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Område med högsta naturvärde 
- Alnarpsparken. På bilden Stor 
nunneört, Corydalis solida, Vitsippa, 
Anemone nemorosa, Gulsippa, 
Anemone ranunculoides

Särskilt värdefulla naturområden 

Naturtyp (N) avser värdefulla 
habitat/livsmiljöer för växter 
och djur. Om man känner 
till att det finns hotade eller 
sällsynta växt- eller djurarter 
anges även botanik (B) 
respektive zoologi (Z).

Friluftsliv (F) anger att 
området har särskilt stora värden 
för det rörliga friluftslivet, 
dvs. aktiviteter som inte är 
beroende av anläggningar utan 
främst består av strövande, 
fiske, bad, naturstudier etc.

Kulturhistoriska värden (K) 
syftar till de värden som är 
knutna till den ”gröna” miljön 
och inte i regel till byggnader 
eller bebyggelsemiljöer.

Landskapsbild (L) avser 
större områden med särskilt 
värdefull helhetskaraktär 
och stora estetiska värden.

Pedagogiska värden (P) 
anger att området har särskild 
betydelse för undervisning eller 
forskning, både för områden 
som redan utnyttjas för detta 
eller som har potential till det.

Naturvärdesklassificering
Intresseaspekterna ligger till grund för naturvärdesklassificeringen. Områdena 
har delats in i en klassificeringsskala från högsta naturvärde (1) till mycket 
högt naturvärde (2) och den sista klassen högt naturvärde (3). Områden 
med högsta naturvärde har unika egenskaper när det gäller naturtyp och det 
förekommer hotade eller sällsynta arter i området. Ofta är området av intresse 
även på regional, nationell eller internationell bas, t.ex. Natura 2000-områden. 
Områden med mycket högt naturvärde har även de unika egenskaper vad gäller 
naturtyp, men behöver inte ha sällsynta eller hotade arter. Området kan vara av 
intresse för friluftsliv och rekreation antingen på lokal eller på regional nivå. 
Området har oftast ett kulturhistoriskt värde. Områden med högt naturvärde 
har någon eller några intresseaspekter på lokal nivå. 

I det följande kapitlet beskrivs Lomma kommuns värdefulla naturområden. 
Urvalet av områden är främst baserat på tidigare underlag, såsom 
naturvårdsplanen från 1997, naturinventering från 1988 eller grönplan 
1990. Andra underlag kommer från länsstyrelsen, jordbruksverket, 
universiteten i Lund och Alnarp samt via information från föreningar och 
privatpersoner i kommunen. All natur i kommunen finns inte omnämnd i 
naturmiljöprogrammet men det innebär inte att det inte finns fler värdefulla 
naturområden. Det är viktigt att förstå att all natur i kommunens annars 
hårt exploaterade marker är värdefull och kräver särskilt hänsynstagande. 
Områdena har delats in i tre naturvärdesklasser, som utgör en värdering av 
naturområdena utifrån olika intresseaspekter. Värderingen sker utifrån 
Lomma kommuns naturförutsättningar. Klassificeringen kan därför skilja 
sig från områdesvärderingen i länets naturvårdsprogram. Värderingarna har 
skett med så objektiv bedömning som möjligt.

För varje område presenteras även korta fakta i en faktaruta. Areal anger 
storleken i ha på det område som beskrivs. Markägare kan vara kommunen 
eller enskilda. Fastighet anger berörda fastigheters beteckning enligt 
fastighetsregistret. Naturtyp anger de huvudsakliga naturtyperna t.ex. våtmark, 
betesmark, skogsmark, lertäktsdamm, ruderatmark etc. Naturvärdesklass 
bedöms utifrån olika intresseaspekter som anges för respektive område. 

För varje område ges en kort beskrivning och en kort presentation av områdets 
värden och förutsättningar för bevarande. Skyddsstatus beskriver om det 
finns något regelrätt skydd för naturområdet, mot exploatering eller annan 
markförändring. Slutligen anges kort utvecklingsmöjligheter i området. Dessa 
är inte förankrade hos enskilda markägare och skall ses som råd för skötsel 
och utvecklingsåtgärder, samt en inbjudan till dialog om förvaltning av särskilt 
viktiga naturområden i kommunen.

Lommabukten beskrivs kortfattat i områdesbeskrivningen men kommunen 
kommer att ta fram ett separat naturvårdsprogram för Lommabukten, vilket 
påbörjas 2007.

Intresseaspekter
För att få så enhetliga och fullständiga bedömningar som möjligt av 
de olika naturområdena har aspekter som ansetts särskilt väsentliga i 
naturvårdssammanhang klassats och värderats. De intresseaspekter som ligger 
till grund för klassificeringen redovisas i faktarutan här intill.
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N1. Alnarps fälad 

Beskrivning
Alnarps fälad, i kommunens södra spets, utgörs av ett av de sista oexploaterade 
kustområdena vid Lommabukten, och en av Skånes få havsstrandängar med 
lång bakgrund som betesmark, troligen ända sedan bronsåldern. Området består 
i söder av marskartade (regelbundet översvämmade) strandängar som norrut 
övergår i torrare ängs- och betesmarker. Området har en mycket långgrund 
strand med sandrevlar utanför den örtbevuxna strandlinjen. Vegetationen 
domineras av en salttålig flora.

Värden och förutsättningar för bevarande
Strandängsområdet har ett stort kulturhistoriskt värde på grund av den långa 
beteshävden. Stora delar av ängarna betas för närvarande av boskap från 
SLU Alnarp. Ett område närmast havet och strandängarna längst söderut har 
under många år dock varit ohävdat vilket har lett till igenväxning och medfört 
att ängarna då inte varit lika attraktiva för häckande vadarfåglar. År 2004 
återupptogs betet igen tack vare ett samarbetsprojekt mellan SLU, Sysav , 
Skånes Ornitologiska Förening samt Lomma och Burlövs kommuner.

Ängarna utgör en viktig häcknings- och rastplats för vadare och sjöfågel. De 
långgrunda strandområdena med sina sandrevlar och strandängar erbjuder 
lämpliga häckningslokaler för t.ex. skärfläcka, gulärla, småtärna, fisktärna och 
sydlig kärrsnäppa. Den sällsynta skärfläckan häckar i området liksom skedand, 
tofsvipa och rödbena. Den rödlistade sydliga kärrsnäppan, kategorin starkt 
hotad, har tidigare häckat i området men på grund av den dåliga hävden av 
strandängarna har fågeln ej häckat sedan år 2000. I området finns flera större 
däggdjur såsom räv, mink, iller och rikligt med kaniner. Även insektsfaunan är 
rik och varierad i området men kunskapen om denna grupp är bristfällig.

Områdets många skiftande biotoper ger goda förutsättningar för en stor 
botanisk artrikedom. I en vegetationsinventering från 2004 fann man 102 
olika kärlväxter. Av dessa var en, piggtistel, upptagen på rödlistan i kategorin 
missgynnad art. Andra sällsynta och ganska sällsynta arter (enligt Mossberg 
et al. 2003) inom området är bolmört, bitterkrassing, gullusern, kantdunört, 
praktkungsljus, sträv kardvädd och vejde. 

Ängarna måste vara välhävdade och störningsfria för att vadarfåglar och 
sjöfågel skall lyckas häcka här. Igenväxning och förbuskning är ett stort hot 

Vy från Malmövägen

Fakta

Areal: 33 ha
Markägare: SLU Alnarp
Fastighet: Alnarp 1:1
Naturtyp: salta strandängar och 
driftvallar 
Naturvärdesklass: 1
Intresseaspekter: N, B, Z, K, L, P
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på strandängarna. Staketstolpar, träd och buskar utgör 
utkiksplatser för rovfåglar och kråkfåglar och bör så långt 
det går undvikas i området. Vassområdet, som utvecklats 
på delar av strandängarna, är ett lämpligt habitat för brun 
kärrhök att häcka i. Om vadarfåglar skall prioriteras i 
området bör inte vassområdet sparas.

Skyddsstatus
Ängarna med tillhörande vattenområde är ett Natura 
2000-område (Lommaområdet SE 0430173), enligt 
fågeldirektivet och habitatsdirektivet, och det finns ett 
förslag om att det skall bli naturreservat Det utgör även 
riksintresse för kulturmiljövården. Det råder utvidgat 
strandskydd längs kusten. Området har ingått i ängs- 
och betesmarksinventeringen 2002-2004. Området finns 
med i Länsstyrelsens program för tätortsnära natur som 
prioriterat område. Området ingår i intresseområden för 
naturmiljön och intresseområden för friluftsliv i Lomma 
kommuns översiktsplan 2000.

Utvecklingsmöjlighet
Området bör prioriteras för reservatsbildning och en 
skötselplan upprättas snarast. Fortsatt hävd i form av bete, 
röjning och eventuell vassbränning bör ske. För att gynna 
den artrika floran bör ängarna inte gödslas. Det är viktigt 
att störningar från friluftsliv, lösspringande hundar etc. 
hindras under den känsliga häckningsperioden. Fortsatt 
inventering av fågelfaunan och regelbunden återinventering 
av floran bör utföras. Ytterligare exploatering i omgivande 
kustmiljö bör undvikas.
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N2. Alnarpsparken och landskapslaboratoriet

Beskrivning
Alnarpsparken, i kommunens södra del, har anor flera hundra år tillbaka i 
tiden. Området ligger som en oas i ett öppet åkerlandskap och inne i parken 
omsluts man av de stora träden och täta busksnåren. Redan år 1145 var Alnarp 
ett herresäte med stor jordegendom. De äldsta träden i parken är bortåt 300 
år gamla och området har troligen under mycket lång tid varit trädbärande. 
Detta bidrar till att en lång rad svårspridda arter kunnat leva kvar i området. 
Sydväst, söder och sydost om slottet finns en mer eller mindre naturlig 
lundvegetation. Väster om järnvägen finns landskapslaboratoriet med bl.a. 
ett produktivt lövskogsområde, en slingrande bäck och dammar. I parkens 
botaniska sortiment finns ett mycket stort antal växtarter. 

Värden och förutsättningar för bevarande
Delar av parken har fått utvecklas relativt fritt och hyser idag en rik flora och 
fauna. Lunds Botaniska Förening har vid sina inventeringar funnit totalt 420 
kärlväxter varav en rad sällsynta arter såsom strimfibbla, väggört, renlosta, 
grusnejlika, vitrapunkel, fläckbladig lungört, paddfot och mellanhäxört. Det 
finns gott om gamla träd med håligheter som erbjuder goda förutsättningar för 
hålhäckande fåglar och fladdermöss. Nästan samtliga Sveriges fladdermusarter 
har observerats i parken (Gerell 1978 – 1985). Gulhämpling och skogsduva 
har häckat i Alnarpsparken under mitten av 90-talet. Småfågelfaunan är rik och 
inkluderar bl.a. arter som näktergal, steglits och stenknäck. 2006 noterades en 
för Sverige ny häckande art – trädgårdsträdkrypare. Dock i hybridpar med vår 
vanliga trädkrypare. Det finns också en rik insektsfauna som främst lever av 
och på gamla almar och andra träd som finns i parken. En del inventeringar 
finns men ingen bra sammanställning. Svampfloran är extremt rik i parken 
till följd av områdets långa kontinuitet och minst 25 sällsynta eller hotade 

arter har påträffats. Det finns också en intressant 
lavflora i området. 

Både parken och landskapslaboratoriet är viktiga 
rekreationsområden, både lokalt och regionalt. 

Det finns ingen formell skötselplan, men det 
finns tydliga ambitioner att gynna fauna, flora 
och utbredningen av värdefulla naturtyper. 

Skyddsstatus
Riksintresse för kulturmiljövården samt finn 
med i kommunens översiktsplan utpekat som 
intresseområde för naturmiljön. 

Utvecklingsmöjlighet
För att behålla och utöka parkens naturvärden 
är det viktigt att det sparas död ved, döda 
och döende träd. Parken har relativt nyligen 
expanderat västerut och då med trädslag som 
är naturligt förekommande i regionen. Att 
ytterligare utvidga planteringar med för området 
naturligt förekommande arter välkomnas. 
En tydlig skötselplan för att bevara områdets 
naturvärden bör tas fram.

Fakta

Areal: 25 ha
Markägare: Akademiska Hus
Fastighet: Alnarp 1:60
Naturtyp: park, äldre lövskogar
Naturvärdesklass: 1
Intresseaspekter: N, B, Z, F, K, 
L, P
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N3. Augustenborg

Beskrivning
Augustenborgsområdet, nordväst om Borgeby tätort, är ett område med 
varierad natur med träd- och slyvegetation, vattenfyllda hål, åker och äng. 
Vegetationen är av ruderatkaraktär och artrik. Två bronsåldershögar finns 
inom området. Tidigare har delar av området varit grustäkt och det har också 
legat en fruktplantage här. Oorganiserad tippningsverksamhet har utförts och 
inom området hittar man diverse skräp. Bullernivån i området är relativt högt 
från E6an.

Fakta

Areal: 4 ha
Markägare: Enskild
Fastighet: Borgeby 15:38
Naturtyp: Ruderatmark
Naturvärdesklass: 3
Intresseaspekter: B, F, P

Värden och förutsättningar för bevarande
Området karaktäriseras av igenväxning vilket leder till att många av 
kärlväxtarterna har svårt att hävda sig. En inventering av kärlväxterna i området 
utfördes under 2005 och då fann man ca 125 olika kärlväxter. Sällsynta eller 
ganska sällsynta arter som noterades i området var bl.a. körsbärsplommon och 
liguster samt slokstarr och praktkungsljus. Man fann inga rödlistade arter vid 
inventeringen. Det vildvuxna området med en blandning av både gamla och 
unga träd, buskar och sly gör att det är ett attraktivt område för både fåglar 
och vilt.  Insektsfaunan i området antas vara rik men någon inventering har 
ej utförts. De vattenfyllda hålen gör att området kan vara attraktivt både för 
groddjur och andra djur. Det finns uppgifter om att det har funnits lökgroda i 
området.

Augustenborgsområdet ingår i fördjupad översiktsplan för Bjärred – Borgeby, 
där det anges att områdets naturvärden skall bevaras men kombineras med en 
begränsad utbyggnad. I planen anges också att Augustenborgsområdet skall 
förbindas med Domedejla mosse i ett utökat grönstråk. Området ligger i ett 
kulturhistoriskt intressant område med flera fornlämningar. 

Skyddsstatus
Området saknar egentligt skydd, men tas upp i kommunens översiktsplan som 
skyddsvärd naturmiljö.

Utvecklingsmöjlighet
Genom att området rustas upp och igenväxningen bromsas upp 
kan Augustenborg utvecklas till ett attraktivt närnaturområde för 
de boende både i Borgeby och i Bjärred. En tidigare mer öppen 
vegetation återskapas genom röjning och gallring i träd och 
buskskiktet. Det är viktigt att åtgärder utförs på lång sikt och att 
ett krontak bevaras så inte närings- och ljusgynnade arter tar över. 
Med fördel införs betesdjur i området för att hålla det öppet på lång 
sikt. Insektsinventering bör utföras i området. Vegetationen runt 
vattenhålen minskas för att öka ljusinsläpp vilket gynnar djurlivet 
och i synnerhet groddjuren. Träd och större buskar bör tas bort från 
bronsåldershögarna vilka regelbundet bör skötas med slåtter.
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Värden och förutsättningar för bevarande
Domedejla mosse pekades ut som naturreservat år 2000 för att bibehålla den 
biologiska mångfalden samt att användas till naturstudier och rekreation. 
Området har en mycket skiftande karaktär med både löv- och barrträd, äng 
och blöta sänkor. Bården av forsythia i den västra gränsen är ett vackert 
vårinslag i landskapsbilden och snåren är bra för både småfågel och däggdjur 
i området. Den sydvästra delen av området domineras av sumpskog med glas- 
och vårtbjörk samt sälg. Här växer också bl.a. strandklo, bladvass, besksöta, 
fackelblomster, svärdslilja och sjöranunkel. Stora bestånd av jättebalsamin 
blommar under högsommaren. I detta område har kommunen också anlagt ett 
öppet fördröjningsmagasin för dagvatten. Dagvattenmagasinet kan med tiden 
utvecklas till ett rikt småvatten till gagn för insekter och groddjur. Med sin vilda 
karaktär och snåriga terräng utgör området en betydelsefull häckningslokal 
för många tättingar och sångare, av vilka kan nämnas gärdsmyg, rödhake, 
grönfink, trädgårdssångare, blåmes och talgoxe. Naturskyddsföreningen har 

sedan flera år tillbaka bedrivit 
årligt slåtter på en ängsyta 
centralt beläget i området. 

I den nordöstra delen är det 
torrare, och är växer en mångfald 
av olika löv- och barrträd i 
olika åldrar.  Det finns också 
rester av en artrik torräng, med 
arter som brudbröd, darrgräs 
och slåtterblomma. För att 
gynna ängens karaktärsarter 
måste ängen hävdas med slåtter 
årligen.

Skyddsstatus 
Kommunalt naturreservat 
sedan 2000. 

N4. Domedejla mosse

Beskrivning
Domedejla mosse är ett litet skogs- och våtmarksområde mellan Bjärreds tätort 
och Borgeby. Området består av vildvuxen skog, manshöga örter och mindre 
vattensamlingar. I början av 1900-talet fanns en liten grund sjö, som försvann 
när området dikades ut under 1930-talet. Markerna runt om var tidigare öppna 
ängs- och betesmarker. Längs gränsen mot åkermarken i väster finns resterna 
efter en forsythiaodling. 

Fakta

Areal: 11.4 ha
Markägare: 
Hushållningssällskapet Malmöhus, 
Lomma kommun
Fastighet: Borgeby 17:70, 17:72 
samt del av Borgeby 16:8 och 17:98
Naturtyp: skog/trädplantering, äng 
och våtmark
Naturvärdesklass: 1
Intresseaspekter: N, B, Z, F, K, P
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Utvecklingsmöjlighet 
Enligt skötselplanen skall den västra delen, s.k. mossen, få utvecklas relativt 
fritt. I andra delar av området skall karaktärer med inslag av ängsmark, lövskog 
och barrskog gynnas. Den östra delen skall vara tillgänglig för naturstudier 
och rekreation. 

Kommunen har i samarbete med skogsstyrelsen påbörjat naturvårdsåtgärder i 
Domedejla mosse under 2006. För att gynna framför allt löv- och ädellövträd 
har gallring utförts i delar av området medan vissa partier lämnats för fri 
utveckling. Död ved och döda träd har lämnats för att gynna faunan, främst 
insekter, och svampfloran. De befintliga ängsmarkerna har under hösten 
slåttrats för att bevara och utveckla den värdefulla ängsfloran. Slåtter av ängen 
bör framledes utföras årligen i slutet av juli samt efterslåtter på hösten. För 
att öka tillgängligheten i området har flera nya stigar anlagts och bänkar och 
picnic-bord placerats ut. Området utnyttjas intensivt av skolor och förskolor i 
närheten och efterfrågan är stor för åtgärder för att underlätta naturpedagogik 
och utevistelse i området. För skolor och förskolor görs det åtgärder för att 
underlätta naturstudier, en s.k. naturbas kommer att utvecklas med stöd av 
statliga naturvårdsbidrag (NIP). Insådd av lundgröe på några försöksytor 
utförs i samarbete med forskare från SLU Alnarp för att försöka dämpa uppslag 
av nässlor i området. Hela området bör inventeras i avseende på kärlväxter, 
fåglar, insekter och groddjur. På sikt skulle bete i områdets centrala delar vara 
positivt.

Jättebalsamin, Impatiens 
glandulifera.
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Utvecklingsmöjlighet
En förutsättning för att Fels mosse 
ska fortsätta att behålla/utveckla sina 
naturvärden är ett fortsatt/återupptaget 
bete på frisk- och fuktängarna. I 
vassområdet skulle det vara möjligt att 
genom restaureringsåtgärder öppna upp 
en större vattenspegel än idag. Detta 
skulle vara positivt för fågellivet. Det 
är viktigt att se våtmarksområdet Fels 
mosse som en helhet och området bör 
skyddas som naturreservat, gärna i 
samarbete med Lunds kommun.

N5. Fels mosse

Beskrivning
Fels mosse är ett våtmarksområde som ligger omgivet av åkermark, på 
gränsen mellan Lunds och Lomma kommuner. Troligen har torvtäkt bedrivits 
i mossen under början av 1900-talet. Vegetationen består av öppna ängar av 
olika fuktighetsgrad och ett vassområde med flera små öppna vattenspeglar. 
Tidigare har området betats av hästar men detta har i stort sett upphört och 
området har därför växt igen med bl.a. hagtorn.

Värden och förutsättningar för bevarande
Fels mosse är såväl en värdefull fågellokal som ett botaniskt intressant 
område. Det ligger i en utpräglad slättåkersbygd och tillför landskapet 
ett vackert avbrott och en tillflyktsort för omgivningarnas viltbestånd. I en 
kärlväxtinventering 2004 fann man totalt 125 kärlväxter i hela området. En 
del sällsynta eller ganska sällsynta arter såsom sträv rudbeckia, smalfräken 
och granbräken växer vid mossen. Andra arter som växer där är ängsnycklar 
och bäckmärke. Vid inventeringen fann man inte några rödlistade arter vid 
Fels mosse. Området är en artrik fågellokal. Bland häckfåglarna märks bl.a. 
brun kärrhök, gräshoppsångare, sävsångare och näktergal.

Skyddsstatus
Området saknar egentligt skydd, men tas upp i kommunens översiktsplan som 
skyddsvärd naturmiljö.

Det finns förslag om att bilda naturreservat i området.

Fakta

Areal: 1 ha
Markägare: Lomma kommun
Fastighet: Lilla Habo 1:7
Naturtyp: våtmark
Naturvärdesklass: 2
Intresseaspekter: N, B, K, L
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N6. Frierupsravinen och Tångarna

Beskrivning
Frierupsravinen och Tångarna ligger strax öster om motorvägen, E6, och norr 
om Fjelie by. I området finns några öppna vattendrag, diken och buskage.  
Frierupsravinen är en mindre dalgång med nord-sydvästlig sträckning. I 
dalbotten rinner Önnerupsbäcken, ett biflöde till Höje å. Större delen av 
vattendraget är utgrävt till en långsmal damm. Dammen är anlagd i februari 
1993 med stöd från Höjeå- projektet. Tångarna är ett sankt område sydöst om  
Frierupsravinen. En öppen vattenyta har grävts i det lägsta partiet inom ramen 
för Höjeå-projektet. Idag är våtmarksområdet till stora delar igenvuxet och 
endast en centralt belägen vattenyta finns kvar. I nordöstra delen av området, 
norr om det sanka området ute i åkerlandskapet, har en annan damm anlagts 
inom ramen för Höjeåprojektet (1999). 

Två vattendragsfåror förenar sig strax norr om Frierupsravinen, dels från 
nordväst och dels från öster. Bägge dessa är uträtade och djupa diken med 
mycket höga och branta kanter, bäckarna är starkt igenväxta.

Värden och förutsättningar för bevarande
Vegetationen och vattendragen tillsammans med det sanka våtmarksområdet 
vid Frierupsravinen och Tångarna utgör en viktig refug för djur och växtliv i 
det annars ensartade jordbrukslandskapet. Områdena bör vårdas och bevaras 
för att fortsätta vara ett reträttområde för floran och faunan. Förutsättningarna 
för områdets naturmässiga värden är att vattenytorna hålls öppna och att 
våtmarksområdena inte helt växer igen. Dikena bör få flackare slänter och 
delvis hållas öppna. 

Skyddsstatus
Området saknar egentligt skydd, men tas upp i kommunens översiktsplan som 
skyddsvärd naturmiljö.

I Länsstyreslens naturvårdsplan för Skåne är Frierupssravinen beskriven som 
ett värdefullt landskapselement.

Utvecklingsmöjlighet
För att hindra igenväxning vid Frierupsravinen bör områdes betas. Helst med 
nötdjur, men även hästar och får kan övervägas. Om det 
finns möjligheter att låta åkervallen väster om ravinen 
och/eller knylhavreängen nordost om ravinen ingå i det 
betade området är det positivt. Då skulle naturvärdena i 
dessa delar kunna höjas på sikt och göra hela naturområdet 
större och skyddszonen till åkermarken runt om ökas. 
Slåtter av markerna i det sanka området i Tångarna, samt 
röjning av buskar och sly, skulle höja naturvärdena i 
området väsentligt. Fågellivet i detta område skulle kunna 
bli mycket intressant, med bl.a. häckande vadarfåglar. 
Den anlagda dammen kan behöva rensas från vass och 
videbuskar. Genom olika insatser vid de öppna dikena 
som t.ex. avfasning av kanter, plantering av skuggande 
träd och buskar, kan de biologiska värdena ökas ordentligt 
och vattendragen få en mer naturlig utformning. För att 
öka tillgängligheten i området kan en vandringsslinga som 
binder samman Frierupsravinen, Tångarna, ”nordöstra 
dammen” och vattendragen anläggas.

