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1. Sammanfattning 

Denna förstudie sammanfattar tidigare material och redovisar resultaten från de nya insatser som har 

genomförts under år 2020 för att öka kunskapen om möjligheterna och svårigheterna kring att anlägga 

en förbindelse över Lödde å. Ny kunskap omfattar markägarnas inställning till projektet samt vilka 

geologiska och juridiska aspekter som är avgörande för valet av placering, teknik och fortsatt arbete.  

Flera olika tekniska möjligheter till förbindelse finns, allt från olika typer av broar till olika rörliga 

varianter. Markförhållandena är dock mycket komplexa i området och behöver ytterligare 

provtagningar som fokuserar på den djupare markprofilen för att utröna om en grundläggning för bro 

kan vara ett möjligt altenativ på sikt. Detta gäller även för de anslutningsvägar som ska användas. Alla 

placeringar kräver dispens och tillstånd, men bedömningen är att ju längre norrut, desto lättare bör 

det vara att få dessa. Effekter av klimatförändringarna är en ytterligare faktor som spelar stor roll, dels 

på grund av stigande havsvattennivå och dels på grund av förändring i flödesregimen i ån.  Detta 

påverkar markens egenskaper, vilket i sin tur kan påverka dimensioneringen av en förbindelse och 

anslutningsvägar. I nästa steg borde fördjupade utredningar fokuseras på området i anslutning till 

reningsverket i Borgeby med anslutning strax norr om de mest sanka partierna i Kävlinge kommun. 

Parallellt med ett sådant alternativ bör utvecklingsmöjligheterna för ett å-stråk utredas. På detta sätt 

kan man i ett första steg komma vidare och få till stånd en förbindelse relativt snabbt jämfört med 

alternativ som kräver omfattande tillståndsprocesser med mycket osäker utgång. I ett första steg 

förordas då även en rörlig förbindelse av samma skäl.    

Privata fastighetsägare är generellt inte negativa till projektet och ställer sig positiva till ökade 

möjligheter för rekreation och friluftsliv i området men tycker att kommunal mark ska användas. 

Markägare, lantbrukare och arrendatorer oroar sig för att en förbindelse kan innebära ökad trafik och 

ökat antal besökare som i sin tur kan ge negativa konsekvenser. Utöver det kan även andra enskilda 

intressen vara viktiga att utreda vidare.  

Stora delar av dalgången omfattas av ett nationellt och bitvis även ett internationellt 

bevarandeintresse på grund av höga naturvärden. Vattenverksamheten kommer att påverka 

naturvärden i vattnet och på land på båda sidor av ån och i anläggningsskedet kommer påverkan i 

form av förändrad markstabilitet, eventuella permanenta markskador, grumling och buller att behöva 

beaktas. Att minimera markintrång och genomföra restaureringsåtgärder för att möjliggöra områdets 

återhämtning efter ingreppet är av största vikt för att nå framgång med en tillståndsansökan samt 

acceptans för projektet hos alla intressenter. Även ur detta perspektiv skulle en plats i anslutning till 

området runt reningsverket i Borgeby kunna ge bättre förutsättningar för att få till stånd en 

förbindelse. 
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2. Inledning 
Projektet ”Förstudie förbindelse över Lödde å” genomförs av Kävlinge och Lomma kommuner 

tillsammans. Båda kommunerna har pekat ut området som föremål för utveckling där en förbindelse 

över ån är önskvärt och kan bidra till att utveckla friluftsliv och rekreationsmöjligheter. Kommunerna 

vill satsa på att göra området nåbart och tillgängligt från och till tätorterna i närheten vilket omfattar 

Borgeby, Bjärred, Löddeköpinge, Sandskogen och Vikhög. Kommunerna ser området som en viktig 

punkt för närrekreation och för att öka andelen av allemansrättslig natur per invånare som är låg i 

båda kommunerna.  

Området har också potential som naturturismdestination vilket i sin tur kan bidra till 

landsbygdsutveckling på kort och lång sikt. Lödde å är sedan flera år känd lokalt, nationellt och 

internationellt som fiskevatten. Kävlingeån är också ett omtyckt vatten för kanotpaddling. Området är 

besöksmål för fågelskådare året om. Det finns däremot få möjligheter för promenad och vandring och 

anläggningar för friluftslivet saknas i stor utsträckning. En ny förbindelse över Lödde å skapar nya 

förutsättningar för ökad tillgänglighet och möjligheter för rekreation och friluftsliv över ån och 

utveckling av gång och möjligtvis cykelnätet i Lomma och Kävlinge.  

Genom detta projekt vill vi påbörja arbetet med att hitta den bästa platsen och den bästa tekniken för 

en förbindelse över Lödde å med hjälp av ny kunskap och i nära dialog med fastighetsägarna i det 

berörda området. Projektet består av två delar: Den första är en undersökning av synen på projektet 

hos markägarna och den andra är en geoteknisk undersökning. Vill markägarna ha något på eller i 

närheten av sin mark? Vilka nackdelar och fördelar ser markägarna med projektet? Ska en ny 

förbindelse ge dem nya möjligheter för exempelvis entreprenörskap? Vilka tekniska utmaningar finns? 

Vilka skillnader finns mellan olika placeringar? Vilka platser är de lämpligaste ur geotekniska aspekter? 

Vilka innebär minsta möjliga naturmiljöpåverkan? Under utredningen vill vi hitta svar på bland annat 

dessa frågor.  

Denna rapport tar fram en analys om områdets övergripande förutsättningar utifrån tekniska, sociala, 

naturmässiga, juridiska och ekonomiska aspekter och kan användas som ett beslutsunderlag för 

bedömning om projektet ska fördjupas eller inte. 

