av närsaltsutsläpp. Senast 2021 ska
Lommabukten ha uppnått god ekologisk status i enlighet med EU’s
ramdirektiv för vatten.

II.

Blåmusselodling i bukten

Blåmusselodling kan vara en kostnadseffektiv möjlighet att minska
övergödningen i havet då odling av musslor som sedan skörddas
leder till att vi får ett uttag av näringsämnen från havet tillbaka upp
till land. Blåmusslorna tar upp stora mängder av näringsämnen genom
att det omgivande vattnet filtreras på växtplankton. På västkusten
kan blåmusslor odlas kommersiellt för livsmedelproduktion medan i
Östersjön, och troligen även i Öresund, blir blåmusslan aldrig så stor
att den kan odlas för att ätas av människan. Blåmusslor kan dock
även utnyttjas som foder, gödsel eller till biogasproduktion och en
storskalig odling av blåmusslor kan potentiellt vara en del av lösningen
av Öresunds övergödningsproblematik. Pilotförsök med musselodling
påbörjades i Östersjön 2007 och i regeringens åtgärdsprogram för en
god havsmiljö finns stöd för ökad satsning av storskalig musselodling.
Under 2010 påbörjas ett pilotprojekt (delvis statligt stöd genom
LOVA-finansiering) tillsammans med Malmö stad, SEA-U och Region
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Ansvar: KS
Genomförandeperiod:
2020
Miljömål:
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Skåne. Projektet ska utreda möjligheterna i Lommabukten för blåmusselodling, hur stor reduktionen av närsalter blir och om musslorna kan
utnyttjas som biogasresurs eller på annat sätt.
Musselodlingar kan också vara ett utmärkt komplement till yrkesfisket
och genom att medverka i satsningar på musselodlingar kan kommunen
medverka till att bevara ett lokalt fiske i Lomma kommun.
Lomma kommun ska stödja entreprenörer och yrkesfiskare som vill
nyttja Lommabukten för utveckling av blåmusselodlingar. I planförslaget för Kustvatten i den nya översiktsplanen markeras områden där
musselodlingar skulle kunna placeras inom kommunens del av bukten.
Senast 2012 ska kommunen ha utrett möjligheterna till storskaliga
musselodlingar i bukten.
Ansvar: KS, TN
Genomförandeperiod:
2011
Miljömål:

III.

TOALETTAVFALLSANLÄGGNING

En stor del av landets fritidsbåtar släpper fortfarande ut sitt toalettavfall i havet. Under sommaren 2008 gödde fritidsbåtarna i Bohuslän
Skagerack med två ton fosfor och 17 ton kväve. För att komma
tillrätta med fritidsbåtarnas obehandlade toalettavfall har flera åtgärder
föreslagits på nationell nivå, bland annat förbud mot toalettömning
till hav och ett ökat antal anläggningar som kan ta emot toalettavfall i
hamnarna.
I havspropositionen föreslås att statligt ekonomiskt stöd (LOVA) ska
ges till ideella föreningar och kommuner för etablering av toalettavfallsanläggningar. Lomma kommun har ansökt och erhållit medel för
att anlägga en toalettavfallsanläggning för fritidsbåtar i Lomma hamn.
Senast 2011 ska en toalettavfallsanläggning för fritidsbåtar finnas i
Lomma hamn.

Ansvar: KS
Genomförandeperiod:
2020
Miljömål:

3. Säkerställa och FÖRBÄTTRA
FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR den biologiska
mångfalden i havet och kustzonen
I. Utökad miljöövervakning i bukten

Miljöövervakning är en regelbunden och systematiskt upplagd
undersökning av vår miljö. Genom återkommande provtagningar
av kemiska, fysikaliska och biologiska parametrar kan man studera
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tillståndet för vår miljö, upptäcka förändringar och följa upp åtgärder.
Lomma kommun ska arbeta för att miljöövervakningen i Lommabukten utökas enligt förslag, i egen regi eller via andra aktörer.

II.