Fakta

Areal: 2.5 ha + 1.5 ha
Markägare: enskild
Fastighet: Fjelie 16:13 m.fl.
Naturtyp: odlad mark och 
småbiotop, våtmark
Naturvärdesklass: 3
Intresseaspekter: F, K, L



Kunskapsdel

58

N7. Haboljungs alkärr

Beskrivning
Haboljungs alkärr ligger mellan kusten och Södra Västkustvägen strax söder om 
Habo Ljungs bebyggelse. Historiskt sett har hela Lommas kust varit utmarker 
och främst använts för bete. Idag är stora delar av området vid Haboljungs 
alkärr trädbevuxet med sumpalskog och sumpsnårskog. Förutom de fuktiga 
skogarna förekommer blöta partier med högvass och sumpkärrvegetation. 
Det är relativt svårframkomligt i området på grund av hög, tät och snårig 
vegetation samt blöta partier. Längs stranden löper en lättframkomlig stig över 
sanddynerna. 

Värden och förutsättningar för bevarande
Trots en liten areal är området ett av få skogsklädda naturområden inom 
Lomma kommun. Området är mycket artrikt. Vid en kärlväxtinventering 
2005 noterades totalt 221 kärlväxtarter. Träd- och buskskiktet består främst 
av klibbal, fläder och vide. Exempel på kärlväxtarter som noterats i området 
är piggtistel, bolmört och odört.  Av dessa bedöms piggtistel som sårbar art 
i den nationella rödlistan. Området utgör en viktig refug för djurlivet och i 
synnerhet för många fågelarter, t.ex. olika tättingar och sångare. Tidigare har 
bl.a. pungmes häckat här. Även groddjur, som vanlig groda och åkergroda, och 
olika insektsarter har en tillflyktsort i denna speciella biotop. Flera sällsynta 
och rödlistade fjärilar, som naverlönnguldmal och blek rosenvecklare finns 
eller har funnits i området. Också flera sällsynta spindelarter har upptäckts i 
området (Jonsson 2005). Längs stranden finns sanddyner med driftvegetation. 
Helt avgörande för områdets stora naturvärden är att de hydrologiska 
förutsättningarna bibehålls.

Skyddsstatus
Strandskydd råder längs kusten. Området ingår i intresseområden för 
naturmiljön och intresseområden för friluftsliv i Lomma kommuns 
översiktsplan. Området finns med i Länsstyrelsens program för tätortsnära 
natur som prioriterat område.

Utvecklingsmöjlighet
Fri utveckling förordas i sumpalskogen och sumpsnårskogen. Trots 
relativt kort historik bakåt i tiden har dessa redan idag höga naturvärden 
och är mycket artrika. Skogens värde ska också ses mot bakgrund av 
avsaknad av liknande biotoper i andra delar av kommunen. Sumpkärret och 
högvassområdet bör hävdas med antingen slåtter eller, om möjligt, bete. Då 
det råder stor brist på slåttermarker i hela landet är detta ett utmärkt alternativ 
ur ett naturvårdsperspektiv. En öppen vattenspegel i högvassområdet skulle 
berika området, dock med en bård av vass. Knylhavreängen i öster behöver 
hävdas för att hindra igenväxning. Visst buskage bör dock sparas i ängen. Stor 

Fakta

Areal: 9 ha
Markägare: Lomma kommun
Fastighet: Lilla Habo 1:7
Naturtyp: strandäng och 
driftvallar, skog/trädplantering, 
våtmark, 
Naturvärdesklass:  1
Intresseaspekter: N, B, Z, F, K, 
L, P
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hänsyn måste också tas till naverlönnen, som dock troligen är en förvildad 
variant. Brynet mellan alskogen och ängen är viktigt att bevara. Stranddyner 
med driftvegetation och naturliga tångbankar är mycket värdefulla och 
hyser framför allt en värdefull insektsfauna, som bör skyddas. Upplag från 
tångrensningen på stranden utgör ett stort ingrepp i naturområdet, speciellt på 
dyngräsvegetationen. Schaktning bör därför helst undvikas helt på stranden 
och skonsammare tångrensning bör utredas. Kommunen har erhållit statliga 
bidrag (NIP) för åtgärder i området och åtgärdsprojektet beräknas påbörjas 
under 2007. Söder om alkärret ligger en campingplats. Haboljungs alkärr ingår 
i den fördjupade översiktsplanen för kustzonen mellan Lomma och Bjärred, 
och kommer att pekas ut som skyddsvärd natur i en ny detaljplan för området. 
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N8. Haboljungs fure

Beskrivning
Haboljungs fure, tillsammans med Kyrkfuret, är ett av de största trädbevuxna 
områdena i kommunen och utgör en viktig länk mellan Öresund och Lomma 
tätort. Området, som tidigare användes för potatisodling, planterades på 
50-talet med tall för att förhindra sandflykt. Inom delar av området finns 
fritidsbebyggelse av olika karaktär. Gränserna för Haboljungs fure är Södra 
Västkustvägen i väster, bostadsområdet Habo Ljung i norr, golfbanan i öst, 
och Habovägen i söder. Genom områdets västra del, parallellt med Södra 
Västkustvägen, sträcker sig en asfalterad cykelväg.

Värden och förutsättningar för bevarande
Jorden i Haboljungs fure är mycket torr och sandig, vilket avspeglas på 
vegetationen. Den likåldriga, planterade och relativt unga, tallskogen ger 
skogen en enformig karaktär. Trädskiktet domineras nästan helt av tall medan 
buskskiktet består framför allt av vårtbjörk, fläder och rönn.  I vissa delar 
av furet, där stormar genom åren fällt mycket tall, dominerar inslaget av 
lövträd. Arter i det glesa fältskiktet är framför allt träjon, rödven, rallarros 
och hallon. Bottenskiktet är välutvecklat, med bl.a. väggmossa, kvastmossa 
och björnmossa. I sydost blir tallskogen lite mer variationsrik med lite äldre 
och glesare stående tallar. Centralt i området finner man en hedbjörkskog där 
fältskiktet domineras av rödven, ängsgröe och grusstarr. I området finns ett fåtal 
sällsynta arter. Av dessa är naverlönn rödlistad, men är troligen en förvildad 
variant. Det är ont om död ved i området. Några döda stående stammar står i 
närheten av en gammal husgrund i sydöstra delen av området. På flera ställen 
har omkullblåsta träd kapats och transporterats bort.

Området har stora rekreativa värden och det används flitigt av både allmänheten 
och flera föreningar såsom ridskolan och brukshundsklubben. Dess närhet till 
både Lomma och Bjärred gör att många skolor och förskolor tar sig hit för sin 
utomhusverksamhet. Ett flertal kojor vittnar om områdets betydelse för lek. 
Det finns en grillplats i området men den är dåligt underhållen. 

Eftersom det rör sig mycket hästar i området medför det att sandblottor lätt 
uppstår av slitaget. Dessa möjliggör för tidiga successionsstadier, för att 1-
åriga växter som t.ex. grönknavel, vitgröe och lomme, skall kunna etablera 
sig. Sandblottorna kan även vara viktiga för vissa insekter som t.ex. vildbin 
och andra steklar samt skalbaggar.

Skyddsstatus
Området har inget formellt skydd men är utpekat som intresseområde för 
naturmiljön och för friluftsliv i Översiktsplanen. 

Utvecklingsmöjlighet
Haboljungs fure är ett av kommunens största skogsområden. Dess närhet 
till bebyggelse gör det till ett viktigt rekreationsområde. Området besöks 
flitigt av skolor och förskolegrupper och en samlingsplats med grillplats bör 
iordningställas i området. Områdets kvaliteter som natur- och friluftsområde 
kan även öka ytterligare genom lämpliga skötselåtgärder. Tallskogens 
enformighet kan brytas genom gallring för att skapa gläntor. Denna gallring bör 
göras försiktigt i omgångar.  Ljus släpps in och gynnar andra växtarter. En mer 

Fakta

Areal: 35 ha
Markägare: Lomma kommun
Fastighet: Lilla Habo 1:7
Naturtyp: tallskogsplantering 
med inslag av torra hedar
Naturvärdesklass: 2
Intresseaspekter: N, B, F, P
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artrik skog utvecklas naturligt med tiden. De första nya gläntorna kan gärna 
förläggas i närheten av redan öppen vegetation för att underlätta spridning av 
fältskiktsarter därifrån. Det bör också vara lätt att ta sig till dessa gläntor. Detta 
gäller även för hästar som genom tramp kan hjälpa till att hålla dessa gläntor 
öppna. Särskilt fina tallar sparas som s.k. evighetsträd. Bortgallrade stammar 
lämnas som ”skafferi” åt bland annat insekter.

Hästarnas närvaro i området är positiv genom att deras bete och tramp håller 
vegetationen öppen. Viss röjning av buskuppslag (främst tall och vårtbjörk) 
på ängarna kan behövas för att undvika igenväxning. Båda processerna är 
positiva för växt- och djurlivet i området. 

Då sandiga områden kan vara viktiga för vildbin och andra gaddsteklar, 
insektsgrupper där många hotade arter finns, föreslås en inventering av dessa 
djurgrupper. Ytterligare skötselförslag av området kan ges utifrån en sådan 
inventering.

Området bör skyddas som kommunalt naturreservat.
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hela området att utvecklas mot en större andel lövträdsinslag. Fortfarande 
finns delar av området som har en mer öppen karaktär med ängsvegetation 
av rödventyp. Andra öppna områden utgörs av en liten knylhavreäng längs 
vägkanten i väster och en endast några kvadratmeter stor borsttåtelhed nära 
vägkorsningen nordost om hundklubbsområdet. Borsttåtelheden hyser en 

intressant flora med bla borsttåtel, hedblomster, 
fältmalört, blåmunkar och gul fetknopp. I 
brynen till dessa öppna ytor växer det upp täta 
buskage som är svårframkomliga men bra för 
småfågellivet. Längs Höje å löper en stig och i 
åkanten växer täta vassar av framför allt bladvass, 
men även säv, stor igelknopp, bredkaveldun, gul 
svärdslilja och rosendunört. Fågellivet är rikt i 
området och det är vanligt att man hör både större 
och mindre hackspett. Bland häckande fåglar kan 
nämnas korp, lärkfalk och ormvråk.

Kyrkfuret är ett välbesökt naturområde. Området 
genomkorsas av många stigar som inbjuder 
till både promenader och ridning och centralt i 

N9. Kyrkfuret

Beskrivning
Man hamnar i Kyrkfuret om man tar sig västerut över Höje å vid Lomma kyrka. 
Tillsammans med Haboljungs fure är det ett av få skogsklädda naturområden 
i Lomma kommun. ”Skogen” är vildvuxen och en viktig refug för både djur 
och växter samtidigt som det är ett omtyckt och välbesökt rekreationsområde. 
Norra delarna av furet gränsar skarpt mot åkermark och i söder ligger ett 
område med bostad/fritidsbebyggelse samt i sydväst brukshundsklubbens 
område. Kyrkfuret planterades troligen som skyddsskog för att hindra sandflykt 
i början av 1900-talet.

Värden och förutsättningar för bevarande
I Kyrkfuret finns en rik och intressant flora med flera ganska sällsynta arter. I 
sydväst växer en blandskog dominerad av tall och björk. I vissa delar dominerar 
tallen helt men denna är på tillbakagång, eftersom den naturliga föryngringen 
är dålig. I norra delen av Kyrkfuret övergår vegetationen till en rikare 
blandlövskog, där trädskiktet utgörs av ädellövträd som ek, ask, tysklönn, 
fågelbär och skogsalm. Det rika fältskiktet består av arter som gulplister, 
lundarv, skogsbingel, lundslok, hässlebrodd och långsvingel. På sikt kommer 

Fakta

Areal: 12 ha
Markägare: Enskild
Fastighet: Lilla Habo 3:1och 3:5
Naturtyp: Planterad tallskog med 
stort inslag av lövträd.
Naturvärdesklass: 2
Intresseaspekter: N, B, Z, F, P
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området finns en grillplats. Kyrkfuret bildar tillsammans med Haboljungs fure 
ett sammanhängande och viktigt stråk mellan kusten och Lomma tätort. 

Skyddsstatus
Området har inget formellt skydd men är utpekat som intresseområde för 
naturmiljön och för friluftsliv i Översiktsplanen. Strandskydd råder längs 
Höje å.

Utvecklingsmöjlighet
En framtida skötsel bör tillgodose att området kan fortsätta användas som 
rekreationsområde och samtidigt värna om växt- och djurlivets utveckling. 
Den ädellövskog, som håller på att utvecklas bör gynnas. En fri utveckling, 
med skötselinsatser för att hålla stigar öppna, är en lämplig strategi i området. 
Andelen död ved bör öka, som naturligt kommer att ske vid en fri utveckling, 
vilket är positivt för bland annat insekts- och fågellivet. Fallna träd och grenar 
bör endast flyttas om de ligger över stigarna. Vissa mindre partier bör hållas 
öppna med återkommande slåtter, särskilt den lilla borsttåtelhed som finns i 
området. 

Eldstaden och bänkarna vid grillplatsen bör rustas upp. Inom området finns viss 
fritidsbebyggelse. Naturområdet bör skyddas för att säkerställa naturstråket 
mellan Höje å och kusten vid Habo Ljung.
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N10. Leråkra

Beskrivning 
Naturområdet vid Leråkra utgörs av en gammal banvall med öst-västlig 
utsträckning. Banvallen har branta slänter och är ca 10-20 meter bred. Den 
sträcker sig genom ett öppet åkerslättlandskap. En järnväg och två mindre 
grusvägar skär genom området och delar området i tre delar. Hela området har 
en vegetation av igenväxningskaraktär.

Värden och förutsättningar för bevarande 
Områdets viktigaste värden är som refug för fauna och flora i det annars så 
öppna landskapet. Buskskiktet är tätt men på sina ställen är fältskiktet högt, 
bl.a. med mycket brännässlor, blåhallon och nejlikrot. Vegetationen är delvis 
mycket svårgenomtränglig. Mycket ris ligger på marken och högar med 
tippmassor ligger kvar på vissa ställen. Här är också gott om döda träd, framför 
allt alm.

Den mellersta delen och den västra delen av Leråkraområdet utgörs av den 
gamla banvallen med stor andel höga lövträd. Fältskiktet domineras av 
knylhavre men även arter som hundäxing, ängsgröe, rödsvingel, foderlosta, 
röllika, gråbo, åkervinda, äkta johannesört, åker- och vägtistel är vanliga här. 

Skyddsstatus 
Området ingår i intresseområden för naturmiljön i Lomma kommuns 
översiktsplan.

Utvecklingsmöjlighet 
Det är viktigt att området bibehålls som en viktig refug för fauna och flora i det 
åkerdominerade landskapet. Den rikliga undervegetationen gynnar fågellivet 
och de döda stammarna utgör viktiga livsmiljöer för insekter. Vegetationen 
befinner sig i ett igenväxningsstadium och en fortsatt fri utveckling i hela 
området är önskvärd ur naturvårdssynpunkt. Naturvärdena kommer att öka i 
takt med att träden blir äldre. 

Fakta

Areal: 2 ha
Markägare: enskild
Fastighet: Fjelie 16:10, Fjelie 9:25, 
Fjelie 9:22
Naturtyp: ruderatmark, småbiotop
Naturvärdesklass: 3
Intresseaspekter: N, B, K
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N11. Lilla Bennikans hagar

Beskrivning
Lilla Bennikans hagar är ett område med sanka betade ängar invid 
Önnerupsbäckens västra gren, nordöst om Habo Ljung. Längs östra kanten av 
beteshagen rinner ett mindre utflöde, vilket mynnar i Lommabukten bara ett 
stenkast från hagen.

Värden och förutsättningar för bevarande
Området är ett fint avbrott i det annars typiska odlingslandskapet mellan Habo 
Ljung och Bjärred. Idag betas ängarna av hästar. Bäcken bidrar till en speciell 
flora med flera fuktälskande arter som sumpfräne och kaveldun. Ängarna är 
attraktiva för många fågelarter som är beroende av fuktiga ängsmarker, som 
t.ex. häger och tofsvipa. Hagarnas naturvärden bevaras bäst genom fortsatt 
beteshävd och ingen gödsling.

Området ligger inom utpekat reservat för spårbunden trafik mellan Lomma 
och Bjärred. Det är av stor vikt att bevara de fuktiga betesängarna, även vid en 
eventuell utbyggnad av spårtrafik.

Skyddsstatus
Området har inget formellt skydd. Betesmarkerna finns 
med i kommunens översiktsplan som intresseområde för 
naturmiljön. 

Utvecklingsmöjlighet
Området bör fortsätta betas och betestrycket bör hållas högt 
och gödsling bör ej ske. Buskar och sly i området bör tas 
bort vid behov. Inventering av floran i området bör utföras.

Fakta

Areal: 1,5 ha
Markägare: Svenska kyrkan
Fastighet: Önnerup 33:2
Naturtyp: naturbetesmarker med 
blöta partier
Naturvärdesklass: 3
Intresseaspekter: N, K 

Brännässla, Urtica dioica.
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N12. Plommonskogen

Beskrivning
Plommonskogen ligger mellan Bjärred och Borgeby, längs Västanvägen. 
Det är ett litet smalt område med varierad växtlighet. Den södra delen består 
övervägande av öppna gräsytor och fruktträd, med inslag av hagtorn och 
stenros. Den norra delen har en del äldre träd och här finns ett stort inslag av 
trädgårdsväxter. I norra delen finns även en mindre vattensamling. Området 
har förmodligen ett förflutet som trädgård.

Värden och förutsättningar för bevarande
Områdets viktigaste kvalité är dess djungellika struktur och stora artrikedom 
av trädgårdsväxter som lockar många småfåglar och insekter. Områdets 
tätortsnära läge gör det intressant för rekreation och ett flertal kojor vittnar om 
områdets betydelse för lek.

Skyddsstatus 
Området har inget formellt skydd.

Utvecklingsmöjlighet 
Området har framför allt betydelse som länk mellan bebyggelsen och det lite 
större naturområdet Domedejla mosse. Det har stor betydelse för de närboende 
som utnyttjar området för promenader och lek. Skolor och förskolor i närheten 
använder området flitigt för sin utepedagogik och har föreslagit området 
lämpligt som naturbas. Om möjligt bör kommunen köpa området. Fåglar och 
vedlevande insekter bör inventeras för att vi skall få en bild av om det finns 
arter som kan kräva speciella åtgärder. 

Fakta

Areal: 0,1 ha
Markägare: Lomma kommun, 
enskild
Fastighet: Borgeby 17:22
Naturtyp: Ruderatmark
Naturvärdesklass: 3
Intresseaspekter: N, F, P
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Småvatten och vattendrag
N13. Dammar i Höjeå-projektet

Beskrivning
Höjeåprojektet är ett miljöprojekt som bedrivits mellan kommunerna Lund, 
Staffanstorp och Lomma mellan åren 1991 och 2003. I projektet har 69 
dammar och våtmarker, på en sammanlagd yta av 75 ha, anlagts i de tre 
kommunerna. Längs vattendragen i avrinningsområdet har dessutom nästan 
100 km skyddszoner anlagts. I Lomma kommun finns 15 dammar med en 
sammanlagd yta på nästan 25 ha. 

Värden och förutsättningar för bevarande
Målen med Höjeå-projektet är att höja vattenkvalitén genom att förbättra 
närsaltsreduktion inom avrinningsområdet, öka den biologiska mångfalden och 
underlätta för rekreation och tillgänglighet i jordbrukslandskapet. Dammarna 
varierar mycket i storlek, placering och utformning vilket gör det svårt med 
en generell beskrivning. Anläggandet av Höjeådammarna har lett till en ökad 
biologisk mångfald i landskapet. Många rödlistade växt- och djurarter har 
påträffats vid inventeringar. Stora grunda dammar med betade kanter har visat 
sig vara mycket fågelrika. Kannikedammen öster om E6 är ett exempel på en 
fågelrik damm (se vidare under Höjeåns dalgång).

Genom öppet vatten i jordbrukslandskapet förändrar man landskapsbilden 
positivt. Vattnet i dammarna är dock mycket näringsrikt och många av 
Höjeådammarna växer snabbt igen och är därför i stort behov av skötselåtgärder. 

Skyddsstatus
Avtal om skötsel och underhåll har upprättats med markägare, dessa är dock 
tidsbegränsade. Längs ån råder generellt strandskydd.

Utvecklingsmöjlighet
Kommunerna Lund, Staffanstorp och Lomma har 2006 tagit beslut om 
att fortsätta samarbetet kring Höje å. Fortsättningen lägger mer fokus på 
rekreation och tillgänglighet samt naturvårdsåtgärder. En landskapsvårdsplan 
har upprättats med förslag till åtgärder inom avrinningsområdet i de tre 
kommunerna (se vidare i mål- och genomförandedelen om åtgärder). 
Bete förordas kring större dammar för att hålla dem öppna och tillgängliga. 
Vass och sly bör hållas under kontroll för att förhindra igenväxning och öka 
framkomligheten. Genom att länka de befintliga gröna stråken men de nya 
dammarna ökas tillgängligheten till jordbrukslandskapet. Att regelbundet 
inventera dammarna med avseende på fågelliv, vegetation m.m. är värdefullt 
för att kunna utvärdera naturvårdsnyttan på sikt.

Inom ramen för Höjeå-projektet ingår uppföljning av dammarnas status och 
råd om skötselinsatser till markägare och förvaltare.

Fakta

Areal: totalt ca 25 ha
Markägare: enskild, kommunen, 
staten
Fastighet: se karta för placering
Naturtyp: dammar
Naturvärdesklass: 1- 3
Intresseaspekter: N, B, Z, F, P
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N14. Habo dammar

Beskrivning
Habo dammar är även de f.d. lertäktsgravar som numera är vattenfyllda 
och utgör värdefulla småvatten till gagn för bland annat både fågel och 
fisk. Ett delflöde av Önnerupsbäcken har letts in i dammarna i syfte att öka 
närsaltsreduktionen till Höje å. Habo dammar gränsar i norr mot Örestads 
golfbana, och sydöst om dammarna flyter Höje å. I väster ligger Habo gård 
som bedriver rehabiliteringsverksamhet.

Värden och förutsättningar för bevarande
Habo dammar är en viktig biotop för både flora och fauna liksom för det rörliga 
friluftslivet. Floran kring dammarna frodig och domineras av kvävegynnade 
arter som nässlor, kvickrot och rosendunört. Dammarna utnyttjas för sportfiske, 
fiskekort krävs. I dammarna finns gott om bl.a. vitfisk och öring. Alla dammar 
har kraftigt utvecklade vassområden.

Skyddsstatus
Dammarna ingår i detaljplan för Habo gård. 

Utvecklingsmöjlighet
I Landskapsvårdsplanen för Höje å föreslås ett 
gångstråk från Lomma och hela vägen till Genarp och 
Häckeberga. Stråket passerar Habo dammar och det 
finns förslag om att anlägga ett handikappanpassat 
gångstråk runt dammarna. En utkiksplattform för 
fågelskådning kan med fördel anläggas vid Habo 
dammar liksom en fågelholme i vattnet, vilken 
skulle kunna gynna fågellivet. För att upprätthålla 
dammarnas funktion som närsaltsfälla är det viktigt 
att förhindra igenväxning.

Fakta

Areal: 3 ha
Markägare: Lunds kommun
Fastighet: Lilla Habo 1:6
Naturtyp: lertäktsdammar/
ruderatmark
Naturvärdesklass: 3
Intresseaspekter: N, F, K
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N15. Höjeåns dalgång med Lomma ängar, 
Kannikemarken och Kannikedammen

Beskrivning
Höje å flyter genom kommunen mot sitt utlopp i Lommabukten. I de övre 
delarna flyter ån genom det flacka jordbrukslandskapet och skapar en grön 
bård med sin kantvegetation. Åns dalgång genomkorsas av både E6 och 
Lommabanan, som båda utgör besvärliga barriärer för framkomligheten 
längs ån. Öster om E6an finns en nyanlagd våtmark, Kannikedammen, med 
välbetade strandängar. Väster om E6an ligger betesmarker med mycket gamla 
anor, Lomma ängar söder om ån och Kannikemarken norr om ån. Vidare 
västerut, på åns södra sida, sträcker sig åkermarken ända fram till ån innan 
bebyggelsen tar vid i höjd med Lomma kyrka. På den norra sidan gränsar ån till 
Örestads golfbana. Efter golfbanan, mot mynningen, följer ett parti åkermark 
samt ridskolans betesmarker innan Kyrkfuret bryter det öppna landskapet med 
sina höga träd. Söder om Kyrkfuret kommer en ny båtuppläggningsplats att 
anläggas. I utloppet av Höjeå finns en småbåtshamn.