3. Syfte 
Syftet med förstudien är att möjliggöra val för fortsatt arbete genom att sammanställa tidigare 

kunskap, juridiska förutsättningar samt att göra ny kunskapsinhämtning kring geotekniska 

förutsättningar, klimatförändringens inverkan på området, påverkan på markägarintressen eller andra 

enskilda intressen, anslutningsvägar samt tekniska lösningar. Utredningen identifierar även översiktliga 

direkta och indirekta effekter som en ny förbindelse kan medföra på landskapsbild, naturmiljö, 

områdesskydd, kulturmiljö, rekreation och friluftsliv samt påverkan på området i anläggningsskedet. 

Detta för att tydliggöra behov av fortsatt fördjupning inför bland annat tillståndsprocesser.  

4. Bakgrund 

Historiskt perspektiv 
Idén om att ta sig över Lödde å mellan Kävlinge och Lomma kommuner är inte ny och har funnits 

åtminstone sedan 1980-talet när diskussionen mellan kommunerna började. Sedan dess har flera 

utredningar gjorts kring en förbindelse över Lödde å av båda kommuner. I dagsläget går Lomma och 

Kävlinge ett steg framåt i processen med planerna för en förbindelse över Lödde å och utreder 

möjligheterna och svårigheterna på nytt.  
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Den senaste utredningen i form av en förstudie genomfördes år 2006. Förstudien tog bland annat 

fram en analys av olika placeringsalternativ. Olika tekniska lösningar, utöver broalternativet, belystes 

och värderades dessutom i utredningen. Däremot saknades markägarperspektivet i den tidigare 

förstudien. Detta perspektiv är samtidigt mycket viktigt för projektets möjligheter och har lagts till i 

denna studie.  

Nya förutsättningar har dykt upp de senaste åren. De regionala och nationella lederna för vandring 

(Skåneleden) och cykling (Sydkustleden), går i närheten av Lödde å. De befintliga dragningarna 

bedöms inte som optimala ur upplevelse- och trafiksäkerhetsaspekter. Numera går lederna inåt landet 

och förbi Löddeköpinge för att sedan göra en sväng mot kusten igen. Det finns dessutom ett lokalt 

intresse för att länka samman dessa leder i ett mer logiskt sammanhang utmed kusten. 

Utredningsområde 
Området för utredningen sträcker sig längs Lödde å från motorvägen E6:an  till Lödde åns mynning. Ur 

det området har tre olika placeringar pekats ut som de mest intressanta lokaliseringsalternativen 

utifrån dels optimala sträckningar för att på bästa sätt koppla ihop tätorterna, dels hänsyn till 

befintliga fysiska strukturer som innebär att markingrepp och markintrång kan reduceras.  

Området har mycket att erbjuda ur olika aspekter: kultur, historia, natur, geologi och landsbygd. 

Därför stor utvecklingspotential för rekreation och friluftsliv samt pedagogik och inte minst för 

gemenskap och förankring med hembygden. De tre förslagna placeringarna har bra förutsättningar ur 

olika perspektiv för att knyta samman befintliga strukturer i ett sammanhang. Det finns däremot olika 

svårigheter på alla platserna på grund av markförhållanden, tillgänglighet, naturvärden eller påverkan 

på markägarintressen.  

Bild 1. Studiens olika lokaliseringsalternativ. 
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Projektets övriga avgränsningar 
Den aktuella utredningen omfattar arbetet med att sondera synen hos markägarna och geotekniska 

markförhållanden för de tre utpekade platserna. I praktiken omfattar utredningen sex olika 

placeringar, en norr om och en söder om ån för varje lokalisering.  

Under arbetets genomförande uppkom flera hinder som gjorde att arbete inte kunde utföras enligt 

planeringen. Det första var förbudet i naturreservatet att vidta åtgärder som ändrar yt- eller 

dräneringsförhållanden eller utföra annan markberedning samt att inga motorfordon får köra i 

markerna vilket i praktiken har inneburit att fältarbetet för geotekniska sonderingar inte kunde 

genomföras eftersom det behövs tillstånd. Det andra var att det rådde svåra väderförhållanden med 

mycket regn och höga havsnivåer under dagarna när det geotekniska arbetet skulle genomföras. Detta 

har inneburit att det inte gått att genomföra sonderingarna på alla platserna. Trots det kan vissa 

slutsatser dras även för dessa platser kring sannolika geotekniska förhållanden på grund av den övriga 

sammanställda datan. 

5. Rekreation och friluftsliv 

Värdet av friluftsliv 
Friluftsliv definieras som vistelse utomhus i natur- och kulturlandskap för välbefinnande och 

naturupplevelse utan krav på tävling. Friluftslivet är också en av de sociala dimensionerna av naturen. 

Friluftslivet bygger i grunden på ett möte mellan människa och natur. I mötet uppstår en upplevelse 

som är individuell och skapar värde på olika sätt och för olika personer. Friluftslivsbegreppet är brett 

och innefattar också rekreation dvs. aktiviteter som bidrar till återhämtning och avkoppling och 

naturturism dvs. turism med inriktning på naturupplevelser. Naturen är en arena för friluftsliv och 

därför är tillgång till natur en förutsättning för friluftsliv. Med natur i detta sammanhang menas ofta 

natur- och kulturlandskapet. Allemansrätten dvs. den grundlagsskyddade rätten att färdas och vistas i 

naturen även på annans mark är en förutsättning för friluftsliv.  

Friluftsliv innefattar många olika sorters aktiviteter och är i ständig förändring. Det spänner över 

många aktiviteter såsom vandring, cykling, stigcykling, ridning, klättring, paddling och fiske mm. Men 

friluftsliv innefattar även att bara vara.  