Helhetssyn i arbetet mot stranderosion

Arbetet med att skydda strandzonen och strandtomter från stranderosion
har skett under lång tid i kommunen. Arbetet har inte varit koordinerat
utan skett i omgångar. Ett helhetsperspektiv på vår kust där arbetet mot
stranderosion och framtidens havsnivåhöjningar krävs. Det är viktigt att
se kuststräckan i sin helhet för att kunna avgöra var erosionshinder ska
byggas och var naturen ska få ha sin gång och stranden få utvecklas i
sin egen takt.
I samband med den hårda exploatering som skett av våra kuster har vi
inte längre möjlighet att låta naturen utforma våra kuster. I opåverkade
lägen kan strandzonen flytta fram och tillbaka beroende på vattennivåer och erosion. Kustzonen längs Lommabukten tillåter inte detta då
strandzonen på de flesta ställen är utnyttjad ända ned till strandkanten.
Det biologiska livet hotas inte av erosion i sig men av de åtgärder som
kommer att krävas för att vi ska skydda våra exploaterade områden. Det
är viktigt att även ekologiska aspekter av erosionsskydd och strandskydd
tas med i planeringen av kuststräckans strandzon.
Utformningen av erosionsskydd är också viktig utifrån tillgänglighetsperspektiv. Utvecklandet av strandstråket bör samordnas med
strandskyddsplanering så att man kan utnyttja erosionsskydd som del
av det promenadstråk som ska sträcka sig längs hela kuststräckan. Det
är också viktigt att diskutera hur mycket sandstrand som ska finnas i
Lommabukten, och göra kostnadskalkyler för arbetet med att behålla
dessa sandstränder.
Lomma kommun är medlem i Erosionsskadecentrum, ett samarbetsorgan mellan kustkommuner och andra organisationer som aktivt vill
verka för att utveckla miljöanpassade och kostnadseffektiva erosionsskyddstekniker. Här fås information om utvecklingen av nya tekniker
för skydd mot stranderosion.
Lomma kommun ska senast 2013 ha utarbetat en strategi för ett
långsiktigt arbete med stranderosion som ser till skyddsbehovet,
allmänhetens behov och ekosystemets krav.
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Ansvar:KS
Genomförandeperiod:
2014
Miljömål:

III. Miljömärkning och spårbarhet av fisk från
Öresund

Det kustnära fisket är högt prioriterat på både statlig och regional
nivå. Kustfisket ska vara miljöanpassat i balans med vad fiskbestånden långsiktigt avkastar och närfångad fisk av god kvalitet
till rimligt pris ska finnas tillgängligt för konsumenten. I Lomma
kommun finns en lång tradition av småskaligt kustnära fiske.
Det finns ett växande intresse från konsumenter för möjligheten att
handla lokalt producerade varor. Möjligheterna att handla och äta
lokalt fångad fisk som dessutom är certifierad utifrån ett perspektiv av
långsiktigt hållbart fiske är en viktig strategi för att kunna bibehålla
och utveckla det lokala fisket i Lomma kommun. Miljömärkning av
vildfångad fisk och skaldjur är ett positivt sätt att styra konsumtion av
fisk till arter, metoder och områden där ett långsiktigt och hållbart fiske
sker. Miljömärkning av fisk gäller inte endast fisket utan omfattar hela
kedjan från fiske till grossister, fiskberedning, restauranger och affärer.
Lomma kommun ska arbeta för en utveckling av ett hållbart kustnära
fiske med bas i Lomma hamn. En miljömärkning av fisken från Öresund
ska finnas senast 2014. Kommunen arbetar även för en ökad försäljning
av lokalt producerad fisk i restauranger och affärer i kommunen.

Ansvar:KS
Genomförandeperiod:
2014
Miljömål:

IV.

Skydd och bevarande av driftvallar

Det finns ett behov av att kartlägga och inventera de driftvallar/
tångvallar som finns på kommunens stränder och att inrätta en
skötselstrategi som skyddar den biologiska mångfalden i detta habitat.
Områden som är speciellt viktiga är norr om Habo camping och
Öresundsparken, då dessa områden inte är skyddade trots att där finns
driftvallar med en rik annuell vegetation.
Lomma kommun ska inventera driftvallar/tångvallar längs kusten
och upprätta en skötselplan som pekar ut områden med skyddsvärda
driftvallar, där skötsel som skyddar och bevarar vallarna beskrivs.

Ansvar:KS, KFN
Genomförandeperiod:
2010- 2020
Miljömål:

V.

