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Alla vill ha en god naturmiljö och alla vill värna och utveckla denna, 
men för att inte insatserna skall riskera att bli missriktade, kortsiktiga 
och motstridiga, krävs kunskap och en sammanhållen bild av strategier 
och åtgärder.  I syfte att ge oss alla, oavsett om vi är politiker, tjänstemän 
eller medborgare, denna gemensamma grund i form av kunskap om vad vi 
har, och en bild av vad vi vill uppnå, startade vi arbetet med att ta fram ett 
Naturmiljöprogram. Arbetet har innehållit många dialoger med intresserade 
och berörda, enskilda såväl som organisationer. Jag är övertygad om att 
det Naturmiljöprogram Du nu håller i handen kommer att få stor betydelse 
för vårt gemensamma arbete i att värna och utveckla våra naturmiljöer.

Programmet är ett sektorsprogram och kompletterar Kulturmiljöprogrammet, 
som antogs för några år sedan. Begreppen natur- respektive kulturmiljö 
innebär inte definition av två ömsesidigt uteslutande företeelser. Tvärtom 
är det så att de båda tillsammans utgör den viktiga summan ”Vår miljö” 
och gränserna för vad som är det ena och det andra är ofta konstruerade 
och dessutom oftast utan betydelse. Ett tydligt exempel på detta är våra 
parker, som ju både är viktiga natur- och kulturmiljöer enligt vår definition.

Programmet fungerar också som måldokument för vissa delar i de 
nationella miljömålen, där arbetet med återstående delar i skrivande 
stund fortfarande pågår. När även detta är klart har vi tre strategiskt 
oerhört viktiga dokument för att forma vår framtid på ett klokt sätt.

Lomma kommun är till ytan liten. Det innebär inte någon fattigdom på 
viktiga naturmiljöer eller varierande upplevelser, tvärtom. Däremot innebär 
det att områdena ofta är små och känsliga för påverkan, oavsett om det 
avser en fin lokal för en rar fågel eller vårt landskap. Små främmande 
element kan ofta förändra bilden radikalt och vi har ju inte så många 
utblickar över slättlandskapet att vi kan vara slarviga med dem vi har.

Naturmiljöprogrammet kommer, liksom Kulturmiljöprogrammet, 
att vara ett viktigt underlag för och element i all vår översiktliga 
planering och detaljplanering. I programmet ryms också alla 
åtgärder i det lilla, t.ex. att plantera träd för lummighet och vila.   

Jag hoppas att Naturmiljöprogrammet skall bidra till att vi alla 
kan bättre uppskatta och värna den naturmiljö vi har, men också 
stimulera till att vi utvecklar och skapar nya naturmiljöer så att 
våra barn kan få njuta av allt det vi njuter av idag, och mer därtill.

Trevlig läsning!

Thomas Håkansson

Kommunstyrelsens ordförande

Förord
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Naturområden i Lomma kommun
– en kort guide till utflyktsmål. 

Kommunens absolut viktigaste natur- och rekreationsvärden finns längs 
kustlinjen. Man kan i stort sett vandra hela sträckan från söder till norr 
utan att mista kontakten med vattnet. Nedan presenteras kort flera härliga 
naturområden inom kommunen söderifrån längs kustlinjen men också de man 
finner en bit längre in i slättlandskapet. 

Alnarpsparken
Alnarpsparken är en storslagen park kring Alnarps slott. Parken har rester från 
en av Skånes äldsta lövträdsskogar. Parken är ett populärt utflyktsmål och lockar 
med bland annat prunkande blomprakt och intressanta skogsplanteringar.

Höjeå dalgång
Höje å flyter genom kommunen mot sitt utlopp i Lommabukten. I de övre 
delarna flyter ån genom det flacka jordbrukslandskapet och skapar en grön 
vegetationskorridor för djur och växter. Höjeå dalgång har stora biologiska 
värden. Den nyanlagda Kannikedammen, öster om E6:an, är en mycket 
attraktiv lokal för våtmarksfåglar, som tofsvipa, rödbena och skärfläcka. 
Längs Höje å finns dessutom flera fina betesmarker.

Slättängsområdet
Mellan Lomma och Lilla Lomma ligger Slätttängsområdet. Området består 
av 9 dammar som tillsammans med marken runt dem är ett resultat av 
tegeltillverkning i området. Vegetationen är mycket artrik, man kan bl.a. 
finna orkidén tvåblad, gullviva och rosenmalva. I dammarna finns en mängd 
fågelarter och runt dammarna jagar på kvällen flera olika fladdermusarter. 

Kyrkfuret och Habo Ljungs fure
Habo Ljungs fure och Kyrkfuret är tillsammans ett av de få skogsområdena 
i Lomma kommun och fungerar som en grön länk mellan havet och Lomma 
tätort. Området är ett attraktivt rekreationsområde för kommunens invånare.

Haboljungs Alkärr 
Haboljungs Alkärr ligger mellan kusten och Södra Västkustvägen strax söder 
om Habo Ljungs bebyggelse. Området är mycket artrikt och innehåller flera 
rödlistade växt- och insektsarter.

Domedejla mosse
Domedejla mosse är ett litet skogs- och våtmarksområde mellan Bjärred 
och Borgeby. Man finner många olika naturtyper i området, t.ex. näringsrik 
kärrmiljö, öppen ängsmark, mörk barrskog och en artrik lövskog. 
Tillgängligheten i området har nyligen förbättrats genom att nya stigar anlagts. 
Området är ett kommunalt naturreservat sedan 2000.

Löddeåns mynning
Där Lödde å rinner ut i Öresund ligger naturreservatet Löddeåns mynning. 
Naturreservatet består av fuktiga betesängar och stora vassområden. 
Åmynningen är ett värdefullt område med en mycket rik flora och fauna. 

Borgeby slottspark
I anslutning till Borgeby slott i gamla Borgeby finns slottsparken med flera 
gamla träd och en värdefull lavflora. Norr om parken sluttar ängar ner mot 
Lödde å.

Inom kommunens tätorter finns dessutom en mängd grönområden som 
är viktiga för vardagens behov av avkoppling och motion. Längre fram i 
programmet finns kartor och beskrivningar över fler intressanta natur- och 
grönområden.  
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Inledning

Bakgrund

Kommunerna har ett stort ansvar för sina naturmarker och den gröna 
miljön. Detta gäller både inom den fysiska planeringen och för vårdande 
och utvecklande åtgärder. De flesta människor uppskattar att på sin fritid 
kunna gå ut i vacker och närbelägen natur, kunna andas frisk luft, bada i rent 
vatten och trivas i god bebyggd miljö med fina parker och grönområden. Den 
översiktliga planeringen av mark och vatten redovisar kommunen i bland annat 
översiktsplanen och i områdesrelaterade fördjupade översiktsplaner samt 
olika tematiska fördjupade översiktsplaner såsom kulturmiljöprogrammet.

För att underlätta för kommunen att planera och utveckla kommunens 
naturresurser och grönområden upprättas detta naturmiljöprogram. 
Programmet innehåller beskrivning och värdering av särskilt värdefulla 
natur- och grönområden med mål och åtgärdsförslag för att främja natur- och 
kulturvård samt att utveckla möjlighet till ett rikt friluftsliv. 

Den första omfattande naturinventeringen i Lomma kommun tog 
kulturnämnden fram 1988. Därefter upprättades en miljöplan 1990 i samband 
med den första översiktsplanen för kommunen. I miljöplanen ingick flera 
kapitel med naturvårdsinnehåll, vilka bildade underlag till en ny naturvårdsplan 
1997. Tekniska nämnden upprättade en grönplan 1990, som har fungerat som 
ett informations- och handlingsprogram för att forma framtidens gröna profil 
i Lomma kommun. Utgångspunkt för framtagandet av naturmiljöprogrammet 
har varit kommunens naturvårdsplan från 1997 samt grönplanen från 1990. 
Synen på de gröna miljöerna har dock förändrats över åren. Bland annat 
har de gröna frågorna på senare år lyfts fram allt tydligare i lagstiftningen. 
Miljöbalken från 1999 ger skydd åt mark- och vattenområden med särskilt 
höga värden. Vidare har riksdagen inrättat 16 nationella miljökvalitetsmål, där 
flera mål har stor relevans för naturmiljön och den biologiska mångfalden. Den 
”gröna planeringen” omfattar idag inte bara rekreation och friluftsliv utan även 
biologisk mångfald, klimatfrågor, pedagogik, hälsoaspekter, kulturhistoria 
etc. I Lomma kommun är gränsen mellan tätorternas grönområden och 
omgivande naturområden på många håll oskarp och det har blivit allt tydligare 
att tätortsnära natur hyser stora värden vad gäller den biologiska mångfalden. 

Syfte

Naturmiljöprogrammet ses som en sektorsplan och utgör underlag för 
den fysiska planeringen i Lomma kommun. Det skall i likhet med andra 
sektorsplaner utgöra underlag till bland annat översikts- och detaljplaner, där 
avvägningar görs mot andra intressen. 

Naturmiljöprogrammet skall vara vägledande i förändrings- och 
förnyelsearbete. Det skall fungera som underlag vid utarbetande av riktlinjer för 
hur naturområden och grönområden i tätorterna skall skötas. Ett annat viktigt 
syfte med programmet är att presentera värdefulla natur- och grönområden i 
kommunen.

Naturmiljöprogrammet skall i konkreta mål beskriva ställningstaganden 
utifrån Lomma kommuns övergripande mål och riktlinjer 2007-2010, samt 
föreslå genomförbara, kostnadsuppskattade åtgärder för att uppnå målen. 

Oxel, Sorbus intermedia, vid Södra 
Västkustvägen.
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Naturmiljöprogrammet skall kommunanpassa relevanta nationella och 
regionala miljökvalitetsmål och utgör därför en del av kommunens 
miljömålsarbete. De miljökvalitetsmål som i första hand berörs är: God 
bebyggd miljö, Ett rikt odlingslandskap, Hav i balans samt levande kust och 
skärgård, Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker och Levande 
skogar, samt Ett rikt växt- och djurliv. Målet Ingen övergödning har även det 
tydliga kopplingar till flera av de åtgärdsförslag som ges i programmet.

Naturmiljöprogrammet ersätter naturvårdsplanen från 1997 och grönplanen 
från 1990. Relevanta delar i ”Handlingsplan för Agenda 21 i Lomma kommun” 
och Miljöplan 1990 har lyfts in i programmet. Arbetet med att uppnå målen i 
naturmiljöprogrammet samordnas med kommunens kulturmiljöprogram. 

Så har programmet tagits fram

I september 2003 uppdrog kommunstyrelsen åt kommunledningskontoret 
att upprätta ett förslag till nytt naturmiljöprogram för Lomma kommun. I 
uppdraget från kommunstyrelsen ingick även kommunens grönområden i 
tätorterna. 

En politisk styrgrupp har lett arbetet med att ta fram ett förslag till 
naturmiljöprogram för Lomma kommun enligt kommunstyrelsens direktiv. I 
styrgruppen har ingått Lars Arheden (m, ordf.), Barbro Söderberg (s), Lena 
Archenholtz (m), Lars Hemmel (fp), Attila Beck (m), Bert Selmer (s) och 
Ingemar Bjerle (kd).

Planerings- och utredningsenhetens miljöstrateg, Cecilia Backe, har varit 
projektledare för naturmiljöprogrammet. Landskapsarkitekt Åse Andréasson 
har ansvarat för inventering, analys och förslag till åtgärder vad gäller 
kommunens grönstruktur i tätorterna samt ansvarat för programmets layout.

En arbetsgrupp har haft som uppgift att bl.a. ta fram underlagsmaterial, 
identifiera skyddsvärda områden och områden för utveckling samt att föreslå 
lämpliga mål och åtgärder. Arbetsgruppen har utgjorts av Lennart Persson 
(tekniska förvaltningen), Emma Olvenmyr och Mikael Ström (miljö- och 
byggförvaltningen), Erik Cederbom, Margareta Sandelin och Stefan Andersson 
(förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid) samt Cecilia Backe, Åse 
Andréasson och Ulrika Ström (planerings- och utredningsenheten). 

Lommas långgrunda vattenområden är värdefulla både för människor och växt- och 
djurliv.

Björk, Betula pendula.
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I NIP-projektet Nära till naturen uppfördes en håvningsbrygga och ett vindskydd vid 
ett utjämningsmagasin i östra Lomma. Skolor och förskolor i enhet Ängstorp använder 
magasinet och vegetationen runt omkring i undervisning om naturen.

Övriga som har deltagit i arbetet med naturmiljöprogrammet är Sindre 
Magnusson och Camilla Hållén (Sindre Vision), Helena Björn (projektanställd), 
Linnea Widing (praktikant). Kärlväxtinventeringar har utförts av växtekolog 
Lars-Erik Williams.

Under arbetets gång har följande personer lämnat konstruktiva synpunkter på 
text och innehåll i programmet: Martin Granbom (författare till Naturvårdsplan 
för Lomma kommun 1997), Lars-Göran Lillvik (ordf. Naturskyddsföreningen 
i Lomma-Bjärred) och Kenneth Bengtsson (Skånes Ornitologiska Förening).

Under programarbetet har dialog med kommuninvånarna genomförts vid två 
tillfällen. Den 9 maj 2005 hölls en medborgardialog om naturmiljöprogrammet 
på Pilängsskolan i Lomma, där ca 140 personer deltog. Under 2005 
genomfördes en fototävling om kommunens vackraste naturområden där mer 
än 350 bidrag skickades in. Vinnande bilder publicerades i en väggkalender 
för 2006 med beskrivning av kommunens viktigaste naturområden samt 
information om arbetet med naturmiljöprogrammet och information om 
allemansrätten. Väggkalendern skickades ut till alla kommunens hushåll vid 
jul 2005. Under arbetets gång har även informationsmöten med kommunens 
natur- och friluftsorganisationer anordnats.

Pågående naturvårds- och rekreationsprojekt

Under tiden som naturmiljöprogrammet har tagits fram har det varit viktigt att 
synliggöra naturområden och väcka intresse för naturvårdsfrågor. Kommunen 
har sökt och fått statliga bidrag till nedanstående naturvårdsprojekt genom den 
lokala naturvårdssatsningen (NIP/LONA). 

•	 Nära till naturen – ett naturvårdsprojekt i förskolorna i enhet Ängstorp 
i Lomma, 2005-2008.

•	 Naturvårdsprojekt för tegelbruksdammarna vid Slättäng i Lomma – 
bildande av naturreservat, 2005-2009

•	 Höjeåstråket- natur och friluftsliv i Höje å dalgång – samarbetsprojekt 
med Lund och Staffanstorp, 2007-2010

•	 Naturpunkt strandäng – informationsprojekt i samarbete med Malmö, 
Burlöv, Sysav AB och Skånes ornitologiska förening, 2007-2009
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•	 Grön entré till Lomma, området vid Östra dammen - utredning om 
området, 2007-2008

•	 Alkärret - naturvårdsåtgärder vid Haboljungs alkärr, 2007-2010
•	 Domedejla mosse naturbas - ett naturvårdsprojekt i skolorna och 

förskolorna i Bjärred, 2007-2010
•	 Naturvärdeskartering och kustvattenplanering av Lommabukten, 

2007-2010
Mer information om kommunens naturvårdsprojekt och naturvård i allmänhet 
finns samlad på kommunens hemsida, www.lomma.se/natur. 

Läsanvisning

Naturmiljöprogrammet är uppbyggt så att alla, oberoende av kunskapsnivå 
eller intresse, skall kunna läsa och använda det. Här kan man t.ex. läsa om djur 
och växter som finns i kommunen eller vilka mål och åtgärder som skall leda 
till ökad biologisk mångfald. 
Programmet består av två delar: 

I MÅL- OCH GENOMFÖRANDEDELEN återfinns mål och åtgärder för 
naturvården i Lomma kommun. Det är dessa mål kommunen vill nå under 
naturmiljöprogrammets giltighetstid, till 2016. Mål- och genomförandedelen 
innehåller också en bakgrund och motivation till naturmiljöprogrammet. Det 
finns ett kapitel om utgångspunkter för naturvårdsarbetet, som bland annat 
beskriver vad som menas med biologisk mångfald, varför det är viktigt att värna 
om djurs och växters livsmiljöer, hur man kan balansera naturvärdesförluster 
samt vilka lagar och bestämmelser som styr naturvårdsarbetet såväl nationellt 
som internationellt. En viktig del är också beskrivningen över de planer och 
program som finns i kommunen med anknytning till naturvårdsarbetet. I 
strategi och analyskapitlet redovisas de strategier som kommunen vill jobba 
utifrån för att nå de uppställda målen och här görs också en bristanalys eller 
utvärdering av det naturvårdsarbete som utförs i kommunen och vad som 
saknas för att kunna uppnå målen. Sist i mål- och genomförandedelen redogörs 
för hur programmet ska implementeras och följas upp. Som avslutning i mål- 
och genomförandedelen finns en visionsbild av hur Lomma kommun kan se ut 
2025, om arbetet med naturvård får fortsätta och blir framgångsrikt!

I KUNSKAPSDELEN finns det faktaunderlag som ligger till grund för 
mål- och genomförandedelen. Kunskapsdelen innehåller en beskrivning av 
landskapet i Lomma kommun, dess historia, hur det ser ut idag och exempel 
på vilka djur och växter som finns. Det ingår även en beskrivning av särskilt 
värdefulla natur- och grönområden i kommunen samt förutsättningar för 
rekreation och friluftsliv.