Friluftslivet är värdefullt för enskilda människor och för samhället i stort. Friluftslivet bidrar bland 

annat till att förbättra människors fysiska och psykiska hälsa samt till regional utveckling på olika sätt.  

Ramverk 
Friluftslivsfrågan är bred och spänner över flera politikområden och sektorer såsom påverkan på 

biologisk mångfald, regional tillväxt, jord- och skogsbruk och folkhälsa.  

Friluftsliv berörs av bestämmelserna och lagstiftningar för olika sektorer. Internationellt innefattas 

internationella konventioner, EU-lagstiftning och direktiv. Från ett nationellt perspektiv berörs 

friluftslivet av bland annat miljöbalken, plan och bygglagen, kulturmiljölagen och allemansrätten. 

Några exempel utifrån nationella planer och program är friluftslivsmålen, miljömålen, 

miljökvalitetsnormer eller folkhälsomålen. Regionala och kommunala åtaganden reglerar och driver 

fram arbetet med friluftsliv exempelvis naturvårdsstrategi för Skåne, grönstruktur i Skåne eller 

friluftsliv i Skåne.  

Här tas enbart direkta kopplingar med friluftsliv upp.  
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Nationella mål för friluftslivspolitiken och globala målen  

Frilufslivspolitiken har som syfte att stödja människors möjligheter att vistas i naturen och utöva 

friluftsliv där allemansrätten är en grund för friluftslivet. Alla människor ska ha möjlighet att få 

naturupplevelser, välbefinnande, social gemenskap och ökad kunskap om natur och miljö. Sedan 2012 

finns det 10 friluftslivsmål för friluftslivspolitiken. Det har inte tagits någon ställning till vilken nivå som 

krävs för att målen ska anses vara uppfyllda.  

 
Bild 2. De 10 målen för friluftslivspolitiken. 

 

Ur ett regionalt perspektiv finns sedan 2018 en handlingsplan för Skånes friluftsliv 2018–2021 som 

syftar till att ta fram åtgärder som ska leda till att få en bättre kunskap om regionala friluftslivet och 

vilka behov finns för att utveckla friluftslivet. Ansvaret för varje åtgärd delas mellan olika myndigheter 

och organisationer.  

Friluftslivet har nära koppling till andra nationella mål såsom miljökvalitetsmål, folkhälsomål och mål 

för turismutveckling. 

Friluftslivet anknyter till flera av de globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030. Friluftslivet är 

en viktig faktor för människors välbefinnande och hälsa (mål 3) och tillgången till gröna miljöer 

uppmärksammas i mål 11 om hållbara städer och samhällen, mål 14 om Hav och marina resurser, och 

mål 15 om ekosystem och biologisk mångfald.  Arbete med friluftsliv bidrar också till mål 4 om god 

utbildning, mål 5 om jämställdhet, mål 9 om hållbara industrier, mål 10 om minskad ojämlikhet, mål 12 

om hållbarkonsumtion och produktion samt mål 16 om inkluderande samhället. 

Åtta av de sexton kvalitetsmålen innehåller preciseringar för friluftsliv som bland annat beskriver 

måltillstånd för tillgång till skogen, strandmiljöer eller sjöar och vattendrag.  

Friluftslivsmålen spelar en stor roll för att bevara biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Tillgång 

till natur är en förutsättning för att människor ska bedriva olika typer av friluftsliv. Grön infrastruktur 

är ett nätverk som bidrar till fungerande livsmiljöer för djur samt för människors välbefinnande. Grön 

infrastruktur behövs för biologisk mångfald och för ekosystemtjänster såsom friluftsliv.   

Trender och utmaningar 
Det finns en tydlig tendens att människor vistas oftare i naturen nu än för ett par år sedan. Utbudet av 

klassiska friluftslivsaktiviteter är bredare än någonsin, samtidigt som nya former av aktiviteter har dykt 

upp och blivit populära de senaste åren. Aktiviteter som förväntas öka de kommande år är olika 

former av cykling, kajak och kanotpaddling och vandring.  
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Besökstrycket är stort på vissa platser vilket leder till brist på parkeringsplatser, överfulla soptunnor 

och slitage på leder och natur. Det skapar dessutom klagomål från privata markägare. Samtidigt som 

ovana friluftsintresserade hittar kända strövområden så vill erfarna friluftsintresserade hitta nya 

platser med färre besökare. Detta leder till att plaster som i vanliga fall har få besökare plötslig har 

högt besökstryck med negativa konsekvenser i området.  

Det kan uppstå flera olika konflikter mellan friluftslivet och andra intressen eller mellan olika former av 

friluftsliv. Konflikter uppstår ofta på grund av individuella tolkningar eller förväntningar. De vanligaste 

konflikterna uppstår mellan besökare och markägare i de fall där allemansrätten inte följs, mellan olika 

målgrupper som praktiserar olika aktiviteter eller mellan naturvård och friluftsliv. I förvaltningen av 

områden som pekas ut för friluftslivets ändåmål behöver det ingå som en målsättning att genom 

tydliga avtal, hänvisningar, information, zoneringar och dialog minska risken att konflikter uppstår. 

6. Områdets förutsättningar  

Kommunal planering 
En översiktsplan för Kävlinge kommun antogs av kommunfullmäktige i 2002 och 2010 där projektet 

med en ny bro över Lödde å mellan Kävlinge och Lomma kommuner omnämns. Även i den nya 

översiktsplanen som Kävlinge kommun tar fram nämns förbindelsen. 

Lomma kommuns översiktsplan från 2010 står att Lödde å är naturskönt och kan kompletteras med 

gång- och cykelvägar in sin yttre gräns.  I samrådsförslaget för översiktsplan 2020 nämns att Lomma 

kommun ska arbeta för en övergång över Lödde å väster om E6:an för att utveckla friluftslivet och 

rekreationsmöjligheterna. 