Utveckling av vattensporter

Lommabukten är med sin långgrunda botten en utmärkt lokal för
wind- och kitesurfing. Framförallt kitesurfing är en starkt ökande
vattensport och Lomma kommun måste vara en aktiv part i planeringen av vattensporter i bukten. Genom att avsätta vissa områden
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som lämpliga för vattensporter kan man kanalisera aktiviteten till
dessa områden och skydda områden med känsligt djur- och växtliv.
Lomma kommun ska arbeta tillsammans med lokala intresseorganisationer för att utveckla vattensporter i bukten samtidigt som känsliga
områden skyddas från störning.
VI. Säkra tysta områden

Området mellan naturreservatet “Södra Lommabukten” och Lomma
hamn präglas idag av övergången mellan stad och natur. En vandring
längs kusten från den livliga hamnmiljön mot naturreservatet i söder
gör att stadens liv och ljud successivt ger vika för naturens stillhet.
Det är idag viktigt att värna om dessa områden där tätorternas buller
inte dominerar. Strandpartiet mellan Höje ås mynning och Öresundsparken bör utvecklas så att det förblir denna övergångszon mellan den
skyddade naturen i naturreservatet och det utvecklade badområdet kring
T-bryggan. Området ska inte utnyttjas för vattensporter, se planförslag
Kustvatten i nya översiktsplanen och inte heller bör området exploateras
med bryggor och andra anordningar för bad.

Ansvar:KS, MBN
Genomförandeperiod:
2010- 2020
Miljömål:

Lomma kommun ska i planprocessen arbeta för att möjliggöra tysta,
bullerfria områden i kustzonen, särskilt i anslutning till naturreservaten.

VII. BåtBOTTENtvätt I LOMMA HAMN

Det finns idag omkring 800 000 fritidsbåtar i Sverige varav 250 000 av
dessa målas med bottenfärg. Dessa bottenfärger innehåller cirka 70 000
kg tungmetaller, till exempel koppar och zink. I den nya havspropositionen kommer ideella föreningar och kommuner kunna söka
ekonomisk ersättning för etablering av båtbottentvättar med upp till 50
% av kostnaden.
Lomma kommun ska senast 2011 utreda förutsättningarna för etablering av båtbottentvätt i Lomma hamn.
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Ansvar:KS,
Genomförandeperiod:
2011
Miljömål:

VIII.

PLAST I HAVET

Ett växande hot mot de havslevande däggdjuren och sjöfåglarna är
den nedskräpning som sker i våra hav. Stora mängder av plast, glas
och metall slängs i havet. Det är avfall från industrier, fiskebåtar och
fritidsbåtar. Plasten utgör ett hot mot havslevande däggdjur och fåglar
eftersom djuren snärjer in sig i skräpet eller äter det i tron att det är
föda. De stora mängderna skräp på havsbotten är också ett problem för
fiskenäringen. I Simrishamn har man i perioder anlitat yrkesfiskarna för
att fiska plast ur havet istället för fisk.
Lomma kommun ska senast 2011 utreda förutsättningarna för att fiska
plast ur havet.

Ansvar:KS, MBN,TN
Genomförandeperiod:
Fr.o.m. 2010
Miljömål:

IX. FRÄMMANDE ARTER

Spridningen av främmande arter betraktas som ett av de största hoten
mot biologisk mångfald. Kartläggningen av främmande arter är
bristfällig och det är ofta svårt att avgöra en arts naturliga utbredningsområde. Nyinkomna arter upptäcks varje år och dessa konkurrerar med
våra inhemska arter. För att kunna minska riskerna med introduktion
av främmande arter behövs samarbete även över landsgränser, men det
mesta av arbetet ligger utanför kommunens möjligheter.
Främmande arter ska inte introduceras i strandzonen. Lomma kommun
ska delta, där så krävs, i åtgärder som görs på regional eller nationell
nivå för att minska andelen främmande arter.
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4. Öka kunskapen om naturvärden
i havet och kustzonen

I. Information och utbildning för Förvaltningar
och nämnder i kommunen

För att uppnå en god naturvård i kommunen krävs stor kunskap om
naturens grundläggande funktioner hos beslutsfattare såväl som hos
tjänstemän. Ett framgångsrikt naturvårdsarbete kräver också att
naturvårdarna, den personal som arbetar ute i fält, har en hög naturvårdskompetens. Regelbundna utbildningsinsatser för tjänstemän,
utförare och beslutsfattare behövs.