Värden och förutsättningar för bevarande
Höjeås dalgång har stora biologiska och naturmässiga värden men ån har 
inte längre sitt naturliga lopp eftersom den har rätats i vissa partier.  Tidigare 
hade ån en meandrande sträckning som bidrog till att vattnet rörde sig saktare 
genom landskapet på sin väg ut till Öresund 
och resterna efter äldre meanderbågar 
kan skönjas vid Västra Kannik. I Höje å 
landskapsvårdsplan har man gett förslag 
om att återskapa en del av Höjeåns gamla 
delta av slingrande åfåror. De strandnära 
betesmarkerna vid E6, med spår av tidigare 
översilningssystem, är en kulturhistorisk 
skatt. Ängarna består av både torra och fuktiga 
partier, markerna har under perioder gödslats 
och har därför en kraftigt gräsdominerad 
vegetation. Den nyanlagda Kannikedammen 
hyser en lång rad vadarfåglar och dammen 
har varit den fågelrikaste dammen vid 
inventeringen av 31 nyanlagda dammar i 
Höjeåprojektet och Kävlingeåprojektet 2002. 
Vid dammen påträffades 1125 individer av 
34 arter. De vanligaste arterna var bläsand, 
grågås, sothöna och vigg. 

Kannikemarken, norr om Höje å.

Fakta

Areal: 76 ha
Markägare: enskilda
Fastighet: Kannikemarken 1:1 
m.fl.
Naturtyp: å, ängs- och betesmarker
Naturvärdesklass: 1
Intresseaspekter: N, B, Z, F, K, 
L, P
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Väster om Lomma kyrka och ut till mynningen skapar den lummiga grönskan 
längs ån en fridfull tätortsnära naturmiljö. Åns bitvis branta slänter kan vara 
intressanta för flera fågelarter, bl.a. kungsfiskare som har observerats vid flera 
tillfällen vid ån och dammarna norr om Lomma tätort.

Höjeåns dalgång har bedömts vara av klass 1 enligt länsstyrelsens 
Naturvårdsprogram och är utpekat och prioriterat som nationellt särskilt 
värdefullt vatten av Länsstyrelsen, Naturvårdsverket, Fiskeriverket och 
Riksantikvarieämbetet. Området har även bedömts vara av regional betydelse 
för rekreation och friluftsliv. 

Skyddsstatus
Längs ån råder generellt strandskydd på 100 m. Avtal om skötsel och 
underhåll vid anlagda dammar har upprättats med markägare, dessa är dock 
tidsbegränsade. Vissa element i ådalens omgivning omfattas av miljöbalkens 
generella biotopskyddsregler. Området finns med i Länsstyrelsens program 
för tätortsnära natur som prioriterat område.

Utvecklingsmöjlighet
Det är väsentligt att ängarna fortsätter att betas. Gödsling bör ej förekomma. 
Inom ramen för Höjeå-projektet planeras en vandringsled längs ån. Det är viktigt 
att leden gör så litet intrång i naturmiljön som möjligt. Vid Kannikedammen 
bör vandringsleden anläggas på den södra sidan för att minimera störningar 
på fågellivet. Ett fågeltorn bör upprättas i området. Se vidare i mål- och 
genomförandedelen om åtgärder, om landskapsvårdsplan för Höje å 2005.
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N16. Kustdammarna

Beskrivning
Kustdammarna, Fyrkantsdammen och Trekantsdammen, ligger norr om 
Lomma hamn, mellan Lommabukten och Södra Västkustvägen. Dammarna 
är från början lertäktsgravar som efter avslutad lertäkt vattenfyllts.

Värden och förutsättningar för bevarande
Den södra och största dammen, Fyrkantsdammen, är en mycket viktig rastlokal 
för övervintrande sjöfågel i synnerhet då väderförhållandena i Öresund är 
hårda. Den norra dammen, Trekantsdammen, har ett mer skyddat läge med en 
fin bård av vass och buskage. Fyrkantsdammen har sparsam vegetation längs 
kanterna och en stor öppen vattenspegel. Under vinterhalvåret kan här finnas 
mycket stora flockar av vigg, bergand och salskrake. I Trekantsdammen finns 
det gott om sothöna, skäggdopping och gråhakedopping. I vassen kan man 
ibland höra rördromens karaktäristiska ”tutande”. Under häckningssäsongen 
hyser Trekantsdammen den rikaste häckfågelfaunan. Här kan man t.ex. finna 
skäggdopping och vattenrall. Dammarna används en del för fritidsfiske och 
inplantering av karp har skett i Fyrkantsdammen. 

Skyddsstatus
Dammarna ligger i strandskyddsområde, 
annat formellt skydd saknas, men området 
tas upp i kommunens översiktsplan som 
skyddsvärd naturmiljö. Området finns med i 
Länsstyrelsens program för tätortsnära natur 
som prioriterat område.

Utvecklingsmöjlighet
Det är viktigt att kustdammarna, med sin 
vegetation, hänger ihop med Alkärret, 
som ligger norr om dammarna, så att arter 
kan röra sig mellan områdena (se kapitlet 
Viktiga ekologiska förutsättningar för 
naturvård, om ekologiska korridorer). 
Genom att man skapar öar i Fyrkantsdammen 
kan fågellivet gynnas. Fiske bör inte tillåtas 
i Trekantsdammen. Störningar kring och 
i Trekantsdammen bör minimeras. Båda 
dammarna är viktiga platser för fågelskådning 
och naturrekreation. Ett fågelgömme vid 
Trekantsdammen skulle vara positivt.

Fyrkantsdammen

Fakta

Areal: 19 ha
Markägare: enskild, Lomma 
kommun
Fastighet: Lilla Habo 3:2-3:4 och 
Lilla Habo 2:4
Naturtyp: kustnära lertäktsdammar
Naturvärdesklass: 2
Intresseaspekter: N, Z, F, K
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N17. Löddeåns dalgång (Borgeby ängar och slottspark)

Beskrivning
Lödde å är sista delen av Kävlingeån, som är södra Skånes största vattendrag, 
innan den når Öresund. Ån avvattnar ca 121 000 ha varav stora delar är odlad 
mark och ån är därför mycket näringsrik. Ån är en mycket viktig miljö i det 
annars öppna odlingslandskapet och de angränsande strandområdena hyser 
ett mycket rikt växt- och djurliv. Öster om E6an finns Borgeby ängar med 
betesängar ända ner till ån. Två våtmarker har anlagts vid Lödde å inom ramen 
för Kävlingeå-projektet. I anslutning till Borgeby slott finns slottsparken 
med flera gamla träd. Väster om E6an, längs Löddeå dalgångs övre del löper 
jordbruksmarken ända fram till ån på Lomma kommuns sida. Längst ut vid 
utloppet ligger naturreservatet Löddeåns mynning, se nedan. 

Värden och förutsättningar för bevarande
Lödde å är känd för sina bestånd av stora gäddor och abborrar, som fiskas 
framför allt i åns nedre delar. För övrigt har ån en mycket artrik fiskfauna 
och 28 olika arter har observerats bl.a. havsöring, ål, grönling, sandkrypare, 
braxen och id. Exempel på vattenväxter man kan finna i ån är kalmus, gul och 
vit näckros, dikesveronika och svalting. Vattenkvalitén har under de senaste 20 
åren förbättrats betydligt, vilket också bidragit till gynnsammare förhållanden 
för många fisk- och växtarter. Fritidsfisket är omfattande och fiskevattnet är 
vida känt.

Längs ån finns en vegetationsbård som är viktig livsmiljö för både fisk- och 
fågelfaunan. Även för insekter i det annars hårt odlade landskapet utgör 
åmiljön ett viktigt livsrum. Floran längs ån utgörs till stor del av kvävegynnade 
arter som bladvass, brännässla, kvickrot och rosendunört, men dikesveronika 
och spjutblad påträffas också vid de betade markerna. Borgeby ängar kallas 

Fakta

Areal: -
Markägare: enskild
Fastighet: Borgeby 16:8 och 
Borgeby 23:6
Naturtyp: å, ängs- och 
betesmarker, park
Naturvärdesklass: 1
Intresseaspekter: N, B, Z, F, K, 
L, P
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de fuktiga ängarna norr om Borgeby slott. Här finns en våtmark som anlades 
2002 inom ramen för Kävlinge å-projektet. Området runt dammen betas 
vilket minskar risken för igenväxning och de flacka slänterna med välhävdad 
grässvål ger en god förutsättning för vadarfåglar att trivas i området. Genom 
att bete sker ända ner till ån bildas på sina ställen en växtfri zon längst inne 
vid stranden, en s.k. Blå bård, som är omtyckt av framför allt simänder som 
söker föda i det grunda vattnet invid kanten. Ytterligare en damm har anlagts, 
inom ramen för Kävlinge å-projektet, väster om E6 i ohävdad öppen mark. 
Löddeåns mynning behandlas som ett särskilt område.

Borgeby slottspark med sina gamla träd är en viktig lokal för hållevande fåglar 
och fladdermöss. I slottsparken finns också en värdefull lavflora. 

Skyddsstatus
Ån är av riksintresse för naturvård, generellt strandskydd om 100 m gäller. 
Ån är även utpekad och prioriterad som nationellt särskilt värdefullt vatten 
av Länsstyrelsen, Naturvårdsverket, Fiskeriverket och Riksantikvarieämbetet. 
Löddeåns mynning är utpekad som fredningsområde för fisk, är ett natura 
2000-område och naturreservat. Ett större område vid Borgeby slott är av 
riksintresse för kulturmiljö. Området finns med i Länsstyrelsens program för 
tätortsnära natur som prioriterat område.

Utvecklingsmöjlighet
Ån är fortfarande mycket näringsrik och därför är det viktigt att fortsätta med 
vattenvårdande åtgärder i avrinningsområdet som utförs i t.ex. Kävlingeå-
projektet. Anläggande av våtmarker, skyddszoner, översilningsmarker mm. 
bidrar också till att öka den biologiska mångfalden längs ån. En gångbro i höjd 
med Borgeby reningsverk diskuteras mellan Lomma och Kävlinge kommuner, 
vilket kan leda till ökade rekreationsmöjligheter i området.

Kor framför en ny våtmark längs Lödde å.
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Trollsjöparken skiljer sig från resten av området. Det är ett litet skogsparti 
med varierad vegetationsstruktur och kuperad terräng. Trollsjöparken är ett 
omtyckt lekområde. 

Fakta

Areal: 45 ha naturreservatet + 10 
ha
Markägare: Lomma kommun, 
enskild
Fastighet: del av Borgeby 13:21 
m.m.
Naturtyp: havsstrandäng, torräng 
och bladvassområde samt ängsmark 
och skogsparti
Naturvärdesklass: 1
Intresseaspekter: N, B, Z, F, K, 
L, P

N18 Löddeåns mynning, Gyllins ängar och Trollsjöparken

Beskrivning
Vid Löddeåns utlopp till Lomma bukten ligger naturreservatet Löddeåns 
mynning. Reservatet består av betade och obetade strandängar, sandstrand, 
trädsamlingar samt ett par större sammanhängande vassområden. Söderut, 
längs Bjärreds norra bebyggelse, breder Gyllins ängar ut sig.  Genom ängarna, 
en bit upp från stranden, löper en markerad vall som markerar kustlinjen vid 
Littorinahavets tid, för mellan 10 000 – 3000  år sedan. I den norra delen av 
Gyllins ängar finns också Trollsjöparken, som är ett mindre skogsparti med 
mycket alm och lind. Trollsjöparken ligger delvis utanför naturreservatet 
liksom delar av Gyllins ängar.

Namnet ”Littorinavall ” kommer sig av den snäcka som bär det latinska namnet 
Littorina littorea (Vanlig strandsnäcka) och som man funnit i stora mängder 
i kustlinjen från denna tid. Snäckan talar om för oss att det då var en högre 
salthalt i Öresund än vad det är idag. Littorinasnäckan trivs inte i brackvatten 
men förkommer fortfarande i riklig mängd i Kattegatt.  Det är inte tillåtet att 
gräva i Littorinavallen eftersom det är ett minnesmärke vi vill bevara. 

Värden och förutsättningar för bevarande
Naturreservatet utgörs av flacka betade strandängar med söt- och 
saltvattenpåverkad fuktängsvegetation, omväxlande med torrängsvegetation. 
Det finns också områden med bladvass som tillsammans med de betade 
ängarna skapar gynnsamma förhållanden för en mängd olika fågelarter. Det 
övergripande syftet med områdesskyddet är att gynna fågelfaunan. I området 
häckar bl.a. skärfläcka, småtärna, större strandpipare, rödbena och brun 
kärrhök. En lång rad rastande fåglar, som t.ex. havsörn, myrspov, ljungpipare 
och brushane kan också observeras i området. Delar av området är belagt med 
beträdnadsförbud under perioden 15 april till 15 juli.

Gyllins ängar, i den södra delen av reservatet, har tidigare varit hävdade men 
slås idag endast med slaghack. Marken är sandig och här växer till exempel 
strandråg och trift. Området är, med sina öppna gräsytor, en intressant 
insektslokal. Ängarna öster om Littorinavallen är öppna med träd runt om. 
Även själva slänten som delar upp området i en västlig och östlig del är 
bevuxen med träd, framför allt alm.  Området utnyttjas flitigt av allmänheten 
som promenadområde och många skolor/förskolor har sina uteaktiviteter i 
området. Slitaget från hårt utnyttjande är tydligt i området, 
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Skyddsstatus
Området är utpekat som Natura 2000-område och statligt naturreservat sedan 
1977. Området är också av riksintresse för naturvård, innehar strandskydd 
och delar av området är utpekat som fredningsområde för fisk. I kommunens 
översiktsplan är området utpekat som intresseområde för naturmiljö. Delar av 
Gyllins ängar och Trollsjöparken ingår inte i naturreservatet, men är delvis 
detaljplanelagt som park eller 
skyddsremsa. Området finns 
med i Länsstyrelsens program 
för tätortsnära natur som 
prioriterat område.

Utvecklingsmöjlighet
Reservatområdets norra delar 
är relativt välbetat idag och 
det är viktigt att betestrycket i 
området upprätthålls. Buskar 
och vegetation röjs bort vid 
behov. Skötselplanen för 
naturreservatet bör ses över. 
De södra ängarna bör betas 
eller hävdas för att återskapa en 
artrik flora. Littorinavallen bör, 
i vissa delar, skyddas från för 
hårt slitage. Stigsystemet bör 
förbättras och en skötselplan 
för de delar som ligger utanför 
reservatsgränserna bör tas fram. 
En naturbas för skolornas/
förskolornas utepedagogik bör 
etableras på lämplig plats i 
området.
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N19. Oskarsfridsdammarna

Beskrivning
Oskarsfridsdammarna är gamla vattenfyllda lertäkter från tegelbruket 
Oskarsfrid. Området är beläget i den norra delen av Lomma tätort, nordväst 
om Lilla Lomma, och ingår i det nya bostadsområdet Oskarsfrid. 

Värden och förutsättningar för bevarande
De två dammarna, en större och en mindre, omges av en träd- och slyridå av 
främst alm, björk och klibbal. Stränderna till dammarna kantas av bladvass. 
Omgivningarna runt dammarna hyser många ruderatmarksarter såsom hagtorn 
och gullris. Området är en intressant fågel- och fladdermuslokal, bland annat 
har flera arter av doppingar observerats i dammarna. Det finns gott om fisk i 
dammarna bl.a. abborre, gädda och inplanterad karp. Fiskeklubben Rutilus 
arrenderar dammarna för sportfiske och bedriver aktiv fiskevård här. Genom 
spontan användning har det bildats naturstigar runt dammarna och området 
kan utvecklas till ett trevligt  bostadsnära naturområde.

Skyddsstatus
Dammarna och området runt dem är detaljplanelagda som natur i ny detaljplan. 
I övrigt finns inget skydd.

Utvecklingsmöjlighet
Områdets värden för rekreation och djurliv bör bevaras och utvecklas. 
Tillgängligheten till dammarna och området runt dem kan förbättras på vissa 
delar men det är även viktigt att bevara ostörda områden längs stränderna. 
Stora träd, eller träd som kan bli stora, längs dammarnas norra kant bör aktas 
särskilt eftersom de kan hysa fladdermöss.

Fakta

Areal: 2,1 ha
Markägare: Lomma kommun
Fastighet: Lomma 21:2
Naturtyp: lertäktsdammar/
ruderatmark
Naturvärdesklass: 3
Intresseaspekter: N, F, K
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Slättängsområdet. På bilden 
Tvåblad, Listera ovata.

N20. Slättängsdammarna

Beskrivning
Nordväst om Lomma ligger Slättängsdammarna. Området består av totalt 9 
dammar och kring dammarna är marken av ruderat karaktär med ett stort inslag 
av hagtorn. Dammarna är rester från lerbrytning till kommunens omfattande 
tegeltillverkning i området. 

Värden och förutsättningar för bevarande
Slättängsområdet är ett uppskattat tätortsnära naturområde. Området har 
under lång tid tagits omhand och utvecklats av en lokal förening ”Föreningen 
Slättängsområdets vänner”. Föreningens medlemmar har meddelat att de, på 
grund av åldersskäl, inte kan sköta området längre och kommunen måste för 
att upprätthålla framkomlighet och värden ta ett större ansvar för skötseln 
i området. Dess variation gör att det rymmer många olika naturtyper och 
upplevelsemöjligheter. I delar av området hörs ljudet från omgivande vägar 
endast svagt och det ger små rofyllda rum. Vegetationen är mycket varierad 
med hagtornsskog, partier med askbestånd, alar med välutvecklade socklar, 
vassområden, öppna gräsytor mm. I området finns bland annat den sällsynta 
orkidén tvåblad, men det som utmärker området är snarare den stora 
artrikedomen än sällsynta arter. Förutom en varierad vegetation finns i området 
ett stort antal häckande fåglar t.ex. smådopping, knölsvan och sothöna samt 
flera fladdermusarter, däribland den rödlistade trollfladdermusen. Eftersom det 
tidigare har legat flera bostadshus i området finns en hel del trädgårdsknutna 
arter i delar av området. I dammarna finns det gott om fisk och i den sydöstra 
dammen ”Slättängsdammen” är det tillåtet att fiska med fiskekort. Alla 
dammarna är förbundna med varandra och mynnar så småningom ut i Höje å. 

Skyddsstatus
Området är detaljplanelagt som naturpark i de västra delarna och öster om 
väg 103 som park/plantering. I översiktsplanen anges att Slättängsområdet 
bör inrättas som naturreservat. 

Utvecklingsmöjlighet
Området har fått NIP-medel för att genomföra projektet ”Naturvårdsprojekt för 
tegeldammarna vid Slättäng i Lomma”. Området ska inrättas till naturreservat 
och en skötselplan ska upprättas. Inventeringar av flora och fauna, både i och 
kring dammarna skall utföras. Fysiska åtgärder i området som ska utföras är; 
utveckling av stigsystemet, uppförande av bryggor, spång och rastplatser samt 
sätta upp informationsskyltar. Utveckling och skötselåtgärder i området bör ta 
tillvara områdets varierade struktur och vegetation samt gynna de rekreativa 

Fakta

Areal: ca 17,3 ha 
Markägare: Lomma kommun
Fastighet: Lomma 26:3
Naturtyp: lertäktsdammar/
ruderatmark 
Naturvärdesklass: 2
Intresseaspekter: N, B, Z, F, K, P
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värdena. Vegetationen mot vägarna bör bevaras och utvecklas. I en del av 
dammarna bör vassen hållas men i vissa dammar bör vassen få vara orörd, 
till exempel dammarna 8 och 10. För att minska belastningen av föroreningar 
från dagvattnet som i stor omfattning leds till dammarna, bör möjligheter att 
rena dagvattnet före dammarna utredas. Sådana åtgärder skulle kunna vara 
att minska andelen hårdgjorda ytor i avrinningsområdet, att fördröja vattnet 
i ytterligare system uppströms dammarna, att anlägga ”gröna” tak och att 
låta vattnet översila bevuxna kantzoner. Flera dammar har periodvis problem 
med syrebrist. Syresättning genom luftning bör övervägas för vissa dammar. 
Det är positivt för fågellivet att i vissa dammar slå gräs och vass ända ner 
till vattenbrynet. Det minskar dessutom erosion och därmed tillförseln av 
näringsämnen till dammarna. Gräsmattorna bör givetvis inte gödslas. Holkar 
för fåglar och fladdermöss bör sätts upp i området och döda träd lämnas kvar 
där de inte utgör fara för besökare. Fågelholmar kan med fördel anläggas i 
vissa dammar.

Slättängsområdet. På bilden 
Hästkastanj, Aesculus 
hippocastanum.
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N21. Östra dammen

Beskrivning
Östra dammen en vattenfylld lertäkt nordost om Lomma tätort. Den stora 
dammen är sedan 1982 ett statligt naturreservat som skyddas i första hand 
för sitt rika och värdefulla fågelliv. Öster om Östra dammen finns en mindre, 
grund våtmark som hyser en hel rad olika fågelarter. 

Värden och förutsättningar för bevarande
Området är i första hand skyddat för att främja det rika fågellivet. Många 
olika fågelarter häckar framför allt i den mindre våtmarken. Området ligger 
som en grön entre till Lomma och det är ett populärt område för promenader, 
fågelskådning och fiske. Växtarter i området domineras av ruderatarter som 
t.ex. nejlikrot, åkerfräken och renlosta. Strandvegetation kring dammen består 
främst av sälgbuskar, vass och kaveldun. Vattenståndet i den stora dammen 
har höjts på bekostnad av naturvärden, framför allt med avseende på fågellivet 
och delvis insektsfaunan. Skrattmås, som har minskat till antal i Sverige sedan 
70-talet, är en potentiell häckfågel i området, framförallt om vattenståndet 
sänks. Förekomst av häckande skrattmås gynnar många andra arter, bl.a. 
häckande doppingar och andfåglar. Fiskbeståndet i den stora dammen är vitalt 
och fritidsfisket är intensivt i dammen. Det är viktigt att fiske inte sker under 
häckningssäsongen, dvs mars till augusti.

Skyddsstatus
Själva dammen är ett statligt naturreservat sedan 1982. I kommunens 
översiktsplan är området utpekat som skyddsvärd naturmiljö och målsättningen 
är att utvidga reservatet österut.

Utvecklingsmöjlighet
Skogsstyrelsen har under 2006 gallrat och röjt i området och stigarna har rustats 
upp. En långsiktig skötselplan för området måste fastställas. Kommunen har 
fått statliga bidrag (NIP) för att bl.a. utreda en utvidgning 
av naturreservatet österut. Området bör ha en öppen 
karaktär och det skulle vara positivt att införa bete på 
gräsmarkerna runt dammen. Vattennivån i Östra dammen 
har höjts på bekostnad av fågellivet och skalbaggsfaunan, 
och utredningen bör omfatta en undersökning av hur 
vattennivån kan återställas till den nivå som rådde då 
beslutet om naturreservat togs. 

Andra förslag till åtgärder i området som bör utredas 
är; genom bete utveckla ängsfloran i området, anlägga 
fågelholmar i den stora dammen, utreda om det är möjligt 
att översila inkommande dag- och dräneringsvatten innan 
det når dammarna, sätta upp fågel- och fladdermusholkar 
i området, samt uppföra fågeltorn.

Fakta

Areal: 14 ha
Markägare: kommunen, enskilda
Fastighet: Lomma 24:7 m fl
Naturtyp: lertäktsdammar/
ruderatmark 
Naturvärdesklass: 2
Intresseaspekter: N, Z, F, K, P
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N22. Lommabukten

Beskrivning
Lommabukten är en skyddad, grund bukt med stora naturvärden. Den sträcker 
sig från Barsebäck i norr till Malmö i söder. Här finns ålgräsängar som har 
en ekologiskt viktig funktion som skydd för marina organismer av många 
slag och som ”barnkammare” för fisk (t.ex. plattfisk och torsk). I de grunda 
områdena med mjuka bottnar och sandrevlar finns också mycket viktiga rast-, 
övervintrings- och födosöksplatser för många fåglar. Lommabukten har ett 
tillrinningsområde på 1973 km2, medeldjupet är 9 m och volymen uppskattas 
till 1,1 km3.