Planen med en ny förbindelse över Lödde är därför förankrad i översiktlig fysisk planering. 

Landskap 
Området längs Lödde å, från E6:an till utloppet utgörs av ett naturskönt och kulturhistoriskt värdefullt 

landskap med geologiska avtryck, fornlämningar och utblickar över ett etablerat betes- och 

odlingslandskap. På Kävlingesidan av ån är bebyggelse gles och området omfattas huvudsakligen av 

åker- och betesmark. På Lommasidan av ån består området mestadels av åkermark, några privata hus i 

närheten av ån samt Borgeby reningsverk som omhändertar allt avloppsvatten i norra kommundelen 

av Lomma.  

En förbindelse framförallt i form av en bro kan komma att resultera i en förändrad landskapsbild och 

utsikten över dalgången. En större fysisk konstruktion kommer att medföra en fragmentering av miljön 

då även tillfartsvägar behöver förstärkas i samband med anläggningen. Det är viktigt att kommande 

projekteringar tar hänsyn till detta även i landskapsbilden. 

Geologi, hydrogeologi och topografi 

Geologi 

Området är av geologiskt intresse genom bland annat de strandprocesser som sker här och andra 

dynamiska geologiska processer. Hela området bedöms vara i aktiv förändring med erosion, 

sedimentförflyttningar och havsnivåhöjning. Mynningsområdet är av geovetenskapligt intresse med 

t.ex. särskilt markerade strandhak som bildades under Littorinatiden samt lämningar av 

marinarkeologiskt intresse. Lödde å ligger dessutom i Alnarpssänkan som är en tektoniskt bildad dal 
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med speciella förhållanden. Åtgärder som kan innebära förändringar i pågående geologiska processer 

som i sin tur medför ändringar i markens förutsättningar skulle behöva fortsatt fördjupad utredning. 

Enligt SGU:s jordartskarta är den dominerande jordarten i ytan (de översta 0,5 m – 1 m) i området 

kring ån svämsediment av lera och silt. Även postglacial sand och lermorän förekommer. Enligt SGU:s 

jorddjupskarta är bedömt jorddjup större än 30 meter generellt i dalgången.  

Geoteknisk undersökning 

Syftet med den geotekniska undersökningen var att få ytterligare information om markegenskaper och 

de geotekniska förutsättningarna för en grundläggning av en konstruktion. Den geotekniska 

undersökningen genomfördes under andra halvan av november 2020 och utfördes i totalt nio punkter 

och omfattade s k spetstryckssondering i 9 undersökningspunkter, störd provtagning med s k 

skruvprovtagare i 9 undersökningspunkter och installation av grundvattenrör i 2 undersökningspunkt. 

Se vidare i Tekniskt PM Geoteknik, Förbindelse över Lödde å Löddeköpinge, Ramböll 2020-12-11 samt 

Markteknisk undersökning Geoteknik, Förbindelse över Lödde å Löddeköpinge, Ramböll 2020-12-11. 

På grund av översvämning vid tidpunkten för undersökningen och den ytliga jordens egenskaper, 

kunde inte någon geoteknisk fältundersökning genomföras på den Kävlinges sida vid alternativ 2. 

Någon geoteknisk fältundersökning kunde inte heller genomföras för lokaliseringsalternativ 3 då en 

dispens för detta hade krävts från naturreservatets föreskrifter tt orsaka skador på marken. En dispens 

hade inte varit självklar och tagit minst 6 månader i ansökningsförfarande. 

De geotekniska undersökningarna visade att jorden består av olika typer av jordar med skiftande 

mäktighet. Jordlagerföljden består generellt av mulljord/fyllning på gyttjig sand på lerig gyttja på sand 

på lermorän. 

Mulljord utgör den dominerande jordarten i markytan på området. Även gyttja har påträffats. Gyttjig 

sand med en mäktighet på mellan 1,5 och 2,5 m har påträffats i samtliga tre av sex 

undersökningspunkter. Den gyttjiga sanden uppvisar mycket lös lagringstäthet/densitet.  Jordens 

relativa lagringstäthet är ett mått som används för att beskriva hur tät och kompakt en friktionsjord är.  

Lerig gyttja har påträffats i tre av sex undersökningspunkter med en mäktighet på mellan 4,0 m och 

9,5 m. Mäktigheten är inte undersökt i samtliga undersökningspunkter. Den leriga gyttjan uppvisar 

extremt låg odränerad skjuvhållfasthet. Ju högre odränerad skjuvhållfasthet, desto fastare och 

starkare material. Sand har påträffats i några av undersökningspunkterna. Mäktigheten på sandlagret 

är inte undersökt. Sanden uppvisar generellt medelfast till fast lagringstäthet, dvs. tämligen kompakt 

jord. Lermorän har påträffats i några av undersökningspunkterna. Mäktigheten på lermoränlagret är 

inte undersökt. Lermoränen uppvisar hög odränerad skjuvhållfasthet. 

Det verkar vara liknande förutsättningar för grundläggning vid ån med anslutningsvägar i alternativ 1 o 

2. Alternativ nummer 3 har teoretiskt  svårare markförhållanden på grund av havets långvariga 

påverkan.  

Alternativ 1 i närheten av reningsverket  

Grundläggningsarbeten för bro och anslutningsvägar är förmodat komplexa och kostsamma. 

Rekommendationen är att en bro grundläggs på pålar. Även anslutningsvägar på båda sidor ån bör 

grundläggas. 
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Alternativ 2 utanför naturreservatsgräns 

Grundläggningsarbeten för bro och anslutningsvägar är förmodat komplexa och kostsamma. 