Ansvar:KS, TN,
MBN, BUN, KFN,
SN
Genomförandeperiod:
Fr.o.m. 2010
Miljömål:

Lomma kommun ska genomföra regelbundna utbildningsdagar i
naturvård för alla berörda, där havsmiljön är en viktig del av innehållet. Kommunen ska utnyttja kompetensförstärkning i natur- och
miljövårdsfrågor som rör havsmiljön. Vid större investeringar i
kustzonen ska kommunen ställa krav på att anläggningsföretag och
andra entreprenörer har relevant kompetens i natur- och miljövård.

II. Information och utbildning för
kommuninvånare och besökare

Kommunen ska informera om kommunens natur och naturvärden
till medborgarna. Genom ökad kunskap föds ofta ett ökat intresse
för att vistas i naturen, vilket är positivt för både hälsa och välbefinnande. Flera ideella föreningar står för viktig information och
utbildning om naturvärden till sina medlemmar, men det saknas
ett forum för kunskapsutbyte och information mellan förvaltningar, föreningar, forskare och kommuninvånare. Det saknas
också en lättillgänglig naturguide till kommunens naturområden.

Lomma kommun ska senast 2011 utveckla en informationsstrategi som
syftar till att öka kommuninvånarnas kunskaper om havsmiljön och
miljöfrågor som rör kustzonen. Uppdaterad information om Lommabuktens naturvärden ska finnas tillgänglig i tryckt form, på skyltar
samt på hemsidan. Kommunen ska arbeta aktivt för ett kunskapsutbyte och ett samarbete mellan kommunen och ideella föreningar.
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Ansvar: KS, BUN
Genomförandeperiod:
2010- 2020
Miljömål:

III. Lommabukten – ett uteklassrum

Man är rädd om det man känner till. Det är viktigt att ge våra yngsta
kommuninvånare kunskap om livet i havet och ge dem redskap för att
skydda havsmiljön i framtiden. Intresset för naturpedagogik är idag
stort och många skolor och förskolor använder sig av naturen som
klassrum. Lomma kommun bör utnyttja sin närhet till Öresund till ett
lokalt utarbetat material som har havet som bas för studier kring djur
och natur, ekologi och miljöproblematiken. Genom att utnyttja stranden
och havet som läromaterial och uteklassrum ges en grundförståelse
för de lokala naturvärdena samt havets betydelse för vår miljö och de
ekosystemtjänster som havet tillhandahåller. Det ger lokal förankring
till kunskapsmål om växt- och djurliv, havsmiljön och arbetet med
miljömålen från förskola till årskurs 9. Materialet bör ha en helhetssyn
som sträcker sig från förskola till högstadium där varje årskurs har sina
egna kunskapsmål, från nyfikenhet inför havets organismer i förskolan
till klimatförändringar och miljögifter i högstadium.
Detta utbildningsmaterial kan bestå av lärarinstruktioner och informationsmaterial som kan utnyttjas av skolorna. Fortbildning ges till lärare
genom olika workshop med inbjudna föreläsare. Lomma kommun
bör även inventera möjligheterna till samarbete med universitet och
högskolor om utveckling av naturpedagogik i havet samt andra sätt att
finansiera detta utbildningsprogram.
Lomma kommun ska satsa på utveckling av lokalt anpassad marin
naturpedagogik till förskolor och grundskolor, i samarbete med universitet och högskolor.
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Uppföljning och miljöövervakning

Miljöövervakning är en regelbunden och systematiskt upplagd
undersökning av vår miljö. Genom återkommande provtagningar
av kemiska, fysikaliska och biologiska parametrar kan man studera
tillståndet för vår miljö, upptäcka förändringar och följa upp åtgärder.
Naturvårdsverket har det övergripande ansvaret för miljöövervakningen
i Sverige. Miljöövervakningsprogrammet Kust och hav följer förändringar i vår marina miljö när det gäller biologisk mångfald, övergödning
och miljögifter. Tyvärr ligger inga av programmets provpunkter i
Öresund inom något av de sju delområden som undersöks. Trots det
kan detta programmet ge oss information om hur havet mår i Östersjön,
inklusive Öresund.
I Öresund är det främst Öresunds vattenvårdsförbund som gör
regelbundna kontroller av havsmiljön. Länsstyrelsen i Skåne län
samordnar regional miljöövervakning i sundet.