I slutet av programmet finns BILAGOR såsom kartor, källförteckning och 
artlistor. Det finns också en sammanställning av alla åtgärdsförslag, med 
kostnadsberäkning och ansvarsfördelning.
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För vissa är natur och naturvård något lika självklart som att äta och sova. 
För andra är det fullkomligt obegripligt att värna stickande mygg, skränande 
fåglar och stinkande tångbankar. Men det finns också många välgrundade och 
starka skäl för alla människor att vara aktsamma om naturen för sin egen skull. 

Både svensk och internationell forskning visar att tillgång till och 
vistelse i naturen ger positiva effekter på människors hälsa. Vid Sveriges 
Lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp har man även visat att vistelse i gröna 
miljöer fungerar som rehabilitering vid t.ex. utbrändhet. Naturupplevelser 
kan också bidra till förbättrad koncentrationsförmåga och sänkt blodtryck och 
naturen erbjuder många platser för motion i form av strövområden, badvatten, 
cykelstråk och, varför inte, klättervänliga träd? Allt detta betyder att bevarande 
och återskapande av lättillgänglig natur innebär en investering i folkhälsan.

Badare på revlarna i södra Lomma.

Vad skall människan ha naturen till?

I landskapet står viktiga delar av vår historia skriven. Naturen är starkt präglad 
av mänsklig verksamhet i form av t.ex. jordbruk och industritillverkning. 
Detta innebär att det finns stora kulturhistoriska värden i landskapet, som kan 
ge en uppfattning om hur människor har levt och försörjt sig i gångna tider. 

Förutom kulturhistoriska värden kan landskapet också erbjuda estetiska 
värden. Vi är många som kan skriva under på att naturen kan ge upphov till 
fantastiska skönhetsupplevelser under alla årstider. Vårens mattor av sippor 
och gullvivor, sommarens grönskande lövlundar och solvarma stigar, höstens 
sprakande färger och vinterns gnistrande snö berikar livet och gör boendet och 
vistelsemiljön mer attraktiv. Det är lättare att trivas och må bra i en omgivning 
som är varierad och vacker, än i en utarmad och enformig miljö. Det skånska 
landskapets öppna utblickar är för många helt nödvändiga.

Utöver hälsoaspekter, kulturhistoria och estetiska värden är en av de 
allra viktigaste anledningarna till att bedriva naturvård de så kallade 
ekosystemtjänster som naturen tillhandahåller – helt gratis! Utan att vi tänker 
närmare på det, så utför ekosystemen omkring oss livsviktiga uppgifter som 
vi inte kan ersätta med mänskligt arbete eller teknik. Exempel på sådana är 
växternas fotosyntes och upptag av växthusgaser, insekternas pollinering av 
odlade grödor, våtmarkernas rening av övergödande ämnen, såsom kväve 
och fosfor, och olika djurarters kontroll av skadeinsekter. Dessutom erbjuder 
ekosystemen rent vatten och olika sorters råvaror som vilt, fisk, svamp och bär. 
Dessa tjänster är i de flesta fall omöjliga att ersätta – om de upphör att fungera, 
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förlorar vi grunden för vår existens. Andra går att ersätta med mänsklig teknik, 
men detta innebär ofta stora samhällsekonomiska kostnader.

En förutsättning för att dessa ekosystemtjänster skall fungera är att den 
biologiska mångfalden bevaras. Det är just det myller av liv som återfinns 
i naturen som gör jobbet och erbjuder oss alla dessa tjänster. Vissa djur- och 
växtarter använder vi direkt som föda eller råvaror, andra utnyttjar vi indirekt 
genom att de t.ex. bryter ner vårt avfall och våra kemiska utsläpp eller utgör 
föda åt våra tamdjur. Naturens mångfald utgör också en enorm genetisk 
resurs, som kan komma till användning vid t.ex. utvecklandet av nya grödor. 
Många arter, som idag inte fyller någon känd funktion för oss människor, kan 
visa sig ha kvaliteter för t.ex. framställning av nya läkemedel. Det pågår även 
mycket forskning kring naturens egna material och kemiska ämnen som kan 
utnyttjas i våra samhällen. Ett färskt exempel är den självrenande mekanism 
som lotusblomman använder sig av för att stöta bort smuts och partiklar. 
Genom att studera denna mekanism har man kunnat framställa en miljövänlig 
båtbottenfärg som stöter bort havstulpaner och annan påväxt.

Slutligen finns viktiga etiska skäl till att bevara vår natur. En grundtanke inom 
debatten om hållbar utveckling är att vi som lever på jorden idag bör bete 
oss så att vi inte försämrar möjligheterna till ett fullgott liv för kommande 
generationer. Om våra barn och barnbarn skall ha samma möjligheter som 
vi, kan vi inte lämna över en utarmad natur med färre arter och ekosystem 
som inte fungerar. Man kan också fråga sig om människan har rätt att förstöra 
livsmöjligheterna för andra arter, eller om vi skall försöka leva i samspel med 
dem. Utgångspunkten i de nationella miljömålen bygger bland annat på dessa 
principer. 

Barn på upptäcktsfärd.

Promenad i höstsolen.
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Det finns alltså starka skäl till att arbeta med naturvård. Detta gäller kanske 
särskilt i Lomma kommun, som i ett nationellt såväl som i ett skånskt 
perspektiv har en mycket liten tillgång till grönområden eller naturmark där 
allemansrätten gäller, bara 250 kvadratmeter per person. Den naturmiljö som 
finns har ett stort bevarandevärde. Om man dessutom kan höja naturområdenas 
kvalitet genom att t.ex. stärka den biologiska mångfalden, kan naturvården 
leda till en ytterligare höjning av kommunens attraktionskraft. 

Även i villaträdgårdens gräsmatta kan många arter rymmas.
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Utgångspunkter för naturvårdsarbetet 

Biologisk mångfald är en grundläggande förutsättning för ett ekologiskt 
hållbart samhälle. En viktig princip för att upprätthålla eller öka den biologiska 
mångfalden i landskapet är att ge utrymme för andra arters behov. De arter som 
kan finnas i ett område beror på dess storlek och form, hur varierat området 
är och områdets utveckling. Storleken på området är en betydelsefull faktor 
för exempelvis revirhävdande däggdjur och fågelarter. Variationen i området 
har betydelse för arter som behöver flera olika habitat under sin levnad. 
Miljöförändringar i stor skala hotar livsmiljön för många arter. Exempel är 
övergödning och försurning. På sikt kommer den globala uppvärmningen 
att förändra förutsättningarna för många arter och deras livsmiljöer. På det 
lokala planet är exploatering av naturområden ett stort hot mot många arters 
överlevnad på grund av att områden fragmenteras. Därför är det viktigt vid 
planering av mark och vattenresurser att ta hänsyn till de ekologiska krav som 
behöver upprätthållas för att säkerställa den biologiska mångfalden och hitta 
de bästa lösningarna för att långsiktigt öka överlevnadschanserna för olika 
arter i ett föränderligt landskap. Det behövs även kunskap vid utnyttjandet av 
en resurs för hur ekosystemen kommer att reagera på en eventuell förändring.

Det finns flera ekologiska principer som ligger till grund för en lyckad 
naturvårdsförvaltning. Nedan presenteras några viktiga utgångspunkter och 
ekologiska grunder för ett lyckat naturvårdsarbete, liksom de styrmedel och 
lagar som gäller för miljö- och naturvårdsarbetet, internationellt, nationellt 
och lokalt.

Biologisk mångfald

Biologisk mångfald handlar om variationsrikedomen i livsmiljöer och hos 
levande organismer samt samspelet mellan allt liv. Ofta talar man om biologisk 
mångfald på tre nivåer:

•	 Mångfalden på ekosystemnivå
•	 Mångfalden av arter
•	 Genetisk variation inom arterna

Ekosystemtjänsterna som naturen skänker oss och som vi är helt beroende 
av, t.ex. fotosyntes, cirkulation av näringsämnen, pollinering och fröspridning 
kan också räknas in i begreppet biologisk mångfald.

Bastardsvärmare, Zygaena filipendulae, trivs på blomrika ängs- och hagmarker.
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Överväxt död ved vid Östra 
dammen.

Trädgårdsväxten Buddleja är en 
populär fjärilsbuske, på bilden syns 
en Tistelfjäril, Cynthia cardui.

Den biologiska mångfald vi har i dag är resultatet av drygt fyra miljarder år av 
evolution. Allt sedan människans jägar- och samlartid och de första kulturerna 
har denna mångfald stått under påverkan av vår egen art. Vi har tämjt djurarter, 
förädlat vilda grödor och omformat landskap. Vi har förändrat livsmiljön för 
många arter, och i en del fall förstört den, men vi har också skapat nya miljöer 
som passar vissa arter.

Begreppet biologisk mångfald började användas mer allmänt för femton år 
sedan i samband med Riokonferensen 1992, då konventionen om biologisk 
mångfald upprättades. Konventionen talar dels om bevarande, dels om hållbart 
nyttjande av den biologiska mångfalden. Det finns många skäl till att vilja 
bevara mångfalden: ekologiska, ekonomiska, estetiska, etiska och kulturella. 
De största och allvarligaste hoten mot biologisk mångfald anses, globalt sett, 
vara habitatförändringar, klimatförändringen, invasion av främmande arter, 
överexploatering och föroreningar. 

Idag finns det flera hotade arter i världen. Sverige upprättar liksom många 
andra länder rödlistor över hotade och sällsynta växt- och djurarter. I de 
svenska rödlistorna grupperas arterna i ett system med sex kategorier för olika 
grad av sällsynthet och risk för utdöende. I kapitlet om Fauna och flora kan 
man läsa mer om kommunens rödlistade arter. De arter från rödlistan som 
är rapporterade i Lomma kommun finns i bilagan ”Rödlistade arter”, sist i 
programmet. Där finns även en lista på funna fridlysta växter.

Tips

Det finns mycket man som enskild kommuninvånare kan göra, med 
små och enkla medel, för att öka den biologiska mångfalden. Nedan 
ges några exempel:

•	 Anlägg en äng i trädgården
•	 Skapa stenpartier
•	 Kompostera
•	 Plantera träd och buskar som fåglarna gillar
•	 Sätt upp foderautomater till fåglar
•	 Bygg bon till de vilda djuren
•	 Skapa fjärilsrestauranger genom att plantera nektarrika växter
•	 Spara död ved, där trivs många hotade insektsarter

Många fler tips kan man t.ex. få från Närnaturboken – Idéer för att 
utveckla biologisk mångfald, av Ulf Lundvall och Isak Isaksson.

Livsmiljöers betydelse

Ö-teorin
Den ekologiska s.k. ö-teorin beskriver sambandet mellan antalet arter 
och storleken på biotopen. Ett större naturområde kan hysa fler arter än ett 
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Vegetationsöar i odlingslandskapet 
söder om Bjärred.

mindre, områden som ligger nära varandra kan utbyta arter, och för områden 
som inte ligger nära varandra kan utbytet av arter öka om det finns en s.k. 
spridningskorridor (se nedan) som förbinder dem. 

Utrymme
Utrymme och miljö har stor betydelse för en arts existens. Olika arter kräver 
olika stort utrymme, vissa har inte så stort behov på storlek medan andra kräver 
flera kvadratkilometer stora områden för att kunna överleva. Vilket utrymme 
en art kräver beror på flera faktorer, t.ex. födoval, parningsstrategi och hot.

För en livskraftig population ska kunna överleva måste andra individer av 
samma art finnas tillräckligt nära för att genutbyte skall kunna ske. I annat fall 
utarmas populationen till slut på grund av inavel. En art med dålig variation i 
genmaterialet klarar sig sämre vid eventuella förändringar i miljön. 

Ju mer specialiserad en art är desto mer känslig är den för förändringar i sin 
livsmiljö. De flesta av dagens utrotningshotade arter kännetecknas just av att 
de är starkt specialiserade till vissa livsmiljöer eller viss föda.

Fragmentering
Att ändra markanvändning betyder inte bara att arealen för vissa biotoper 
minskar utan också att områden som tidigare varit sammanhängande splittras. 
Detta innebär att arter som är beroende av habitatet i fråga isoleras och det 
genetiska utbytet, som är avgörande för arternas långsiktiga överlevnad, 
minskar.  

Småbiotoper
Åkerholmar, märgelgravar, stenrösen och pilevallar är exempel på småbiotoper 
som ofta är viktiga för arters överlevnad, åtminstone för arter som inte 
kräver stora sammanhängande områden. Sådana miljöer utgör reträttplatser 
för övervintrande insekter och fungerar som provianterings-, skydds-, 
och boplatser för däggdjur, fåglar, groddjur och kräldjur. Det är viktigt att 
småbiotoperna finns nära varandra så att de kan fungera som länkar i en kedja 
som gör det möjligt för arter att sprida sig mellan områden. 

Spridningskorridor
Spridningskorridorer är en förbindelse mellan olika biotoper och kan 
exempelvis vara en bäck, en pilevall, en stengärdsgård, alléer, läplanteringar 
eller en odlingsfri zon som kan underlätta arternas fortlevnad. Olika arter 
kräver olika typer av spridningskorridorer. En odlingsfri zon erbjuder dessutom 
möjligheter för allmänheten att ta sig fram i odlingslandskapet.

Ekotoner
Gränszoner, eller ekotoner som det kallas, är viktiga element i landskapet. Ett 
bra exempel på en småskalig ekoton är ett skogsbryn som utgör gränsen mellan 
en skog och exempelvis en betesmark. I denna gränszon förekommer det djur 
och växter som både hör hemma i skogen och på betesmarken, gränszonen 
blir därmed betydligt mer artrik än de omgivande markerna. En annan viktig 
gränszon är den mellan land och vatten. Stränderna har dels oftast en hög 
produktion, dels speciella naturtyper som är anpassade till de förhållanden 
som råder på den aktuella platsen.
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Balansering av natur- och grönvärden 

I Övergripande mål och riktlinjer 2007-2010 anges att kommunens planering 
och verksamhet grundas på kretslopps- och naturresursbalanseringstänkande. 
I Lomma kommun, som är en attraktiv boendekommun och där 
exploateringstrycket är högt, sker utbyggnader till stor del på f.d. industrimark 
men även grönytor i tätorterna samt jordbruks- och naturmark tas i anspråk. 
Det betyder att viktiga ekologiska funktioner och naturvärden riskerar att 
försvinna. 

Balanseringens fyra steg
1. Undvika
2. Minimera
3. Utjämna
4. Ersätta

Det är viktigt att grönska som går förlorad vid exploatering ersätts i närheten eller på 
en annan plats.

Markens filtrerande egenskaper kan balanseras genom fördröjningsmagasin.

Balanseringsprincipen är en metod som kan användas i exploateringsprocessen 
för att uppnå god hushållning med naturresurserna. Metoden har använts 
i Tyskland i mer än 25 år och är där lagstadgad. I Sverige har flera 
kommuner inspirerats men det finns ännu inte någon lag här på att förlorade 
värden skall kompenseras eller ersättas. Lomma kommun har tillämpat 
balanseringsprincipen framförallt vid framtagandet av detaljplaner i Lomma 
Hamnprojektet.

Balanseringsprincipen utgår från att alla fysiska förändringar påverkar miljön 
och att negativ påverkan ska kompenseras. Balanseringsprincipen bygger 
på fyra steg, där man i första hand undviker negativ påverkan och i andra 
hand minimerar den. Kan inte negativ påverkan undvikas ska den utjämnas 
genom att värden och funktioner som försvinner återskapas i sitt funktionella 
sammanhang. I sista hand ersätts de förlorade värdena och funktionerna på 
annat sätt. 



21

Mål och 
genomförande

I Lomma kommun är det viktigt att undvika att kompensationsåtgärder 
resulterar i en mängd små områden. Om kompensation kan samordnas från 
flera projekt och större områden kan skapas är det en fördel. Det är inte 
heller nödvändigt att kompensera med samma naturtyp som exploaterats. 
Då balansering sker utanför planen kan en annan struktur eller andra arter 
vara lämpligare. Skog kan kompenseras med betesmark och vice versa. Vid 
balansering finns även ett ypperligt tillfälle att höja kvalitén jämfört med 
utgångsläget. Artfattig gräsmatta kan kompenseras med artrik naturbetesmark 
eller ädellövskog. Framförallt är det viktigt att i varje enskilt fall noga överväga 
om exploatering av naturmark är lämplig över huvud taget. 

Naturområdet Slättäng kommer att omvandlas till naturreservat genom ett NIP-
projekt.

Styrmedel och ansvarsfördelning 

Det finns idag en omfattande lagstiftning som rör naturvården, på såväl 
nationell som internationell nivå. Sverige deltar i många olika former av 
internationellt samarbete, främst inom ramen för FN och EU. På nationell bas 
ger miljöbalken skydd för naturmiljön på olika sätt och i plan- och bygglagen 
finns övergripande krav på hänsynstagande till allmänna intressen. Som 
riktmärke för Sveriges miljö- och naturvårdsarbete finns dessutom 16 nationella 
miljökvalitetsmål. Staten har också via olika lokala investeringsprogram (LIP, 
KLIMP, NIP/LONA) stimulerat kommunerna till omfattande arbete på miljö- 
och naturområdet. Länsstyrelserna har ett samordnande och rådgivande ansvar 
för naturvårdsfrågor. De upprättar åtgärdsprogram och tar fram riktlinjer för 
naturvårdsarbetet i regionen. Länsstyrelsen har också en myndighetsroll när 
det gäller tillståndsgivning och dispenser samt för att pröva överklaganden av 
kommunala beslut. 