Rekommendationen är att en bro grundläggs på pålar. Även anslutningsvägar på båda sidor ån bör 

grundläggas. Jorddjupet är uppskattningsvis mer än 50 meter. 

Alternativ 3 nära å mynningen  

För närvarande saknas information djupare ner i markprofilen. Förmodligen förekommer mäktiga 

lager av gyttja eller en annan organisk jord förekommer även här, även om den ytliga jordartskartan 

ger indikation om generellt gynnsammare geotekniska förhållanden. SGU:s djupjordskarta saknar 

information om området. Det finns därför osäkerheter kring de geotekniska förhållandena.  

Hydrogeologi 

Grundvattenytans läge har mätts på nivåerna +1,0 respektive +0,1, motsvarande djupen 1,3 respektive 

0,5 m under befintlig markyta. Grundvattennivån kan förväntas variera med årstid och nederbörd och 

klimatförändringens inverkan. 

Topografi 

Området är i stor utsträckning flackt men sluttar generellt svagt mot Lödde å.  

Naturvärden 
Kävlingeån / Lödde å är en typisk slättbygds-å som flyter långsamt genom landskapet som 

huvudsakligen omges av fuktiga betesmarker med flacka stränder. Ån är en mycket viktig miljö i det 

annars öppna odlingslandskapet och ett mycket värdefullt område för biologisk mångfald. Längs ån 

finns en vegetationsbård som är viktig livsmiljö för fiskar, insekter och fåglar.  

I Löddeåns mynning finns några av de få bevarade havsstrandängarna längs västra Skånes kust med 

bland annat mycket stor betydelse för fåglar, groddjur och växter.  

Markområdena i dalgången består till stora delar av vidsträckta flacka öppna gräsmarker och 

välbetade betesmarker med värdefull och artrik vegetation. De flacka strandområdena svämmas över 

vid högvatten och i de lägst liggande områdena finns flera våtmarker men också partier med bladvass, 

vilka tillsammans skapar förutsättningar för en varierad fågelfauna. Området är en mycket 

betydelsefull häck-rast- och övervintringslokal för fågel, av såväl internationell som nationell vikt.  

Området ingår också i det som kallas för termikflaskhalsar dvs. platser i landskapet där vägen över 

havspassager är den kortaste möjliga flyttande rovfåglar.  

Lödde å är känd för sina bestånd av stora gäddor och abborrar. För övrigt har ån en mycket artrik 

fiskfauna och 28 olika arter har observerats bland annat havsöring, ål, grönling, sandkrypare, braxen 

och id. 

Området har tidigare också varit viktigt för groddjur. Under senare tid pågår småskaliga försök att 

restaurera en del miljöer så att groddjuren gynnas.  

Ån är näringsrik och de senaste åren har flera restaureringsåtgärder genomförts längs Kävlingeån för 

att förbättra minska övergödning och förbättra vattenkvalitet. Anläggande av våtmarker, skyddszoner, 

översilningsmarker mm. bidrar även till att öka den biologiska mångfalden längs ån. 

Löddeåns mynning och dalgången behöver behandlas som ett särskilt känsligt naturområde ur 

ekologisk synpunkt då många arter är beroende av markförhållandena och hydrologin vilka kan 

påverkas vid ogenomtänkta åtgärder.  
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. Bild 3. Olika klassningar av naturvärdet längs Kävlingeån. 

Områdesskydd 
Bestämmelser om områdesskydd finns i miljöbalken antingen som svenska områdesskydd eller som 

implementerad EU-lagstiftning.  

Natura 2000 

Natura 2000 är ett nätverk av skyddade områden i hela EU. Målet är att främja att den biologiska 

mångfalden bibehålls, genom bevarande och förbättring av naturmiljön. Natura 2000-områden 

innehåller arter, naturtyper och livsmiljöer som är särskilt skyddsvärda ur ett europeiskt perspektiv. 

Områden som innefattar Natura 2000-naturtyper och/eller skyddsvärda arter kan utses till Natura 

2000-områden med stöd av EU:s art- eller habitatdirektiv, dessa områden är skyddade enligt 

miljöbalken. De flesta Natura 2000-områden är dessutom skyddade som naturreservat. 

Tillståndskravet blir aktuellt när en verksamhet eller åtgärd kan påverka miljön i ett Natura 2000-

område på ett betydande sätt, även om åtgärden sker utanför området. Detta begriper inte bara 

naturtyper och arter utan också en allmän riskbedömning av verksamheten. Då lagstiftningen är strikt 

krävs mycket särskilda skäl för att få ett tillstånd och detta är också enligt lagstiftningen förknippat 

med krav på kompensationsåtgärder om man skulle inkräkta på det som skyddet gäller. 

Löddeåns mynning är utpekat som Natura 2000 område enligt fågeldirektivet. Det är en värdefull lokal 

för häckning, rastande och/eller övervintring för ett flertal fågelarter upptagna som skyddsvärda i 

direktivet.  
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Naturreservat 

Att bilda ett naturreservat är ett sätt att bevara och utveckla natur- eller rekreativa värden i områden 

beroende på hur syftet med skyddet är formulerat. Löddeåns mynning både norra och södra sidan 

utgör ett naturreservat som syftar till att bevara områdets öppna karaktär så att goda fågelbiotoper 

erhålls främst för vadarfåglar. Naturreservatsgränser sträcker sig ut i havet till tre meters djup.  Södra 

delen av reservatets södra delen i Lomma kommun har även syftet som strövområde. Däremot det är 

svårt att ta sig mellan norra och södra delen på ett enkelt sätt. För att skydda värdefull natur gäller det 

tillträdesförbud. 