Värden och förutsättningar för bevarande

De grunda mjukbottnarna i Lommabukten är mycket värdefulla biotoper 
med stor mångfald av arter, miljöer och funktioner. Här finns en mosaik av 
livsmiljöer, såsom sjögräsängar, sandiga- och leriga sediment, revlar i dagen 
och grusbottnar. Otaliga arter av bland annat fågel, fisk, kräftdjur, musslor 
och havsborstmaskar är beroende av dessa miljöer. Mångfalden beror först 
och främst på att den goda tillgången på solljus och näringsämnen leder till 
en hög biologisk produktion i grunda områden. Mycket viktigt för fågellivet 
är också revlarna och fluktuationerna i havsvattennivån som under vissa 
tider blottar delar av bottnen. Allt detta sammantaget innebär att de grunda 
mjukbottnarna är mycket viktiga områden för lek och uppväxt av fisk, som 
fågelhabitat och som livsmiljö för många mer eller mindre sällsynta arter av 
djur och växter. 

Lommabukten är utsatt för stort slitage från många olika nyttjare. Stranden 
och det strandnära området används av såväl badare, båtfolk, vindsurfare 
som den som bara vill ta en lugn strandpromenad eller skåda fågel. 

Som recipient för bl.a. Kävlingeån, Höje å och Sege å som alla rinner genom 
jordbrukslandskapet, tillförs Lommabukten stora mängder näringsämnen. 
På grund av sitt läge längs den hårt exploaterade Öresundskusten tar 
Lommabukten även emot mycket föroreningar från sundet. Genom bland 
annat åvattensamarbeten mellan kommunerna drivs en rad projekt för att 
minska närsaltsbelastningen till Lommabukten, t.ex. Höjeå- respektive 
Kävlingeå-projekten.

Skyddsstatus
Hela kustzonen är utpekad som riksintresse (MB 4 kap) och omfattas också 
av det allmänna strandskyddet, som även sträcker sig ut i vattnet (MB 7 
kap). Bukten är delvis utpekad som riksintresse för yrkesfisket (MB 4 kap). 
Södra Lommabukten och Löddeåns mynning är Natura 2000-område enligt 
fågeldirektivet och för södra delen även i enlighet med habitatsdirektivet. 
Löddeåns mynning har inrättats som ett statligt naturreservat och södra 
Lommabukten kommer att inrättas som statligt naturreservat inom kort. I 
samband med EUs vattendirektiv kommer också strängare krav på minskade 
utsläpp till bukten. 

Utvecklingsmöjlighet
Kommunen avser att upprätta en ”Marin naturvårdsplan” under 2008, som 
kommer att beskriva buktens naturvärden samt klargöra hotbild och föreslå 
utvecklingsmöjligheter.

Fakta

Areal: 118,3 km2 
Markägare: -
Fastighet: -
Naturtyp: marin miljö 
Naturvärdesklass: 1
Intresseaspekter: N, B, Z, F, K, 
L, P
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Småbiotoper
Gravhögar och gränsvallar

Beskrivning
Kommunen ligger i trakter där människan under mycket lång tid brukat jorden 
och på många håll ser man fortfarande spår av kulturhistoriska verksamheter. 
I landskapet kan man urskilja gravhögar som ibland är flera meter höga och 
härstammar från yngre bronsåldern. Gravhögarna är idag fredade och är oftast 
bevuxna med gräs och en del träd och buskar. Flera gravhögar och gränsvallar 
finns beskrivna i Naturinventering i Lomma kommun från 1988.

Värden och förutsättningar för bevarande
Gravhögarna är i regel gräsbevuxna med inslag av träd och buskar och hyser 
som regel inte något rikt djur- och växtliv, men de är viktiga inslag i landskapet 
för främst de djur som lever i det öppna odlingslandskapet, som t.ex. rådjur och 
räv. Gravhögar och gränsvallar utgör viktiga småbiotoper som bör skötas med 
stor omsorg. Genom slåtter och frånvaro av bekämpnings- och gödselmedel 
kan man höja de biologiska värdena.

Skyddsstatus
Gravhögar m.m. omfattas av miljöbalkens biotopskydd, 7 kap 11 §.

Utvecklingsmöjlighet
Gravhögarna bör bevaras och skyddas. En kommunomfattande inventering 
av gravhögar och gränsvallar bör utföras. Skötselråd och information bör 
sammanställas och distribueras till markägarna. Genom årlig slåtter kan en 
intressant flora utvecklas på kullarna. Skyddszoner kring småbiotoperna bör 
upprättas för att hindra skador från jordbruksmaskiner samt bekämpnings- 
och gödselmedel. 

Fakta

Markägare: -
Naturtyp: småbiotoper
Naturvärdesklass: 3
Intresseaspekter: K
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Märgelgravar

Beskrivning
Märgelgravar är små lertäkter som uppkom på 1800-talet. Man tog den 
kalkhaltiga leran och spred ut den på fälten som jordförbättringsmedel. 
När man på slutet av 1800-talet insåg att det inte hade en långvarig effekt, 
upphörde verksamheten. Under tidens gång har många märgelgravar fyllts 
igen och de få som finns kvar är ofta fyllda med vatten. I en inventering från 
1988 kartlades Lomma kommuns märgelgravar, varvid 37 objekt beskrevs 
(Naturmiljöinventering, Lomma kommun 1988). Allra flest märgelgravar 
finns i kommunens nordöstra delar.

Värden och förutsättningar för bevarande
Märgelgravar är viktiga småbiotoper i jordbrukslandskapet. Många djur- och 
växtarter är beroende av dessa områden för sin fortlevnad. Många märgelgravar 
är vattenfyllda och viktiga vattenkällor för många djur t.ex. grodor, fåglar, 
större däggdjur och insekter. Vegetationen kring märgelgravarna består oftast 
av buskar såsom pil- och videarter och fläder. Vid vattenkanten växer ofta 
kaveldun, vass och starr, vilket tillsammans med pilen ofta leder till kraftig 
igenväxning och krympande vattenyta. I vattnet finner man ofta olika 
natearter och andmat. Märgelgravarna är också viktiga att bevara med tanke 
på kulturhistoria och landskapsbild. 

Skyddsstatus
Märgelgravarna omfattas av miljöbalkens biotopskydd, 7 kap 11 §.

Utvecklingsmöjlighet
Det är viktigt att märgelgravarna finns kvar i landskapet och de bör skötas 
så att eventuella vattenytor hålls öppna. Det är positivt med lövträd vid 
märgelgravar som skuggar vattnet och hämmar tillväxten. En uppföljning 
av märgelgravsinventeringen 1988 bör genomföras och information med 
skötselråd distribueras till markägare. 

Fakta

Markägare: -
Naturtyp: småbiotoper
Naturvärdesklass: 3
Intresseaspekter: N, K
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Särskilt värdefulla grönområden

Idag bor en majoritet av Sveriges befolkning (omkring 85 procent) i tätorterna, 
omgivna av trafikbuller, neonljus och ett ständigt informationsflöde. Men 
människor är biologiska varelser som är anpassade till ett liv i den gröna 
miljön. Samtidigt är vi flexibla och kan lätt anpassa oss till andra mer 
onaturliga miljöer. När vi avlägsnar oss från de naturliga miljöerna råkar 
vi ut för allt fler stressmoment och onödig energi förbrukas. Forskning har 
visat att tillgång till en varierad grönska har stor betydelse för människors 
psykiska och fysiska hälsa. I naturen kan vi hantera de flesta intrycken med 
vår spontana uppmärksamhet och våra sinnen stimuleras utan att det tar på 
krafterna. I vår stressiga vardag har vi dock sällan tid eller ork att ta oss långt 
för att till exempel ta en promenad i skogen och låta sinnena vila. Därför 
är den tätortsnära naturen och grönstrukturen i tätorterna allt viktigare för 
stadsmänniskans möjlighet till återhämtning och vardaglig rekreation. 

Baskaraktärer
Vad är det som gör att vi tycker om vissa parker och grönområden mer än 
andra? Är det färgen på bokarna som sträcker sig upp mot hösthimlen, är det 
tystnaden där bara ljudet av vinden i löven hörs? Eller är det tvärt om livet och 
rörelsen på lekplatsen nära favoritbänken? Naturligtvis är det olika från person 
till person, och från dag till dag, men det finns vissa saker som lockar de flesta 
att besöka parker och grönområden. På Lantbruksuniversitetet i Alnarp har 
man genom intervjuer och enkäter identifierat 8 baskaraktärer, t.ex. rofylldhet 
eller artrikedom, som beskriver egenskaper i miljöer som ger positiva 
upplevelser. Vissa parker eller torg har flera av dessa karaktärer, vissa är mer 
renodlade med en eller ett par. Det är viktigt att invånarna i Lomma kommun 
har god tillgång till kvalitativa grön- och parkområden, och därför har alla 
större grönområden i tätorterna inventerats utifrån de 8 baskaraktärerna. Även 
en nionde karaktär, ”rum för lek”, har inventerats i områdena.  Karaktären 
innebär inte nödvändigtvis att det finns en lekplats i parken eller området. Med 
lekkaraktär menas att miljön inbjuder till lek och att barnen lockas att använda 
sin fantasi i leken.

De 8 baskaraktärerna

Det rofyllda (R)
Baskaraktären uttrycker människans behov av att kunna finna ett ställe som 
ger lugn. Ljuden från vind, vatten, fåglar och insekter dominerar över trafik 
och jäktande människor. I sådana miljöer där man söker lugn och ro önskar 
man inte störas av oljud, inte heller av skräp, ogräs och störande människor.
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Det vilda (V)
Detta handlar om en fascination inför den vilda naturen. Här finns växter som 
ger intryck av att vara självsådda. I området kan man träffa på moss- och 
lavklädda stenblock. Stigarna ser ut att ha funnits sedan urminnes tid. Miljön 
är i sin helhet utformad av naturen själv, eller av en högre makt vilket skänker 
stället en uråldrig prägel och en mystik. Finns det naturandar någonstans så 
finns de här!

Det artrika (Å)
På våren längtar många människor särskilt efter att finna tecken på den 
återvändande sommaren, att hitta den första vitsippan eller att höra den första 
lärkan. Men året runt är människor intresserade av djur och växter: talgoxar, 
bin, myror, liljekonvaljer... Mångfalden av djur och växter lockar människor 
att gå en bit längre för att hitta något nytt.

En rymd för tanke och vederkvickelse (E)
Det här handlar om ett uttalat behov av att finna en miljö där man ”kommer 
in i en annan värld”, som några uttrycker det. Att komma bort från staden, in 
till en värld där man slipper bekymra sig om signaler och skyltar, där man 
kan andas ut. Helst ska där inte finnas några skarpa gränser alls. Området ska 
hållas samman till en helhet, som i en skånsk bokskog eller en mellansvensk 
barrblandskog, även om man rör sig hundratals meter i området. Besökaren 
kan då slappna av, fundera igenom saker och ting under tiden som man 
promenerar eller kanske joggar runt. 
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Allmänningen (A)
Ett grönt, öppet, centralt beläget område. Här kan cirkusen slå upp sitt tält eller 
bygdens förening ordna loppmarknad. Däremellan kan vem som önskar spela 
boll här, flyga drake eller bara lägga ut en filt och sola, kanske äta medhavd 
picknick. Sedan urminnes tid har människan haft sådana ställen. Här i Sverige 
fanns ängen, med den kombinerade tings- och marknadsplatsen, där man 
också godkände den lokale hövdingen.

Lustgården (L)
Behov finns även av ställen där barn och vuxna kan umgås i trygghet, där 
föräldrar vågar släppa barnens händer så att ungarna kan rasa ut. Dessa ställen 
skall helst vara omgärdade, med staket, häck eller dylikt. Den här karaktären 
handlar om behovet av platser för skilda aktiviteter såsom lek, och då med 
ett innehåll av gungor, sandlådor, rutschkanor o.s.v. Andra aktiviteter handlar 
t.ex. om att kunna plantera något, odla eller bygga något, t.ex. växthus, skjul 
eller kojor.

Centrum, festen (C)
Några människor placerar stadens hjärta och själ där människor möts. Här 
handlar det inte i första hand om centrala bussterminaler och dylikt, utan 
om ställen där människor möts för att ha trevligt. Framför allt gäller detta 
nöjesparker men det kan även handla om särskilda kvarter i centrum dit 
människor i första hand söker sig för att lyssna på musik, äta en god middag 
eller bara för att kunna se andra människor koppla av och roa sig.
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Kulturen (K)
I motsats till ovanstående hävdar några att stadens själ och hjärta inte knyts 
till fest och nöjen, utan till det historiska arvet. Fascinationen inför monument, 
historiska torg, gamla byggnader och träd är stark. Ett exempel är Lundagård 
i Lund, där domkyrkan, universitetsbyggnaderna och parken bildar en starkt 
symbolladdad plats. Men det kan även handla om kyrkogårdar, om området 
vid statyer och andra monument eller om gamla kvarter i staden.

Rum för lek (Lek)
Karaktären innebär att miljön stimulerar barnens behov av att röra sig och 
utveckla såväl motorik som fantasin. Ofta handlar det om buskage som man 
kan krypa in i och bygga kojor i, möjlighet att klättra i träd eller att skapa 
egna små rum, avskiljda från omvärlden. Föremål som kan representera något 
annat, till exempel en pinne, är också viktiga element i lekmiljön. Studier visar 
att barn som leker i naturmiljö har ett lekmönster med mer varierad lek, färre 
konflikter och ett mer dynamisk socialt samspel. Studier på en förskola visade 
att vistelse i naturmiljö gav lägre sjukfrånvaro och bättre koncentration och 
motorik.
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Bedömningsgrunder och urval

I Lomma kommun ligger orterna till stor del på gammal åkermark och någon 
ursprunglig natur i tätorterna finns inte. Istället finns en del äldre parkrester, 
tegelindustrins lertäkter och nya, naturlika planteringar. Ofta är det små områden 
och dess innehåll och struktur blir därmed desto viktigare. Andra områden är 
stora till ytan men består av ett nätverk av smala stråk och vegetationen är ung. 
De sistnämnda är framför allt resultatet av 60- och 70-talets planeringsfilosofi. 
Många områden har efterhand kompletterats med naturlika planteringar, med 
syfte att ge områdena högre upplevelse- och rekreativa värden. 

De områden som tas upp i detta kapitel är sådana områden som har, eller 
bedöms enkelt kunna få, natur- och/eller rekreativa värden i tätorterna, och de 
större byarna. Det är bara områden som är tillgängliga för allmänheten, och 
inte är inhägnade, som finns med i programmet.  Därför finns t.ex. Lomma 
Idrottsplats inte med trots att området har rekreativa funktioner.  Privata 
trädgårdar finns inte heller med. 
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Bjärred

Borgeby

$

B1. Bjersund och Bjärreds södra entré

Beskrivning
Bjersund ligger i sydligaste delen av Bjärred. Området innehåller några av 
ortens äldsta byggnader. Vid havet ligger delar av det gamla tegelbruket med 
ugn, torklada och bostäder. Längre upp låg tidigare den Kockumska villan, 
med tillhörande trädgård, som revs under 80-talet och ersattes av ett sjukhem 
som senare omvandlades till bostäder. Vegetationen i Bjersund är till stor del 
rester av den parklika trädgård som omgav Kockumska villan och som hängde 
ihop med parken runt Bjärreds saltsjöbad. Idag består den täta vegetationen av 
blandade arter, med öppna gräsmattor innanför bestånden, nere vid stranden 
och ett bokbestånd på Västkustvägens båda sidor. En sträng av äldre bokar 
och sly, främst av ask, följer Bjersundsvägen ner till tegelbruket och förbinder 
vegetationen i öster med den vid stranden. Framför Långa längan finns en 
allmogeplantering med buxbom. En cykelväg förbinder Bjersund med 
Bjärreds saltsjöbad på Västkustvägens västra sida. Den är dock inte kopplad 
till den gång- och cykelväg som finns på östra sidan av Västkustvägen, som 
leder till Lomma. Elever och förskolebarn besöker ofta området.

Värden
Bokbeståndet bildar en identitets- och effektfull entré till Bjärred och är ett 
viktigt landmärke längs kusten. Området har höga kulturhistoriska värden och 
potentiella naturvärden. Dessutom ligger det nära Alfredshällskolan och kan 
därför nyttjas av elever och förskolebarn där. I området finns baskaraktärerna 
Det rofyllda, Det vilda, Allmänningen, Kultur och Rum för lek.

Planer
Området är ca 4,5 ha stort och ägs av Lomma kommun. Det är detaljplanelagt 
som park och plantering. Området omnämns i kulturmiljöprogrammet. Där 
förordas att bokskogskaraktären vid Bjärreds södra entré bevaras, att området 
knyts till stationsområdet och att ett gestaltningsprogram tas fram.

Utvecklingsmöjligheter
Pelarbokskogen med varierad storlek och ålder på träden är en viktig biotop 
där framför allt vårblommande örter trivs. Denna karaktär bör eftersträvas 
vid Västkustvägen. Andra trädarter såsom ask bör gallras bort och föryngring 
av bok bör prioriteras framför andra trädslag. Nere vid stranden kan större 
variation i både träd- och buskskikt tillåtas. 
Vegetationen bör får behålla sin läbildande 
funktion och hållas relativt tät. Bok bör gynnas 
och på sikt kan även avenbok planteras in 
nära stranden. Gång och cykelvägen på västra 
sidan av Västkustvägen bör knytas samman 
med den på östra sidan. Vid entréerna till 
parken bör skyltar med namnet sättas upp. Alla 
förändringar bör utföras efter gestaltnings- 
och skötselplan som bör tas fram för området. 
Gestaltningsprogram för möblering bör tas 
fram. Baskaraktärer som bör förstärkas är Det 
vilda, Allmänningen, Kultur och Rum för lek. 
Ny baskaraktär i området är Det artrika.

Områden i Bjärred och Borgeby

Bok, Fagus sylvatica.

Fakta

Storlek: ca 4,5 ha
Ägare: Lomma kommun
Områdestyp: Bokskogsbestånd
Baskaraktärer idag: R, V, A, K, 
Lek
Önskad baskaraktär: Å
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B2. Bjärreds saltsjöbad

Beskrivning
I södra Bjärred, väster om Västkustvägen ligger resterna av parken runt 
Bjärreds gamla saltsjöbad. Vid sekelskiftet 1900 byggdes här restaurang, hotell 
och runt dessa uppfördes en park. Rakt igenom parken från stationen gick en 
allé, längs Parkalléns sträckning idag, ner till stranden. Restaurangen brann 
upp 1950 och ersattes visserligen med en ny restaurang, men även den brann 
ner. Parken söder om Parkallén bebyggdes med tiden med villor och den norra 
sidan har utvecklats till en naturpark. Stora bokar, i ett glest buskskikt, växter 
i större delen av området. Längs stranden finns mer blandad vegetation och i 
nordöst ligger tennisbanor. Mitt i parken ligger en enklare parkeringsplats och 
väster om den finns en äng som används för bl.a. Valborgsfirande. Saltsjöbadet 
genomkorsas av ett flertal stigar och gångar. Kvarlevor från tiden som 
saltsjöbad är de stora bokarna, parkallén och trappor i slänten mellan två av de 
västliga gångarna. Vid Västkustvägen finns en mycket populär glasskiosk och 
från stranden går Långa bryggan ut i Öresund, med kallbadhuset längs ut.

Värden
Bokbeståndet bildar en identitets- och effektfull entré till Bjärred. Anläggandet 
av Bjärreds saltsjöbad och uppförandet av villorna längs stranden förändrade 
Bjärreds utveckling. Tidigare hade där endast funnits gårdar och tegelbruk. 
Området har höga kulturhistoriska värden och potentiella naturvärden. Områdets 
storlek ger stora möjligheter att utveckla olika karaktärer och funktioner. I 
området finns baskaraktärerna Det vilda, Det artrika, Allmänningen, Kultur 
och Rum för lek.

Planer
Området är nästan 7 ha stort och ägs av Lomma kommun. Det är i huvudsak 
detaljplanelagt som park, idrottsområde och parkering men tillåter även viss 
bebyggelse.

Utvecklingsmöjligheter
Saltsjöbadet är en mycket viktig del i utvecklingen av Bjärred som bostadsort 
och en miljö som måste hanteras varsamt. Bokarna, parkallén och trapporna är 
historiska spår som bör framhävas. Bjärreds saltsjöbad bör få en nygestaltning 
som svarar mot den roll som parken har haft i Bjärreds utveckling. De 
naturvärden som finns bör bevaras. I och med bokarna känslighet för 
förändringar i mark så bör nya byggnader eller stora förändringar undvikas. Vid 
entréerna till parken bör skyltar med namnet sättas upp. Gestaltningsprogram 

för möblering bör tas fram. Baskaraktärer som bör 
förstärkas är Det vilda, Det artrika, Allmänningen, Kultur 
och Rum för lek. Ny baskaraktär i området är Det rofyllda 
och Centrum/Festen.

Bjärred

Borgeby

$

Bok, Fagus sylvatica.

Fakta

Storlek: ca 7 ha
Ägare: Lomma kommun
Områdestyp: Förvildad park med 
bokträd
Baskaraktärer idag: V, Å, A, K, 
Lek
Önskade baskaraktärer: R, C



Kunskapsdel

91

B3. Stationsområdet

Beskrivning
Öster om Bjärreds saltsjöbad, på östra sidan av Västkustvägen ligger 
Bjärreds station. Liksom saltsjöbadet var införandet av järnvägen en viktig 
del i framväxten av Bjärred som ort. Stationen byggdes 1901 och runt den 
uppfördes en järnvägspark med kastanjer. Dessa står kvar än idag liksom rester 
av perrongerna och i landskapet i söder finns tydliga spår efter järnvägens 
sträckning. I norra delen av området ligger idag skateboardramper och 
graffitiplank och i sydöst tar ett av 70-talsområdenas grönstråk vid. I öster 
gränsar området till en av Bjärreds ursprungliga gårdar, Bjärred 50:9, men 
denna syns inte från Västkustvägen eller stationen. Vegetationen i området är 
blandad med många arter i norr, i huvudsak hästkastanj runt stationsbyggnaden 
och bok i söder. Idag utvecklas parken runt stationen mot naturpark med 
bokskogskaraktär. Spår och perronger täcks av vegetation. Området får en 
alltmer vild karaktär och smälter samman med det moderna parkområde som 
ansluter i söder. Stationsbyggnaden används idag som ungdomsgård.

Värden
Området är en del av Bjärreds första strukturer. Perrongerna och själva 
stationsbyggnaden ger området ett högt kulturhistorisk värde. Träd i området 
är relativt gamla och kan komma att få höga biologiska värden om de bevaras. 
I området finns baskaraktärerna Det vilda, Det artrika, Allmänningen, Kultur 
och Rum för lek.

Planer
Området är drygt en halv ha stort och ägs av Lomma kommun. Området 
ingår i en ny detaljplan. I den finns bevarande av stora träd med. I övrigt är 
området detaljplanelagt som park eller plantering samt område för allmänt 
ändamål som får bebyggas. I kulturmiljöprogrammet förordas bevarande av 
bokskogsentrén i södra Bjärred.

Utvecklingsmöjligheter
Stationsparken bör gestaltas tillsammans med och knytas till Bjärreds 
saltsjöbad. Perrongen, kastanjerna och bokarna bör vara vägledande för 
gestaltningen liksom parkens roll som samlingsplats för unga. På båda sidor 
om Västkustvägen finns busshållplatser och parken kan återigen få funktionen 
som kommunikationspark. Förbindelse med parkstråket i söder bör finnas. 
Vid entréerna till parken bör skyltar med namnet 
sättas upp. Gestaltningsprogram för möblering 
bör tas fram. Baskaraktärer som bör förstärkas är 
Det artrika, Allmänningen, Kultur och Rum för 
lek. Nya baskaraktärer i området är Det rofyllda 
och Centrum/Festen.

Bok, Fagus sylvatica och Mjölkört, 
Epilobium angustifolium.