Markägare och brukare är viktiga deltagare i arbetet med att upprätthålla ett 
rikt och varierat landskap och en bra dialog är därför en förutsättning för att nå 
framgång i naturvårdsarbetet. En ömsesidig information mellan kommunen och 
markägare/brukare när det gäller områden som tas upp i naturmiljöprogrammet 
skapar en bra kontaktyta för diskussioner om skötsel och åtgärder och 
eventuella överenskommelser eller avtal. Naturmiljöprogrammets ambitioner 
bygger på frivillighet och samarbete med markägare och brukare. 

Under de nedanstående rubrikerna presenteras ett urval av de styrmedel som 
har tydlig relevans för naturvårdsarbetet i Lomma kommun. 

LIP – lokalt investeringsprogram

KLIMP – klimatinvesterings-
program

NIP – naturinvesteringsprogram 
(kallas också LONA - lokala 
naturvårdsatsningen)
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Hamlad pil söder om Bjärred.

Lödde å vid Borgeby ängar.

Internationella konventioner

Sedan FN:s första stora internationella miljökonferens ägde rum i Stockholm 
1972 har ett omfattande internationellt miljösamarbete byggts upp på olika 
nivåer och i olika former. Sverige har hittills anslutit sig till en lång rad 
internationella konventioner om miljö- och naturvård, biologisk mångfald och 
nyttjande av levande resurser. Konventionerna har antagits på nationell nivå. 
Det innebär att staten har ålagt sig en skyldighet att uppnå målen i antagna 
dokument. Nedan ges exempel på några aktuella konventioner.

Ramsarkonventionen – 1971 skyddar våtmarker, främst i egenskap av 
livsmiljöer för våtmarksfåglar. 

Bonnkonventionen – 1979 syftar till att skydda vilda djur under flyttningar 
mellan olika områden. 

Bernkonventionen – 1979 ger skydd åt europeiska vilda djur och växter samt 
deras naturliga miljö.

Östersjökonventionen – 1992 innehåller en särskild formulering om skyddet 
av naturen och den biologiska mångfalden i Östersjön inklusive Öresund. 

Konventionen om biologisk mångfald – 1992 är ett gemensamt försök av 
världssamfundet att komma till rätta med förlusten av ekosystem, arter och 
gener. 

EU-lagstiftning och direktiv

Grunden för EU:s miljölagstiftning finns i artiklarna 174-176 i EG-fördraget. 
Utifrån dessa artiklar antar gemenskapen förordningar och direktiv som 
konkretiserar och preciserar miljökraven. I artikel 174 anges att EU:s 
miljöpolitik skall bevara, skydda och förbättra miljön, skydda människors 
hälsa, säkerställa ett varsamt och förnuftigt utnyttjande av naturresurser och 
främja miljöskyddsåtgärder på en internationell nivå.

För att bevara den biologiska mångfalden inom EU har man antagit två 
särskilda direktiv, populärt kallade fågelskyddsdirektivet (79/409/EEG) 
och habitatdirektivet (92/43/EEG). Som medlemsland är Sverige skyldigt 
att garantera god bevarandestatus för de arter och naturtyper som anges 
i konventionerna. Åtgärder skall vidtas så att naturtyperna och arterna 
bevaras i en långsiktigt hållbar omfattning. Enligt direktiven skall alla EU:s 
medlemsstater bidra till att skapa ett nätverk av skyddsvärda naturområden, 
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Objekt med generellt 
biotopskydd 
- Alléer
- Källor med omgivande våtmark 
i jordbruksmark
- Odlingsrösen i odlingsmark
- Pilevallar
- Småvatten och våtmarker i 
jordbruksmark
- Stenmurar i jordbruksmark
- Åkerholmar

I miljöbalkens 7 kap. § 13-

kallat Natura 2000. Det är Länsstyrelserna som på regional nivå har ansvaret 
för Natura 2000-områdena. I Lomma kommun finns två Natura 2000-områden 
– Löddeåns mynning (enligt fågeldirektivet) och Lommabuktens södra del 
(enligt fågeldirektivet och habitatdirektivet). För varje Natura 2000-område 
skall en bevarandeplan uppföras, där man anger syftet med bevarandet 
samt vilka åtgärder som planeras. Enligt förordningen (1998:1252) om 
områdesskydd skall Natura 2000-områdena prioriteras i alla berörda statliga 
myndigheters och kommuners skyddsarbete.

Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013 skall stödja en hållbar 
ekonomisk, ekologisk och social utveckling av landsbygden. Programmet 
finansieras både från EU:s jordbruksfond och via nationell medfinansiering 
och omfattar totalt cirka 35 miljarder kronor i hela landet. Inom programmet 
erbjuds jordbrukare att göra miljöåtaganden och de kompenseras för den 
kostnad eller det inkomstbortfall som åtagandet innebär. Miljöersättningar och 
miljöinvesteringar är ersättningsformer som ingår i landsbygdsprogrammet 
för förvaltning av landsbygdens naturresurser. 

EG:s ramdirektiv för vatten (även kallat vattendirektivet) antogs i december 
2000 och är ett samlande direktiv för all vattenplanering och vattenvård inom 
EU. Huvudsyftet med vattenförvaltningen är att säkerställa en god vattenstatus 
i EU:s alla länder till 2015.

Nationell lagstiftning

Miljöbalken
Sveriges nationella lagstiftning på miljöområdet finns sedan 1999 samlad 
i miljöbalken. Bestämmelserna i miljöbalken syftar till att främja en 
hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer 
tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på 
insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra 
och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl. 
Miljöbalken skall tillämpas så att värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas 
och vårdas och den biologiska mångfalden bevaras (1 kap. § 1).

Mark- och vattenområden som är av nationell betydelse för grundläggande 
samhällsintressen (t.ex. yrkesfisket, friluftslivet, rennäringen eller naturvården) 
kan klassas som riksintresse enligt miljöbalken (3 kap.). Ett exempel i Lomma 
kommun är området kring Löddeåns mynning, som är klassat som riksintresse 
för naturvården (aktuella områden i Lomma kommun finns beskrivna i 
programmets kunskapsdel). Syftet med att peka ut riksintresseområden 
är att hävda dessa värden i samband med fysisk planering och andra 
markanvändningsbeslut. Riksintressena skall då ges företräde framför andra 
allmänna och enskilda intressen. 

I miljöbalkens 7 kap. regleras flera typer av områdesskydd, såsom 
nationalparker, naturreservat och djur- och växtskyddsområden (se 
Kunskapsdelen). Mindre mark- eller vattenområden som utgör livsmiljö för 
hotade djur- eller växtarter eller som annars är särskilt skyddsvärda får förklaras 
som biotopskyddsområden (se faktaruta vid sidan) enligt miljöbalkens 7 kap. 
§ 11. Det kan vara dels generellt eller omfatta ett specifikt objekt. Det är inte 

Objekt med generellt 
biotopskydd 

- Alléer
- Källor med omgivande 

våtmark i jordbruksmark
- Odlingsrösen i 

odlingsmark
- Pilevallar
- Småvatten och våtmarker 

i jordbruksmark
- Stenmurar i 

jordbruksmark
- Åkerholmar
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På upptäcktsfärd vid Kannikemarken

tillåtet att bedriva verksamhet eller vidta åtgärder som kan skada naturmiljön 
i dessa områden. Flertalet typer av småbiotoper återfinns i Lomma kommun. 

18 regleras skyddet av stränder (se Kunskapsdelen). Fram till 1994 syftade 
strandskyddet endast till att tillvarata friluftslivets intressen, medan man idag 
även inkluderar strändernas betydelse för den biologiska mångfalden. Skyddet 
innebär bl.a. att det är förbjudet att uppföra nya byggnader eller utföra andra 
anläggningar som inkräktar på tillgängligheten enligt allemansrätten eller 
väsentligen försämrar livsvillkoren för växter och djur. Bestämmelserna gäller 
vanligtvis 100 meter från såväl land- som vattensidan av strandlinjen men kan 
utökas upp till 300 m om det behövs för att tillgodose strandskyddets syfte. 

Plan- och bygglagen (PBL)
Lagstiftning som berör naturvården återfinns inte bara i miljöbalken. I PBL 
regleras byggande och planläggning av mark och vatten. Bestämmelserna i 
denna lag syftar till att ”med beaktande av den enskilda människans frihet främja 
en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och 
en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och 
för kommande generationer” (1 kap. § 1). Andra hänvisningar till miljöhänsyn 
finns i 2 kap. § 2, där det anges att planläggning skall ske ”med beaktande 
av natur- och kulturvärden”. Även ”goda miljöförhållanden i övrigt samt en 
långsiktigt god hushållning med mark och vatten” skall främjas. 

Allemansrätten 
Allemansrätten är en gammal rätt till den svenska naturen. Sedan 1994 är 
den inskriven i grundlagen men allemansrätten i sig är ingen lag. Inte störa – 
inte förstöra är huvudregeln i allemansrätten. De allmänna hänsynsregler som 
gäller för alla som nyttjar naturen och allemansrätten återfinns i miljöbalkens 
2 och 7 kapitel.
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Nationella- och regionala miljömål

Sveriges regering formulerade i sin proposition om miljön år 1998 ett 
ambitiöst mål för miljöpolitiken, där vi till nästa generation skall lämna över 
ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta (det s.k. generationsmålet). 
För att klara denna uppgift antog riksdagen år 1999 femton miljömål, som 
berör olika natur- och miljöområden. År 2005 utökades listan med ett sextonde 
miljömål ”Ett rikt växt- och djurliv”. För att konkretisera målen har riksdagen 
antagit 70 nationella delmål. I målformuleringarna finns beskrivningar av det 
tillstånd miljöns olika sektorer skall uppnå för att vara ekologiskt hållbara på 
lång sikt. För uppföljningen av målen ansvarar det av regeringen inrättade 
Miljömålsrådet. 

De 16 nationella miljömålen

 Begränsad klimatpåverkan 

 Frisk luft

 Bara naturlig försurning

 Giftfri miljö

 Skyddande ozonskikt

 Säker strålmiljö

 Ingen övergödning

 Levande sjöar och vattendrag

 Grundvatten av god kvalitet

 Hav i balans samt levande kust och skärgård

 Myllrande våtmarker

 Levande skogar

 Ett rikt odlingslandskap

 Storslagen fjällmiljö

 God bebyggd miljö

 Ett rikt växt- och djurliv

Utifrån de nationella målen har regionala delmål för Skåne (och andra svenska 
regioner) antagits. Målet Storslagen fjällmiljö har av naturliga skäl utelämnats, 
medan målet Ett rikt växt- och djurliv ännu inte hunnit anpassats till regionala 
förhållanden. 
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Kommunerna har enligt riksdagen ett övergripande ansvar för att anpassa 
de nationella miljömålen till lokala förhållanden. Genom myndighetsarbete, 
samhällsplanering och internt miljöarbete kan kommunerna bidra till att 
målen uppnås. Enligt Länsstyrelsen i Skåne är kommunernas insatser 
mycket viktiga om miljömålen skall uppnås, vilket man också kan se i de 
många regionala delmål som riktar sig till dem. Formerna för det lokala 
miljömålsarbetet varierar, men många kommuner har börjat utveckla lokala 
mål och åtgärdsstrategier. Lomma kommun har påbörjat ett arbete med att ta 
fram lokala miljömål med konkreta åtgärdsförslag för att nå de 16 nationella 
miljömålen. I naturmiljöprogrammet konkretiseras de miljömål som har 
naturvårdsrelevans.

Regionala program

Regionalt naturvårdsprogram
Naturvårdsprogrammet är Länsstyrelsens samlade långsiktiga policydokument 
för naturvården. Programmet redovisar områden med särskilt värdefull natur 
ur ett regionalt perspektiv.

Närmare till naturen i Skåne – skydd av tätortsnära områden för 
friluftsliv och Naturvård, Länsstyrelsen i Skåne 2003
Programmet skall vara underlag för kommunerna och länsstyrelsen i arbetet 
att långsiktigt skydda de tätortsnära områden som är lämpade för friluftsliv 
och naturvård. De gröna områdena kan därmed aktivt planeras och inte bli 
restområden när bebyggelse och infrastruktur byggs ut. I programmet anges 
fyra områden i Lomma kommun som bör skyddas före 2008 (1) eller före 
2013 (2). Områdena är: Alnarps fälad (1), Lommabuktens strandstråk (1), 
Höjeåns dalgång (2) och Lödde-/Kävlingeåns dalgång (2).

Ängs- och betesmarksinventeringen 2002-2004
Sveriges ängs- och betesmarker inventerades i fält av länsstyrelserna under 
perioden 2002-2004. Resultaten från inventeringen finns tillgängliga i 
databasen TUVA på jordbruksverkets hemsida www.sjv.se/tuva. Utpekade 
värdefulla områden i Lomma kommun är Alnarps fälad (31 ha), Löddeåns 
mynning (62 ha) och Fels mosse (7 ha, delvis Lunds kommun).

Lokala naturvårdssatsningen (NIP/LONA)
Regeringen satsade under åren 2004 till 2006, totalt cirka 300 miljoner kronor 
på lokal och kommunal naturvård. Länsstyrelserna har handlagt fördelningen 
av medel till olika projekt.

Lomma kommuns berörda planer, 
program och samarbetsprojekt

Grundläggande underlag för naturmiljöprogrammet spänner från nationella 
handlingsprogram och mål till Lomma kommuns egna styrdokument.
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Övergripande mål och riktlinjer 2007-2010
I kommunens övergripande mål och riktlinjer anges de olika verksamheternas 
inriktning utöver vad som stadgas i lagar och förordningar. För hushållning med 
naturresurser gäller bland annat att kommunen aktivt skall verka för att natur- 
och kulturmiljö skyddas och utvecklas. Människors hälsa och välbefinnande 
skall främjas i samklang med att goda livsbetingelser för mångfald av djur och 
växter säkerställs. För kommunen gäller även att planering och verksamhet 
grundas på kretslopps- och naturresursbalanseringstänkande.

Ungt stadium av vårtbitare

Miljöpolicy för Lomma kommun, antagen 2004
Lomma kommun ska vara en förebild i miljöarbetet.

För kommande generationer i Lomma kommun skall kunna åtnjuta 
goda levnadsbetingelser är det viktigt att vi förvaltar kommunens miljö 
och naturtillgångar på ett varsamt sätt. Vår verksamhet ska bidra till att 
främja en hållbar utveckling ur ett ekologisk, socialt och ekonomiskt 
perspektiv. En ekologiskt hållbar utveckling bygger på insikten om att 
naturen har ett skyddsvärde och att vår rätt att förändra och bruka den 
är förenad med ett ansvar att förvalta naturen väl.

Kommunens service berör alla medborgare och näringsidkare i 
Lomma kommun. Vi skall arbeta med miljöfrågor på ett tydligt sätt. 
Medborgarnas delaktighet är en grundförutsättning för ett framgångsrikt 
miljöarbete. En viktig uppgift för kommunen är därför att vara en god 
förebild och ett gott exempel för andra för att skapa och bevara en god 
miljö i Lomma.

Vi ska arbeta för en ekologiskt hållbar utveckling genom att:
•	 ta miljö- och naturvårdshänsyn i våra beslut, 
•	 arbeta aktivt för att minska användningen av naturresurser samt 

att förebygga utsläpp av föroreningar,
•	 minska energianvändningen och öka andelen förnyelsebar 

energi,
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•	 medverka till att både bevara och öka den biologiska mångfalden 
i kommunen,

•	 följa tillämplig miljölagstiftning samt uppfylla lokala, regionala 
och nationella miljömål,

•	 öka miljöanpassningen i vår upphandling,
•	 verka för miljöanpassat byggande, 
•	 engagera och utbilda samtliga medarbetare och förtroendevalda 

så att vårt arbeta inom miljöområdet ständigt förbättras och 
utvecklas,

•	 samverka och föra en öppen dialog med medborgare, företag 
och organisationer för at förbättra miljön samt

•	 sprida kunskap, skapa insikt och förmedla framtidstro om 
miljöfrågor och hållbar utveckling till kommuninnevånarna, 
inte minst till barn och ungdomar.

Översiktsplan 2000 
I Översiktsplan 2000, som antogs av kommunfullmäktige i maj 2001, fastslås 
att kommunen vill slå vakt om befintliga naturmiljöer och den biologiska 
mångfalden samt utveckla dessa värden. Ett viktigt mål för kommunens 
naturvårdsarbete är att säkerställa de skyddsvärda objekt som finns i kommunen. 
Biotoper som är viktiga för den biologiska mångfalden måste uppmärksammas. 
Kommunen skall medverka till en biotoputveckling i kommunen i avsikt att 
skapa ett rikare och mer varierat biologiskt liv i såväl tätorter som i det öppna 
jordbrukslandskapet och därmed minska den ekologiska känsligheten. På så 
sätt skall översiktsplanen säkerställa en långsiktig hushållning med naturens 
resurser. Översiktsplanen har ett antal punkter som behandlar vissa områden 
särskilt:

•	 Kommunen skall aktivt verka för att arealen våtmarker/skyddszoner 
längs vattendragen utökas som ett led i att förbättra vattenkvaliteten 
i åarna och i Öresund samt öka förutsättningarna för en rik biologisk 
mångfald.

•	 Möjligheterna att skapa ekologiska korridorer skall beaktas.
•	 Alnarps fälad, Augustenborg och dammarna vid Slättäng skall inrättas 

som naturreservat.
•	 Grönstråk från Slättängsområdet till havet skall säkras.
•	 Landskapsvårdsplanerna för Höje å och Kävlingeån skall fullföljas.
•	 Utvidgningen av naturreservatet Östra dammen mot öster skall 

fullföljas.
•	 Stränderna skall erosionsskyddas.
•	 Naturresursbalansering skall tillämpas vid planarbete i kommunen.