Naturreservatet utgörs av flacka betade strandängar med söt- och saltvatten påverka 

fuktängsvegetation, omväxlande med torrängsvegetation. Det finns också områden med bladvass som 

tillsammans med de betade ängarna skapar gynnsamma förhållanden för en mängd olika fågelarter 

Riksintressen 

Riksintresse skyddar områden som innehåller kvaliteter och värden som är viktiga på nationell nivå. 

Områden som pekas ut av riksintresse ska skyddas från åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller 

kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorten och i närheten av tätorter ska särskilt beaktas, enligt 

Miljöbalken. Lödde å omfattas av riksintresse för kustzon, naturvård, kulturmiljö, friluftsliv och 

yrkesfisket. I värdebeskrivning av riksintresse för naturvård gällande Lödde å står bland annat de 

represesentativa odlingslandskapen med rikt fågelliv. Lödde ås omgivningar utgörs av värdefull mad 

vid vattendrag. I.  

Strandskydd 

Strandskydd innebär att det är förbjudet att uppföra byggnader eller andra anläggningar som 

begränsar tillgängligheten till strandområden eller väsentligen försämrar livsvillkoren för växter och 

djur. Längs Lödde å gäller det vanligtvis 100 m men på flera platser råder sk utökat strandskydd vilket 

kan sträcka sig upp till 300 m från strandlinjen. 

Särskilt värdefullt vatten  

Kävlingeån är ävenutpekad och prioriterad som nationellt och regionalt särskilt värdefullt vatten av 

Länsstyrelsen, Naturvårdsverket, Fiskeriverket och Riksantikvarieämbetet. Löddeåns mynning är 

utpekad som fredningsområde för fisk och här finns tidvis även tumlare. 

Övrig skyddsstatus 

Området vid Löddeåns mynning naturreservat finns med i Länsstyrelsens program för tätortsnära 

natur som prioriterat område. 
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Bild 4 Olika områdesskydd i vattnet och på land i och runt Kävlingeån. 
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Klimatförändring 
I Skåne beräknas årsmedeltemperaturen öka med 3,6 grader och årsmedelnederbörden beräknas öka 

med 16 procent under nuvarande sekel. Antalet dagar med kraftig nederbörd kommer att bli fler vilket 

innebär ökad avrinning till vattendragen och att höga flöden kommer att bli vanligare. Samtidigt så kan 

avdunstningen komma att öka på grund av högre temperaturer vid andra årstider vilket kan leda till 

ökad sommartorka. 

Lomma kommun har genomfört flera översvämningskarteringar för hur ett framtidsscenario kan 

komma att se ut. Karteringarna visar att låglänta områden utmed Kävlinge ån blir översvämmade i 

högre utsträckning än idag av höga vattenstånd. Det innebär också att i takt med att den permanenta 

havsnivåhöjningen inträder kommer å-dalens förutsättningar att förändras. Översvämningar eller 

permanent havsnivåhöjning i Kävlingeåns dalgång nedströms E6:an utgör främst en risk för 

reningsverket och dess funktion men mindre risk i jämförelse med andra delar av Lomma kommun 

vilket beror på att det inte finns mycket bebyggelse, infrastruktur eller samhällsviktig funktion utöver 

reningsverket i ådalen.  

 

 

 

Bild 5. Vattnets utsträckning på land vid olika vattennivåhöjningar. 
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Markanvändning 
Löddeåns mynning och betesmarkerna däromkring kan idag ge en uppfattning om hur landskapet såg 

ut under början av 1800-talet, eftersom inga stora landskapsförändringar har skett här sedan dess.  

De flesta fastigheter i området är i privat ägo men Lomma kommun äger fastigheter vid Löddeåns 

mynning samt vid reningsverket. Dessa fastigheter visas i den följande kartan. Markanvändning i 

ådalen inom området omfattar ängs-, betes-och odlingsmark av mycket hög kvalitet (mellan 8 och 9-

klassig). Betesmark är vanligare på norra sidan ån och utgör i princip dagens sankare 

översvämningsområden. Bete har funnits under mycket lång tid vid de sanka strandängarna och det är 

av stor vikt för biologisk mångfald att den användningen fortsätter eller utvidgas framöver. Enstaka 

och isolerade småbiotoper med skogsdungar och märgelgravar förekommer på båda sidor, liksom en 

del viktiga sälg- och vassområden. Befintliga vägar används främst för verksamheterna i området.  På 

Lommasidan finns några fastigheter med hus och trädgårdar i direkt anslutning till ån inom 

strandskyddsgränsen. Det finns flera vattenutlopp inom området. Den enda som kan innebära någon 

påverkan i projektet är utloppet för spillvatten vid Borgeby reningsverket. I anslutning till 

reningsverket, kan mark för utökning och skydd av befintligt reningsverk alternativt nytt reningsverk 

komma att behövas på grund av havsnivåhöjning eller som en konsekvens av att de norra 

kommundelarna byggs ut.  Flera dräneringsdiken från angränsande åkermarker dränerar ut i havet via 

Natura 2000-området och naturreservatet. 

 

Bild 6. Kommunägd mark i undersökningsområdet. 
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Rekreation och friluftsliv 
Rekreations- och friluftslivsmöjligheter längs Kävlingeån är goda men kan förstärkas. Lödde å är känd 

för sina bestånd av stora gäddor och abborrar vilket lockar ett antal nationella såväl som 

internationella turister till området varje år. Fiske bedrivs i stort sett i hela Kävlingeån/Löddeå. 