Fakta

Storlek: ca 0,5 ha
Ägare: Lomma kommun
Områdestyp: Förvildad 
stationspark
Baskaraktärer idag: V, A, K, Lek
Önskade baskaraktärer: R, C

Bjärred

Borgeby

$
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i Lomma, som pedagogiskt exempel på vattenmiljöer, och därmed bli en del 
i undervisningen på skolorna/förskolorna i närområdet. Men parken bör även 

locka vuxna att vistas där och att använda parken. För 
att den skall kunna tillfredställa dessa olika behov bör 
den ges en gestaltnings- och skötselplan. Parken bör 
kopplas samman med stationsparken men dessa båda 
bör ges gestaltning som speglar de olika tidsepokerna 
som de uppförts under. Parken bör namnges och vid 
entréerna till parken bör skyltar med namnet sättas 
upp. Gestaltningsprogram för möblering bör tas fram. 
Baskaraktärer som bör förstärkas är Allmänningen och 
Rum för Lek. Nya baskaraktärer i området är Det artrika 
och Lustgården. 

B4. Carl Olssons park

Beskrivning
Carl Olssons park är typisk för parkområden i 60- och 70-talsområden. Parken 
sträcker sig längs Bjärreds södra sida, på båda sidor av Carl Olssons väg. 
Den norra sidan består av omväxlande naturlika planteringar med öppna 
gräsmattor emellan. Vid byggandet av Alfredshäll planterades främst rader av 
hassel i parkområdet. Senare kompletterades dessa med naturlika planteringar 
av blandade arter. I öster består dessa planteringar till stor del av körsbär. 
Det finns även en del granar kvar från den tid då området var plantskola. 
Mitt i området ligger ett utjämningsmagasin för dagvatten. Parken innehåller 
även lekplats, pulkabacke och asfalterad bollplan. I väster anknyter parken 
till stationsparken och här ligger även en av Bjärreds gamla gårdar, Bjärred 
50:9.

Värden
Områdets vegetation och varierade struktur liksom dagvattenmagasinet ger 
stora utvecklingsmöjligheter. I området finns baskaraktärerna Allmänningen 
och Rum för Lek.

Planer
Området är drygt 6 ha stort och ägs av Lomma kommun. Området är 
detaljplanelagt som park eller plantering och område för allmänt ändamål som 
får bebyggas.

Utvecklingsmöjligheter
Carl Olssons park läge nära Alfredhällsskolan gör den lämplig för att användas 
i pedagogiskt syfte. Parkens vegetation bör utvecklas med svenska arter. 
Utjämningsmagasinet kan användas på samma sätt som den i Karstorpsområdet 

Fakta

Storlek: 6 ha
Ägare: Lomma kommun
Områdestyp: Gräsmattor med 
naturlika planteringar, pulkabacke 
och utjämningsmagasin. 
Hasselridåer
Baskaraktärer idag: A, Lek
Önskade baskaraktärer: Å, L

Bjärred

Borgeby

$
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Hästkastanj, Aesculus 
hippocastanum.

B5. Parkstråk längs Plantskolevägen

Beskrivning
Mellan Alfredhällskolan och Västkustvägen, längs Plantskolevägen, sträcker 
sig ett trekantigt parkstråk som, innan industrilokalen vid Västkustvägen, 
svänger av mot söder. Stråket består av gräsmattor med naturlika planteringar 
i. I den västra delen finns även en del trädgårdsväxter som spritt sig från 
intilliggande trädgårdar. Delar av området i väster kommer att bebyggas. Där 
finns en del äldre träd, mestadels hästkastanj.

Värden
Området har en viktig funktion i att knyta samman Alfredhällsområdet med 
Bjärreds saltsjöbad och havet. Vegetationen har utvecklingsmöjligheter. I 
området finns baskaraktären Rum för lek.

Planer
Området är knappt 1 ha stort och ägs av Lomma kommun. Området är delvis 
detaljplanelagt som natur men ingår även i en ny detaljplan. Planen medger att 
delar av området tas i anspråk för annan verksamhet men att stora träd skall 
bevaras. 

Utvecklingsmöjligheter
Området föreslås utvecklas som förbindelsestråk mellan Alfredhällsområdet 
med skola och stationen och Bjärreds saltsjöbad med sammanhängande gång 
och cykelväg. De naturlika planteringarna längs Plantskolevägen bör ges en mer 
genomsiktlig karaktär. De stora träden bör bevaras eftersom de är lämningar 
från den stationspark som fanns här tidigare och kan förstärka sammanhanget 
med stationen. Parken bör namnges och vid entréerna till parken bör skyltar 
med namnet sättas upp. Alla förändringar bör utföras efter gestaltnings- och 
skötselplan som tas fram för området. Baskaraktär som bör förstärkas är Rum 
för lek. Nya baskaraktärer i området är Det artrika och Kulturen.

Fakta

Storlek: ca 1 ha
Ägare: Lomma kommun
Områdestyp: Gräsmatta med 
naturlika planteringar
Baskaraktär idag: Lek
Önskade baskaraktärer: Å, K

Bjärred

Borgeby

$
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B6. Alfredhällsparken

Beskrivning
Alfredhällsparken är det parkstråk som sträcker sig från Alfredhällsskolan 
ut till Alfredhällsvägen. Det är ett grönstråk som är typiskt för 60- och 70-
talsområden. I väster består parken av ett stort rektangulärt parkrum med en 
stor syrénberså i mitten. Denna är en del av trädgården till en gård som låg här 
tidigare. I bersån står stora ekar. Längre åt öster finns en naturlik plantering 
och fruktträd. Östra delen är betydligt mer långsmal. Här står träd av olika 
storlek i klippt gräsmatta. Av dessa är en hel del almar. En gång- och cykelväg 
följer parkens norra sida.

Värden
Områdets äldre träd kan med tiden utveckla höga biologiska värden. 
Syrénbersån är en intressant lekmiljö. I området finns baskaraktärerna 
Allmänningen och Rum för Lek.

Planer
Parken är knappt 1,5 ha stort och ägs av Lomma kommun. Det är detaljplanelagt 
som park. I kulturmiljöprogrammet berättas om områdets historia som del 
av den plantskola som låg i området och om dess ägare Alfred Jensen, som 
har gett namnet till Alfredhäll. I kulturmiljöprogrammet föreslås att området 
namnges Alfredhällsparken och att gestaltningsprogram tas fram.

Utvecklingsmöjligheter
Alfredhällsparkens två delar bör endast förfinas. Den större västra delen bör 
utvecklas tillsammans med skolan. Hela denna del av Bjärred präglas av sin 
koppling till trädgårdsmästerierna. Träd och strukturer finns kvar på många 
ställen. Alfredshällsparken bör utvecklas med mer exotiskt vegetationsval, 
och med mer utpräglad trädgårds/parkkaraktär. Gärna med ett pedagogiskt 
perspektiv så skol- och förskolebarnen kan lära sig om olika växtsamhällen, 
och hur vegetationen knyter an till områdets historia som trädgård och 
trädgårdsmästeri. Den smalare delen behåller sin karaktär med solitära träd 
i klippt gräsmatta. Som ersättning till framtida fällda almar bör trädarter av 
samma sort som redan finns, d v s rönn och oxel, användas. För att ge stråket 
extra attraktionskraft kan vårblommande lökar sättas i gräsmattan. Parken bör 
namnges och vid entréerna till parken bör skyltar med namnet sättas upp. Alla 
förändringar bör utföras efter gestaltnings- och skötselplan som bör tas fram för 
området. Gestaltningsprogram för möblering bör tas fram. Baskaraktärer som 
bör förstärkas är Allmänningen och Rum för Lek. Nya baskaraktärer i området 

är Det rofyllda och Lustgården.

Fakta

Storlek: ca 1,5 ha
Ägare: Lomma kommun
Områdetyp: Gräsmattor med 
solitära träd, syrénberså
Baskaraktärer idag: A, Lek
Önskade baskaraktärer: R, L

Bjärred

Borgeby

$
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B7. 27:ans park

Beskrivning
27:ans park ligger i 60-talsområdet norr om Lundavägen. Parken består av 
ett smalt parkstråk med en utvidgning strax väster om mitten. I utvidgningen 
ligger en lekplats med kullar och naturlika planteringar. En stor vitpil står 
som gårdsträd. De smalare delarna av parkstråket består av gräsmattor och 
smala naturlika planteringar. Öster om Storkvägen finns en lite större naturlik 
plantering med en hel del pilar.

Värden
Mitten av området bildar en intressant träffpunkt och lekmiljö. Äldre träd 
i området kan med tiden utveckla höga biologiska värden. I området finns 
baskaraktärerna Allmänningen och Rum för Lek.

Planer
Parken är knappt en ha stort och ägs av Lomma kommun. Det är detaljplanelagt 
som park.

Utvecklingsmöjligheter
27:ans parkstråk förbinder bebyggelsen vid Västkustvägen med åkerlandskapet 
i öster. Vid den västra änden ligger Jonasgårdens äldreboende. Parken skulle 
kunna vara ett fint promenadstråk för de äldre på boendet, med möjlighet att 
till exempel sitta och titta på barnen på lekplatsen. Det som saknas är framför 
allt en längsgående gång. Idag får man ta sig fram över gräsmattorna för att ta 
sig igenom området som dock korsas av flera gång- och cykelvägar. En gång 
kunde ta sig över gräsmattorna och igenom de naturlika planteringarna. Entrén 
från Hans Jonas väg bör markeras tydligare med till exempel ett par träd. 
Lekplatsen och de kvalitéer den har bör bevaras. Lekplatsen är enkelt utformad 
och ger barnen utrymme att själva bestämma leken. De naturlika planteringarna 
väster om Storkvägen är gallrade och har karaktären av körsbärslund och 
denna karaktär utvecklas vidare. I den lite större planteringen öster om 
Storkvägen sparas istället pilarna. De stammas upp och blir kopplingen till 
odlingslandskapet. Parken bör namnges och vid entréerna till parken bör skyltar 
med namnet sättas upp. Alla förändringar bör utföras efter gestaltnings- och 
skötselplan som bör tas fram för området. Gestaltningsprogram för möblering 
bör tas fram. Baskaraktärer som bör förstärkas är Allmänningen och Rum för 
Lek. Nya baskaraktärer i området är Det artrika och Lustgården.

Fakta

Storlek: ca 1 ha
Ägare: Lomma kommun
Områdestyp: Gräsmattor med 
naturlika planteringar
Baskaraktärer idag: A, Lek
Önskade baskaraktärer: Å, L

Bjärred

Borgeby

$
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B8. Bundys park

Beskrivning
Bundys park sträcker sig mellan Hans Jonas väg och tomterna väster om 
Storkvägen. Parken är resterna av ett trädgårdsmästeri som ägdes av familjen 
Bundy. Området är långsmalt och vidgar sig i steg åt öster. Vid Hans Jonas väg 
står en fin avenbok i gräsmatta. Parkens östra del är bredare och här finns en 
äldre naturlik plantering som har utvecklat en fin lundkaraktär. Där finns även 
större öppna gräsmattor och nyare planteringar med bland annat ölandstok och 
bambu. Parken har två lekplatser, den ena i västra delen och den andra i den 
östra. Den östra är större, mer öppen och omges av amerikansk hagtorn, en 
mycket taggig buske. Den västra är mindre, med mer blandad vegetation runt 
om även om det även här finns hagtorn. Genom parken, i öst-västlig riktning, 
går en gång och parken korsas dessutom av flera gång- och cykelvägar. Parken 
har även nyare planteringar med olika arter av lönn samt buskar.

Värden
Parkens uppväxta vegetation har redan fin struktur och endast små förändringar 
krävs. Parken har en fin variation mellan stora och små rum som gör att 
den upplevs större än den är. I området finns baskaraktärerna Det artrika, 
Allmänningen och Rum för Lek.

Planer
Parken är drygt 2,5 ha stor och marken ägs av Lomma kommun. Den är 
detaljplanelagd som park eller plantering. I Kulturmiljöprogrammet föreslås 
att utrustningsprogram tas fram och att parken namnges och att skyltar med 
namnet sätts upp.

Utvecklingsmöjligheter
Bundys park är fint uppbyggd med variation av öppet och slutet. Tack vare att 
området är så stort så finns plats för olika karaktärer och funktioner. Den äldre 
naturlika planteringen i mitten är parkens största tillgång. Vegetationen runt 
lekplatsen bör bytas ut mot mer lekvänliga arter utan taggar. Karaktären hos 
de två lekplatserna bör dock bevaras. I den äldre naturlika planteringen bör 
örtskikt planteras för en fulländad lundkaraktär. Den öppna gräsmattan norr 
om Lärkans förskola bör få några enstaka solitärträd som står i gräsmattan. 
Detta förstärker parkkaraktären och ger skuggiga platser att sitta på och titta 
på aktiviteterna på gräsmattorna. För att knyta an till områdets historia som 
trädgårdsmästeri kan exotiska arter användas. Vid entrén från Hans Jonas väg 
kan parken ges en mer prydlig karaktär med till exempel perennplantering och 
någon bänk för att locka in passerande in i parken. Parken bör namnges och vid 

entréerna till parken bör skyltar med 
namnet sättas upp. Alla förändringar 
bör utföras efter gestaltnings- och 
skötselplan som bör tas fram för 
området. Gestaltningsprogram för 
möblering bör tas fram. Baskaraktärer 
som bör förstärkas är Det artrika och 
Rum för Lek. Nya baskaraktärer i 
området är Det rofyllda, Det vilda, 
Lustgården och Kulturen.

Fakta

Storlek: ca 2,5 ha
Ägare: Lomma kommun
Områdestyp: Gräsmattor 
med naturlika planteringar, 
hagtornsdunge
Baskaraktärer idag: Å, A, Lek
Önskade baskaraktärer: R, V, L, K

Bjärred

Borgeby
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B9. Bjärehovsparken

Beskrivning
Bjärehovsparken är en av de största parkerna i Bjärred. Större delen av 
vegetationen kom till under 1990-talet men parken har även äldre vegetation. 
Parken består av gräsmattor med naturlika planteringar i söder. Här finns även 
en pulkabacke kallad bananbacken. I mittersta delen finns tre fyrkantiga rum 
med bollplan och lekplats. Dessa omgärdas av högväxt vegetation. Norra 
delen av parken består av öppen gräsmatta. Mitt i parken ligger en av Bjärreds 
gamla gårdar och till denna leder en björkallé som till viss del delar upp de 
stora gräsmattorna i norr. Bjärehovsparken är en knytpunkt i Bjärreds gång 
och cykelvägnät och korsas av flera sådana. Parken knyts samman via gång 
och cykelstråk med strandpromenaden i väst och med Löddesnäsparken i norr. 
Bjärehovsparken gränsar dessutom till ett flertal offentliga verksamheter som 
till exempel skolor, förskolor och bibliotek. 

Värden
Parkens centrala läge gör att den kan upplevas av många. Den varierade 
strukturen och den relativt uppvuxna vegetationen ger parken stora 
utvecklingsmöjligheter. I området finns baskaraktärerna Det artrika, 
Allmänningen och Rum för Lek.

Planer
Bjärehovsparken ägs av Lomma kommun och är drygt 3 ½ ha stor. Den är 
detaljplanelagt som park eller plantering. 

För hela centrala Bjärred finns planprogram framtaget. I det föreslås 
att sambanden mellan område Bjärehovsparken och angränsande eller 
närliggande områden förstärks genom nya grönområden, förstärkning av 
befintliga grönområden och genom nya gång- och cykelstråk. Parken föreslås 
bli en kombination av lekpark och stadspark. I programmet poängteras även 
vikten av att parken är tillgänglig och upplevelserik även för personer med 
olika funktionshinder. 

I Kulturmiljöprogrammet nämns möjligheten att utveckla området till stadspark 
i Bjärred. De naturlika planteringarna kan utvecklas till olika karaktärer och 
kompletteras med perenn- och sommarblomsrabatter, boulebanor, lekskulpturer 
med mera. Entréerna föreslås också få en översyn och göras 
tydligare och inbjudande. Vikten av att belysa den historiska 
förankringen påpekas även. Parken föreslås namnges och 
att utrustningsprogram tas fram. 

I grönplanen från 1990 nämns området som Ljungen och 
klassas som bostadsnära park. Enligt planen skall en sådan 
innehålla varierande växtlighet, en lekplats och en bollplan 
samt erbjuda möjlighet till kortare promenader. 

Utvecklingsmöjligheter
Bjärehovsparken är en stor och centralt belägen park. Tack 
vare detta och den vegetation som finns där idag har parken 
alla förutsättningar för att utvecklas till en varierad park med 
många karaktärer och funktioner. Närheten till skolor och 
förskolor bör vara styrande i utvecklingen, men det centrala 
läget gör att parken skall kunna användas och uppskattas 

Fakta

Storlek: ca 3,5 ha
Ägare: Lomma kommun
Områdestyp: Gräsmattor med 
naturlika planteringar och trädridåer. 
Förvildad trädgård
Baskaraktärer idag: Å, A, Lek
Önskade baskaraktärer: R, L, C, K

Bjärred

Borgeby
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av alla. Det nybyggda bostadsområdet Högsäter gör också att fler människor 
kommer att passera igenom Bjärehovsparken på sin väg mot Bjärreds 
centrum. Eftersom parken bör innehålla fler funktioner och karaktärer, och 
eftersom en förtätning av Bjärreds centrum är aktuell, bör en omgestaltning av 
Bjärehovsparken göras. Med utgångspunkt från den vegetation som finns idag 
ges stora möjligheter till en positiv utveckling. Parken bör även namnges och 
vid entréerna till parken bör skyltar med namnet sättas upp. Alla förändringar 
bör utföras efter gestaltnings- och skötselplan som bör tas fram för området. 
Gestaltningsprogram för möblering bör tas fram. Baskaraktärer som bör 
förstärkas är Det artrika, Allmänningen och Rum för Lek. Nya baskaraktärer i 
området är Det rofyllda, Lustgården, Festen och Kulturen.
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B10. Trollskogen

Beskrivning
Avgränsat från Bjärehovsparken, av Trollets förskola, ligger Trollskogen. Det 
är resterna av en plantskola som låg i centrala Bjärred. Vegetationen har varit 
mer tät men på grund av almsjukan har mycket av den lägre vegetationen 
röjts bort. Idag består Trollskogens vegetation till stor del av stora pelarlika 
rödekar. Trollskogen används både av scouterna, som har sin stuga intill, och 
av barn från Trollets förskola. Gång- och cykelvägar passerar området i öster 
och söder. 

Värden
De höga ekarna bildar en intressant entré till Bjärehovsparken norrifrån. I 
området finns baskaraktärerna Rum för Lek.

Planer
Trollskogen är nästan en halv ha stort och ägs av Lomma kommun. Området är 
detaljplanelagt som park. Staket har satts upp runt Trollskogen för att området 
skall kunna användas mer av förskolan och deras uteverksamhet.

Utvecklingsmöjligheter
Trollskogens läge vid förskola och scoutgård bör vara styrande i områdets 
utveckling. Pelarsalskaraktären är fin, men för barnens skull bör man även 
satsa på att ett buskskikt utvecklas i området. Samtidigt är det viktigt att 
beakta områdets närhet till gång- och cykelvägar och det är viktigt att området 
upplevs som tryggt att passera. Belysning längs gång- och cykelvägarna 
bör utformas så att de passar in med belysningen i angränsande gång- och 
cykelstråk (gång- och cykelstråk) samt Bjärehovsparken. Det är dock viktigt 
att belysningen inte stör scouternas verksamhet i Trollskogen. Eventuellt 
kan färgad effektbelysning förstärka karaktären av mystisk trollskog. Alla 
förändringar bör utföras efter gestaltnings- och skötselplan som snarast bör 
tas fram för området. Baskaraktärer som bör förstärkas är Rum för Lek. Nya 
baskaraktärer i området bär vara Det vilda och Det artrika.

Fakta

Storlek: ca 0,5 ha
Ägare: Lomma kommun
Områdestyp: Trädbestånd av 
rödek
Baskaraktär idag: Lek
Önskade baskaraktärer: V, Å

Bjärred

Borgeby

$
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B11. Bjärreds norra entré och gräns

Beskrivning
På båda sidor om Bjärreds norra entré finns planteringar som bildar en ridå 
mellan bebyggelsen och det öppna åkerlandskapet i öster. Planteringarna 
domineras av bok eller avenbok men där finns även ett flertal andra arter. 

Den västra delen av planteringarna följer Västanvägens västra sida en bit åt 
norr. Planteringen följs av en gång- och cykelväg som är del av norra Bjärreds 
gång- och cykelvägnät. Trädgårdarna i väster avgränsas av varierande häckar 
och plank. I brynet mot gång- och cykelvägen finns bland annat en hel del 
häggmispel. Där planteringen tar slut mot norr anknyter ett grönstråk från 
väster. Där stråket och entréområdet möts finns en liten rund plats som omges 
av en liten vall, planterad med rosor, berberis och lönnar. Den lilla rundeln, 
och särskilt artvalet, är tidstypiskt för 60- och 70-talet då denna del av Bjärred 
byggdes. 

Den östra delen av entrén ligger längs Fjelievägens södra sida. Vid Västkustvägen 
omger planteringarna en återvinningsstation. På östra sidan följs vegetationen 
av en gång- och cykelväg, men här ligger den intill Mellanvångsvägen. Vid 
återvinningsstationen finns ett stort inslag av körsbärsplommon och äpple. 
Söder om återvinningsstationen öppnar sig området och består av en vall, 
delvis planterad med varierade arter, men framför allt av gräsmattor. Gång- 
och cykelvägar korsar denna del. Karaktärsskapande här är en stor ask som 
står öster om vallen. 

Längst åt öster, vid Fjelievägen vidgar det annars smala området sig. Här finns 
en pumpstation och blandade planteringar och gräsmattor. Avvikande från 
övriga planteringar i området är ett tallbuskage. Inne i vegetationen finns flera 
upptrampade gångar. Entréområdet saknar helt sittmöbler.

Värden
Vegetationen kan, när den växt upp bli en effektfull entré till Bjärred norrifrån. 
Här kan upplevelse- och ekologiska värden utvecklas. I området finns 
baskaraktärerna Det artrika och Rum för Lek.

Planer
Entréområdet är ca 2 ha stort och ägs av Lomma kommun. Området utanför 
vägarna är detaljplanelagt som park.

Utveckling
Den stora andelen bok och avenbok i planteringarna vid Bjärreds norra 
entré ger möjligheten att, på sikt, skapa en entré liknande Bjärreds södra och 
dessa arter bör därför sparas och vårdas. I brynen och i de smala delarna av 
planteringarna bör blommande arter som häggmispel och körsbärsplommon 
främjas. Dessa lite lägre buskträd ger en mer heltäckande ridå och skydd 
för bebyggelsen, ut mot vägarna. De ger också den norra entrén en egen 
identitet som skiljer den från den södra. Vegetationen hålls relativt tät, men 
med utblickar mot landskapet som röjs som smala öppningar diagonalt genom 
vegetationen. Utblickarna skapar kontakt med det omgivande landskapet. Ett 
fältskikt, t.ex. med vitsippor som är karaktäristiskt för bokskog, bör etableras 
i planteringarna. Den tidstypiska rundeln, i norra delen, bör omgestaltas och 
få en bättre funktion. Alla förändringar bör utföras efter en gestaltnings- och 
skötselplan (som även innehåller riktlinjer för möblering) som bör tas fram för 
området. Baskaraktär som bör förstärkas är Det artrika. Nya baskaraktärer i 
området bör vara Det vilda.

Fakta

Storlek: ca 2 ha
Ägare: Lomma kommun
Områdestyp: Naturlika 
planteringar
Baskaraktärer idag: Å, Lek
Önskad baskaraktär: V

Bjärred

Borgeby
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Utvecklingsmöjligheter
Området är både ett grönt förbindelsestråk mellan det östra och det centrala 
gång- och cykelstråket, och gröning för dem som bor runt om området. Dessa 
båda funktioner bör vara vägledande i områdets utveckling. Områdets form 
gör det möjligt att dela upp det i olika rum med olika upplevelser i. Rummen 
kan också innehålla olika funktioner eller aktiviteter. Den vegetation som 
finns bör tillvaratas i den nygestaltning som 
området behöver. Lekplatsen bör integreras med 
angränsande vegetation som bör berikas med 
ett fältskikt, gärna med vårblommande arter. 
Området bör omgärdas av häckar och staket 
och plank bör undvikas som avgränsning mot 
grönstråket. Gestaltningsprogram för möbler 
och belysning i norra Bjärred bör tas fram för 
att få en sammanhållen karaktär i stråken. Nya 
baskaraktärer i området bör vara Det artrika, 
Lustgården och Rum för Lek.