Översiktsplanen kommer att revideras under mandatperioden 2007-2010.

Fördjupad översiktsplan för Bjärred/Borgeby (1999)
I den fördjupade översiktsplanen för Bjärred och Borgeby anges att Domedejla 
mosse skall omvandlas till naturreservat, vilket skett, och att Augustenborgs 
naturvärden skall bevaras. Vidare nämns flera viktiga stråk. Däribland finns 
Strandstråket men även nya eller förbättrade stråk österut från Domedejla 
mosse och mellan Bjärehovsskolan och havet nämns. Man skriver även att 
tillgängligheten i jordbrukslandskapet bör utredas.

Ett av målen i Översiktsplan2000 
var att inrätta naturreservat vid 
Alnarps fälad.
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Fördjupad översiktsplan för Lomma tätort, med ortsanalys 
(2003)
Den fördjupade översiktsplanen för Lomma tätort säger att Lomma bukten, 
Höje å, dammarna och Alnarp är områden med unika värden och några av 
Lommas viktigaste tillgångar. I planen påpekas även att grönstråken längs och 
i bostadsområden från 60- till 90-talet bör utvecklas och länkas samman med 
havet, dammarna och Höje å. Antagandet av den fördjupade översiktsplanen 
har lett till fortsatt utredningsarbete för flera områden i Lomma tätort.

Illustration från kvalitetsprogrammet för Lomma Hamn. Illustration Kjell Forshed.

Kustzonen, fördjupad översiktsplan för området mellan Lomma 
och Bjärred (2006)
Den fördjupade översiktsplanen för kustzonen omfattar några av Lomma 
kommuns viktigaste och största natur- och rekreationsområden. Ett av 
huvudsyftena med planen är att bevara det öppna landskapet mellan Lomma 
och Bjärred, samt att värna naturområdena Haboljungs fure, Trekantsdammen, 
stranden och Haboljungs alkärr. Även utvecklade möjligheter till rekreation i 
jordbrukslandskapet och längs stranden belyses.

Kulturmiljöprogrammet (2005)
Kulturmiljöprogrammet för Lomma kommun antogs 2005. Programmet 
innehåller en historisk översikt, en inventering av värdefulla byggnader och 
offentliga platser och miljöer i kommunen samt åtgärdsförslag för dessa. 

Lomma Hamn, planprogram, konsekvensbeskrivning och 
kvalitetsprogram (2003), kompletterat planprogram (2006)
Planprogrammet för Lomma Hamn omfattar hela det tidigare industriområdet 
i hamnen, Brohus, delar av Habo på ömse sidor om Södra Västkustvägen, 
det framtida Hamntorget, den södra delen av Fladängen norr om Hamntorget 
samt centrumområdet inklusive torget/handelscentrum. Utbyggnaden av 
Lomma hamn innebär att främst gamla industri- och täktområden omvandlas 
till bostadsområden, båtuppställning och idrottsplats. Delar av Lomma hamns 
nya bebyggelse kommer att ta värdefull naturmark i anspråk t.ex. delar av 
Strandfuret. Utbyggnaden innebär även att Lommas befolkning kommer att 
öka och med den ökar trycket på natur och grönområden i närområdet. 
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Strandstråket
Lomma kommun arbetar med att utveckla ett strandstråk längs hela kusten från 
Lödde å i norr till Spillepeng i söder. Syftet är främst att öka tillgängligheten 
till det kustnära området och att bland annat skapa promenadmöjligheter längs 
hela sträckan. Strandstråksarbetet omfattar även att öka tillgängligheten längs 
Höje å och Kävlingeån. Det finns önskemål om en gångbro över Lödde å till 
Kävlinge kommun.

Höjeåprojektet
Höjeåprojektet är en miljösatsning som pågått mellan 1991 och 2003. Projektet 
har drivits i samarbete mellan Lunds, Staffanstorps och Lomma kommuner 
genom Höje å vattendragsförbund. I de jordbruksdominerade delarna av 
avrinningsområdet har vatten- och landskapsvårdande åtgärder genomförts 
som syftar till att begränsa näringsämnestransporten till Öresund, att gynna 
växt- och djurliv i åkerlandskapet samt att öka tillgängligheten till ån. Våren 
2006 beslutade Lunds, Staffanstorps och Lomma kommuner att fortsätta 
samarbetet kring Höje å och en reviderad landskapsvårdsplan för Höje å har 
upprättats som vägledning för vatten- och landskapsvårdande åtgärder, som 
omfattar perioden 2006 - 2013.

Kävlingeåprojektet
Kävlingeå-projektet är ett åtgärdsprogram som syftar till att minska 
miljöproblemen i vattendragen och sjöarna inom Kävlingeåns 
avrinningsområde. Åtgärderna avser också minska transporten av näring till 
havet och att vara till gagn för den vilda floran, djurlivet och människorna 
i jordbrukslandskapet. Projektet är inriktat på att anlägga naturdammar och 
våtmarker på strategiska platser samt anläggning av skyddszoner (odlingsfria 
zoner) utmed vattendragen. Tidsplanen för hela Kävlingeå-projektet omfattar 
totalt 14 år (juli 1995-juni 2009).

Höje å vid Kannikemarken.
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Detta vill vi värna och utveckla

Landskapsbilden i Lomma kommun präglas främst av tre karaktärer: havet, 
odlingslandskapet och tätorterna. Kommunen har en lång kust som omfamnar 
Lommabukten. Med sina stränder och sandrevlar är havet den i särklass 
största attraktionskraften i kommunen. På några platser längs kusten breder 
betade strandängar ut sig med en rik flora och fauna. Sandrevlar, vassområden 
och tångbankar är exempel på andra områden som är speciellt viktiga för 
fågellivet längs kusten. Under vattenytan i bukten finns ålgräsängar, vilka 
skapar gynnsamma yngelplatser för fisk. 

På land domineras Lomma kommun, såväl som sydvästra Skåne, av ett 
böljande slättlandskap som är tydligt format av människan. Rester från tidigare 
brukningsmetoder och marknyttjande syns här och där i det öppna landskapet. 
Detta innebär att många naturtyper i slättlandskapet har höga kulturhistoriska 
värden. Som exempel kan nämnas Alnarps fälad som varit viktiga betesmarker 
ända tillbaka till bronsåldern. Vidare bildar slättlandskapets åkerholmar, 
gravhögar, märgelgravar och pilevallar landmärken som syns vida omkring 
och dessutom är viktiga livsmiljöer för insekter, fåglar och vilt. 

Genom kommunens slättlandskap slingrar sig åar och bäckar, på sina ställen 
kantade av våtmarker och fuktängar. Dagens vattenmiljöer är spillror av det 
tidigare så vattenrika skånska landskapet. De öppna vattenspeglarna och 
fuktiga gräsmarkerna är värdefulla miljöer för både växter och djur samtidigt 
som de ökar landskapets skönhet. Dessutom bidrar våtmarkerna till att minska 
utförseln av näringsämnen till Öresund. 

Mellan hav och odlingslandskap ligger kommunens tätorter och byar. Det stora 
inslaget av trädgårdar och lummiga gator ger en grönska som är typisk för 

Lommabukten

Alnarps fälad
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mindre orter och en tillgång värd att vårda. Flera av de allmänna grönområdena 
har unga men artrika planteringar som ger möjligheter till att skapa och 
utveckla fina naturlika grönområden framöver. Närheten till grönområden är 
god i de flesta bostadsområden i kommunen. Lommas industrihistoria med 
tegeltillverkning och lerbrytning har i hög grad bidragit till förhållandevis 
stora ytor som har fått utvecklas till närnaturområden, värdefulla för såväl 
rekreation och friluftsliv som den biologiska mångfalden.

I kommunen finns det gott om förutsättningar för olika friluftsaktiviteter. 
Havet är en given plats för seglare, vindsurfare och badare. Golfbanan norr 
om Lomma tätort, med sina 45 hål, erbjuder fina rundor med både frisk 
luft, motion och naturupplevelser. På golfbanan finns det t.ex. ett stort antal 
dammar som är viktiga livsmiljöer för flera grod- och insektsarter. I många 
av Lommas dammar pågår ett utbrett sportfiske och längs kusten erbjuds fina 
miljöer för fågelskådning.

Möjligheten att ta tillvara kunskap genom att uppleva den har genom forskning 
visat sig vara klart överlägsen traditionella inlärningsmetoder. Förutom att 
man konstaterat att barn som är ute mycket mår bättre och är friskare, så är det 
också bevisat att inlärningsförmågan ökar. Barn har idag inte samma dagliga 
kontakt med naturen som förr. Dator, TV och andra elektroniska föremål stjäl 
mycket tid, samtidigt som de flesta barn vistas större delen av sin vakna tid i 
förskolan, skolan eller på fritids. Intresset för naturen och vanan att umgås med 
naturen behöver stimuleras i tidig ålder. I kommunen blir naturpedagogisk 
undervisning utomhus allt mer populär. Utemiljön kan många gånger vara 
det bästa klassrummet och i kommunen etableras för närvarande naturbaser, 
ställen nära förskolor och skolor där naturvärden gynnas och förutsättningen 
för pedagogisk verksamhet utvecklas. Genom detta vill kommunen verka 
för att barn vistas ute i naturen ofta och mycket inom kommunens skol- och 
förskoleverksamhet. 

Brytning av lera, till tegel, har skapat ett flertal dammar i kommunen. På bilden syns 
Stora Brohusdammen vid Slättäng i Lomma.

Kommungränserna är i huvudsak administrativa gränser och Lomma kommun 
delar flera viktiga naturområden med grannkommunerna. Det är därför 
viktigt att samarbeta om naturvårdsfrågor med både grannkommuner och 
intresseorganisationer t.ex. när det gäller naturvård och tillgänglighet längs 
åarna, skötselåtgärder vid Fels mosse (på gränsen mellan Lomma och Lund) 
och frågor som rör Lommabukten.
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Strategi och analys

Nedan sammanfattas programmets intentioner i tre övergripande strategier 
som omfattar olika aspekter av naturvårdsarbetet. För varje strategi har en 
analys och sammanfattning gjorts av kommunens resurser och brister, vilket 
ligger till grund för mål- och åtgärdsförslagen längre fram.

1. Öka kunskapen om naturvård och naturmiljön
Inventering och kartläggning av kommunens naturområden och dess 
biologiska mångfald är en viktig grund för planering och utveckling. Kunskap 
och engagemang hänger ihop och stärker varandra. Ju mer vi vet om arter, 
naturtyper och ekologiska system, desto större engagemang lägger vi på att 
vårda och skydda naturen. Lomma kommun har många intresserade och 
kunniga invånare som månar om natur- och kulturmiljövärden i landskapet. 
Genom ökad dialog kan denna kunskap komma till gagn vid förändrings- och 
skötselarbete.

2. Öka tillgängligheten i och till natur- och grönområden
Naturens tillgänglighet är viktig för att den skall kunna fylla en funktion i 
människors vardag. Det finns all anledning att öka människors möjlighet att 
ta sig ut i naturen då forskning har visat att ökad vistelse i naturen är bra för 
hälsan och ökar människors välbefinnande. Närhet till natur- och grönområden 
är särskilt viktig för äldre, för personer med nedsatt funktionsförmåga och 
för dem som inte har tillgång till bil. För skolor och förskolor har närhet till 
naturområden stor betydelse för hur ofta utomhusverksamhet kan bedrivas. 
Åtgärder som görs för att öka tillgängligheten ska alltid ske med hänsyn till 
natur och naturvärden.

3. Arbeta med kvalitetshöjning i natur- och grönområden
Jämfört med tidigare så är dagens landskap mycket artfattigt. Jordbruket har 
rationaliserats och flera artrika biotoper har försvunnit, våtmarker har dikats ut 
och tätorterna har brett ut sig på naturens bekostnad. Det går t.ex. inte längre 
några storkar på Borgeby ängar och det finns inga strandpaddor längs kusten 
eller lökgrodor vid Augustenborg. Genom olika åtgärder kan dock naturvärden 
ökas, återskapas och ibland även nyskapas. Befintliga natur- och kulturvärden 
kan utvecklas så att de blir ännu bättre livsmiljöer för djur och växter. 

Bristanalys

För att behålla Lommas attraktionskraft och höga popularitet som 
boendekommun skall skötsel och utveckling av natur- och grönområden 
vara högt prioriterad. Behovet av natur- och allemansrättslig mark motiverar 
nytillskott och kvalitetsförbättringar. Också medvetenheten om att de gröna 
miljöerna bidrar till ökad folkhälsa är ett gott motiv för en bra och välplanerad 
naturvård. 

Kommunens naturvårdsstatus har bedömts med hjälp av en bristanalys som 
utgått från den samlade kunskapen i naturmiljöprogrammet. Nedan görs 
en analys och sammanfattning av kommunens naturvårdsarbete som i det 
följande utmynnar i en rad konkreta åtgärdsförslag. Analysen bildar därmed 
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utgångspunkten för det framtida skötsel- och förändringsarbetet i natur- och 
grönområden.

1. Öka kunskapen om naturvård och naturmiljön 

Kunskap om arter och livsmiljöer
Kunskapen om kommunens naturområden och dess biologiska mångfald 
varierar. Vissa natur- och grönområden är välkända och en mängd information 
finns om floran, faunan och andra naturvärden. Kunskapen finns ofta hos 
en rad olika instanser t.ex. kommunen, länsstyrelsen, jordbruksverket, 
den lokala naturskyddsföreningen, Skånes ornitologiska förening, Lunds 
botaniska förening och bland privatpersoner. Lunds botaniska förening har 
t.ex. inventerat stora delar av Skånes kärlväxtflora, och Sveriges ornitologiska 
förening samlar kontinuerligt in observationsrapporter om fåglar. Inom ramen 
för naturmiljöprogrammet har kärlväxtinventeringar utförts på Alnarps fälad, 
Slättängsområdet, Habo täktområde, Haboljungs alkärr, Haboljungs fure, 
Kyrkfuret, Fels mosse, Augustenborg, Leråkra, Frierupsravinen och Tångarna. 
I Slättängsområdet har även fladdermöss och skalbaggar inventerats samt fisk 
och växter i dammarna undersökts. Exempel på områden där kunskapen om 
djur och växtlivet behöver förstärkas är Domedejla mosse, Östra dammen, 
Löddeåns mynning, Plommonskogen och Lilla Bennikans hagar. Av 
kommunens totala yta utgörs 37 % av vatten. De grunda områdena och vikarna 
som finns i Lommabukten är av stort biologiskt intresse, även ur internationell 
synpunkt. Det saknas också en grönstrukturanalys – en kartläggning av 
kommunens grönområden, såväl stora som små. Detta program tar endast upp 
större grönområden.

Det är inte möjligt att få full kännedom om alla arters aktuella utbredning. 
Kunskap om vissa arters förekomst bör prioriteras, detta kan gälla arter som 
är hotade, i ett nationellt eller internationellt perspektiv, men även arter som 
är värdefulla att gynna ur ett lokalt perspektiv. Nuvarande kunskapsbrist 
är tydlig avseende insekter, marina ryggradslösa djur, svampar, mossor 
och lavar. Med utgångspunkt i ArtDatabankens1 arbete med hotade arter 
kan kunskapsinhämtningen struktureras på ett effektivt sätt. Mer kunskap 
behövs även om förekomsten och statusen av de biotoper som kommunens 
hotade arter kräver. Vissa arter som redan har försvunnit skulle kunna med 
hjälpåtgärder återetableras, men även här är nuvarande kunskapsunderlag för 
litet. All information om floran och faunan i kommunen bör samlas i en lokal 
naturdatabas.

Det är viktigt att ha en god beredskap inför framtida effekter på flora och 
fauna, och deras livsrum, p.g.a. klimatförändringen. FN:s klimatpanel har, 
genom olika scenarion, beräknat havsnivåhöjningen till mellan 0,18 – 0,58 
meter under kommande hundraårsperiod. Detta komplicerar planeringen av 
kustzonen och vi behöver betydligt mer kunskap för att kunna hantera de 
förändringar som sannolikt kommer att ske. 

1 ArtDatabanken, som hör till Sveriges Lantbruksuniversitet, arbetar med kunskapen 
om den biologiska mångfalden i Sverige. De samlar in, lagrar, utvärderar och 
tillhandahåller information om våra vildlevande arter. ArtDatabanken upprättar 
Sveriges rödlista, dvs. listan över hotade arter.

Provtagning i Slättängsdammen.
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Information och utbildning
Kommunen behöver bli bättre på att informera om kommunens natur och 
naturvärden till medborgarna. Genom ökad kunskap föds ofta ett ökat intresse 
för att vistas i naturen, vilket är positivt för både hälsa och välbefinnande. 
Flera ideella föreningar i kommunen står för viktig information och 
utbildning om naturvärden till sina medlemmar, men det saknas ett forum 
för kunskapsutbyte och information mellan förvaltningar, föreningar, 
forskare och kommuninvånare. Det saknas också en lättillgänglig naturguide 
till kommunens naturområden. På kommunens hemsida finns dock en del 
information om naturen och naturområdena i kommunen. 