Kävlingeåns-Löddeåns fiskevårdsområdesförening reglerar fisket i ån genom att utforma fiskeregler, 

ange lämpliga fiskeplatser samt administrera de fiskekort som krävs för att få fiska i ån. Utanför 

fiskevårdsområdets södra gräns dvs utanför Löddeåns mynning råder totalt fiskeförbud inom ett sk 

fredningsområde under perioden 15 sep – 30 apr. För närvarande arbetar Havs- och 

Vattenmyndigheten med förändrad fiskereglering inom området.  

Fågelliv framför allt i ängs- och vassområdet är också känd och attraherar fågelskådare till området. 

Fågeltornet går att besöka året om.  

Fritidsbåtar finns det gott om i området. En ny förbindelse ska inte begränsa tillgängligheten för 

båtlivet och behöver därför anpassas även för detta behov. 

Två båtplatser med båtbryggor på Lomma kommuns sida som inte sköts av kommunen är 

iordningställda. Den ena finns precis utanför naturreservatet och den andra finns vid Borgeby 

reningsverket.  

Enkla stigar för korta promenader finns på båda sidor ån och flera grindar eller övergångar av olika slag 

gör det möjligt att ta sig över staketen. Strandstråket är en välutvecklad promenadslinga som sträcker 

sig från Bjärred och söderut längs kusten. Från den störa parkeringen på södra sidan av Lödde å och 

mot Öresund finns en tillgänglighetsanpassad spång, den enda i området.  

Tillträdesförbud, fiskeförbud och andra bestämmelser begränsar delvis friluftslivsmöjligheter vid 

åmynningen men är samtidigt en förutsättning för att bibehålla de värden som ger möjligheter till fina 

upplevelser i en väl utvecklad naturmiljö.  

I naturmiljöprogram för Lomma kommun 2018-2025 rekommenderas att stigsystemet förbättras och 

en skötselplan för de delar som ligger utanför naturreservatsgränserna bör tas fram. En naturbas för 

skolornas/förskolornas utepedagogik rekommenderar etableras på lämplig plats.  

I beskrivning av området för riksintresse för friluftsliv gällande Kävlingeån, och Lödde å. står att 

anläggningar för friluftslivet, t ex rastplatser, saknas i stor utsträckning och potential finns att utöka 

tillgängligheten genom att enklare leder och anläggningar för friluftslivet utvecklas. 
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Bild 7. Befintliga anläggningar för friluftslivets behov. 

Cykelvägar 
Trafikverket beskriver rekreations- och turistcykling som företeelser där cyklandet i sig är huvudsyftet 

med resan. Detta syfte tillgodoses tex med den nationella cykelleden Sydkustleden. Sydkustleden i sin 

sträcka längs Malmövägen korsar infarten och utfarten till E:6an två gånger, vilket inte är optimalt ur 

trafiksäkerhetssynpunkt. Av den anledningen är det lämpligt att försöka anlägga ett alternativ med 

ökad trafiksäkerheten till Sydkustleden. Naturupplevelsen blir en viktig förutsättning för turistcykling. 

Att tillgodose dessa krav genom en ny dragning utmed kusten istället för genom tätorten i 

Löddeköpinge skulle bli positiv i detta hänseende. En ny dragning kan även utöka möjligheter för 

dagsutflykter på cykel genom en ny rundled.  

Region Skåne har tagit fram brister och förslag för åtgärd i regionala cykelnätet som inkluderas i 

cykelvägsplanen för Skåne 2018-2029. Sträckan Barsebäckshamn-Saxtorp-Häljarp mellan Kävlinge och 

Landskrona kommuner ska åtgärdas under planperioden och beräknar genomföras 2027-2029. 

 

Kultur och historia 
Kävlingeån är södra Skånes största vattendrag och har haft stor betydelse för lokal utveckling genom 

tiderna. Den har använts som transportled och därför skapades flera bo- och marknadsplatser längs 

ån. Förutsättningar för bete och jordbruk var goda och därför har strandängar nyttjats som 

betesmarker under mycket lång tid. Kävlingeån har också  under lång tid för vattenkraft av kvarnar och 

industrier. 
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Parallellt med kustlinjerna ligger den så kallas Littorinavallen. En markerad strandvall som bildades för 

ca 6000 år sedan och som bildades under en period när havsytan stöd flera meter högre än idag efter 

inlandsisens bortsmältning. Namnet “Littorinavall“ kommer sig av den snäcka som bär det latinska 

namnet Littorina littore (vanlig strandsnäcka) och som man funnit i stora mängder i kustlinjen från 

denna tid. Snäckan talar om för oss att det då var en högre salthalt i Öresund än vad det är idag. Det är 

inte tillåtet att gräva i Littorinavallen 

Den första bosättningen i Kävlingetrakten skedde utmed kusten och därifrån spreds in i landet utmed 

ån. Fornlämningar och utgrävningsmaterial visar åns betydelse allt sedan stenålder. Nära åns mynning 

finns bland annat flera boplatser från den äldsta bondestenåldern. Ett exempel på detta är de 

omfattande stenåldersboplatserna vid Lödde ås utlopp vilket utgör för sommarboplatser för jägare 

och fiskare. Dessa har inga markeringar ovan jord. 

Per Albin-linje började byggas år 1939 hade försvarssyfte och skulle förhindra mindre båtar och 

liknande att nå svenska land. Per Albin-linje är en unik företeelse som tydligt visar Skåne som 

gränsprovins som uppmärksammas av regionala kulturmiljöprogrammet.   

Lödde ån ingår i de två kulturmiljöstråken Kävlinge å och Per Albin-linje som nämns i regionala 

kulturmiljöprogrammet som upprättades år 2006. 