I.

Befintlig miljöövervakning i Öresund och
Lommabukten

Öresunds vattenvårdsförbund (ÖVF) bildades 1984 med uppgift att
administrera och genomföra ett samordnat kontrollprogram för den
svenska delen av Öresund. Medlemmar är kustkommuner, vattenvårdsförbund och större företag.
ÖVF har sedan 1980-talet gjort undersökning av kemiska, fysikaliska
och biologiska parametrar vid olika provtagningsstationer. ÖVF har 13
provtagningspunkter i Lommabukten som helhet men alla stationerna
ingår inte i provtagningarna varje år. I princip är det endast fyra provtagningslokaler som används i Lommabukten och oftast används endast en
lokal per delprogram, se tabell 1. Sedan 1985 har vattenkemi provtagits,
men med nya stationer från och med 1997 och framåt. Växtplankton
provtogs 1985-1988 och sedan från 1997 och framåt. Bottenfauna
provtogs 1985-1994 och sedan 1997 och framåt. Ålgräs har provtagits
sedan 1997.
Vilka undersökningar som ingått i recipientkontrollen i Lommabukten
må ha varierat under åren men hydrografi, växtplankton och
klorofyll, ålgräs, bottenfauna och belastningskontroll är återkommande delprogram som ingått under 2003-2005 och som planeras för
2008-2010, se tabell 1.
År 2005 gjordes en undersökning av miljögifter i sediment och 1999,
2002 samt 2006 i levande organismer. ÖVF planerar en ytterligare
undersökning av miljögifter i organismer under 2010.
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Tabell 1. Undersökningar i Öresund som utförs i ÖVF:s regi.
Delprogram

Provtagning

Enhet/parameter

Provtagningsfrekvens

Provtagningslokal

Hydrografi

Temperatur

grader Celsius

1 gång/månad

ÖVF 4:8

Salthalt

PSU

Syrehalt

ml/l, promille

Total-fosfor

µmol/l

Total-kväve

µmol/l

SiO3-Si

µmol/l

Ström

riktning, cm3

Siktdjup

meter

Växtplankton

Förekomst, artantal

Klorofyll α

µg/l

ÖVF 4:8, 4:11

Primärproduktion

mg C

ÖVF 4:8

Ålgräs

Ålgräs

Skottäthet, biomassa,
skottlängd,
täckningsgrad,
sockerhalt i rhizom,
djuputbredning

1 gång/år

ÖVF 4:10

Bottenfauna,
sediment

Sediment

Redox-potential

1 gång/år

ÖVF 4:8, 4:9, 4:11

Bottenfauna

Förekomst, artantal,
biomassa

Belastningskontroll

BOD7

Ton/år

Kontinuerligt (senast
2005)

Öresund

Växtplankton,
klorofyll och
primärproduktion

Total-fosfor

ÖVF 4:11

14 gånger/år

ÖVF 4:8

Total-kväve

Arbetet med Vattendirektivet i kustvatten innebär att det kommer att
krävas en noggrannare regelbunden övervakning av miljötillståndet i
Lommabukten. Den kontrollerande miljöövervakningen för kustvatten
som föreslås i bilaga V i ramdirektivet för vatten innehåller en utökad
kontroll av biologiska, fysikaliska/kemiska samt hydromorfologiska
parametrar, se tabell 2. Miljöövervakning enligt Vattendirektivet
samordnas av Länsstyrelsen i Skåne län.
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Tabell 2. Undersökningar som föreslås i arbetet med Vattendirektivet.

Kvalitetsfaktor

Parameter

Provtagningsfrekvens

Biologiska

Växtplankton

Två gånger/år

Andra vattenväxter (ålgräs mm)

Var tredje år

Bottendjur

Var tredje år

Temperatur

Fyra gånger/år

Syrehalt

Fyra gånger/år

Näringsstatus

Fyra gånger/år

Andra förorenande ämnen

Fyra gånger/år

Prioriterade ämnen

12 gånger/år

Djup, bottenstruktur, strömriktning,
vågexponering

Var sjätte år

Fysikaliska/kemisk

Hydromorfologiska

II.