Intresset för att bedriva utbildning ute har ökat i kommunens skolor och förskolor 
och efterfrågan från pedagogerna om naturpedagogiskt utbildningsmaterial är 
stort. Det saknas för närvarande tillräckligt med resurser för att stötta och 
tillfredställa denna efterfråga. Genom ökad utevistelse i skolan och förskolan 
kan hälsotalen hos både barnen och pedagogerna öka.

För att uppnå en god naturvård i kommunen krävs stor kunskap om naturens 
grundläggande funktioner hos beslutsfattare såväl som hos tjänstemän. Ett 
framgångsrikt naturvårdsarbete kräver också att naturvårdarna, den personal 
som arbetar ute i fält, har en hög naturvårdskompetens. Till exempel ger olika 
skötselinsatser mycket skilda resultat. För att utveckla en fin ängsmark har 
det avgörande betydelse vilken typ av redskap som används, den ska vara 
skärande och inte slitande, samt vilken tid på året skötselinsatsen utförs, slåtter 
ska ske efter blomning och frösättning. Kontinuerliga utbildningsinsatser för 
personal och beslutsfattare behövs.

Förslag till konkreta åtgärder finns i åtgärdsdelen, nr: 1.1 – 1.9.

2. Öka tillgängligheten i och till natur- och grönområden

Bristande tillgänglighet har i grunden två orsaker, de kan vara fysiska eller 
psykologiska. Kunskap om hur kommuninvånare och besökare rör sig i 
landskapet och om vilka natur- och grönområden som man helst besöker 
är väsentlig för att kunna arbeta med en effektiv naturvård ur rekreations- 
och friluftslivsaspekter. En rad samrådsmöten med kommuninvånare och 
intresseorganisationer har anordnats under programtiden för att ta reda på 

Ett utjämningsmagasin i östra Lomma används som så kallad Naturbas. Där får barn 
på förskolor och skolor lära sig om naturen
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invånarnas syn på kommunens naturområden och naturvård. Kommunens 
naturfototävling 2005, och arbetet med Naturkalendern 2006, har också gett 
värdefull information om vilka natur- och grönområden som är populära i 
kommunen. 

Vägen till och mellan natur- och grönområden är viktig. Trots många gång- 
och cykelstråk i kommunen så är de ofta dåligt sammankopplade. Att knyta 
ihop dessa är en viktig åtgärd för att förenkla promenaden eller cykelturen till, 
och i tätortsnära grön- och naturområden. 60- och 70-talets planeringsprincip 
gav utbredda men smala grönområden. Det gång- och cykelvägnät som finns 
i orterna sammanfaller dessutom endast delvis med grönstråken, särskilt 
i Lomma tätort, och i många delar finns bara klippta gräsgångar om det 
finns några gångar alls. Grönstråken blir därför snarare buffertzoner mellan 
bebyggelsegrupper än verkliga användbara parkområden. I äldre områden 
finns sällan gång- och cykelbanor, gående och cyklister hänvisas då till 
trottoarer och gator. 

Det är viktigt att landskapet inte splittras upp och fragmenteras ytterligare. 
Redan idag finns många barriärer i kommunen i form av vägar, järnvägar, 
kraftledningar och en golfbana. För att vandra längs Höje å från Lomma till 
Lund behöver man till exempel ta sig förbi både järnvägen (Lommabanan) och 
E6an, vilket är svårt vid högvattenstånd. Andra exempel på barriäreffekter är 
järnvägen mellan Östra dammen och Slättängsområdet, E6an vid Lödde å och 
E6an vid Frierupsmarken. Ett sammanhållet landskap utan större barriärer, där 
både djur och människor kan röra sig på ett säkert sätt, skulle vara en tillgång 
för kommunen. 

Strandstråket är ett välkänt stråk längs hela kommunens kustlinje. 
Framkomligheten är god förutom längs några partier i de mellersta delarna, 
vid Habo Ljung och södra Bjärred, där privata tomter sträcker sig ut i 
vattengränsen. Arbete pågår för att strandstråket skall utvecklas med god 
service och tillgänglighet. Stråket skall dock förbli ett promenadstråk 
med enkel utformning, standarden är gångväg eller stig, men bitvis 
tillgänglighetsanpassad. Det finns även andra sträckor och naturområden 
som bättre skulle kunna knytas samman t.ex. Höje å – Haboområdet – kusten 
eller Domedejla mosse - Augustenborg. Det är inte bara för människor det 
är viktigt med god tillgänglighet och framkomlighet. För flora och fauna 
handlar det om spridningsvägar (ekologiska korridorer). Om områden är allt 
för isolerade och saknar ekologiska korridorer utarmas arternas långsiktiga 
överlevnadsförmåga. 

God framkomlighet är viktig för att alla skall kunna utnyttja våra naturområden. I 
Domedejla mosse har en spång gjorts genom de mest otillgängliga delarna
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Att arbeta för en god tillgänglighet för funktionshindrade till och i 
rekreationsområden är en lagstadgad skyldighet som kommunen har, och här 
finns mycket kvar för kommunen att åtgärda.

Stora jordbruksenheter och intensivt nyttjande gör att det inte finns många 
mellanrum för djur eller människor att röra sig i det öppna jordbrukslandskapet. 
Längs flera små vattendrag och vägar har redan s.k. skyddszoner anlagts av 
markägare. Fler, och sammanhängande, gröna stråk (eller beträdor) genom 
jordbrukslandskapet skulle vara positivt både för den biologiska mångfalden 
och för friluftsliv och rekreation. Utökning av gröna stråk i landskapet skulle 
också kunna knyta ihop små isolerade naturområden. Det är dock viktigt 
att tillgängligheten och ett ökat friluftsliv i landskapet sker med hänsyn till 
naturvärden och till störningskänsliga arter. Arbetet med gröna stråk måste ske 
på frivillig väg och med mark- och eventuell skötselersättning till markägarna. 

Förskolorna och skolorna i kommunen frågar efter ökad tillgänglighet i och till 
tätortsnära grön- och naturområden. Intresset för olika former av utepedagogik 
har blivit större och därmed har också efterfrågan på lämpliga utemiljöer i 
skolornas närhet ökat. Inom ramen för naturmiljöprogrammet, och i samarbete 
med skolornas och förskolornas pedagoger, har grön- och naturområdena som 
är lämpliga för utepedagogik kartlagts. Det är också viktigt att vägarna till 
intressanta natur- och grönområden är säkra. 

Det krävs inte bara fysiska åtgärder för att öka rörligheten. Det saknas i stort 
sett information och guidning till kommunens naturområden. För att locka ut 
flera i naturen behövs bra och tillgänglig information, se strategi 1.  Det är 
också viktigt att det finns lättillgängliga parkeringsmöjligheter och praktisk 
utrustning i de naturområden där besöksfrekvensen är stor.

Förslag till konkreta åtgärder finns i åtgärdsdelen, nr: 2.1. – 2.9.

3. Arbeta med kvalitetshöjning i natur- och grönområden

Det sydvästskånska landskapet har genomgått stora förändringar under de 
senaste 200 åren. Genom t.ex. förändrade jordbruksmetoder, utdikning och 
exploatering har stora natur- och kulturvärden gått förlorade, minskat eller 
utarmats. Det lilla som finns kvar utsätts ständigt av ett ökat tryck från 
infrastruktursutbyggnad och befolkningsökning och därigenom även ett ökat 
slitage. Det råder en generell brist på natur- och kulturvärden i det öppna 
jordbrukslandskapet. Vyer i landskapet som ej påverkas av infrastruktur såsom 
vägar, järnvägar och kraftledningar är sällsynta. Landskapets kvarvarande 
natur- och kulturmiljövärden är uppsplittrade och därmed svåra att uppfatta. 
Framtida planering bör bidra till att ytterligare uppsplittring av natur- och 
grönområden undviks.

I Lomma kommun är bristen på följande naturtyper tydlig:
–  Ogödslade gräsmarker med lång kontinuitet som slåttras (ängsmark) 
–  Ogödslade naturbetesmarker med lång beteskontinuitet
–  Ädla lövträd, särskilt äldre exemplar 
–  Våtmarker med större areal än några enstaka hektar 

Knölsvan, Cygnus olor, med ungar.
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Det finns flera gräsmarksområden som på sikt kan återskapas med lämpliga 
åtgärder och skötselinsatser, t.ex. en torräng vid Domedejla mosse och Gyllins 
ängar i Bjärred. Nämnda naturtyper utgör i flera fall viktiga livsmiljöer för 
rödlistade djur- och växtarter. 

De få skogsmiljöer som finns i kommunen är mycket populära, t.ex. 
Alnarpsparken, Haboljungs fure och Domedejla mosse. Skogsmiljöerna 
behöver utvecklas, och kanske till och med på lämpliga platser utökas. För 
att utveckla naturvärdena i skogsmiljöerna är det viktigt med en naturinriktad 
skötsel. Som exempel kan nämnas att döda träd och död ved är viktiga 
livsmiljöer för bl.a. insekter och fåglar, och bör därför lämnas kvar där de inte 
utgör fara för allmänheten.

Av kommunens utpekade naturområden (se kunskapsunderlaget) är det bara 
några få som är säkerställda, det vill säga som är avsatta som naturreservat 
eller detaljplanelagda. Det finns flera intressanta naturområden som bör 
säkerställas, som exempel kan nämnas Haboljungs alkärr, Kyrkfuret och 
området öster om naturreservatet Östra dammen.

Tack vare att man på 90-talet började anlägga naturlika planteringar i stora 
delar av grönområdena finns idag en relativt uppvuxen och artrik vegetation 
i kommunens tätorter. Dessa planteringar har på sikt en stor potential att 
utvecklas, genom riktad skötsel, till olika intressanta karaktärer. Även i 
kommunens få äldre parker och före detta trädgårdar har vegetationen 
kompletterats med naturlika planteringar, vilket gjort att de till stor del 
förlorat sin originalkaraktär. Detta gäller framför allt i Bjärred. Grön- och 
parkstrukturen kan förbättras betydligt genom ökat underhåll och utveckling. 
Små miniparker med vattenspel, konst och stor artrikedom, så kallade 
”pocketparks”, saknas i kommunen. 

Buller påverkar våra sinnen negativt och kan bidra till dålig sömn, stress och 
sjukdomar. Tätorterna och byarna i Lomma kommun, men även det öppna 
landskapet, påverkas kraftigt av flera bullerkällor och det är svårt att hitta 
”tysta” områden. Det är framför allt buller från E6:an och Lommabanan, men 
även från det kommunala vägnätet och från flygtrafiken, som påverkar. Det 
är viktigt att arbeta förebyggande och med god planering så att områden med 
begränsad bullerpåverkan värnas och skyddas från ytterligare bullerstörningar. 

I och med den kraftiga utbyggnadstakten i kommunen kommer troligen en 
del områden att exploateras där viktiga naturvärden riskerar att försvinna. 
I samband med sådan exploatering skall förlorad natur- och grönmark 
kompenseras i linje med den s.k. balanseringsprincipen, så att den totala 
arealen naturmark och grönområde på längre sikt skyddas. Det finns dock 
biologiska värden som inte går att kompensera för via balansering, t.ex. värden 
som beror på lång kontinuitet eller hög ålder, och därför bör exploatering i 
sådana lägen helt undvikas. 

Förslag till konkreta åtgärder finns i åtgärdsdelen, nr: 3.1 – 3.37.

Naturlika planteringar i Lomma.
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Mål för naturvården i Lomma kommun 

– detta vill vi uppnå till 2016

Miljömålsillustrationer: 
Tobias Flygar

I Övergripande mål och riktlinjer 2007-2010 fastställs att kommunen skall 
verka för att natur- och kulturmiljön i kommunen skyddas och utvecklas och 
att människors hälsa och välbefinnande skall främjas i samklang med att 
goda livsbetingelser för och mångfald av djur och växter säkerställs. För att 
konkretisera detta övergripande mål gäller följande naturvårdsmål för Lomma 
kommun. Målen ingår i kommunens lokala miljömålsprogram och omfattar, 
eller utgör delar av, sju av de nationella målen. Målen utgår i stor utsträckning 
från lokala förhållanden men de regionala och nationella miljömålen har i hög 
grad varit vägvisare. Det finns två olika nivåer av mål:

1. Inriktningsmål, anger en riktning att sträva mot men man har inte angivit ett 
kvantitativt värde dit man vill nå, exempelvis: Arealen allemansrättslig mark 
dvs. grönområden och naturmark ökar.

2. Riktlinjemål, anger ett förhållningssätt som skall vara vägledande vid olika 
former av beslut, exempelvis: Det öppna landskapet och åkermarken värnas.

Längre fram i programmet presenteras konkreta tidsatta och kostnadsberäknade 
åtgärder som syftar till att de uppsatta målen skall nås.

1. ”God bebyggd miljö”

Mål 1.1.
De områden som avgränsats och definierats som värdefulla i 
naturmiljöprogrammet värnas så att identifierade natur- och kulturmiljövärden 
bibehålls eller ökar.

Mål 1.2.
Arealen allemansrättslig mark dvs. grönområden och naturmark ökar1.

Mål 1.3.
Kunskapen om Lomma kommuns natur- och kulturmiljövärden ökar successivt 
inom förvaltningar och nämnder. 

Mål 1.4.
Allmänhetens intresse för och kunskap om Lomma kommuns natur- och 
kulturmiljövärden ökar.

Mål 1.5.
Friskvård och rehabilitering med inriktning på naturupplevelser underlättas. 

Mål 1.6.
Boende i kommunen skall ha nära till natur- och grönområden med hög 
kvalitet, och tillgängligheten i och till dessa områden ska förbättras, dock ej 
på bekostnad av biologisk mångfald.

1 Ett exempel är att anlägga beträdor i jordbrukslandskapet, vilket innebär att 
markägare, mot ersättning, lämnar gräsbevuxna zoner i åkerlandskapet där 
allmänheten får tillträde.
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Mål 1.7.
Nedskräpning och skadegörelse på allmänrättslig mark minskar.

Mål 1.8.
Om det blir nödvändigt att exploatera naturmark eller grönområden skall 
sådana ingrepp kompenseras. Det innebär att den s.k. balanseringsprincipen 
tillämpas2. .

Mål 1.9.
Tekniker för omhändertagande av dagvatten som leder till mer gröna och 
vattengenomsläppliga ytor används vid exploatering och förändringsarbete.

Mål 1.10.
Underlätta för alla förskolor och skolor i kommunen att bedriva naturpedagogisk 
undervisning ute.

Mål 1.11.
Naturområden som är relativt tysta värnas. Vid infrastrukturplanering skall 
ytterligare uppsplittring av landskapet undvikas.

2. ”Levande sjöar och vattendrag” 
och ”Myllrande våtmarker”

Mål 2.1.
Våtmarker och dammar åter- eller nyskapas i enlighet med de 
landskapsvårdsplaner som tagits fram för Kävlingeåns-, Höjeåns- samt 
Alnarpsåns avrinningsområden.

Mål 2.2.
Kulverterade vattendrag öppnas, så långt rimligt, så att dessa får ett naturligt 
förlopp. 

Mål 2.3.
Å- och dikesrensning utförs på sätt som inte skadar fauna, flora, tillgänglighet 
och upplevelsevärden.

Mål 2.4.
Förutsättningarna för fiskfaunan i vattendragen förbättras ytterligare.

2 Balanseringsprincipen utgår från att alla fysiska förändringar påverkar miljön och 
att den som orsakar negativ påverkan skall kompensera den. Ingrepp som inte kan 
undvikas skall kompenseras med konkreta åtgärder i första hand i sitt funktionella 
sammanhang. Negativa effekter för natur och landskap skall 1) undvikas, 2) 
minimeras, 3) utjämnas i sitt funktionella sammanhang och som sista alternativ 4) 
ersättas (i annat funktionellt sammanhang).
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3. ”Hav i balans samt levande kust och skärgård”

Mål 3.1.
Kommunen skall verka för god framkomligheten och gynnsamma livsmiljöer 
för växt- och djurlivet längs kusten och vattendragens stränder. Allmänheten 
skall kunna vandra längs med kommunens kustlinje med undantag för 
fågelskyddsområden i kommunens norra och södra delar3. 

Mål 3.2.
Biologiskt värdefulla marina miljöer värnas.

Mål 3.3.
Buller från båtar och vattenskotrar minskar.

Mål 3.4.
Åtgärder som vidtas för att motverka stranderosion skall så långt möjligt, 
verka för att bibehålla strändernas ekologiska, sociala och estetiska värden4.

Mål 3.5.
Kommunen ska verka för att vattenkvaliteten i Lommabukten ska hålla god 
ekologisk och kemisk status. 

4. ”Levande skogar”

Mål 4.1.
Befintliga trädmiljöer värnas mot exploatering. 

Mål 4.2.
Arealen trädmiljöer med ädellövträd ökar. 

Mål 4.3.
Enskilda äldre träd som är eller har förutsättningar att bli mycket gamla bör 
ges ett frivilligt skydd, i samarbete med markägaren. 

Mål 4.4.
Förekomsten av döda eller döende träd tillåts öka, där så är lämpligt.

3 Kommunfullmäktige har beslutat om principer för genomförande av strandstråket 
2003-10-23.

4 På grund av pågående klimatförändringar med en trolig havsnivåhöjning kommer 
problematiken med stranderosion att öka i kommunen.
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5. ”Ett rikt odlings landskap”

Mål 5.1.
Betesmarker bibehålls och där det är lämpligt restaureras eller återskapas 
gamla betesmarker. 

Mål 5.2.
Mängden småbiotoper 5 i odlingslandskapet skall bevaras i minst dagens 
omfattning. 

Mål 5.3.
Det öppna landskapet och åkermarken värnas. 