B12. Grönstråk mellan Leifs väg och Vikingavägen

Beskrivning
Området ligger mellan bebyggelsen runt Leifs väg och Vikingavägen. Det 
förbinder Bjärreds centrala gång- och cykelstråket med det östra. Till formen 
ser området ut som tre tårtbitar som ligger på rad. I öster ligger en nyligen 
upprustad lekplats med angränsande naturlik plantering som gallrats. Längs 
norra sidan löper en gång och cykelväg och den skiljs från angränsande 
trädgårdar av en smal buskplantering. En liknande plantering finns även längs 
delar av den södra, tandade sidan. Där finns även större naturlika planteringar. 
I övrigt består området av gräsmattor. I öster möter området Bjärreds norra 
entré. I väster sammanstrålar det med det gröna gång- och cykelstråk som 
förbinder Bjärehovsparken med Löddesnäsparken och alla de grönstråk som 
korsar norra Bjärred.

Värden
Områdets form ger stora möjligheter att utveckla olika karaktärer. I området 
finns idag ingen av baskaraktärerna.

Planer
Området är ca 0,8 ha stort och ägs av Lomma kommun. Området är 
detaljplanelagt som park eller plantering.

Fakta

Storlek: ca 0,8 ha
Ägare: Lomma kommun
Områdestyp: Gräsmatta med 
naturlika planteringar
Önskade baskaraktärer: Å, L, 
Lek

Bjärred

Borgeby
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B13. Löddesnäsparken

Beskrivning
Löddesnäsparken är det grönområde i Bjärred som idag har starkast 
parkkaraktär. Den ligger väster om Löddesnässkolan och har kontakt med 
centrala Bjärred och med havet och Borgeby via gröna gång- och cykelstråk. 
Området är varierat, både i struktur och i växtmaterial. Det har stadsparklika 
delar med mycket höga träd i öster och idrottsplats med öppna gräsytor och 
tennisplaner. Längs norra och södra sidan går stigar under fullvuxna bokar och 
lönnar. De gamla träden är resterna av trädgården som tillhörde Löddesnäs 
gård, som låg där Löddesnässkolan ligger idag. 

I sydvästra delen ligger en nedsänkt yta, skålen, med gräsmatta omringad av 
en asfalterad gång och med naturlika planteringar på slänterna. I skålens östra 
ända finns en fin aldunge. De asfalterade gångarna leder upp ur skålen på 
flera ställen men asfalten är kraftigt övervuxen av mossa på flera ställen. På 
den platta delen norr om skålen är området parklikt med höga träd av t.ex. 
ek. Längs norra sidan, parallellt med gång- och cykelvägen finns lönngången, 
en liten stig under lönnarna. Angränsande mot Västanvägen finns en ridå av 
naturlik plantering.

Löddesnäsparken har idag karaktären av en enklare stadspark. Här finns de 
stora träden, de klippta gräsmattorna, bänkar och kuperade delar. Det finns 
inga fysiska gränser mot skolan och vid cykelbanan väster om skolan finns 
en viss risk för konflikter mellan cyklister och elever. Skolan använder flitigt 
parken i undervisning och för idrott.

Värden
Löddesnäsparken har en mycket fin struktur med varierade rum och växtlighet. 
Parken har många gamla träd men även yngre vegetation som har stora 
utvecklingsmöjligheter. Parkens läge mitt i norra Bjärred gör att många lätt 
kan nå den. Dessutom har den genom gröna stråk kontakt både med centrala 
Bjärred och med havet. Stråk knyter även parken till Domedelja mosse. I 
området finns baskaraktärerna Det rofylda, Allmänningen och Rum för Lek.

Planer
Området är ca 3,4 ha stort och ägs av Lomma kommun. Området utanför 
vägarna är detaljplanelagt som park eller plantering och vattenområde. .

Utveckling
Löddesnäsparken har idag en fin struktur och dess storlek tillåter att en 
mängd olika karaktärer kan samsas här. Området har dessutom en historia 
som gårdsmiljö som bör lyftas fram. I kulturmiljöprogrammet föreslås att ett 

Fakta

Storlek: ca 3,4 ha
Ägare: Lomma kommun
Områdestyp: Gammal trädgård 
med stora träd, gräsmattor med 
naturlika planteringar
Baskaraktärer idag: R, A, Lek
Önskade baskaraktärer: Å, V, 
L, K 
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utvecklingsprogram för området utarbetas, som beskriver parkens historiska 
bakgrund och utformning, nuvarande funktion samt hur den skall skötas och 
föryngras. Vidare föreslås att ett gestaltningsprogram för utrustningen, såsom 
sittmöbler, i parken tas fram och att det sätts upp skyltar med bl.a. parkens 
namn.

Den otydliga gränsen mot Löddesnässkolan bör förtydligas för att undvika 
konflikter mellan elever och cyklister. Samtidigt är det viktigt att barnen i 
skolan känner att de kan använda parken. 

Förändringar i Löddesnäsparken bör göras efter noggrann gestaltning som 
tar tillvara på både naturlika och mer parklika delar i området. Baskaraktärer 
som bör förstärkas är Det rofylda, Allmänningen och Rum för Lek. Nya 
baskaraktärer i området är Det artrika, Det vilda, Lustgården och Kulturen.

Bjärred

Borgeby

$



Kunskapsdel

104

B14. Grönstråk i norra Bjärred

Beskrivning
Enligt 60- och 70-talets planeringsprinciper har norra Bjärred ett 
sammanhängande nät av grönstråk med gång- och cykelvägar. De knyter 
samman havet med Borgeby och norra Bjärred med centrala Bjärred. Då stråken 
anlades planterades de mycket sparsamt med enstaka träd och buskar eller 
inte alls. För att fylla de tomma gräsmattorna har naturlika planteringar och 
trädrader med varierade arter kommit till under 80- och 90-talet. På flera ställen 
finns även lekplatser med standardsortiment av gungor, sandlåda, klättertorn 
och bänkar. På några ställen finns även asfalterade bollplaner. I nordvästra 
delen finns en större lekplats med olika delar och viss rumsindelning. Stråken 
avgränsas mot omgivande tomter av häckar och plank. 

Värden
Stråken har en riklig vegetation som på sikt kan utvecklas. Den varierade formen 
gör att olika karaktärer kan tas fram i området. Gång- och cykelvägar som 
följer stråket gör att många färdas härigenom. I området finns baskaraktärerna 
Allmänningen och Rum för Lek.

Planer
Stråken är detaljplanlagda som park, plantering, lekyta eller skyddsremsa. 
I kulturmiljöprogrammet föreslås att utvecklingsprogram för vegetationen 
utarbetas och att gestaltningsprogram för utrustning i parkstråken i 60- och 
70-talsområden tas fram.

Fakta

Storlek: ca 7,3 ha
Ägare: Lomma kommun
Områdestyp: Grönstråk av 
gräsmattor med naturlika 
planteringar och trädrader.
Baskaraktärer idag: A, Lek
Önskade baskaraktärer: Å, L
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Utvecklingsmöjligheter
Strukturen i norra Bjärred bör även i framtiden ses som förbindelsestråk vars 
huvudsakliga uppgift är att knyta samman de grönområden som ligger i norra 
Bjärred med dem i centrum. Områdets innehåll och möten med andra områden 
bör göra upplevelsen varierad för den som färdas här. De olika delarna bör få 
egna karaktärer som underlättar orienterbarheten. Det är en viktig uppgift att ge 
färdandet till fots och på cykel en kvalité där man t.ex. kan följa årstidsväxlingar 
eller få andra värdefulla intryck. Därför bör vegetationen innehålla arter som, 
mer eller mindre tydligt, visar på årstiden t.ex. med vårblommande lökar eller 
fruktbärande träd och buskar med fina höstfärger.

Stråken fungerar även som gröning eller närpark för omkringliggande bostäder. 
Därför bör även delar utvecklas som sådana. Lekplatser med sittplatser och 
även aktiviteter för vuxna bör finnas på flera ställen. Både för utvecklingen 
av småplatser och upplevelsevärde i stråket bör gestaltningsplan tas fram för 
stråken. Stråket avgränsas mot tomterna av klippta häckar. Att avgränsningen 
mot tomterna behålls gröna är mycket viktigt för upplevelsen av ett grönt 
stråk.

För att göra människors orientering enklare föreslås att skyltar, som visar vägen 
till grönområden, sätts upp. Gestaltningsprogram bör tas fram för grönstråken 
och soffor eller bänkar placeras på lämpliga ställen. Baskaraktärer som bör 
förstärkas är Allmänningen och Rum för Lek. Nya baskaraktärer i området bör 
vara Det artrika och Lustgården.

Bjärred

Borgeby

$
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Utveckling
Strandpromenadens nuvarande utseende bör 
bevaras med vegetation av varierad öppenhet 
ut mot Öresund. Bebyggelsen längs Norra 
Villavägen, Bjärreds saltsjöbad och Bjersund 
är viktiga inslag längs strandpromenaden. För 
att bebyggelsen längs Norra Villavägen skall 
fortsätta vara synlig från strandpromenaden bör 
ingen ytterligare vegetation planteras mellan 
gångstråket och tomterna. Sträckan som leder förbi 
Bjärreds saltsjöbad bör gestaltas tillsammans med 
resten av saltsjöbadet, likaså delen förbi Bjersund. 
Baskaraktärer som bör förstärkas är Det rofyllda 
och Kulturen. 

B15. Strandpromenaden 

Beskrivning
Området sträcker sig från Bjersund i söder till Gyllins ängar i norr. Det ligger 
mellan strandlinjen och trädgårdarna vid Norra Villavägen, Strandvägen och 
Tredje parkvägen. Det sammanfaller även med Bjärreds saltsjöbad, Bjersund 
och Bjärreds Optimistjolleklubb (BOJK). Längs hela strandpromenaden finns 
ett gångstråk som till större del är belyst med låga pollare. Mellan gångstråket 
och stranden finns varierad växtlighet dominerad av pil och vass men med 
inslag av buskar och oxel. Längs den östra sidan av strandpromenaden löper, 
från Gylling ängar, en rad med hamlade pilar som sen övergår i en oxelrad vid 
Västra Kennelvägen. De angränsande stora tomterna med parklika trädgårdar 
ger strandpromenaden en unik karaktär. 

Värden
Strandpromenaden är en fin del av Strandstråket som används flitigt. De 
lummiga trädgårdarna, och närvaron av havet, ger en rofylld atmosfär. I 
området finns baskaraktärerna Det rofyllda, Kulturen och Rum för Lek.

Planer
Området är del av projektet Strandstråket och har ett gestaltningsprogram. 
Delar av området är detaljplanelagt som park/plantering samt område för 
båtklubb och område för fiskebodar.

Fakta 

Storlek: ej uppmätt
Ägare: Lomma kommun
Områdestyp: Promenadstråk med 
varierande vegetation
Baskaraktärer idag: R, K, Lek
Önskade baskaraktärer: 
Befintliga förstärks

Bjärred

Borgeby
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Bo1. Domedejlastråket

Beskrivning
Området är ett parklikt stråk som leder tvärs igenom Borgeby, från åkrarna i 
öster till Domedejla mosse i väster. Området består i huvudsak av gräsmatta 
och naturlika planteringar. Längst i öster finns en öppen yta, med en fornhög 
i mitten, omgiven av vegetation. De naturlika planteringarna är relativt 
uppvuxna och gallrade. Längsgående genom hela området går en gång- och 
cykelväg. Denna korsas av gång- och cykelvägar från bebyggelsen på båda 
sidor området. Området korsas av Norra Västkustvägen. Vid korsningen, står ett 
par stora askträd, det ena hårt beskuret. På båda sidor av Norra Västkustvägen 
finns lekplatser, den ena i östra delen med en rad päronträd som avgränsar åt 
öster. Den andra lekplatsen ligger i mitten av området och gränsar i öster till 
en naturlik plantering. 

Längst i västra delen av området ligger en bollplan, en äng och en gräsmatta 
som gränsar till naturområdet Domedejla mosse. Mellan bollplanen och gång- 
och cykelvägen är rödek planterad. Den västra delen av bollplanen ger ett torrt 
och näringsfattigt intryck. 

Området har belysning längs gång- och cykelvägen och bänkar vid lekplatsen 
och vid bollplanen vid naturområdet.

Värden
Östra delen av området har en fin struktur 
med uppvuxna naturlika planteringar 
som delar upp området i olika rum. 
Upplevelsen längs gång- och cykelvägen 
är varierad då den leder såväl över öppna 
ytor som genom mer slutna partier 
mellan planteringar och trädgårdarnas 
häckar. Kullen i den öppna delen i öster 
är ett spännande inslag i grönstråket, och 
närheten till Domedejla mosse är en stor 
tillgång. I området finns baskaraktärerna 
Det artrika och Rum för lek.

Fakta 

Storlek: ca 1,5 ha
Ägare: Lomma kommun
Områdestyp: Gräsmatta med 
naturlika planteringar, trädridå
Baskaraktärer idag: Å, Lek
Önskad baskaraktär: A

Bjärred

Borgeby
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Planer
Området är detaljplanelagt som plantering.

Utvecklingsmöjligheter
Områdets naturlika planteringar bör gallras så att de får en öppnare struktur 
vid gång- och cykelvägarna och mer slutna där de ligger mitt i gräsytorna. Vid 
östra lekplatsen kan brynet till vegetationen öppnas upp något men i huvudsak 
eftersträvas en flerskiktad struktur. I de mer öppna planteringarna etableras 
ett fältskikt av t.ex. vårblommor och lundarter. För att öka upplevelsevärdet i 
området kan vårblommor även planteras i gräsmattan. Där Norra Västkustvägen 
korsar området bör gatan och parkstråket gestaltas så att en säker, trygg och 
tilltalande genomgång bildas.

Den västra lekplatsen är stor och något öde. Den bör omgestaltas så att den 
blir mer spännande och även erbjuder plats för aktivitet och samvaro för 
vuxna. Med sitt centrala läge i Borgeby är det även lämpligt att denna lekplats 
tillgänglighetsanpassas.  

Den del som ligger vid bollplanen i väster smälter väl samman med Domedejla 
mosse i väster. Rödekarna vid gång- och cykelvägen bildar en genomsiktlig 
ridå. Vegetationen mellan lekplatsen och bollplanen är ung och det är viktigt att 
denna sköts så att den inte upplevs som otrygg att passera. Den bör omgestaltas 
tillsammans med lekplatsen och skötas därefter. Vid entréerna till stråket 
bör skyltar med namnet sättas upp. Gestaltnings- och skötselplan, som även 
innehåller riktlinjer för möblering, bör tas fram för området. Baskaraktärer 
som bör förstärkas är Det artrika och Rum för lek. Ny baskaraktär i området 
bör vara Allmänningen.
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Områden i Fjelie

1. Område vid Fjelie Vindfälleväg

Beskrivning
Området är ett litet smalt grönområde mellan Fjelievägen och Fjelie 
Vindfälleväg. Området är starkt kuperat eftersom det både består av 
bullervallar längs Fjelievägen och korsas av en gång- och cykelväg som leder 
under Fjelievägen. Naturlika planteringar, med ett stort antal arter, täcker 
större delen av området. som genomkorsas av flera gång- och cykelvägar. 
Vegetationen planterades för att skydda mot buller och vind och är relativt 
tät och flerskiktad. Den skymmer delvis den belysning som finns i området. I 
området finns byns busshållplats, med tillhörande cykelparkering, som ligger 
vid Fjelievägen. 

Värden
Det finns en hel del blommande arter och en del som får fin höstfärg. Området 
har ett fint varierat söderbryn som lockar många fågel- och insektsarter. I 
området finns baskaraktären Det artrika.

Planer
Området är inte detaljplanelagt.

Utveckling
Området är en passage för dem som skall åka med bussen eller som cyklar 
igenom området. Det är främst för dessa som området har ett värde idag. Att 
ge upplevelse till den som passerar är en viktig funktion, särskilt om besökaren 
inte har tid att besöka större natur- eller parkområden. Det är även viktigt 
att området känns tryggt att passera. Eftersom vegetationen skall fungera 
som buller- och vindskydd så bör den hållas tät ut mot Fjelievägen. Både 
busk- och trädskikt bevaras. Längre in, mot gång- och cykelvägarna, öppnas 
vegetationen upp och buskar gallras bort. De arter som sparas bör förstärka 
årstidsväxlingarna med överdådig blomning på våren och kraftfulla färger 
till hösten. Längs gång- och cykelvägarna etableras ett fältskikt, vilket bör 
innehålla både lågmälda och mer iögonfallande arter. Området bör namnges 
och vid entréerna till området bör skyltar med namnet sättas upp. Gestaltnings- 
och skötselplan bör tas fram för området. Baskaraktär som förstärks är Det 
artrika. 

Fakta

Storlek: ca 0,5 ha
Ägare: Lomma kommun
Områdestyp: Naturlik plantering
Baskaraktär idag: Å
Önskade baskaraktär: Befintlig 
förstärks

Fj1
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Områden i Flädie

Fl1

Fl2

$Fl1. Glädien

Beskrivning
Parkområdet består i huvudsak av en stor gräsmatta och ett stort sandområde 
med några lekredskap. Ut mot åkrarna i öster ligger en tennisplan. Intill 
parkområdet rinner en bäck som avskiljs från parken av ett vegetationsstråk 
av diverse sly och hallonsnår samt några riktigt höga granar. Bäcken rinner 
sedan norrut och vidgas på ett par ställen till öppna vattenytor som kantas av 
salixarter och bladvass. I söder gränsar området till villatomterna och där finns 
också en liten naturlik plantering. Mellan tennisplanen och åkrarna finns en 
rad med oxlar.

Värden
Närheten till bäcken ger området stora utvecklingsmöjligheter, och oxelraden 
är ett fint vegetationsinslag. I området finns baskaraktärerna Allmänningen 
och Rum för lek.

Planer
I översiktsplanen från 2001 finns planer på utbyggnad av Flädie och 
anläggande av en pågatågstation i byn vilket kan påverka parken. Parkområdet 
är detaljplanelagt som park och tennisbana. 

Utveckling
Området ligger visserligen i utkanten av byn men bäcken kopplar området till 
det centrala Flädie och ett grönt promenadstråk kan anläggas för att förstärka 
denna koppling. Bäcken bör göras mer synlig och integreras i parkområdet. 
Området och stråket in mot centrala Flädie bör få en gestaltnings- och 
skötselplan, där parkmöblering ingår. Inriktningen bör vara att utveckla 
området till en mötespark för Flädies innevånare och förstärka naturvärdena 
kring bäcken. Området kan i framtiden vara ett intressant läge för en naturbas. 
Parken bör namnges och vid entréerna till parken bör skyltar med namnet sättas 
upp. Baskaraktärer som bör förstärkas är Allmänningen och Rum för lek. Nya 
baskaraktärer i området bör vara Det vilda, Det artrika och Lustgården.

Fakta

Storlek: ca 0,8 ha
Ägare: Lomma kommun
Områdestyp: Gräsmattor med 
naturlik plantering. Buskage av sly 
och brännässlor 
Baskaraktärer idag: A, Lek
Önskade baskaraktärer: V, Å, L
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Fl2. Gröning vid Flädie Måns Ols väg

Beskrivning
Området är en liten, trekantig gröning, i sydöstra Flädie. Området har en 
naturlik plantering och flera små lekplatser. I söder avgränsas området av en 
rad med hassel. Genom vegetationen löper små gångar, som har belagts med 
flis, och i vegetationen finns minst en koja. 

Värden
Området har ett stort värde som lekområde. Vegetationen har en flerskiktad 
struktur och flera körsbärsträd som gör miljön tilltalande för småfåglar. I 
området finns baskaraktären Rum för lek.

Planer
Området är detaljplanelagt som lekyta.

Utveckling
Områdets funktion som lekmiljö bör vara styrande för skötsel och åtgärder 
även i framtiden. Små förändringar för att berika fältskiktet och för att hålla 
vegetationen flerskiktad bör göras. Röjt material kan med fördel lämnas 
kvar till kojbygge. Någonstans vid gröningen bör en trivsam sittplats, och 
aktivitetsyta för vuxna, anläggas. Platsen bör namnges och skyltar sättas upp. 
Baskaraktärer som bör förstärkas är Rum för lek. Nya baskaraktärer i området 
bör vara Det artrika och Lustgården.

Fakta

Storlek: ca 0,8 ha
Ägare: Lomma kommun
Områdestyp: Gräsmattor med 
naturlika planteringar
Baskaraktär idag: Lek
Önskade baskaraktärer: Å, L
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Områden i Lomma
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L1. Öresundsparken och Öresundsparkens fritidsområde

Beskrivning
Öresundsparken och Öresundsparkens fritidsområde ligger söder om Lomma 
mellan stranden och Malmövägen. Området är en del av Lommas södra entré. 
Infarten är avstängd för biltrafik men bussar och cyklister anländer till orten 
söderifrån genom detta område. 

Öresundsparken ligger i den södra delen av området. Det är ett litet 
bokskogsområde med inslag av björk och alm. Vid stranden är området mer 
öppet med gräs och buskar. Här finns en stig som bitvis håller på att erodera 
bort. 

Öresundsparkens fritidsområde ligger norr om Öresundsparken och var 
mellan 1950 och 1980 campingplats. När campingverksamheten flyttade till 
Haboområdet blev det istället ett område för idrott och lek. I den södra delen 
ligger Blå caféet med minigolfbanor och uteservering. I norra delen finns 
parkering och bouleplaner och flera gångar med belysta stråk. En ridå av i 
huvudsak olika pilarter, vresros och havtorn leder längs stranden och delar upp 
gräsytorna innanför i olika rum. Tidigare fanns endast enstaka dungar med tall 
i området, i övrigt var det helt öppet. Tallarna finns kvar och förutom dessa har 
hagtorn och alm etablerat sig längs Malmövägen vilket ger en struktur som 
liknar betade hagmarker. En hel del småfåglar håller till bland buskar och träd 
i denna del. I området finns även en hel del öppna gräsytor, varav en del ligger 
på mager sandig mark med t.ex. blåklocka och gulmåra, men större delen 
ligger på mycket näringsrik jord där kirskål och brännässlor frodas.

Väster om Öresundsparkens fritidsområde ligger Lommabukten med sina 
sandrevlar. Revlarna har stor betydelse för flyttande, övervintrande och 
häckande fåglar som flitigt använder dem för födosök och vila.

Värden
Öresundsparkens stora bokar är ett viktigt landmärke i Lommabukten. Både 
Öresundsparken och Öresundsparkens fritidsområde har en varierad struktur 
som erbjuder möjlighet till att skapa olika karaktärer och upplevelser. Tack vare 
närheten till revlarna ute i vattnet är området även en fin lokal för fågelskådare. 
I området finns baskaraktärerna Allmänningen och Rum för Lek.

Planer
Öresundsparken ägs av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Öresundsparkens 
fritidsområde ägs av Lomma kommun. Tillsammans är området knappt 10 
ha. Det är inte detaljplanelagt men tas upp i kulturmiljöprogrammet där man 
efterfrågar ett utvecklingsprogram för området. Området ingår i arbetet med 
strandstråket och längs stigen vid stranden har nya möbler placerats ut, i enlighet 
med med de riktlinjer som finns i strandstråkets gestaltningsprogram.

Fakta

Storlek: ca 10 ha
Ägare: Lomma kommun
Områdestyp: Strandvegetation, 
bokparti, gräsytor med naturlika 
planteringar och tallar
Baskaraktärer idag: A, Lek
Önskad baskaraktär: Å

Lomma

$
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Utvecklingsmöjligheter
Öresundsparkens fritidsområde används idag mest som strövområde och 
som en del av strandstråket. Närheten till havet, och revlarnas värde som 
fågellokal, är områdets största tillgång men även dess variation i växtlighet 
och struktur ger grunden till stort upplevelsevärde. De karaktärer som finns 
idag bör bevaras och förfinas. Områdets funktion som entré till Lomma bör 
förstärkas.

Öresundsparkens bokdunge i söder är ett starkt landmärke längs Lommabukten 
och det är viktigt att angränsande vegetationen i fritidsområdet hålls låg, endast 
tallarna bör få sticka upp högre. I övrig bör den struktur som området har 
behållas. Ridån mot havet bör hållas tät som skydd för de öppna ytorna innanför. 
Vegetationen mot Malmövägen hålls gles och almarna tas bort. Gräsytorna 
bör skötas som ängsmark och det slagna höet föras bort för att åstadkomma en 
mager torräng. Denna skötsel gäller även de, redan idag, magra delarna utom 
vid de delar där slitage håller gräset kort ändå. Idag finns vissa utblickar mot 
havet från Malmövägen. Dessa bör behållas och bevakas så att de inte växer 
igen. Eftersom revlarna utanför området är intressant för fågelskådning så kan 
det vara lämpligt med ett fågeltorn vid stranden. Lämpligen placeras det vid 
tallarna för vindskydd och för att inte bli alltför utmärkande.