Förslag till utökad miljöövervakning i
Lommabukten

Miljöövervakningen av Lommabukten som genomförs av ÖVF och
andra aktörer ger oss en samlad bild av tillståndet i den marina miljön i
Öresund. Lommabuktens miljötillstånd är starkt förknippat med resten
av Öresund men det finns speciella företeelser i Lommabukten som gör
att det är viktigt att utöka miljöövervakningen för att följa upp miljöförhållanden för Lommabukten. ÖVF har enbart enstaka provtagningspunkter i bukten och dessa kan endast ge en förenklad bild av miljötillståndet i bukten. Följande parametrar föreslås i en utökad miljöövervakning av Lommabukten, se även tabell 3.
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Tabell 3. Förslag till utökad miljö-övervakning i Lommabukten.
Delprogram

Provtagning

Enhet/parameter

Provtagningsf
rekvens

Provtagningslokal

Utökad miljöövervakning av
ålgräs

Ålgräs

Djuputbredning

Minst en
gång/5 år

Tre provlinjer A:1-3

12 gånger/år

Nya provpunkter i bukten
i närheten av
åmynningarna

Minst en
gång/5 år

Nya provpunkter

Ytutbredning
Skotttäthet

Utökad kontroll av
näringsämnen i bukten

Total-fosfor

µmol/l

Total-kväve

µmol/l

Miljögifter i sediment och
organismer

Ett urval av lämpliga
substanser
Exempelvis PAH,
kadmium och
kvicksilver

Bottenfauna

Bottenfauna på djupt
vatten

Förekomst,
artantal, biomassa

Minst en
gång/5 år

Lomma B:1-3

Mobil epifauna

Epifauna

Förekomst,
artantal, biomassa

Minst en
gång/5 år

10 provpunkter längs
stranden på 0-1.5 meters
djup

III.

Uppföljning av ålgräsängarnas utbredning

Buktens unika egenskap som ”barnkammare” åt fisk gör det speciell
viktigt att regelbundet följa upp utbredningen av Lommabuktens
ålgräsängar, speciellt då dagens situation är väldokumenterad i inventeringen från 2007.
Det finns flera olika variabler skulle kunna användas som indikatorer
för ålgrässamhällets status.
•

Utbredning av ålgräsbäddarna (procent av bottenyta)

•

Djuputbredd av ålgräs (max djup)

•

Biomassa av ålgräs

•

Förekomst av fintrådiga alger

•

Mängden organismer som betar på ålgräset

Det största djup som ålgräset kan växa på är ett mått på miljökvalitet då
övergödning ger ett sämre siktdjup. Målet för djuputbredning av ålgräs
i centrala Öresund har föreslagits till 7 meter och för närvarande ligger
utbredningens djupgräns på 4-6 meter.
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I Skånes miljömål, och dess handlingsplan under miljömålet “Hav i
balans” och “Levande kust och skärgård” påpekas att det är viktigt att
“ta fram underlag för bedöming av vilka områden i Skåne som kan
anses som värdefulla strand- och undervattensområden, till exempel
ålgräsängar och sanddyner utöver de som innefattas av Natura 2000”.
Ålgräsinventeringen som Lomma kommun gjorde 2007 i Lommabukten
är ett bra exempel på ett sådant underlag. En regelbunden uppföljning
av denna studie kommer ge god information om ålgräsbeståndet i
bukten och kvaliteten på havsmiljön. Marin Miljökonsult föreslår en
fortsatt övervakning av ålgräset baserat på metodiken i undersökningen
från 2007. Tre profiler som går från strandlinjen ut till 10 meters djup
övervakas med samma metoder som undersökningen 2007, se karta
2. Notera att för transekten A:3 krävs dispens av Länsstyrelsen från
beträdnadsförbudet.
IV.

Utökad recipientkontroll av näringsämnen i
Lommabukten

V.

Utökad provtagning av miljögifter i sediment
och organismer

En stor del av näringsläckaget från Skånes jordbruk kommer till Öresund
via Lommabukten. Omloppstiden för vattnet i bukten samt strömmar
gör att utsläppen från åarna stannar olika länge i bukten. Det är därför av
största vikt att noggrant följa förändringar i näringshalter i bukten såväl
som i åarna under året för att förstå hur olika väderförhållanden påverkar
Lommabuktens näringsstatus. Därför bör man utöka Kävlingeåns och
Höje ås recipientkontroll till att även inkludera fler provtagningspunkter
i Lommabukten på olika avstånd från åmynningarna.