Mål 5.4.
Andelen gröna stråk och ekologiska korridorer ökar i det öppna landskapet.

6. ”Ett rikt växt- och djurliv”

Mål 6.1.
Den biologiska mångfalden, naturtyper såväl som arter, ges förutsättningar att 
bibehållas eller utvecklas.

5 Småbiotoper är mindre mark- eller vattenområden som utgör livsmiljö för hotade 
djur- och växtarter eller av annat skäl är särskilt skyddsvärda. Biotopskyddsområden 
som avses i miljöbalkens 7 kap. 11§ beskrivs under rubriken styrmedel och 
ansvarsfördelning.
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Åtgärder

Genomförandet av naturmiljöprogrammets åtgärder bör ses i ett långsiktigt 
perspektiv. De lokala naturvårdsmålen, se ovan, anger vad kommunen vill 
uppnå till år 2016 och här, i åtgärdskapitlet, anges hur kommunen ska arbeta 
för att nå målen. 

Förkortningar:
KS Kommunstyrelsen
TN Tekniska nämnden
MBN Miljö- och byggnadsnämnden
BUN Barn- och utbildningsnämnden
KFN Kultur- och fritidsnämnden
SN Socialnämnden
NIP Statliga bidrag till lokal och kommunal naturvård
HVF Höje å landskapsvårdsplan (Höje å vattendragsförbund)
LST Länsstyrelsen i Skåne
SLU Sveriges Lantbruksuniversitet

Programmets mål- och genomförandeplan integreras i kommunens ordinarie 
styrsystem (se Genomförande och Uppföljning) så att åtgärderna integreras 
i de årliga nämnds- och verksamhetsplanerna samt ingår i budgetarbetet. 
Programtiden sträcker sig från 2008 – 2016, och åtgärdsförslagen är indelade 
i två etapper, I: 2008 – 2012 samt II: 2013-2016.

Åtgärdsförslagen är samlade i de tre strategierna (se ”Strategi och analys”). 
Till varje åtgärd anges genomförandeansvar, kostnadsbedömning och 
genomförandeperiod, samt där det är motiverat anges driftkonsekvens. 
Observera att kostnaderna är mycket grovt uppskattade. Det finns i vissa 
fall möjlighet till extern finansiering för naturvårdsåtgärder som, inför 
genomförandet av respektive åtgärd, alltid bör prövas. 

Programmet redovisar åtgärder såväl på kommunal, som enskild eller statlig 
mark. Programmets åtgärdsförslag är inte förankrade hos enskilda markägare 
och brukare. Genomförandet bygger på frivillighet och förslagen skall ses 
som råd om utvecklingsåtgärder, samt en inbjudan till dialog om förvaltning 
av kommunens särskilt viktiga naturområden.

Flugbaggar
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Åtgärder för strategi 1. Öka kunskapen 
om naturvård och naturmiljön

För att Naturmiljöprogrammets målsättningar ska kunna uppnås är det 
viktigt med relevant kompetens på rätt ställe, bra kommunikation och 
tydlig ansvarsfördelning. Inventeringar och utredningar behöver tas fram 
för att kommunen skall kunna gå vidare med bra åtgärdsinsatser. Väsentliga 
delar av Naturmiljöprogrammet kan bara genomföras inom ramen för en 
konstruktiv dialog med många av de aktörer som har och vill ha inflytande 
över markanvändningen.

Åtgärd 1.1. Grön planeringskompetens 
Med hänsyn till det ökade trycket från exploatering och infrastruktursutbyggnad 
som sker i regionen behövs kompetensförstärkning vad gäller gestaltning, 
grönstruktur- och naturvårdsfrågor på kommunens tekniska förvaltning. En 
viktig funktion är att vara länk mellan planering, utformning och praktiskt 
genomförande. 

Ansvar: TN
Kostnadsbedömning: 500 tkr/år
Genomförandeperiod: I

Åtgärd 1.2. Fortbildning inom den kommunala förvaltningen
Årligen bör det genomföras en utbildningsdag med fokus på 
naturmiljöprogrammets målsättningar som riktar sig till all berörd personal 
och politiker i kommunen. 

Ansvar: KS
Kostnadsbedömning: 20 tkr/år
Genomförandeperiod: I

Åtgärd 1.3. Krav på grön kompetens vid entreprenader m.m.
Kommunen ställer, inför större investeringar, krav på att bygg- och 
anläggningsföretag innehar relevant kompetens i grönstruktur- och 
naturvårdsfrågor.  

Ansvar: TN, MBN
Kostnadsbedömning: Ordinarie verksamhet
Genomförandeperiod: I
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Åtgärd 1.4. Inventering av småbiotoper och ruderatmarker 
inklusive analys och åtgärdsbehov
Inventeringar av småbiotoper i jordbrukslandskapet samt kommunens 
ruderatmarker utförs. Inventeringarna bör omfatta fauna och flora samt en 
historisk analys och förslag till framtida utvecklingsmöjligheter. Information 
till och dialog med markägarna är en viktig del av arbetet.

Ansvar: KS
Kostnadsbedömning: 200 tkr
Genomförandeperiod: I

Åtgärd 1.5. Ökad kunskap om rödlistade arter 
De naturtyper som kan förväntas utgöra habitat för arter som finns upptagna i 
ArtDatabankens register över hotade arter inventeras. 

Ansvar: KS
Kostnadsbedömning: 150 tkr
Genomförandeperiod: I

Åtgärd 1.6. Underlätta för naturpedagogik 
Grönstrukturerna i förskolornas närområde gestaltas och sköts så att de 
utvecklas till att vara spännande och naturlika miljöer där upplevelser och 
pedagogik ökar barnens förståelse för naturen. Möjligheterna att bedriva 
naturskolverksamhet utreds senast till år 2010. Lomma kommun bör även 
arbeta med att utveckla grönare skolgårdar. Frågan beaktas vid nyanläggning 
eller förändring av skol- och förskolemiljöer. 

Ansvar: BUN, KS, TN
Kostnadsbedömning: 50 tkr
Genomförandeperiod: I

Åtgärd 1.7. Anordna naturbaser
Som komplement till undervisningen i klassrummet anordnas s.k. naturbaser i 
respektive skola/förskolas närområde. Placering och utformning sker i samråd 
med berörd enhet. Lämpliga grönområden är B2, B4, B14, L2, L13 och Fl1.

Ansvar: BUN, KS, TN
Kostnadsbedömning: 400 tkr
Driftkonsekvens: ?
Genomförandeperiod: I
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Åtgärd 1.8. Inrätta ett Naturmiljöråd
Kommunen inrättar ett naturmiljöråd som fungerar som ett rådgivande organ 
åt kommunen i arbetet med grönstruktur- och naturvårdsfrågor. Rådet skall 
också utgöra ett lämpligt forum för dialog mellan olika aktörer med intresse 
för de gröna frågorna i Lomma kommun. Rådet bör bestå av representanter 
från olika intresseorganisationer med hög kompetens vad gäller biologisk 
mångfald, kulturmiljöhistoria, friluftsliv, fysisk planering, friskvård- och 
rehabilitering samt lantbruk.

Ansvar: KS
Kostnadsbedömning: Ordinarie verksamhet
Genomförandeperiod: I

Åtgärd 1.9. Utöka samarbetet med SLU och Lunds universitet
Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp och Lunds Universitet har inom 
flera institutioner mycket omfattande kunskap och forskning som har direkt 
relevans för det lokala arbetet med grönstruktur- och naturvårdsfrågor. Idag 
pågår en del samarbete i olika frågor men bör i större utsträckning utnyttjas 
i samband med bl.a. planering av åtgärder, inventeringar och uppföljning. 
Kommunen kan ge uppslag till kommunrelaterade teman för examensarbeten 
m.m. Inom ramen för Partnerskap Alnarp startas en ny ämnesgrupp med fokus 
på tätortsnära natur.

Ansvar: KS
Kostnadsbedömning: Ordinarie verksamhet
Genomförandeperiod: I

Åtgärder för strategi 2. Öka tillgängligheten 
i och till natur- och grönområden 

Tillgång till gröna närområden och naturområden med höga ekologiska, 
sociala och kulturella värden är av stor betydelse för människors välbefinnande 
och livskvalitet. Sambanden mellan naturupplevelser, hög livskvalitet och god 
hälsa är tydliga. När det gäller god hälsa är vistelse i gröna miljöer positivt 
både ur ett förebyggande friskvårdsperspektiv och för rehabilitering. För att 
öka möjligheten att ta sig ut till naturen men även att röra sig i naturen finns 
behov av ett antal åtgärder.

Åtgärd 2.1. Naturguide
För att locka kommuninvånarna att i ökad utsträckning besöka och upptäcka 
närnaturen tar kommunen ta fram en inspirerande naturguide som beskriver 
kommunens natur- och grönområden.

Ansvar: KS
Kostnadsbedömning: 200 tkr
Genomförandeperiod: I
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Åtgärd 2.2. Tillgänglighet och säkra vägar till grönområden och 
natur 
För att underlätta för fler människor att ta del av naturupplevelser, genom 
bättre tillgänglighet och säkra vägar till natur- och grönområden, utreder 
kommunen behov och möjligheter att vidta lämpliga åtgärder. Utgångspunkt 
i utredningen bör vara personer med funktionshinder och barn, eftersom man 
då kan få god tillgänglighet för alla. Gång- och cykelvägnätet till och genom 
natur och grönområden bör utgöra en del av utredningen. 

Ansvar: TN, MBN
Kostnadsbedömning: 170 tkr
Genomförandeperiod: II 

Åtgärd 2.3. Lokala vandringsleder 
Minst fem längre vandringsleder etableras. Längs med dessa ordnas 
framkomlighet, tydlig vägledning, rastplatser och att fågeltorn (kan också 
vara utkiksplattformar eller gömslen) uppförs på lämpliga platser. Förlag till 
områden är: 

- Strandstråket (arbetet pågår och här återstår bara 
 mindre åtgärder, finansiering klar)
- Mellan lertäktsdammar norr om Lomma tätort
- Lomma - Värpinge (HVF, finansiering delvis klar via NIP) 
- Fjelie by till Fels mosse (även ridväg, HVF)
- Flädie – Önnerup - Habo (längs Önnerupsbäcken, HVF)
- Flädie tegelbruk och banvall vid Leråkra (HVF)
- Flädie längs med väg 16 (HVF)

Ansvar: KS, TN 
Kostnadsbedömning: 1000 tkr (de fem sistnämnda ingår i HVF , och 
delfinansiering via NIP finns)
Driftkonsekvens: ?
Genomförandeperiod: I och II

Åtgärd 2.4. Gångbro över Lödde å 
I samarbete med Kävlinge kommun anläggs en gångbro över Lödde å. 
Utredning kring bron färdigställdes 2006. Särskild hänsyn måste tas till 
naturvärden på båda sidor av ån.

Ansvar: KS, TN 
Kostnadsbedömning: ca 4000 tkr, varav hälften bekostas av Lomma kommun 
Driftkonsekvens: ?
Genomförandeperiod: II

Åtgärd 2.5. Fler gröna stråk i slättlandskapet
Nya gröna stråk skapas genom t.ex. anläggande av beträdor (smal remsa med 
gräsbevuxen mark i kanten av en åker). Ersättning för anläggande av beträdor 
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kommer eventuellt att ingå i lantbrukssektorns miljöersättningar. Beträdornas 
placering bör ske på sätt som ger stort värde för rekreation, friluftsliv och 
biologisk mångfald. Denna åtgärd finns delvis med i HVF.

Ansvar: KS
Kostnadsbedömning: 50 tkr (för utredningsarbete och rådgivning till 
markägare)
Genomförandeperiod: I och II

Åtgärd 2.6. Friskvård och Rehabilitering 
Det finns tydliga samband mellan vistelse i natur/grönområden och ett 
snabbare tillfrisknande. 
Kommunen bör ta initiativ till ett samarbete mellan Region Skånes sjukvård, 
Försäkringskassan och arbetsgivare i Lomma kommun (inklusive den 
kommunala förvaltningen) samt Alnarp (SLU). Syftet är att använda vistelse 
i naturen och andra gröna miljöer som rehabiliteringsmetodik. Fokus skulle 
kunna ske på personer som lider av utmattningsdepression. Alnarp (SLU) 
bedriver ett pionjärarbete när det gäller sambandet mellan vistelse i gröna 
miljöer och rehabilitering, s.k. trädgårdsterapi. 

Ansvar: SN
Kostnadsbedömning: Ordinarie verksamhet
Genomförandeperiod: I

Åtgärd 2.7. Avstånd till natur- och grönområden 
För att få överblick över tillståndet i kommunens tätorter och byar angående 
avstånd till natur- och grönområden analyseras dessa, och eventuella 
bristområden identifieras. Analysen bör sedan användas vid planering av 
förtätning och exploatering av ny mark för att tillgodose behovet av tillgänglig 
grönstruktur. Boverkets riktlinjer om maximalt avstånd, anpassade till 
kommunens förutsättningar, bör följas.

Nedanstående bör tillämpas:
- Närparken, med grön oas och lek, finns inom 50 meter, utan att 
 korsa gata med mer än 200 fordon/dygn och fartbegränsning över 
 30 km/h.
- Lokalparken, med grön oas, blomprakt, bollspel och lek, finns 
 inom 200 meter utan att korsa gata med fartbegränsning över 
 30 km/h.
- Stadsdelsparken, med natur, vatten, bollspel, mötesplats och lek, 
 går att nå inom 500 meter, huvudsakligen på trafiksäkert sätt, 
 t.ex. genom gröna stråk. 
- Närrekreationsområde, med natur, promenad och lek, finns inom 
 1 km.

Ansvar: MBN
Kostnadsbedömning: 50 tkr
Genomförandeperiod: I
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Åtgärd 2.8. Namnge och skylta natur- och grönområden.
Natur- och grönområden skyltas med namn och med information på ett 
tydligt och intresseväckande sätt. Enhetlig utformning i hela kommunen bör 
eftersträvas. 

Ansvar: TN, MBN
Kostnadsbedömning: 450 tkr
Driftkonsekvens: ?
Genomförandeperiod: I och II

Åtgärd 2.9. Naturbuss
Verksamheten med Naturbussen permanentas under förutsättning att det sker 
som samarbetsprojekt likt nuvarande.

Ansvar: KS
Kostnadsbedömning: 150 tkr/år
Genomförandeperiod: I och II

Åtgärder för strategi 3. Arbeta med 
kvalitetshöjning i natur- och grönområden 
(vårda/utveckla/återskapa/utöka)

Sötvattenmiljöer
Åar och våtmarker har ofta höga biologiska, rekreativa, estetiska och 
kulturmiljöhistoriska värden. Under lång tid har våtmarkerna dikats ut, åarna 
rätats och bäckar kulverterats. Idag är insikten om vattenmiljöernas nytta 
relativt stor och ett intensivt arbete pågår för att restaurera och återskapa. 
Utöver vattenmiljöernas värden för naturmiljön och rekreationslivet, har bl.a. 
våtmarkernas funktion som naturliga reningsverk fått en allt större betydelse 
i arbetet med att minska läckaget av kväve och fosfor till den marina miljön.

Åtgärd 3.1. Rensning av åar och diken
Dikesrensningar är i många vattendrag en återkommande störning, som 
kan orsaka stora skador på vattenmiljön samt växt- och djurlivet om de inte 
utförs skonsamt. För att minska skadorna anordnas ett seminarium eller 
demonstrationsexkursion om naturvårdsanpassad å- och dikesrensning där 
dikningsföretag och enskilda markägare bjuds in. 

Ansvar: KS, TN
Kostnadsbedömning: 50 tkr
Genomförandeperiod: I
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Åtgärd 3.2. Kulverterade bäckar och diken
En översiktlig inventering genomförs av hur många bäckar och diken som 
kulverterats (åtgärden delvis belyst i HVF men fler sträckor kan vara aktuella 
i kommunen). Sträckor där ”öppning” vore särskilt önskvärd pekas ut. Analys 
sker av vilka praktiska och ekonomiska konsekvenser som uppstår om 
utpekade sträckor åtgärdas. Dialog förs med berörda markägare. 

Ansvar: KS, TN
Kostnadsbedömning: 120 tkr
Genomförandeperiod: II

Åtgärd 3.3. Habo dammar (N14)
De rekreativa värdena kring dammarna utvecklas genom att anlägga 
ett tillgänglighetsanpassat stigsystem kring dammarna samt bygga en 
utkiksplattform (finns delvis med i HVF). För att öka dammarnas värden för 
fågellivet anläggs en fågelholme i dammarna. Utarbeta en skötselplan för 
området. 

Ansvar: KS, Enskild
Kostnadsbedömning: 500 tkr
Driftkonsekvens: 50 tkr/år
Genomförandeperiod: II

Åtgärd 3.4. Höje å landskapsvårdsplan (HVF)
På uppdrag av kommunstyrelserna i Lomma, Lund och Staffanstorps kommuner 
har en uppdatering gjorts av den första planen från 1990. Fram till nu har Höje 
å vattendragsförbund fokuserat satsningarna på att återskapa våtmarker och 
dammar. I den nya planen breddas arbetet till att omfatta betydligt fler typer av 
åtgärder.  Anläggning av våtmarker och dammar utgör fortfarande ett centralt 
inslag men nu tillkommer gångstigar i form av s.k. beträdor (smala remsor 
med gräsmark som får beträdas av allmänheten), plantering av träd längs 
med vattendrag och fiskevårdande åtgärder i vattendragen. I viss utsträckning 
föreslås även uppbrytning av kulvertar. Vid Lomma ängar/Västra Kanik 
föreslås en del av Höje å att återfå ett naturligt slingrande lopp (meandring). 