Blå Caféet är en viktig målpunkt längs stranden och kontakten mellan 
stranden och kaféet bör förstärkas. Gången mellan Strandstråket och kaféet 
bör göras tillgänglig. Öresundsparkens fritidsområde bör även få ytterligare 
möblering och namnskyltar. Utrustning i området bör vara enhetlig och följa 
gestaltningsprogrammet för Strandstråket. Gestaltnings- och skötselplan som 
bör tas fram för området. Baskaraktärer som bör förstärkas är Allmänningen 
och Rum för Lek. Ny baskaraktär i området bör vara Det artrika.
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L2. Strandhusen och Strandparken

Beskrivning
Området sträcker sig från bebyggelseranden vid Strandvägen i söder till 
dammarna vid Seglaregatans västra förlängning. I söder saknar området nästan 
helt träd och buskar. Istället täcker strandråg, gräs och salttåliga örter marken 
där. Norra delen har en hel del naturlika planteringar som delar upp parken i 
olika stora parkrum. Området är dessutom kuperat med kullar och åsar som 
förstärker inramningen av rummen. Planteringarna domineras av en mängd 
olika pil- och videarter men där finns även andra arter, såsom rosor, slån och 
oxel. De ytor som inte är planterade består av klippt gräs utom en smal remsa 
längs stranden där det bitvis finns rikligt med cikoria. Bland kullarna finns 
en amfiteater och en mycket populär lekplats. Genom området går gång- och 
cykelvägar. Möjligheten att ta sig upp till Strandvägen finns på flera ställen. 
Tre dammar, förbundna med varandra skiljer bebyggelsen längs Höje å från 
Strandparken. Dammarnas norra sida är strikt, med stensatt kaj och pollare. 
Den södra sidan böljar och smälter samman med parken. På vintern används 
en av dammarna som skridskobana.

Mitt i området, vid Strandvägen, låg tidigare Lomma Saltsjöbad med restaurang 
och en brygga ut i vattnet. Idag är restaurangen riven och hus byggda på en 
del av marken, men en öppning är lämnad med stora uppvuxna vitpilar, vilka 
utgör den äldsta vegetationen i området. Nyare naturlika planteringar finns 
också här och en nyrenoverad lekplats. Där området möter Strandvägen finns 
den gjutjärnsportal som hörde till Saltsjöbadet. Fundamentet till bryggan finns 
kvar och är populärt som viloplats för måsfåglar och skarvar.

Området är ett populärt parkområde, frekventerat såväl sommartid som 
vintertid. Många använder det grunda strandområdet för hundbad. På sommaren 
fylls gräsmattorna av solbadare. Området används även som cirkusplats och 
här finns en hundrastgård.

Värden
Längs stranden utsätts man för havets fulla kraft och en känsla av oändlighet. 
Detta är en av områdets stora tillgångar och är viktig att behålla. De många 
gångarna gör att man som besökare kan välja att färdas såväl ute vid havet 
som innanför vegetationen. De gamla husen längs Strandvägen, Saltsjöbadet 
och närheten till Folkets hus och Dansrotundan ger området kulturprägel. I 
området finns baskaraktärerna Det rofyllda, Allmänningen, Kulturen och Rum 
för Lek.

Fakta

Storlek: ca 15,8 ha
Ägare: Lomma kommun
Områdestyp: Strandvegetation, 
dammar och gräsmattor med 
naturlika planteringar
Karaktärer idag: R, A, K och Lek
Önskade baskaraktärer: 
Befintliga förstärks

Lomma

$
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Planer
Området är detaljplanelagt som park eller plantering samt fritidsområde och 
vattenområde med mindre bryggor, båthus och dylikt. Strandzonen nämns i 
flera dokument. I naturvårdsplanen från 1997 står att havet och stranden i 
området bör skyddas. Kulturmiljöprogrammet efterlyser namngivning och 
utrustningsprogram. Där föreslås även att de olika planteringarna ges olika 
karaktärer och att utrustningsprogram tas fram. Dessutom är området del i 
Strandstråket och den västra gången har möblerats utefter de riktlinjer som 
anges i Strandstråkets gestaltningsprogram. 

Utvecklingsmöjligheter
Området föreslås behålla sin öppna karaktär söder om Saltsjöbadet. Inga 
ytterligare träd eller buskar planteras eller tillåts spontanetablera sig utom i 
anslutning till soffor. Gränsen mellan strandvegetation och gräsmatta klipps 
mer lekfullt för att ge mer utrymme för strandvegetationen och för att få 
mjukare gräns mot strandkanten.

Saltsjöbadet föreslås få en särskild utformning som speglar dess historia och 
som innehåller eventuella, framtida funktioner. Denna del bör utformas för 
att ge området en kulturprägel och en mer prydnadsmässig karaktär som 
kontrasterar och kompletterar den råa naturkaraktär som området i övrigt har. 
Ur den övriga vegetationen tas olika karaktärer fram genom urval vid gallring. 
De yttre planteringarna får behålla sin täthet och hålls låga. Vegetationshöjden 
får i stort följa en höjdgradient som stiger österut, för att bilda variation i 
upplevelsen av området, både på land och från havet. Gallring bör även utgå 
ifrån vilka arter och sorter som klarat detta utsatta läge och som hör hemma 
i kustnära naturområden. Sådana arter är till exempel havtorn, oxel, olika 
pil- och videarter och vresros. Insidan av planteringarna luckras upp genom 
plantering av enstaka lägre träd.

Dammarna i norr har dålig balans med fiskdöd som konsekvens. Detta bör 
utredas och åtgärdas.

I området finns en grillplats, några ”Bajamajor” och ett vindskydd för 
fågelskådning. Under sommaren 2006 placerades det ut möbler och 
papperskorgar enligt riktlinjerna i strandstråkets gestaltningsplan. En separat 
skötselplan bör tas fram för området. Baskaraktär som bör förstärkas är 
Kulturen.
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L3. Grönområde söder om fågelgatorna

Beskrivning
Området ligger mellan Malmövägen och fågelgatorna i södra Lomma. Området 
består av naturlika planteringar som omger flera olika stora öppna parkrum. 
Mot Malmövägen står planteringarna på en vall. Ängsvegetation täcker de 
delarna som inte består av högre vegetation. Genom området löper klippta 
gräsgångar. Inne i vegetationen finns tydliga spår av lek, i form av kojor och 
gångar. Parken saknar sittmöbler. 

Den östra delen av området, som gränsar till järnvägen, består av en stor 
öppen äng som är något skålformad. Längs järnvägen och Domherrevägen 
finns naturlika planteringar. Genom området går en gång- och cykelväg som 
kantas av ask och hamlad pil. Området avgränsas mot Malmövägen av en 
brant och hög slänt.

Värden
Området är mycket fint som det är och trots närheten till Malmövägen 
känns det naturligt att promenera här och uppleva en rokänsla. Variationen 
i grönstrukturens olika rum, och vegetationskaraktär, är fin och erbjuder 
besökarna en rik upplevelse i både färg och struktur. Trots att det finns flera 
lekplatser utanför området kan man tänka att vegetationen här är en minst lika 
spännande. Området är bra sammankopplat mot öster med nästa grönområde, 
och är del av det parkstråk som följer Lommas bebyggelserand ända upp till 
Nian:s verksamhetsområde, i nordöst. Där gång- och cykelvägen lämnar det 
lummiga och kommer ut i det mer öppna delen bildas en spännande kontrast. 
I området finns baskaraktärerna Det rofyllda, Det artrika, Allmänningen och 
Rum för Lek.

Planer
Området nämns i den fördjupade 
översiktsplanen för Lomma, tillsammans 
med andra områden i de södra och västra 
delarna. Planen anger att olika karaktärer 
skall utvecklas i de olika områdena. Man 
vill ha allt från park till skog och man 
vill knyta samman grönområdena med 
lertäktsdammarna i norr.

Den norra kanten av området är 
detaljplanelagt som allmän platsmark 
avsedd att planteras. Större delen av området 
är dock inte detaljplanelagt. Ett område 

Fakta

Storlek: ca 8 ha
Ägare: Lomma kommun, privat
Områdestyp: Ängsytor omgivna 
av naturlika planteringar
Baskaraktärer idag: R, Å, A och 
Lek
Önskade baskaraktär: V

Lomma

$
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längs Domherrevägen nämns som utbyggnadsområde för bostadsbebyggelse i 
genomförandeplanen för Lomma tätort. 

Utvecklingsmöjligheter
Området har mycket fin struktur idag. Som besökare färdas man mellan de 
olika rummen och öppet och slutet varierar. Skötseln av vegetationen och 
utvecklingen av de naturlika planteringarna måste nu ske noggrant. Det är 
viktigt att vegetationen mot Malmövägen fortsätter att vara tät för att skydda 
mot buller. Glesas den ut alltför mycket riskerar man förlora den rokänsla 
som man idag kan uppleva i området. Samma sak gäller vegetationen in mot 
bebyggelsen. Även här krävs en ogenomsiktlig vegetation som avskärmar 
området. Däremot kan man låta delar av vegetationen innanför dessa ridåer vara 
mer genomsiktlig. Några av planteringarna kan utvecklas mot lundkaraktär 
med glest eller helt frånvarande buskskikt. Framför allt där gångar går genom 
ridåerna i området bör man satsa på att plantera in ett fältskikt för att öka 
upplevelsen av artrikedom och den biologiska mångfalden. 

Vegetationens bryn är den del av vegetationen som mest påverkar upplevelsen 
av rummet. I detta grönområde är brynen mycket korta i alla planteringar. 
Den består av en rad av t.ex. slån eller rosor. Där det finns utrymme, t.ex. i 
den östra delen, som är mer öppen, kan buskar eller lägre träd planteras en bit 
ut från den övriga vegetationen. Det ger en mer hagmarkslik vegetation och 
kan öka upplevelsevärdet för besökare men även gynna fågel- och insektsarter 
som lever i sådana miljöer. Solitära träd kan även planteras ute i ängsytorna 
för att skapa variation. 

Området är en del av det parkstråk som leder från havet i väster, till åkrarna 
i öster och nästan hela vägen upp till Östra dammen, norr om Lomma. 
Eftersom det idag är svårt att hitta in i området från väster bör kontakten med 
Öresundsparkens fritidsområde och havet förstärkas. Om det inte är möjligt 
att knyta området direkt till Öresundsparkens fritidsområde kan man istället 
göra förbindelsen från lekplatsen på Hornsgatan till havet tydligare genom till 
exempel skyltning eller vegetation längs gatan. En hårdgjord, med grus/skärv, 
huvudgång bör anläggas i stråket runt Lomma, för att så många som möjligt 
skall kunna ta sig runt orten. Grönområdet bör namnges och vid entréerna till 
området bör skyltar sättas upp. Gestaltnings- och skötselplan (som inkluderar 
möblering) bör tas fram för området. Baskaraktärer som bör förstärkas är Det 
rofyllda, Det artrika, Rum för Lek. Ny baskaraktär i området bör vara Det 
vilda.
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L4. Grönområde söder om båtgatorna

Beskrivning
Området förbinder grönområdet vid fågelgatorna med de östliga grönområdena 
i Lomma. Området består av en sammanhängande naturlik plantering som 
skärmar av bebyggelsen mot Malmövägen med ett antal gläntor. Klippta 
gräsgångar leder genom vegetationen och över ängar med bitvis artrik men 
näringskrävande flora. Där gångarna leder in i den högre vegetationen består de 
av trampad jord. Ett dagvattenmagasin med mycket branta slänter löper längs 
en del av sträckan inne i vegetationen. Den norra gränsen utgörs av klippta 
häckar tillhörande villaträdgårdarna längs Skonare- och Fullriggaregatan. En 
klippt gång går längs med dessa häckar. 

Området är också en del av det parkstråk som leder från havet till Östra 
dammen. Det hänger väl samman med området vid båtgatorna men slutar 
abrupt mitt i Alnarpsvägen. Kontakten med grönstråket i östra Lomma är 
därför otydlig. Området har inga sittmöbler.

Värden
Den befintliga vegetationen ger stora utvecklingsmöjligheter. Likaså 
dagvattenmagasinet som t.ex. lockar till sig grodor och fåglar. I området finns 
baskaraktärerna Det artrika och Rum för Lek.

Planer
Området är ej detaljplanelagt men nämns, tillsammans med andra områden i 
södra och västra Lomma, i den fördjupade översiktsplanen för Lomma tätort. 
Planen anger att olika karaktärer bör utvecklas, t.ex. park eller skog. Man vill 
också knyta samman grönområdena med lertäktsdammarna norr om Lomma. 

Utvecklingsmöjligheter
Området är en viktig del i det parkstråk som leder runt Lommas södra och 
östra rand. Vegetationen är idag tät ut mot Malmövägen och för rokänsla som 
man trots allt kan uppleva här är det nödvändigt att ridån mot Malmövägen 
behålls kompakt. Eftersom området är mycket smalt kan man satsa på de 
trädarter som inte blir så stora, till exempel fågelbär och rönn, medan bok 
och ask gallras bort och att buskskiktet hålls tätt mot Malmövägen men mer 
genomsiktligt mot stigarna. Målet med vegetationen är att få en flerskiktad 
skogskaraktär med många olika arter av olika höjder. Brynen mot norr kan 
variera från att vara öppna till mer slutna så att man inte ser villaträdgårdarna 
i norr, om man färdas på gångarna inne i vegetationen. Fältskikt bör etableras 
för att öka artrikedomen. 

Dagvattenmagasinet är en fantastisk tillgång om det får ingå i promenadstråket. 
För att få variation i vattenmiljön föreslås att vegetationen hålls varierad och 
att strandväxter etableras. 

Där området anländer till Alnarpsvägen i norr är entrén mycket otydlig och 
det saknas övergångsställe där man naturligt vill gå över vägen. Gången bör 
ledas till det övergångställe som finns längre ner på Alnarpsvägen. Gången bör 
även hårdgöras för att tillgängliggöra området. Gestaltnings- och skötselplan 
(som inkluderar möblering) bör tas fram 
för området. Baskaraktärer som bör 
förstärkas är Det artrika och Rum för 
Lek. Ny baskaraktär i området bör vara 
Det vilda.

Fakta

Storlek: ca 3 ha
Ägare: Lomma kommun
Områdestyp: Naturlika 
planteringar med gräsgångar
Baskaraktärer idag: Å, Lek
Önskad baskaraktär: V

Lomma

$
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L5. Östra hagen

Beskrivning
Östra hagen är ett avlångt grönområde som ligger längs det gröna stråk som 
leder genom Lommas södra bostadsområden, öster om järnvägen. Områdets 
norra sida är öppen och här leder en gång- och cykelväg längs en rad av stora 
uppvuxna pilar. Söder om pilraden finns även en vall med ängsvegetation. 
I övrigt består de öppna delarna av klippt gräs. I den södra och östra delen 
finns naturlika planteringar, som genomkorsas i öster av asfalterade gångar 
och syrenplanteringar. Vid södra sidan av området finns även en stor lekplats 
med gungor och klättertorn. Längs södra sidans gångväg finns även ett par 
mindre prydnadsplanteringar. I västra delen finns en asfalterad bollplan som 
omgärdas av en fantastisk häck av häggmispel med smultron växande vid 
södra brynet. 

Värden
Området har en viss parkkänsla, mycket tack vare de stora pilarna, som kan 
utvecklas. Den södra delens planteringar är en grund för en prydnadsdel och 
denna karaktär kan med relativt enkla grepp fulländas. Områdets läge gör 
det till en lämplig samlingsplats för dem som bor runt om. I området finns 
baskaraktärerna Allmänningen och Rum för Lek.

Planer
Området är detaljplanelagt som park eller plantering. Området nämns i 
kulturmiljöprogrammet, där det förespråkas att ett gestaltningsprogram skall 
tas fram med inriktning på att förstärka 60- och 70-talsbebyggelsen. Man 
förordar även att området namnges och att skyltar sätts upp. 

Utvecklingsmöjligheter
Områdets nuvarande vegetation och struktur ger utrymme till många olika 
karaktärer trots den lilla ytan. Denna del av Lomma har redan tillgång till 
naturlika områden och Östra hagen föreslås därför gestaltas med tyngdpunkten 
på prydnadskaraktär. Eftersom området är väl sammanknutet med Västra 
hagen genom ett grönstråk med gång och cykelväg kan dessa båda med fördel 
gestaltas tillsammans så att de kompletterar varandra och erbjuder den som 
färdas igenom områdena en varierad upplevelse. Området bör utvecklas till 
en enklare park med förankring i historien. Vid entréerna till området bör 
skyltar med namnet sättas upp. Gestaltningsprogram för möblering bör tas 
fram vilket bör göras tillsammans med området Västra hagen. Baskaraktärer 
som bör förstärkas är Rum för Lek. Nya baskaraktärer i området bör vara Det 
rofyllda, Det artrika och Lustgården.

Fakta

Storlek: ca 1,5 ha
Ägare: Lomma kommun
Områdestyp: Gräsmatta med 
naturlika planteringar
Baskaraktärer idag: A, Lek
Önskade baskaraktärer: R, Å, L

Lomma

$
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L6. Västra hagen

Beskrivning
Området ligger i anslutning till Karstorpsgården, och kallas även Västra hagen. 
Området är relativt öppet, särskilt den mittersta delen och den del som ligger 
norr och öster om Karstorps gård. I de östra och västra delarna finns naturlika 
planteringar i klungor. I den östra delen finns även en ängsklädd vall. Längs 
gång- och cykelvägen som leder i öst-västlig riktning finns på några ställen 
en rad av hamlade pilar. Söder om Karstorpsgården finns en lekplats, som i 
sin tur gränsar till en boulebana. Området används som festplats, särskilt vid 
midsommar.

Värden
Området har stark kulturhistorisk anknytning med Karstorpsgården som 
granne. I området finns baskaraktärerna Kulturen, Allmänningen och Rum för 
Lek.

Planer
Området är detaljplanelagt som park eller plantering. Området nämns i 
kulturmiljöprogrammet. Där förespråkas att man ger området en gestaltning 
som visar på den gamla användningen. Karstorps gård bör lyftas fram och ett 
gestaltningsprogram bör tas fram med inriktning på att förstärka 60- och 70-
talsbebyggelsen. Man förordar även att området namnges och att namnskylt 
sätts upp.

Utvecklingsmöjligheter
Områdets nuvarande vegetation och struktur ger utrymme till många olika 
karaktärer trots den lilla ytan. Denna del av Lomma har redan tillgång till ett 
naturlikt område, vid Malmövägen. Västra hagen föreslås därmed, tillsammans 
med Östra hagen, gestaltas med tyngdpunkten på mer ordnad parkkaraktär. 
Området bör utvecklas till en enklare park med förankring i historien och som 
komplement och med hänsyn till Östra hagen och Karstorps gård. De kvalitéer 
som de naturlika planteringarna erbjuder i form av anspråkslösa väggar men 
framför allt artrikedom bör tas till vara på i framtida gestaltning. Det är även 
viktigt att områdets funktion som festplats finns kvar även i framtiden. Den 
pilrad som leder genom området bör kompletteras. Vid entréerna till parken 
bör skyltar med namnet sättas upp. Gestaltningsprogram för möblering bör tas 
fram och detta bör göras tillsammans med Östra hagen. Baskaraktärer som bör 
förstärkas är Kulturen och Rum för Lek. Nya baskaraktärer i området bör vara 
Det rofyllda, Det artrika och Lustgården.

Fakta

Storlek: ca 1,5 ha
Ägare: Lomma kommun
Områdestyp: Gräsmatta med 
naturlika planteringar
Baskaraktärer idag: K, A, Lek
Önskade baskaraktärer: R, Å, L

Lomma

$
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L.7 Parkområde i östra Lomma vid bärgatorna

Beskrivning
Hela östra Lomma genomkorsas och omges av parkstråk och smalare 
grönområden enligt 60- och 70-talets planeringsprinciper. Då stråken 
anlades planterades de mycket sparsamt med enstaka träd och buskar eller 
inte alls. För att fylla de tomma gräsmattorna har naturlika planteringar och 
trädrader med varierade arter kommit till under 80- och 90-talet. De naturlika 
planteringarna ligger som öar i gräsmattorna. På några ställen går klippta 
gräsgångar genom vegetationen. I området finns även flera pulkabackar. I 
öst-västlig riktning, från ortens utkanter mot centrala Lomma, leder gång- 
och cykelvägar genom området, och i nord-sydlig riktning korsar gång och 
cykelvägarna bärgatorna. Ut mot Malmövägen skärmar en tät vegetationsridå 
av orten från det omgivande åkerlandskapet och E6an. Mellan denna ridå och 
villatomterna går ett gångstråk med klippt gräs som följer Lommas utkant till 
Nians verksamhetsområde. 

I anslutning till parkområdet ligger karstorspskolorna med tillhörande 
bollplaner. De bildar en stor öppen yta i områdets södra del. Det finns även 
två utjämningsmagasin för dagvatten, varav det ena ingår i projektet ”Nära 
till naturen”, och används för naturpedagogik som en så kallad naturbas. 
Inom projektet har en håvningsbrygga och vindskydd uppförts här. Det andra 
magasinet, det norra, har mycket branta slänter och omges av tät vegetation 
och är i stort sett otillgängligt. 

I området finns två större lekplatser. Den ena kallas Hålan och ligger i söder, 
alldeles intill Malmövägen. Denna används mycket av förskolegrupper, såväl 
sommar som vinter. Den andra, Snurran, ligger i anslutning till naturbasen, 
centralt i området. Vid båda lekplatserna används vegetationen av lekande 
barn. Vid Hålan finns parkområdets enda bestånd av äldre träd av alm och ask 
m.fl. I södra delen av parkområdet finns en fornlämning.

Området ger ett enkelt och robust intryck och saknar helt prydnadsbetonade 
delar. Området har endast ett fåtal sittplatser.

Värden
Området har en hel del vegetation som ger en god grund att utveckla. De två 
utjämningsmagasinen kan utvecklas till artrika miljöer med höga pedagogiska 
och rekreativa värden. Häckarna som avgränsar mot trädgårdarna förstärker den 
gröna upplevelsen. I området finns baskaraktärerna Det artrika, Allmänningen, 
Lustgården och Rum för Lek.

Fakta

Storlek: ca 17,5 ha
Ägare: Lomma kommun
Områdestyp: Grönstråk 
av gräsmattor med 
naturlika planteringar och 
utjämningsmagasin.
Baskaraktärer idag: Å, A, L och 
Lek
Önskade baskaraktärer: R, K

Lomma

$



Kunskapsdel

123

Planer
Området är detaljplanelagt som park eller plantering, utom en liten del med 
en dunge söder om Malmövägen. Området nämns tillsammans med andra 
grönområden i östra Lomma i den fördjupade översiktsplanen för Lomma 
tätort. I planen anges att de naturlika planteringarna bör utvecklas till olika 
karaktärer, t.ex. skog eller park. Man påpekar även att de inramande häckarna 
runt villaträdgårdarna är en viktig del av upplevelsen. I kulturmiljöprogrammet 
nämns den gamla folkskolan vid Alnarpsvägen, som man vill framhävs och att 
vegetationen runtom återupptar temat för den gamla skolgården. 

Utvecklingsmöjligheter
Grönområdet genomkorsar en stor del av östra Lomma och anknyter till många 
bostäder samt till skolor och förskolor. Det skall tillgodose många behov för 
både vuxna, unga och barn. Området bör innehålla olika funktioner såväl som 
karaktärer. 

Området har en hel del vegetation som kan utvecklas på olika sätt. Området bör 
få en variation mellan artrikt, naturlikt och mer ordnat med prydnadskaraktär. 
Detta kan ske genom gallring och viss kompletterande plantering efter att 
gestaltningsplan för området tagits fram. Artrikt fältskikt bör 
introduceras inne i planteringarna, främst vid gångar och stigar, 
för att ytterligare öka upplevelsevärdet i området. I området 
där Karstorpsskolans bollplaner ligger kan det vara lämpligt 
att utforma en del som kan fungera samlande för dem som 
bor i östra Lomma. Denna del får funktionen motsvarande en 
stadsdelspark med koncentration av ställen att sitta på, kanske 
i form av enkla ”läktare” riktade mot bollplanerna. Denna del 
kan även utformas så att den kan användas för undervisning 
ute. Där området strålar ut mot det öppna landskapet utanför 
orten bör siktstråk i vegetationen hållas öppna. Området runt 
den gamla folkskolan vid Karstorps södra skola bör utformas så 
att den framhäver de kulturhistoriska värdena i miljön.