Vår kunskap om användning, utsläpp och förekomst av miljögifter i
Öresund är fortfarande mycket begränsad. En viktig åtgärd är därför
att förbättra kunskapsläget genom en utökad miljöövervakning. I
Lommabukten har det rapporterats om höga halter av PAH, se del B
och i hela Öresund/Kattegatt är halterna av kadmium och kvicksilver
förhöjda. Undersökning av miljögifter i sediment och blåmussla
alternativt skrubbskädda bör göras vid fler provtagningspunkter i
Lommabukten och med intervaller på högst fem år.
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Karta 2. Föreslagna provlinjer för ålgräsutbredning (A1-A3) samt provpunkter för bottenfaunaprover. Provlinje
A3 kräver dispens från naturreservatets föreskrifter. Punkt B1-B3 är provpunkter för bottenfauna på djupt vatten.
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VI.

Uppföljning av den biologiska mångfalden i
Lommabukten, främst bottendjur och mobil
epifauna.

Bottenlevande djur

ÖVF undersöker bottenlevande djur vid endast två olika provstationer i
Lommabukten. Kompletterande undersökningar av bottenlevande djur
på grunt vatten (0-1 m) samt under haloklinen (> 15 m) bör göras med
regelbundna intervaller enligt samma metodik som undersökningarna
från 2007/2008. Figur 9 visar placering av provpunkter för bottenfaunaprovtagning på djupt vatten.
Mobil epifauna

Med mobil epifauna menas de smådjur som rör sig ovanför botten.
Det kan vara småfiskar (framförallt sandstubb, lerstubb och diverse
plattfiskar), räkor (sandräkor och tångräkor), krabbor (framförallt
strandkrabba) och pungräkor. Dessa djur kan användas som ett mått
på grunda havsområdens betydelse som producenter av föda till fisk.
De har lätt att anpassa sig till de varierande förhållandena på grunt
vatten eftersom de är lättrörliga och kan vandra ut ur strandzonen vid
extrema miljöförhållanden. Antalet arter av mobil epifauna ger en bild
av områdets mångformighet, och dess betydelse som födosöksområde
för fisk, inklusive torsk och ål. Kunskap av mobil epifauna saknas helt
i Lommabukten. Undersökning av mobil epifauna föreslås var femte år
med start 2010.
En enkel och effektiv metod att göra undersökningar av mobil epifauna
är fallfällor. En mindre fallfälla med provtagningsyta av 0.5 m2, som
två personer bär mellan sig på en lång stång, sänks ned i vattnet vid
regelbundna eller slumpvis utlagda provpunkter i strandområdet
(0-0.75 cm djup). Sedan kan djuren håvas ut ur fällan och artbestämmas
och vägas. Undersökningen görs lämpligen i månadsskiftet augustiseptember.

Kustvattenplanering i Översiktsplanen 2010

I kustzonen, precis som i övriga kommunen, finns det många intressen
att ta hänsyn till när man planerar utnyttjandet av mark och vattenområden. Hänsynstagande gäller inte bara natur- och kulturvärden utan
även friluftsliv, skogs- och jordbruk. I Plan- och Bygglagen (PBL) 2
kap. 1 §, och Miljöbalken (MB) 3 kap. 1 § beskrivs detta hänsynstagande;
55

Mål och
genomförande
”Mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål
som för området är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge
samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan användning som
medför en för allmän synpunkt god hushållning”.
I översiktsplanen för Lomma kommun 2010 anges i planförslag
Kustvatten fem olika hänsynsområden i Lommabukten. Kommunen
ska i sin översiktsplan tillgodose allmänna intressen samt skydda och
bevara natur- och kulturvärden. Då kustzonen i kommunen ligger inom
ett hårt exploaterat kustområde i en tätbefolkad del av Sverige är det
av största vikt att man ser till att kustområdets natur- och kulturvärden
skyddas och bevaras samtidigt som det ges möjligheter till ett rikt
friluftsliv och rekreationsmöjligheter. Indelningen i hänsynsområden
underlättar kommunens planering genom att visa på vilka hänsynstagande som bör göras i olika områden samt vilka åtgärder som inte bör
genomföras inom respektive område. Uppdelningen i hänsynsområden
gör att man kan minimera människans påverkan på kustzonens miljö
genom att styra utveckling av bad, bryggor och annan användning av
stranden till vissa områden inom bukten.
Utgångspunkter för kustvattenanvändning