Gångstråk och beträdor
Det av åker dominerade landskapet är relativt otillgängligt för den som vill 
avvika från vägarna. Fem gångstråk föreslås i Landskapsvårdsplanen i Lomma 
kommun och det handlar i de flesta fall om anläggning av s.k. beträdor längs med 
vattendrag. Några fall behöver även spänger m.fl. åtgärder som underlättar för 
de gående. Mellan Fjelie by och Fels mosse föreslås både gångstig och ridväg. 
De övriga stråken och områden som berörs är: Lomma-Värpinge, Flädie-
Önnerup-Habo (längs Önnerupsbäcken) och Flädie tegelbruk och banvall vid 
Leråkra samt Flädie längs med väg 16. Åtgärderna vid Flädie innebär att det 
skapas en närrekreationsslinga för boende i och omkring Flädie by. Sett i ett 
större perspektiv kommer en sammanhängande vandringsled att etableras från 
Lomma till Genarp och Häckeberga. Gångstråk som knyter ihop samhällen 
passar väl ihop med landskapets naturvärden, bl.a. våtmarker. 
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Anläggning av våtmark/damm
Åtta nya våtmarker föreslås i Lomma kommun. Storleken varierar mellan 0,5 
och 8 ha. Den största förslås bli lokaliserad till Borgeby. Övriga föreslagna 
våtmarker föreslås lokaliseras till Prästberga (1 ha) Flackarp, (2 ha), Norr Flädie 
by (1 ha), Laxmans Åkarp (1 ha), NV gården Stamhem (1 ha) och Nedströms 
Lilleby (0,5 ha) samt Nedströms Fels mosse (1 ha). Den sammanlagda arealen 
blir 15,5 ha.

Plantering av träd och buskar
Plantering av träd och buskar föreslås längs med flera kilometer av Lomma 
kommuns vattendrag. Syftet är att skapa ett mer varierat landskap i särskilt 
trädfattiga områden. 

Vattendragens tillstånd förbättras av den skugga som träden ger. Igenväxningen 
motverkas och vattnet syresätts bättre. Det innebär att fiskfaunan gynnas. 
Trädmiljöer längs med vattendragen innebär att den biologiska mångfalden 
gynnas i ett ofta ensartat åkerlandskap. 

Följande stråk kan komma att bli berörda: Önnerup-Stora Habo, dike mellan 
Borgeby och Flädie, dikessträcka mellan Laxmans Åkarp och Frierupsmarken 
samt dike mellan Frierupsmarken och Lommabanan. 

Åtgärder i vattendragen
De åar och bäckar som genomkorsar landskapet är mycket viktiga för 
hela landskapets ekologi. De rinnande vattendragen har påverkats mycket 
kraftigt. Vattnets naturliga slingrande lopp har rätats ut, bäckar har lagt i rör 
ner i marken, bottenmiljön har försämrats som fiskbiotop (minskad skugga, 
syrebrist mm) och kanternas längs med åarna är till stor delar branta. Det 
senare gynnar erosion men missgynnar den biologiska mångfalden. 

Avfasning av dikeskanter (kanterna längs med ån får en mer långsträckt lutning) 
föreslås nedströms Fels mosse och uppströms Önnerupsbäcken vid Fjelie by. 
Vid Västra Kannik/Lomma ängar finns det goda möjligheter att återskapa ett 
naturligt slingrande lopp – meandring längs med en sträcka på ca 2 km. Det 
sker genom rensning av den gamla åfåran och deltagrenar samt inledning av 
vatten från Höje å. Tillsammans med den redan återskapade Kannikedammen 
kommer ett mycket värdefullt och tillgängligt naturområde att skapas. Vid 
Fjelie by föreslås att en 240 meter lång sträcka av en kulverterad bäck öppnas 
upp, d.v.s. rören avlägsnas så att vattnet kommer upp i dagen. 

Längs med fyra avsnitt av Önnerupsbäcken, Flädiediket vid Flädie samt 
dike mellan Frierupsmarken och Laxmans Åkarp anger förslaget till Höje å 
Landskapsvårdsplan att det bör vidtas åtgärder för att göra bottenmiljön mer 
attraktiv för fisk. I praktiken handlar det om utläggning av block, sten och 
grus. Plantering av träd längs med vattendrag innebär också en fiskevårdande 
åtgärd då trädens skugga kan inverka positivt på vattendragets tillstånd. 

Ansvar: KS
Kostnadsbedömning: Genomförandet av hela planen har beräknats, för 
Lommas del, till ca 12 000 tkr. Kommunerna har i samarbetsavtalet beslutat 
att planen ska ses som en idé-katalog och att insatserna planeras utifrån en 
särskild handlingsplan. Man räknar också med att extern finansiering för 
åtgärder kommer att minska de totala kostnaderna. Kommunerna har erhållit 
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ca 1 100 tkr från NIP, 2006, för en del av åtgärderna i landskapsvårdsplanen.
Driftkonsekvens: ?
Genomförandeperiod: I och II

Åtgärd 3.5. Kustdammarna (N16)
Trekantsdammen tillsammans med Alkärret och Haboljungs camping skyddas 
i detaljplan (planarbete pågår), i enlighet med den fördjupade översiktsplanen 
för kustzonen. Naturvårdsbestämmelser och skötselplan utarbetas och 
förutsättningarna för att anlägga fågelholmar i båda dammarna undersöks. Ett 
fågelskådargömsle uppförs vid trekantsdammen. 

Ansvar: MBN, KS, Enskild
Kostnadsbedömning: 500 tkr (omfattar ej kostnader för framtagande av 
detaljplan)
Genomförandeperiod: I

Åtgärd 3.6. Slättängsdammarna (N21)
Området kring Slättängsdammarna inrättas som ett kommunalt naturreservat 
(NIP - projekt drivs sedan 2004). Reservatsbestämmelser och skötselplan 
utarbetas. Åtgärder utförs i enighet med projektbeskrivningen för NIP-
projektet ”Naturvårdsprojekt för tegelbruksdammarna vid Slättäng i Lomma” 
samt inriktning i utvecklingsbeskrivningen för området.

Ansvar: TN, KS
Kostnadsbedömning: 700 tkr (500 tkr finns som NIP - bidrag)
Driftkonsekvens: 50 tkr/år
Genomförandeperiod: I

Åtgärd 3.7. Östra dammen (N22)
Östra dammen utreds i enlighet med beviljad NIP-ansökan (2006). Lomma 
kommun bör överväga att ta över ansvaret för det befintliga naturreservatet 
från länsstyrelsen. I samband med detta bör reservatet utökas österut. Nya 
reservatsföreskrifter och en skötselplan bör upprättas. Inventering och 
sammanställning av områdets biologiska värden utförs. Analys av åtgärdsbehov 
som avser vattenstånd, fiskfauna och förekomst av gäss och i övrigt utföra 
åtgärder enligt utvecklingsbeskrivningen i områdesbeskrivningen.

Ansvar: KS, LST, TN
Kostnadsbedömning: 750 tkr (150 tkr finns som NIP-bidrag för utredning 
och inventeringar) + ev. markinköp
Driftkonsekvens: 50 tkr/år
Genomförandeperiod: I och II
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Marina miljöer
Kustzonen, med sandstränder, öppet jordbrukslandskap och betade strandängar 
är mycket värdefull för avkoppling och naturupplevelser. Utanför strandlinjen 
finns på flera ställen sandrevlar, grunda bottnar och ålgräsängar av stort värde 
för fågel- och fiskfaunan. Det krävs en aktiv planering för att dessa värden 
skall bestå och utvecklas.

Åtgärd 3.8. Kustzonen 
För att säkra allmänhetens tillgång till kommunens strand och kustområde, 
samt skydda öppna utblickar mot Öresund, krävs detaljplaneläggning för alla 
bebyggelseförändringar som påverkar stränderna och landskapet i kustzonen. 
Planarbetet är påbörjat. Strandstråket genomförs som ett sammanhängande 
stråk längs hela Lommas kust undantaget delar av strandängarna vid Löddeåns 
mynning och delar av Alnarps fälad, som har beträdnadsförbud under en 
begränsad tid på året. Fortsatt förhandling med markägare för framkomlighet 
längs strandlinjen bör prioriteras.

Ansvar: MBN, KS, TN, KFN 
Kostnadsbedömning: Ordinarie verksamhet
Genomförandeperiod: I

Åtgärd 3.9. Naturvårdsplan för Lommabukten (N23)
Biologiska värden, främst avseende fågellivet och uppväxtområden för fisk, bör 
inventeras och eventuella åtgärder övervägas, inklusive behov av att restaurera 
miljöer som påverkats negativt av exploatering. Bullerstörningar längs kusten 
från båtar och vattenskotrar utreds. Åtgärder vidtas för att ingen ytterligare 
exploatering sker av marina miljöer som är av stor betydelse för fågellivet 
och fisket. Information om det marina livet tas fram till kommuninvånare och 
brukare.

Ansvar: KS
Kostnadsbedömning: 620 tkr (620 tkr finns som NIP-bidrag)
Genomförandeperiod: I 

Åtgärd 3.10. Planera för en höjning av havsytan
Enligt FN:s klimatpanel (IPCC) är det sannolikhet att havsytan kommer att 
höjas under de kommande hundra åren. De senaste uppskattningarna (2007) 
pekar på mellan 0,26 – 0,58 meter, men då har inte inkluderats möjligheten 
att isavsmältningsprocesser på Grönland och Antarktis kan accelerera som en 
följd av den fortsatta uppvärmningen. I samband med framtagandet av en ny 
översiktsplan för Lomma kommun skall en konsekvensanalys genomföras om 
hur en höjning av havsytan och en ökad frekvens av extremväder påverkar 
Lomma kommuns kustzon i ett hundraårigt perspektiv. Översiktsplanen bör 
också föreslå konkreta åtgärder, vilka syftar till att så långt möjligt, även i 
framtiden, värna kustzonens värden för rekreation, biologisk mångfald och 
kulturmiljön.
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Ansvar: KS, MBN, TN
Kostnadsbedömning: Ingår i kostnaderna för att ta fram en ny översiktsplan 
för Lomma kommun.
Genomförandeperiod: I 

Skog och trädmiljöer
Lomma är en av landets trädfattigaste kommuner. Trädmiljöer av olika slag 
har ett stort värde för rekreation och naturupplevelser. Ädellövskog utgör ofta 
en mycket artrik naturtyp, särskilt om träden har en hög ålder och död ved 
ej tagits bort. Det är av mycket stor vikt att de trädmiljöer som finns kvar 
bevaras och tillåts utvecklas vad gäller ålder och biologisk mångfald. Det är 
också viktigt att ta tillvara de möjligheter som finns att expandera existerande 
bestånd av träd och även plantera helt nya men naturliknande trädmiljöer. 
Sådana planteringar måste ske i harmoni med helheten i jordbrukslandskapet 
och med hänsyn till landskapets historia. Om trädmiljöer exploateras bör de 
kompenserande åtgärderna, balansering, överstiga förlusterna av träd dvs. ett 
nettotillskott av träd skall ske.

Åtgärd 3.11. Inventera, bevara och utveckla värdefulla trädmiljöer
Trädmiljöer och enskilda träd inventeras i syfte att få en heltäckande bild av 
vilka natur- och kulturmiljövärden som finns. Allmänheten bör inkluderas 
i inventeringsarbetet. Ägare av trädmiljöer som omfattas av det generella 
biotopskyddet informeras om vilka bestämmelser som gäller. Skogsstyrelsen 
informeras om de trädmiljöer som kan uppfylla kriterierna för s.k. nyckelbiotop. 
Biotopskydd bör övervägas för sådana objekt om annat områdesskydd saknas. 
Enskilda träd som har eller kan förväntas utveckla en skyddsvärd fauna och 
flora bör skyddas inom ramen för frivilliga överenskommelser med ägaren. 
Döda eller döende träd inkluderas eftersom de har ett särskilt stort värde för 
bl.a. fåglar, fladdermöss och insekter. Träd som drabbas av sjukdomar bör så 
långt möjligt skyddas eller lämnas utan åtgärd.

Ansvar: KS, TN
Kostnadsbedömning: 120 tkr
Genomförandeperiod: I 

Åtgärd 3.12. Alnarpsparken (N2)
Akademiska Hus äger Alnarpsparken. Lomma kommun bör eftersträva en 
aktiv dialog med ansvariga för skötsel av parken. 

Ansvar: KS, SLU
Kostnadsbedömning: Ordinarie verksamhet
Genomförandeperiod: I 
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Åtgärd 3.13. Augustenborg (N3)
Detaljplan upprättas för området där naturområdet Augustenborg skyddas 
som naturområde (här finns ännu ej ett planuppdrag). I planen anges också 
att området skall förbindas med Domedejla mosse i ett utökat grönstråk. En 
tidigare mer öppen vegetation återskapas genom röjning och gallring i träd och 
buskskiktet. De ädellövarter som finns t.ex. skogsalm och fågelbär gynnas, 
liksom träd och buskar som speciellt gynnar fågellivet. Död ved lämnas kvar 
i området. Med fördel införs betesdjur i området för att hålla det öppet på 
lång sikt. Insektsinventering bör utföras i området. I övrigt utveckling enligt 
inriktningen som anges i utvecklingsbeskrivningen för området. 

Ansvar: Enskild, MBN, TN
Kostnadsbedömning: 300 tkr (omfattar ej kostnader för framtagande av 
detaljplan)
Driftkonsekvens: 50 tkr/år
Genomförandeperiod: II 

Åtgärd 3.14. Borgeby slottspark (N17)
S.k. evighetsträd skyddas. Förutsättningarna för skötsel som i högre 
utsträckning gynnar bl.a. insekter, lavar och fåglar utreds.

Ansvar: Enskild, KS, TN 
Kostnadsbedömning: Ordinarie verksamhet
Driftkonsekvens: ?
Genomförandeperiod: II

Åtgärd 3.15. Domedejla mosse (N4)
Området är ett kommunalt naturreservat och ska skötas i enlighet med 
skötselplanen. I området utfördes omfattande skötsel- och utvecklingsåtgärder 
under hösten 2006. NIP-medel finns för att utveckla en naturbas i området. 
Förutsättningarna för bete i området utreds.

Ansvar: KS, TN
Kostnadsbedömning: 150 tkr för naturbas (150 tkr finns som NIP-bidrag)
Driftkonsekvens: 50 tkr/år
Genomförandeperiod: I

Åtgärd 3.16. Haboljungs alkärr (N7)
Haboljungs alkärr tillsammans med Trekantsdammen och Haboljungs 
camping skyddas i detaljplan, i enlighet med den fördjupade översiktsplanen 
för kustzonen (planarbete pågår). Utarbeta naturvårdsbestämmelser och 
skötselplan. Kommunen har fått statliga NIP-medel för åtgärder i området 
och åtgärdsprojektet beräknas påbörjas under 2007. Fri utveckling förordas i 
större delen av sumpalskogen och sumpsnårskogen. I övrigt utveckling enligt 
projektbeskrivningen för projektet ”Alkärret”. 
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Ansvar: KS, TN, MBN
Kostnadsbedömning: 120 tkr (120 tkr finns beviljat som NIP -bidrag) 
Driftkonsekvens: 30 tkr/år
Genomförandeperiod: I

Åtgärd 3.17. Haboljungs fure (N8)
Området behöver försiktigt gallras på sätt som systematiskt gynnar ädellövskog 
och skapa fler gläntor. Träd som är lämpliga att bevara som s.k. evighetsträd 
märks och sparas så att de kan få bli riktigt gamla. Stammar som blåst omkull 
och en del avverkade stammar tillåts ligga kvar i området som s.k. faunadepåer 
i syfte att gynna insektslivet, stigarna bör dock hållas framkomliga. Grill- och 
samlingsplatsen rustas upp.

Ansvar: KS, TN
Kostnadsbedömning: 50 tkr  
Driftkonsekvens: 10 tkr/år
Genomförandeperiod: I

Åtgärd 3.18. Kyrkfuret (N9)
Området skyddas och en skötselplan tas fram (planuppdrag finns för en del 
av området). Skogen bör utvecklas relativt fritt men med försiktig gallring för 
att gynna ädellöv på vissa platser samt försiktig gallring vid den värdefulla 
”borsttåtelängen”. Andelen död ved bör ökas. Stigarna bör hållas öppna och 
grillplatsen rustas upp. En dialog om skötseln i naturområdet inleds med 
berörda markägare.

Ansvar: Enskild, KS, TN 
Kostnadsbedömning: ? 
Driftkonsekvens: ?
Genomförandeperiod: I

Åtgärd 3.19. Plommonskogen (N12)
Inventering av fåglar och vedlevande insekter, i synnerhet skalbaggar, utförs. 
Möjlighet till inköp av området undersöks.

Ansvar: Enskild, TN 
Kostnadsbedömning: 40 t kr (endast inventeringskostnader)
Driftkonsekvens: ?
Genomförandeperiod: II
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Gräsmarker och odlingslandskapet
Betesmark kan vara av många olika typer såsom strandängar eller torrängar. Det 
är avgörande för den biologiska mångfalden att dessa betesmarker ej gödslas. 
För många ovanliga djur- och växtarter är det därtill viktigt att betestrycket 
är relativt hårt. Länsstyrelsen har inventerat och naturvårdsklassat värdefulla 
betsmarker som finns inom Lomma kommun.