Eftersom delar av området bör fungera som närpark dit 
man lätt kan gå med sina barn för att leka är det viktigt att 
lekfunktionen finns på flera ställen. Det måste dock inte vara 
traditionella lekplatser utan möjlighet till oorganiserad naturlek 
bör förekomma. Områdets funktion som naturpedagogiskt 
klassrum bör bevaras och utvecklas.

Entréerna till Lomma från söder och öster är helt identitetslösa 
och ofta är det bara skylten med gatunamnet som talar om på 
vilken av infarterna man är. Förslagsvis så använder man träd 
och buskar för att skapa skillnader och identitet till dessa entréer. 
Vid någon av entréerna kan högre träd av pelartyp planteras 
enstaka eller i rad. På så sätt skapas ett avbrott i det annars 
mycket platta villaområdet. Högre träd kan dessutom tjäna som 
utsiktsplats för fåglar som idag får förlita sig på lyktstolpar. 
Vid entrén från Alnarp vid det förskjutna korset Alnarpsvägen-
Malmövägen-Kungsgårdsvägen föreslås särskild gestaltning av 
entrén.
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Området med fornlämningen bör undersökas vidare. Beroende på vad som 
döljer sig under höjden kan det vara intressant att framhäva landformen. 
Samtidigt är det viktigt att ta till vara på den uppvuxna vegetationen här 
eftersom sådan saknas i resten av området. 

Parkområdet avgränsas mot tomterna av klippta häckar. Att avgränsningen 
mot tomterna behålls gröna är mycket viktigt för upplevelsen i området. 
Parkområdet bör namnges och vid entréerna till området bör skyltar sättas 
upp. Eftersom området är utspritt över en stor del av Lomma och splittrat 
av bebyggelsen bör gestaltningsprogram för möbler och belysning i östra 
Lomma tas fram för att få en sammanhållen karaktär i området. Gestaltnings- 
och skötselplan bör tas fram för området. Baskaraktärer som bör förstärkas 
är Det artrika, Allmänningen, Lustgården och Rum för Lek. Ny baskaraktär i 
området bör vara Det rofyllda och Kulturen.
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L8. Grönområde vid Alnarpsvägen

Beskrivning
Området utgörs av de grönytor som omger Alnarpsvägen mellan det ställe 
där denna delar sig med Karstorpsvägen i söder och det ställe där den 
möter Smultrongatan i norr. Området är i huvudsak en passage för bilarna 
på Alnarpsvägen. Det finns inget gång- och cykelstråk längs med vägen och 
bitvis är trottoaren mycket smal. Däremot korsas området av det gång- och 
cykelstråk som leder till Pilängsområdet. Det finns även flera busshållplatser 
längs Alnarpsvägen inom området.

Det är oklart om området är ett vidgat vägrum eller en park med en väg igenom. 
Längs vägen står träddungar på västra sidan och på östra kantas vägen av en 
ny trädrad av flikbladig silverlönn och enstaka buskträd. 

Värden
Områdets bredd ger utrymme för ett fantastiskt vägrum med god plats 
för bilister, cyklister och fotgängare. Träden i dungarna på västra sidan 
Alnarpsvägen är stora och ger området en god stomme att bygga vidare på. 

Planer
Området är detaljplanelagt som park eller plantering. Området nämns 
tillsammans med andra områden i södra och västra Lomma, i den fördjupade 
översiktsplanen för Lomma. Där står att man vill att olika karaktärer skall 
utvecklas i de olika områdena. Man vill också knyta samman grönområdena 
med lertäktsdammarna i norr. I kulturmiljöprogrammet påpekas att 
gestaltningsprogram borde tas fram och att olika karaktärer bör framhävas 
och skapas. 

Utvecklingsmöjligheter
Områdets funktion bör bestämmas och sedan kan en nygestaltning göras. 
Att utgå ifrån och spara den uppvuxna vegetationen som finns är dock 
viktigt. Området bör ges ett ordnat men enkelt uttryck som harmonierar med 
parkområdet i östra Lomma. Det gång- och cykelstråk som går igenom området 
och till Pilängsområdet bör framhävas och även knytas samman med ett nytt 
gång- eller gång- och cykelstråk längs med Alnarpsvägen. Ny baskaraktär i 
området bör vara Det artrika.

Fakta

Storlek: ca 2 ha
Ägare: Lomma kommun
Områdestyp: Gräsmatta med 
träddungar
Önskad baskaraktär: Å

Lomma

$
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L9. Parkområde vid Pilängsskolan

Beskrivning
Området ligger mitt i Lomma, vid Pilängsskolan och Pilängshallen. Det är ett 
stort område där nästan halva täcks av bollplaner. Där bollplanerna gränsar till 
Pilängshallen ligger löparbanor. I norra delen ligger en dagvattendamm och en 
stor kulle. Runt dammen och delvis på kullen finns unga, naturlika planteringar 
med stort antal arter. Förskolegrupper och skolklasser använder dammen som 
utflyktsmål. På kullen åker man pulka när det är snö. På sommaren täcks 
kullen av blommande örter. 

Väster om dammen och kullen ligger en del med äldre vegetation, övervägande 
poppel och hagtorn. Området korsas i öst-västlig riktning av en gång- och 
cykelväg. Längs denna, vid tennisbanorna, finns en rad av stora pilar och 
vid löparbanorna finns en rad av prydnadskörsbär. Båda dessa är viktiga för 
områdets karaktär. I södra delen, vid gång- och cykelvägen finns en buskridå 
mot de södra bollplanerna. Här står även en del träd. Området saknar sittmöbler 
och namn.

Värden
Områdets läge och varierande struktur gör det idealisk för att bli östra Lommas 
stadspark. Hit leder dessutom ett flertal gång- och cykelvägar och grönstråk. 
Dammen och kullen samt den äldre vegetationen utgör en varierad stomme. 
I området finns baskaraktärerna Det rofyllda, Det artrika, Allmänningen och 
Rum för Lek.

Planer
Området är detaljplanelagt som park eller plantering, bollplan och lekfält.

Utvecklingsmöjligheter
Området ligger mitt i Lomma och dess läge och varierande struktur gör det 
idealisk för att bli östra Lommas huvudpark. Hit leder dessutom ett flertal 
gång- och cykelvägar och grönstråk. I området kan många olika funktioner 
och karaktärer rymmas och den vegetation som finns idag erbjuder en mycket 
god grund för detta. Området har redan idag en större naturlik del vid dammen 
och kullen i norr men även fina uppväxta träd och stora bollplaner som kan 
ligga till grund för andra delar. Den naturlika delen bör vårdas och behålla 
sin karaktär och artrikedom men också tillgängliggöras i större mån. Enklare 
gångstråk kan till exempel ledas längs någon sida av dammen medan en annan 
sida hålls otillgänglig för djur- och växtlivets skull.

Parkens läge vid Pilängshallen gör att den bör rymma möjlighet för idrott. 
Bollplanerna är en del i detta men även andra aktiviteter kan rymmas i en park. 
För att området skall få den status och funktion som en stadspark har, bör hela 
området omgestaltas, dock med utgångspunkt i de kvalitéer och aktiviteter som 
finns idag. Parken bör även namnges, förslagsvis till Pilängsparken, och vid 
entréerna till parken bör skyltar med namnet sättas upp. Gestaltningsprogram 
för möblering bör tas fram. Baskaraktärer som bör förstärkas är Det rofyllda, 
Det artrika, Allmänningen och Rum för Lek. Nya baskaraktärer i området bör 
vara Det vilda, Lustgården.

Fakta

Storlek: ca 4,5 ha
Ägare: Lomma kommun
Områdestyp: Gräsmatta 
med naturlika planteringar, 
utjämningsmagasin och 
pulkabacke. Förvildad vegetation
Baskaraktärer idag: R, Å, A, Lek
Önskade baskaraktärer: V, L

Lomma
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L10. Parkstråk öster om Norr Vinstorps industriområde.

Beskrivning
Området ligger som en grön sträng mellan Studentvången och Lillevång i 
öster och Norr Vinstorps industriområde i väster. I söder ansluter området 
till det parkområde som genomkorsar sydöstra Lomma och i norr möter 
området väg 103 mot Lund och på andra sidan den, naturreservatet Östra 
dammen. Genom området i nord/sydlig riktning, går en gång- och cykelväg. 
Området korsas även av gång- och cykelvägar i öst/västlig riktning. Området 
har naturlika planteringar omväxlande längs östra och västra sidan eller på 
båda sidor. Vegetationen är av olika ålder med övervägande ca 5 år gamla 
planteringar men även helt nya. Norr om Lillevångsgången har området flera 
kullar och åsar som är planterade med naturlika planteringar. I den del som 
ligger mellan Lillevångsgången och Slåttervägen finns en hög kulle. Förutom 
planteringarna består området av klippta gräsmattor eller, som i söder och på 
kullen, av högre gräs med inslag av örter. I norra delen gränsar området mot 
villorna på Lillevång. Denna gräns varierar mycket med allt ifrån murar till 
täta välklippta häckar, till staket. 

I den norra delen finns en del som ingår i projektet Nära till naturen och 
kommer att användas för naturpedagogik som en så kallad naturbas. I norra 
delen av området ligger även en lekplats med tydliga spår av lek även inne i 
vegetationen runt om. På själva lekplatsen finns de traditionella gungorna och 
klättertorn. Längs den norrgående gång- och cykelvägen finns ny belysning. 
Däremot saknar området sittmöbler. 

Värden
Planteringarna och vallarna i norra delen gör att färden på den slingrande 
gång- och cykelvägen hela tiden varieras på ett fint sätt. På flera ställen får 
man upplevelsen av att området är betydligt större än vad det egentligen 
är. Man är på ett positivt sätt avskärmad från omgivningen. I området finns 
baskaraktärerna Det rofyllda och Rum för Lek.

Planer
Området är detaljplanelagt som park eller plantering. Området nämns 
tillsammans med andra områden i södra och östra Lomma, i den fördjupade 
översiktsplanen för Lomma. Där står att man vill att olika karaktärer skall 
utvecklas i de olika områdena. Man vill också knyta samman grönområdena 
med lertäktsdammarna i norr. Ny vegetation kommer att planteras i söder för 
att bättre avgränsa naturbasen mot industriområdet.

Fakta

Storlek: ca 4,5 ha
Ägare: Lomma kommun
Områdestyp: Gräsmatta med 
naturlika planteringar
Baskaraktärer idag: R, Lek
Önskade baskaraktärer: Å, L, A

Lomma

$
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Utvecklingsmöjligheter
Områdets vegetation skärmar på flera ställen av området från de bostäder och 
industrier som omgivningen består av. Detta ger området en rofylldhet som 
är viktig att bevara. Vegetationen bibehålls tät utåt men kan på vissa ställen 
luckras upp inåt området. Där det är öppet mot Norr Vinstorps industriområde 
bör vegetationen kompletteras så att området avskärmas. I södra delen är 
området helt öppet väster om gång och cykelvägen och den inneslutande 
känslan finns inte alls här. För att skapa större rumslighet och minska 
tomheten, och insynen till de tomter som ligger i väster, kan spridda träd, 
trädgrupper och buskar planteras i gräsmattan. Det stora inslaget av körsbär 
är karaktärsskapande för denna del och förslagsvis är även nya träd i denna 
del körsbärsträd. Vegetationen mot Hans Hanssons väg hålls tät med partier 
som, för trygghetens skull, är mer genomsiktliga genom att buskskiktet tas 
bort och pelarsalsgångar skapas som förbinder Studentvången med området. 
Fältskikt etableras inne i vegetationen i hela området och i huvudsak sköts 
gräsytorna som äng. Undantag är den gräsyta som ligger mellan två kullar norr 
om Lillevångsgången där gräset sköts som gräsmatta för att behålla en yta för 
bland annat bollspel.

Kullen i mitten är ett häftigt inslag i området och upplevs även för en vuxen som 
ganska hög. Vegetationen på den västra sidan av kullen, mot industriområdet, 
bör hållas mycket tät med en öppning vid kullens krön så att man kan få utsikt 
över Lomma därifrån. 

Området är en del av det promenadstråk som leder upp till lertäktsdammarna 
norr om Lomma. För att området skall locka även äldre och andra som har 
svårt att ta sig fram bör sittmöbler placeras ut i området i anslutning till gång- 
och cykelvägen. Dessa bör följa utrustningsprogram som bör tas fram för 
stråk i Lomma Skyltar som visar vägen till andra grönområdet och centrum 
kan också sättas upp. Gestaltnings- och skötselplan bör tas fram för området. 
Baskaraktärer som bör förstärkas är Det rofyllda och Rum för Lek. Ny karaktär 
i området bör vara Det artrika, Lustgården och Allmänningen.
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L11. Park söder om Industrigatan

Beskrivning
Området består av ett smalt parkstråk längs Industrigatan som varierar 
i karaktär. Den västra och mittersta delen har parkkaraktär med häckar av 
friväxande vintergrön liguster och små hagtornsträd, runt stora gräsmattor. 
Längs Industrigatan växer en rad med lindar där träd fattas i östra delen 
av området. Den östra delen är mer vild med naturlika planteringar och en 
damm med mycket branta slänter i västra änden. I området finns även en 
vegetationsomgärdad lekplats av samma sort som i övriga Lomma. I området 
saknas sittplatser nästan helt. Söder om parkområdet finns en lokalgata där 
man kan cykla men den är inte sammankopplad med gång och cykelvägen 
som ansluter från öster till Nybovägen. 

Värden
Området är redan idag varierat och rymmer flera olika karaktärer. Här finns 
stommen till stadspark eller prydnadspark men även vildare delar som är 
artrika och inbjuder till lek. Den norra slänten av dammen har en mycket 
intressant flora som bör bevaras. Tack vare att vegetationen mot Industrigatan 
är relativt tät så är industriområdets närvaro inte störande i området. I området 
finns baskaraktärerna Det artrika, Allmänningen, Lustgården och Rum för 
Lek.

Planer
Området är detaljplanelagt som park eller plantering. 

Utvecklingsmöjligheter
Området föreslås få behålla sina varierande karaktärer. De två västra delarna 
mellan Siriusgatan och Poppelgatan blir gröningar, med prydnadsinslag, som 
nygestaltas men får behålla de element och grundstrukturer som de har idag. 

Den östra delen med dammen utvecklas till en något vildare naturpark. 
Vegetationen längs Industrigatan hålls tät och lindraden kompletteras för att 
skärma av trafiken och industriområdet i norr. Vegetationen in mot bostäderna 
glesas ut lite i västra och östra änden. Ett lägre buskskikt och halvstora och 
stora träd behålls här medan stora buskar röjs bort. Runt lekplatsen behålls 
vegetationen som den är. Där finns bland annat slån, som blommar vackert 
under våren och har bär på hösten som uppskattas av fåglarna. Området förblir 
mångfunktionellt genom att gräset hålls kortklippt. I den norra strandkanten 
av dammen röjs sly och några björkar bort för att gynna den ljuskrävande 
floran. 

Parken bör namnges och vid entréerna till parken bör skyltar sättas upp. 
Gestaltningsprogram för möblering bör tas fram. Gestaltnings- och skötselplan 
(med möblering) bör tas fram för området. Baskaraktärer som bör förstärkas 
är Det artrika, Lustgården 
och Rum för Lek. Ny 
karaktär i området bör vara 
Det rofyllda.

Fakta

Storlek: ca 2 ha
Ägare: Lomma kommun
Områdestyp: Gräsmatta med 
häckar och naturlika planteringar. 
Utjämningsmagasin
Baskaraktärer idag: Å, A, L, Lek
Önskade baskaraktärer: 
Befintliga förstärks

Lomma

$
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L12. Fladängen

Beskrivning
På Höjeåns östra strand ligger detta parkområde. Området är en blandning av 
prydnadspark, naturlika planteringar, och öppen gräsyta. Området har genom 
historien haft olika användningsområden, bl.a. har man hängt nät på tork och 
haft odlingar. Parken fick på senare tid ett gångsystem och en damm mitt 
på en relativt öppen yta. En del buskage och träd planterades samtidigt. På 
90-talet kompletterades området med naturlika planteringar, framför allt runt 
dammen. Vegetationen i norra delen av området fanns redan innan och har 
en mer uppvuxen, flerskiktad karaktär med ängsmark och mer skogiga delar. 
På den gräsremsa som skiljer gång- och cykelvägen från Strandvägen står en 
lång rad lönnar. Fladängen ligger idag i utkanten av Lomma men kommer med 
Lomma hamns byggande att bli ett centralt parkområde. 

Värden
Närheten till ån är områdets stora kvalité men även den prydliga dammen 
är viktig för upplevelsen. I området finns baskaraktärerna Det rofyllda, Det 
artrika, Allmänningen och Rum för Lek.

Planer
Området är del i projektet Lomma Hamn. En skola planeras uppföras i södra 
delen av området. Detaljplan för området håller på att tas fram.

Utvecklingsmöjligheter
Fladängen har idag flera karaktäristiska delar som ger parken sin identitet. 
I söder finns den stora öppna gräsytan, i mitten av området ligger dammen 
med omgivande perenn- och buskplanteringar. I norra delen, där området 
ansluter till Brohus och dammområdena i norr, finns den halvgamla skogs 
och ängsmarken. I framtiden kommer Fladängen att ligga centralt mellan det 
gamla Lomma och Lomma Hamn. Parken bör gestaltas utefter det centrala 
läget och de funktioner som den kommer att ha. Den öppna karaktär som 
området haft bör återskapas.  Ur de under senare tid tillkomna planteringarna 
bör halvstora träd sparas och resten röjas bort. Fladängen bör utvecklas till en 
stadspark för Lomma.

I norra delen av området skapar den befintliga vegetationen en mjuk övergång 
till Slättängsområdet. I denna del behålls den struktur som finns, som skoglik, 
aningen vild med vissa hortikulturella inslag. Övergången mellan denna del 
och de öppna mellersta och södra delarna bör ske gradvis med stora träd i äng 
och sedan klippt gräs. 

Exakt hur utformningen av Fladängen skall vara bör dock bestämmas i 
särskild gestaltning för parken där dess historiska utveckling, läge i Lomma 
och vid Höje å samt nuvarande karaktärer tas till vara. Baskaraktärer som bör 
förstärkas är Det rofyllda, Det artrika, Allmänningen och Rum för Lek. 

Fakta

Storlek: ca 4 ha
Ägare: Lomma kommun
Områdestyp: Gräsmatta med 
naturlika planteringar. Vattenspel 
och prydnadsplantering
Baskaraktärer idag: R, Å, A, Lek
Önskade baskaraktärer: 
Befintliga förstärks

Lomma

$
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L13. Strandfuret

Beskrivning
Strandfuret är från början en läplantering från början av 1900-talet. Vegetationen 
består huvudsakligen av björk och tysklönn, de senare är förmodligen 
fröplantor från de exemplar som står vid Eternitkontoret söder om Strandfuret. 
Längs stranden växer bergtall och vresros. I östra delen består vegetationen 
av en ekplantering från 60-talet. Eftersom denna inte är gallrad och marken 
är mycket vattensjuk är träden bitvis i mycket dåligt skick. Området har inte 
skötts i någon större utsträckning och det finns gott om död ved både som 
högstubbar och i högar på marken. Det finns även delar med stående vatten 
på andra ställen än vid ekplanteringen. Fältskiktet innehåller vårblommande 
örter såsom svalört, liljekonvalj och desmeknopp.

Området har stigar längs alla fyra sidorna. Dessutom genomkorsas 
tallplanteringen i väster av en mängd gångar och småstigar. Däremot är det 
näst intill omöjligt att ta sig tvärs igenom området. 

Strandfuret används av badande och av förskole- och skolklasser för utflykter. 
I området finns flera kojbyggen. Lägen med strand, vildvuxen skog och 
sanka delar gör att området är lämpligt att använda för naturpedagogisk 
undervisning. 

Värden
Strandfuret är ett mycket fint område som redan idag rymmer en mängd olika 
karaktärer. Det är vilt, artrikt, upplevs som en mindre skog och för barn är 
det ett utmärkt lekområde. Vid Gula caféet kan man spela boll, dansa på 
dansbanan och nere vid stranden kan man njuta av stillheten och rofylldheten. 
I området finns baskaraktärerna Det vilda, Det artrika, En rymd för tanke och 
vederkvickelse och Rum för Lek. 

Planer
Området är del i Lomma hamnprojektet och har redan fått gestaltning i det 
projektet. Gestaltningen innebär att områdets vilda karaktär skall bevaras men 
att nya gångar genom området skall anläggas. Viss kompletterande plantering 
kan bli aktuell. Området är även en del av Strandstråket och kommer att 
detaljplaneläggas. Delar av Strandfuret kommer att bebyggas.

Utvecklingsmöjligheter
Området behåller sin vilda karaktär som kontrast till det ordnade 
Lomma Hamn. Genom området kommer ett antal nya stigar att 
anläggas. Fältskiktet kommer att kompletteras. Baskaraktärer 
som bör förstärkas är Det vilda, Det artrika, En rymd för tanke 
och vederkvickelse och Rum för Lek.

Fakta

Storlek: ca 10 ha
Ägare: Privat
Områdestyp: Förvildad 
trädplantering, strand
Baskaraktärer idag: V, Å, E, Lek
Önskade baskaraktärer: 
Befintliga förstärks

Lomma
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L14. Lerviksparken

Beskrivning
Lerviksparken är Lommas yngsta grönområde, färdigställd sommaren 2006. 
Det är en del av ett nytt bostadsområde som växer upp på åkern väster om 
Malmövägen. Området består av ett nord-sydgående grönområde med armar ut 
mot öster vilket ger parken formen av ett E. Grönområdet delar upp bebyggelsen 
i tre delar. Centralt genom parken går vattenstråk, med sluttande slänter, som 
däms upp på några ställen och bildar större och mindre vattensamlingar. Längs 
vattnet finns vegetation i större buskage eller som enstaka träd. På flera ställen 
finns mötesplatser i form av små torgytor i det gröna. Området följs och korsas 
av gång- och cykelstråk och dessa går över broar där de korsar vattnet. På flera 
ställen finns lekplatser med olika teman.

Värden
Lerviksparken har både potentiella ekologiska och rekreativa värden. 
Dagvattenhanteringen är unik i Lomma kommun och det ger både livsmiljöer 
för särskilda arter såväl som en vacker parkmiljö. Dessutom ges möjlighet till 
naturpedagogisk undervisning för barnen på närliggande förskolor. I området 
finns baskaraktärerna Det artrika, Allmänningen, Lustgården och Rum för 
Lek.

Planer
Området är detaljplanelagt som park, lek och yta för omhändertagande av 
dagvatten.

Utvecklingsmöjligheter
Området har en genomtänkt gestaltning och denna bör vårdas så att denna tas 
till vara. Den skötselplan som tagits fram för garantitiden bör utvecklas så att 
den gäller även därefter. Med rätt skötsel kommer förmodligen baskaraktären 
Det rofyllda att utvecklas.

Fakta
Storlek: ca 9 ha
Ägare: Lomma kommun
Områdestyp: Gräsmattor med 
spridda planteringar, vattenstråk 
och samlingar
Baskaraktärer idag: Å, A, L, Lek
Önskad baskaraktär: R

Lomma
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L15. Pråmlyckan

Beskrivning
Pråmlyckan ligger längs Höjeåns östra strand mellan ån och Prästbergavägen. 
På andra sidan Prästbergavägen ligger Slättängsområdet. Området har en 
gång varit tegelbruksområde men har med tiden växt igen, vuxit upp och till 
slut blivit ett fint litet naturområde. Det finns flera mindre dammar i området. 
Längs åns strand har ett sommarstugeområde växt fram.

Värden
Pråmlyckans uppvuxna vegetation är en stor tillgång för Höjeåns djurliv. 
Träden bildar skuggiga partier i ån och är tillhåll för många fågelarter. I 
området finns baskaraktärerna Det rofyllda, Det vilda, Det artrika, Kulturen 
och Rum för Lek.

Planer
Större delen av området är detaljplanelagt som park och i genomförandeplanen 
för Lomma tätort nämns delar av området som utvecklingsområde för 
bostäder. Delar av området kan komma att ingå i naturreservatet Slättäng som 
planeras.

Utvecklingsmöjligheter
Områdets uppvuxna vegetation är en viktig tillgång som bör vårdas. Områdets 
rekreativa såväl som biologiska värden bör värnas. Småstugeområdet bör ej 
tillåtas expandera ytterligare och allmänhetens tillgång till ån och åstranden 
bör säkras vid eventuell detaljplaneläggning. Skötsel- och utrustningsplan bör 
tas fram för området. Befintliga baskaraktärer bör bevaras. 
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