Den öppna landskapsbilden över sundet är ett av Lommas kännetecken.
Hela Lommabukten är ett ekologiskt känsligt område med ett rikt växtoch djurliv. För att skydda de mest värdefulla naturvärdena i bukten
och bidra till goda förutsättningar för ett rikt rörligt friluftsliv och goda
rekreationsmöjligheter föreslås en zonering av kustvattenområdet.
Indelningen i zoner underlättar kommunens planeringsarbete då det
visar vilka hänsynstagande som ska ha företräde beroende på områdets
naturvärden och exploateringsgrad. Bidrag från den lokala naturvårdssatsningen (NIP/LONA) har delvis finansierat arbetet med en plankarta
för kustvattnet.
Hänsynsområde ”Höga naturvärden”

Inom dessa områden ska höga naturvärden väga tungt och vid konflikt
med andra intressen ska naturvärden prioriteras. Det är också viktigt
att värna dessa områden som tysta, bullerfria oaser där den naturliga
strandmiljön prioriteras. I dessa områden ska även belysning undvikas
för att bibehålla naturliga ljusförhållanden längs stränderna.
•
•
•
•
•
•

Ingen täktverksamhet får ske inom området.
Inga nya bryggor eller byggnader längs stränderna.
Endast motortrafik under fem knop.
Vattensporter såsom windsurfing och kitesurfing bör helt undvikas
även i områden som ej berörs av beträdnadsförbud.
Ingen bortförsel av tång/ålgräs från stränderna.
Erosionsskydd som kan påverka de biologiska värdena negativt ska
ej byggas ute i vattnet.
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Hänsynsområde ”Bad och friluftsliv”

En stor del av kuststräckan är avsatt till bad och rekreation. Hänsynsområdet för Bad och friluftsliv innefattar de allmänna bad som finns
i Lomma kommun, Lomma norra strand, Habo-området, stranden vid
Långa Bryggan i Bjärred samt området mellan baden. Området sträcker
sig ut till tre meters djup. Wind- och kitesurfing samt andra vattensporter ska samordnas med bad och annat friluftsliv.
•
•
•

Tillåter att sand tillförs stranden.
Tillåter aktiv bortförsel av ålgräs/tång från stranden sommartid.
På sikt ska antalet bryggor längs stranden minska. Vid dispensprövning av strandskyddet för uppförande av brygga bör alltid
möjligheten att omvandla flera enskilda bryggor till en gemensam
brygga undersökas.

”Värdefullt havsområde” och ”Särskilt värdefullt havsområde”

De grunda bottnarna i bukten är ekologiskt känslig miljö med en hög
biologisk mångfald. Området inom tio meters djupgräns är ett särskilt
värdefullt havsområde med stor utbredning av ålgräs, viktiga lek- och
uppväxtområden för fisk. Friluftsliv och rekreation i form av vattensporter, fiske och båtsport måste ta hänsyn till områdets naturvärden.
Sandtäkt, muddring och andra fysiska störningar som påverkar bottenförhållande utgör hot mot denna miljö.
•
•
•
•

Ingen vindkraftutbyggnad bör förekomma i bukten som helhet.
Täktverksamhet bör ej ske i bukten och speciellt inte i särskilt
värdefulla havsområden.
Erosionsskydd som kan påverka de biologiska värdena negativt
bör ej byggas ute i vattnet.
Åtgärder som påverkar djur- och växtlivet i bukten negativt ska
undvikas.

Område lämpligt för blåmusselodling

Det största hotet mot Öresunds djur- och växtliv är de stora mängder
näringsämnen som varje år tillförs havet. Musselodlingar kan vara en
möjlighet att minska övergödningen. I planen finns förslag på områden
i Lommabukten där musselodlingar kan placeras. För lämplig lokalisering av områdena har hänsyn tagits till närliggande farleder, områden
för yrkesfisket, utsläppsområden med relativt höga halter närsalter,
lämpligt djup samt naturvärden.
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Plankarta kustvatten

Badplats

Särskilt värdefullt havsområde
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Karta 3. Plankarta för Kustvatten i Lomma kommun
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