Åtgärd 3.20 Bevara och återskapa betesmarker
Möjligheter att öka eller återuppta bete bör tas tillvara i områden som har eller 
skulle kunna återfå särskilt höga natur- och kulturmiljövärden. Exempel på 
sådana områden är strandängar längs kusten och Fels mosse. En inventering 
och utredning av kommunens tidigare ängs- och betesmarker utförs, bl.a. 
genom gamla kartstudier.

Ansvar: KS 
Kostnadsbedömning: 60 t kr
Genomförandeperiod: II

Åtgärd 3.21. Samarbete kring naturbete - betespooler
Kommunen initierar ett samarbete med grannkommuner, länsstyrelsen, LRF 
m.fl. för att försöka få till stånd s.k. betespool för att underlätta för skötsel av 
betesmarker med betesdjur.

Ansvar: KS, TN, KFN 
Kostnadsbedömning: Ordinarie verksamhet
Genomförandeperiod: II

Åtgärd 3.22. Blommande vägrenar  
Lomma kommun etablerar äng längs lämpliga, befintliga och nya, vägavsnitt 
där kommunen är väghållare och vegetationen inte utgör sikthinder. 
Ängsvegetationen slås en till två gånger per år med slåtterbalk.

Ansvar: TN 
Kostnadsbedömning: ordinarie verksamhet
Driftkonsekvens: ordinarie skötsel
Genomförandeperiod: I och II

Åtgärd 3.23. Alnarps fälad (N1)
Staten har det övergripande ansvaret för skötseln av Natura 2000-områden 
och för att bevarandemålen uppnås. Alnarps fälad kommer inom kort att 
inrättas som naturreservat och en skötselplan upprättas. Kommunerna Burlöv, 
Malmö och Lomma har tillsammans med Sysav AB och Skånes Ornitologiska 
förening startat NIP-projektet ”Naturknut strandäng” 2006. Projektet är 
en informationssatsning om strandängarnas biologiska-, ekologiska- och 
kulturhistoriska värden. Lomma kommun fortsätter sitt åtagande i projektet.
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Ansvar: KS, TN,  
Kostnadsbedömning: för Lommas del 90 tkr (NIP- medel finns för 
samarbetsprojektet)
Driftkonsekvens: ?
Genomförandeperiod: I

Åtgärd 3.24. Fels mosse (N5)
Ett mellankommunalt naturreservat inrättas tillsammans med Lunds kommun 
vid Fels mosse. Skötselplan för området upprättas. Betestrycket i området bör 
öka samt sly och buskar röjas undan. En öppen vattenspegel bör tas fram i 
vassområdet.

Ansvar: KS, TN, Enskild, Lund
Kostnadsbedömning: 500 tkr
Driftkonsekvens: 30 tkr/år
Genomförandeperiod: I

Åtgärd 3.25. Frierupsravinen och Tångarna (N6)
Det behövs en skötselplan för området enligt inriktningen som anges i 
utvecklingsbeskrivningen för området. Dialog med markägare i området bör 
inledas.

Ansvar: KS, Enskilda
Kostnadsbedömning: Ordinarie verksamhet
Genomförandeperiod: II

Åtgärd 3.26. Lilla Bennikans hagar (N11)
Kärlväxter och insekter inventeras i området. Dialog med markägare angående 
naturvärdet i området, och för att säkra betet i hagarna, inleds.

Ansvar: Enskild, KS  
Kostnadsbedömning: 40 tkr
Driftkonsekvens: ?
Genomförandeperiod: II

Åtgärd 3.27. Löddeåns mynning (N18)
Staten har det övergripande ansvaret för skötseln av naturreservatet Löddeåns 
mynning. Skötselplanen för området bör ses över. Eventuell bör vassbältet 
som breder ut sig söder om mynningen begränsas.

Ansvar: KS, TN
Kostnadsbedömning: Ordinarie verksamhet
Genomförandeperiod: I
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Tätortsnära natur och grönområden
För många innebär en attraktiv grön närmiljö hög livskvalitet. Viktiga värden 
kan t.ex. vara fågelsång, vacker utsikt, utrymme för lek och idrott, skydd mot 
buller och föroreningar, skugga och vindskydd. Den gröna närmiljön behöver 
vårdas och underhållas och i en del fall utvecklas. Berörda bör ges inflytande 
när förändringar av den gröna närmiljön blir aktuella. 

Åtgärd 3.28. Tillämpning av balanseringsprincipen
För att exploaterad naturmark- och grönområden skall kunna kompenseras 
(balanseras) på bästa sätt skall följande åtgärder och principer förverkligas: 

- Förenklade rutiner och arbetsmetoder vid detaljplanearbete 
 utvecklas senast 2008
- Balansering bör i första hand ske inom det funktionella 
 samanhanget, t.ex. inom aktuell detaljplan
- Om balansering ej kan ske inom berörd detaljplan bör 
 återskapande av förlorade värden ske på annan plats (ersättning).
- Områden som är lämpliga för ersättning identifieras och avgränsas 
 senast år 2008
- Förlorade värden balanseras areellt såväl som kvalitativt
- Möjligheter att balansera en lågkvalitativ naturmark med en 
 som har ett högre värde tas tillvara
- Områden lämpliga för kompensationsåtgärder pekas ut i kommande 
översiktsplan

Ansvar: MBN, KS
Kostnadsbedömning: Ordinarie verksamhet
Genomförandeperiod: I

Åtgärd 3.29. Upprätta gestaltnings- och skötselplaner för 
grönområden. 
Kommunens tätorter har en hel del naturområden med s.k. naturlika 
planteringar. För att kommuninnevånarna skall ha tillgång till grönområden 
med hög kvalité och varierat innehåll krävs det att gestaltnings- och 
skötselplaner upprättas för grönområden B1-14, Bo1, Fl1-2, Fj1 och L1-12 
(totalt 30 områden). Gestaltningsplanerna anger vad man vill att området skall 
utvecklas till och skötselplanerna anger hur detta skall uppnås. Utrustning, 
såsom soffor, bänkar, papperskorgar och belysning i grönområden är en viktig 
del av upplevelsen och användbarheten och bör ingå i gestaltningsplanen. 

Ansvar: TN
Kostnadsbedömning: 950 tkr
Genomförandeperiod: I
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Åtgärd 3.30. Bullerfria områden
Bullerpåverkan i Lomma kommuns natur och grönområden bör analyseras 
och bullerfria eller relativt bullerfria områden identifieras. Dessa områden bör 
inte utsättas för ökat buller eller fragmentering utan bevaras som tysta oaser. 

Ansvar: MBN, KS
Kostnadsbedömning: 50 tkr
Genomförandeperiod: I

Åtgärd 3.31. Park vid Flädie mejeriväg (Fl1)
Möjligheten med ett grönstråk som knyter samman parken med den planerade 
pågatågstationen i Flädie utreds i en fördjupad översiktsplan för Flädie.

Ansvar: KS, TN, MBN
Kostnadsbedömning: Ordinarie verksamhet
Genomförandeperiod: I (Samordnas med utredningar om gröna stråk och 
Flädie Pågatågstation)

Åtgärd 3.32. Öresundsparken och Öresundsparkens 
fritidsområde (L1)
Fågeltorn uppförs i Öresundsparkens fritidsområde. Kommunen bör informera 
om Lommabuktens fågelliv.

Ansvar: TN, KS 
Kostnadsbedömning: 200 tkr (i NIP-projektet ”Naturknut strandäng” har 
samarbetskommunerna erhållit medel för att informera om bl.a. strandängarnas 
fågelarter).
Driftkonsekvens: 10 tkr/år
Genomförandeperiod: I och II

Åtgärd 3.33. Strandhusen och Strandparken (L2)
Åtgärder för att uppnå ekologisk balans i dammarna utreds.

Ansvar: TN
Kostnadsbedömning: Ordinarie verksamhet
Genomförandeperiod: I

Åtgärd 3.34. Strandfuret (L14)
Underhållsåtgärder efter gestaltningsplanen som fastställs i samband med 
detaljplanearbetet utförs.

Ansvar: TN
Kostnadsbedömning: Ingår i ramavtal med CA fastigheter AB.
Driftkonsekvens: 30 tkr/år
Genomförandeperiod: II
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Hotade arter
För ett stort antal djur- och växtarter gäller att de är så pass sällsynta att de 
försvinner om inte artspecifika åtgärder sätts in. Det är bara möjligt att sätta in 
sådana artspecifika åtgärder för ett urval av arter vilka bedöms ha ett särskilt 
stort värde. Om en djur- eller växtart som förekommer i Lomma kommun är 
mycket sällsynt i Sverige, eller till och med internationellt, kan detta vara skäl 
att ge prioritet. 

Åtgärd 3.35. Holkar för fåglar och fladdermöss
Det råder brist på äldre träd med hål, framför allt för ugglor, hackspettar 
och fladdermöss. Genom att sätta upp specialgjorda holkar kan man öka 
möjligheten för fåglar och fladdermöss att häcka. Kommunen bör sätta upp 
holkar i natur- och grönområden som ägs av kommunen samt sprida kunskap 
och information till enskilda markägare och organisationer. 

Ansvar: KS, TN
Kostnadsbedömning: 50 tkr
Driftkonsekvens: 5 tkr/år
Genomförandeperiod: I

Åtgärd 3.36. Artspecifika åtgärder 
Ett begränsat antal djur- och växtarter som finns upptagna i ArtDatabankens 
rödlista och förekommer i kommunen, bör väljas ut som ambassadörsarter. 
Dessa arter blir föremål för artspecifika åtgärder i syfte att förhindra att de 
sista lokalerna försvinner från Lomma kommun. Även återintroduktion av 
lokalt utrotade arter kan i en del fall övervägas, särskilt när det gäller grodor. 

Ansvar: KS
Kostnadsbedömning: 50 tkr/år
Genomförandeperiod: I

Åtgärd 3.37. Begränsa förekomsten av främmande och oönskade 
arter
Förekomsten av växt- och djurarter som bedöms ge betydande negativa 

ekologiska och sociala problem inventeras och relevanta åtgärder föreslås. 
Exempel på arter vilka kan orsaka problem i Lomma kommun är björnloka, 
mink, grågås, minerarmal och spansk skogssnigel (mördarsnigel).

Ansvar: TN, MBN
Kostnadsbedömning: Ordinarie verksamhet
Genomförandeperiod: II



62

Mål och 
genomförande

Genomförande och uppföljning

Naturmiljöprogrammets mål- och åtgärdsförslag integreras i kommunens 
ordinarie styrsystem. Det innebär bl.a. att naturmiljöprogrammets mål- och 
genomförandedel gör avtryck i den årliga nämnds- och verksamhetsplaneringen, 
budgetarbetet samt årsredovisningen. Kommunstyrelsen har det övergripande 
ansvaret för att naturmiljöprogrammets mål uppnås och att åtgärderna 
genomförs men det är viktigt att varje ansvarsägare driver åtgärderna för att 
de ska genomföras. 

Giltigheten för programmet beräknas vara ca åtta år, eller fram till 2016. 
Genomförandeplanen bör revideras två gånger under programmets 
giltighetstid, dvs. en gång under varje mandatperiod. Målen skall uppnås 
inom programperioden. Uppföljning genom inventeringar av kvantitativa- 
och kvalitativa värden i de beskrivna natur- och grönområdena bör utföras i 
slutet av programmets giltighetstid. 

Styrsystem för Lomma kommun

I samband med revidering av kommunens översiktsplan skall 
naturmiljöprogrammet utgöra en väsentlig utgångspunkt när olika intressen 
skall avvägas. Det är av särskilt stor betydelse att de områden som pekats 
ut som skyddsvärda i naturmiljöprogrammet (både inom- och utanför 
detaljplanelagt område) eller som gröna utvecklingsområden (t ex potentiella 
våtmarker) beskrivs, värderas och markeras på kartor i översiktsplanen.
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Förutom att det är viktigt med en tydlig ansvarsfördelning under 
genomförandefasen av naturmiljöprogrammet, så är det också viktigt att 
det sker en uppföljning av programmet och utvärdering av utförda åtgärder. 
Uppföljningen bör vara effektiv och välplanerad för att det ska vara möjligt att 
upptäcka områden där nya åtgärder måste formuleras eller tidigare beslutade 
åtgärder behöver förändras för att nå de uppsatta målen. Ett antal gröna 
nyckeltal eller indikatorer för uppföljningen bör tas fram och regelbundet 
redovisas i en miljöredovisning för kommunens miljömål (arbetet med lokala 
miljömål pågår och beräknas vara klart senast 2008).

En levande dialog mellan alla berörda parter är en förutsättning för att 
arbetet skall vara framgångsrikt. Det faktaunderlag som behövs för mål- 
och åtgärdsuppföljning sammanställs och presenteras av kommunstyrelsen. 
Även inventering av kvantitativa och kvalitativa naturvärden i de beskrivna 
natur- och grönområdena bör ingå. En lokal naturdatabas bör prioriteras för att 
information, framtagen genom programmets åtgärder, skall organiseras på ett 
lättåtkomligt och strukturerat sätt.

Uppföljningen sker av genomförda åtgärder via rapportering från 
åtgärdsansvarig nämnd/förvaltning till kommunstyrelsen som sammanställer 
och redovisar resultaten. Kommunstyrelsen bedömer om åtgärderna är 
tillräckliga för att nå uppsatta mål under utvärderingen. Om åtgärderna bedöms 
som otillräckliga sker en dialog med ansvariga aktörer för att formulera 
ytterligare åtgärder. Om det visar sig svårt att hitta tillräckliga åtgärder för att 
nå målen bör dessa revideras.

Naturmiljöprogrammet gäller till 2016 då det revideras i sin helhet. Mål- och 
genomförandedelen utvärderas och revideras en gång per mandatperiod. Alla 
förändringar av mål och åtgärdsförslag skall antas av kommunfullmäktige, 
utvärdering och revidering görs av kommunstyrelsen.



Bilder från framtiden – år 2025

Tänk dig att du flyger med en luftballong år 2025. Du glider in mot Lommas kommungräns från 
Burlöv i söder. På flera hundra meters höjd är din utsikt över hela Lomma kommun, och därtill 
en stor del av sydvästra Skåne, magnifik. Det är i slutet av april, solen skiner och det är varmt 
för årstiden.  Jordbrukslandskapet under dig är huvudsakligen öppet. Men vid en mer skarpsynt 
betraktelse, ta kikaren till hjälp, upptäcker du en del förändringar sen du såg det här landskapet 
senast, för nästan 20 år sedan. 

Det är gott om människor som är ute på promenad. De går på stigar och gräsbevuxna remsor längs 
med åar, diken och ägogränser, mitt i jordbrukslandskapet. Grupper av elever får undervisning i 
fält vid kommunens naturbaser. Rastplatser, fågeltorn och caféer gör sitt till för att göra utflykter 
i landskapet behagliga. 

Från din luftballong ser du betydligt fler små öppna vattenytor i landskapet, särskilt i kommunens 
centrala och östra delar. Här och var ser du betande djur, de är fler än vad du minns från början 
av århundradet. Det gäller särskilt hästar men även får och nöt. Ett och annat främmande kreatur 
syns också, t.ex. alpackor, ett slags lamadjur. Det är invid våtmarker, åar och bäckar som nya 
och återskapade betesmarker verkar finnas.

Du ser en och annan fiskare på vakt med sitt fiskespö. Fisket har förbättrats ytterligare och det 
gäller Lommabukten såväl som i åar och dammar.

Vid Lomma ängar ser Höje ås lopp annorlunda ut. Ån har återfått ett mer naturligt utseende, s k 
meandring. Storkar letar grodor här och var i våtmarkerna. Du ser fler alléer och nyplanterade 
pilevallar, även stråk av träd längs med åarna. Små träddungar har tillkommmit  och de gamla 
har utökats. Äldre träd har sparats till fromma för fåglar, fladdermöss och vedlevande insekter. 
Landskapsbilden har blivit grönare och mer varierad. 

Din farkost rör sig nu norrut mot Bjärred. Här finns fler hustak men också mer grönska eftersom 
nya bok- och ekbestånd planterats.  Augustenborg och Domedejla mosse har delvis knutits 
samman till ett sammanhängande naturområde. Strandängarna vi Löddeåns mynning och 
Gyllins ängar har expanderat något, på bekostnad av vassbältet.

Ballongen glider nu i sydlig riktning på samma gång som avståndet till marken minskar. Den 
flyger lågt, över hustaken i Lomma, som även de är fler, både villor och flerbostadshus. Mellan 
husen finns det generöst med parker, trädgårdar och gemensamma öppna grönytor. Nybebyggda 
områden har till och med ett lummigare utseende jämfört med hur det såg ut innan. 

Luftballongen far nu ut över havet. Du hör vågorna. När du blickar in mot mot land och följer  
kustlinjen lägger du märke till att det ser lite annorlunda ut. En något högre havsyta men 
framförallt mycket häftiga höststormar har ökat på erosionsproblemen. Vid hus och vägar ser 
du erosionshinder. Sandstränderna har på en del avsnitt flyttat en bit inåt land. När du lyfter 
kikaren mot väster ser du en fiskebåt och grupp tumlare som skär genom lommabuktens vågor. 

Dags att gå ner för landning och du tar sikte på en av ängarna inne i Alnarpsparken. Som helhet 
är parken något större än vad du minns den och en bit österut har ett mindre ädellövskogsområde 
börjat ta form. Ballongen omsluts av parkens vårgröna träd när korgen tar mark med en lätt duns. 

www.lomma.se/naturmiljoprogram