 

Bild 8. Fornlämningar i området. 
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Svarande markägares inställning 
En enkät bestående av 9 frågor skickades till alla fastighetsägare som bedömdes kunna bli påverkade 

av projektet antingen på grund av en eventuell förbindelse eller av en anslutningsväg. Samråd med 

fastighetsägare skedde under oktober och november 2020. 

För att föra dialog med privata fastighetsägare användes två olika metoder: telefonsamtal och enkät. 

Syftet med telefonsamtal var att låta dem komma till tals och fritt berätta om sina tankar kring 

projektet. Syftet med enkäten var att få svar på konkreta frågor och kunna analysera dessa.  

Det finns flera fastigheter som ägs av mer än en ägare. Det  finns också några fastighetsägare som äger 

flera fastigheter. Ungefär 30 privata fastigheter/ fastighetsägare finns i området totalt. Ungefär 50% av 

fastighetsägaren nåddes via telefon varav 6 stycken ställde sig positiv till projektet, 2 stycken ställde 

sig negativa och 6 stycken behövde veta mer eller ville inte ha en uttalad åsikt. De flesta kände inte till 

det befintliga projektet trots information om projektet i lokala tidningar. Däremot var den tidigare 

utredningen väl känd. De flesta ansåg att projektet skulle vara positivt för området men vartveksamma 

till hur fler besökare skulle påverka deras intressen. Några av dem uttryckte explicit att det var den 

kommunala marken som skulle användas istället för den privata. En person tyckte att gång- och 

cykeltrafik har ökat på ett betydligt sätt de senaste 5 åren.  

Enkäten blev lite mer populär och besvarades av ca 60% av fastighetsägare. Svaren i enkäten visade 

att fastighetsägare generellt är positiva till en förbindelse över Lödde å men inga är positiva till att 

deras mark används, varken för en förbindelse eller för anslutningsvägar. En förbindelse bidrar 

huvudsakligen till att lyfta rekreation och friluftsliv samt naturturism. Generella fördelar är nya 

attraktiva leder för långa turer, nya möjligheter för korta promenader och att Lödde å kan bli en nod 

för friluftslivsaktiviteter. Nackdelar från ett fastighetsperspektiv är nedskräpning, oro för intrång, 

skador på mark eller annan egendom och att det kommer för många besökare för vad området tål. En 

gång- och cykelbro var populärast framför andra alternativ till förbindelse.  

Ett oväntat resultat från markägarundersökningen var att en negativ miljöpåverkan inte anses vara en 

av de viktigaste nackdelarna. Inte heller ansågs en förbindelse betydelsefull för att förbättra 

förutsättningarna till kultur, pedagogik och kunskap och endast något bidra till folkhälsa, gemenskap 

samt identitet och förankring i hembygden. Se vidare under Bilaga 2. 

 

 

 

 

 

• Fastighetsägarna är generellt inte negativa till en förbindelse. 

• Nästa alla fastighetsägare ser en gång- och cykelbro som det bästa alternativet till 

förbindelse.  

• Ingen fastighetsägare är intresserad av att ha varken tillfartsvägar eller förbindelse på sin 

egen mark. 

• Det finns en oro för negativa konsekvenser såsom nedskräpning, intrång eller skador på 

mark. 
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Sammanfattning av områdets förutsättningar 

 

 

7. Juridiska förutsättningar  

Under förutsättning att markägarfrågan är löst antingen genom avtal eller genom inlösen så krävs 
även tillstånd för vattenverksamhet.  
 

Vattenverksamhet 
Vattenverksamhet är ett begrepp som används för aktiviteter som bland annat innebär byggande i 

vatten. Detta regleras i 11 kap. miljöbalken (MB) eller Lag med särskilda bestämmelser för 

vattenverksamhet (LSV). Verksamheter i vattenmiljöer kan orsaka miljöeffekter och i visa fall behövs 

skyddsåtgärder för att minska de negativa effekterna. 

 

Punkten 1 omfattar att uppföra anläggningar i ett vattenområde såsom vägbankar, broar/ 
bropelare, bryggor och pirar. Kabeldragning och anläggning av flytbryggor anses också ingå. Att lägga 
ner rörledningar i ett vattenområde betraktas också som vattenverksamhet. 
 
Förändringar i vattenflödet kan ha negativa effekter på naturmiljön, fastigheter och odling. 

Skyddsåtgärder kan i vissa fall behövas för att skydda särskilda miljöer eller för att hjälpa naturen att 

återhämta sig efter ingreppet.  

Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer (MKN) är juridiskt bindande styrmedel som regleras i miljöbalkens femte kapitel. 

En miljökvalitetsnorm ska tas fram på vetenskapliga grunder och ange den miljökvalitet som 

människan och/eller miljön kan anses tåla. EU:s vattendirektiv styr miljökvalitetsnormerna för vatten 

och inga åtgärder får göras som kan innebära att en norm överskrids.  

• Stora upplevelsevärden för rekreation och friluftsliv.  

• Värdefull flora och fauna av nationellt och internationellt bevarandeintresse. 

• Stora delar av området brukas med lång kontinuitet i markanvändningen. 

• Påverkan av klimatförändring genom högre vattennivå och förändring i flödet. 

• Komplexa markegenskaper för grundläggningsarbete. 

11 kap. 2 § MB Med vattenverksamhet avses 
1. uppförande, ändring, lagning och utrivning av dammar eller andra anläggningar i 
vattenområden, fyllning och pålning i vattenområden, bortledande av vatten från eller 
grävning, sprängning och rensning i vattenområden samt andra åtgärder i vattenområden 
om åtgärden syftar till att förändra vattnets djup eller läge, 
2. bortledande av grundvatten och utförande av anläggningar för detta, 
3. tillförsel av vatten för att öka grundvattenmängden samt utförande av anläggningar och 
åtgärder för detta, och 
4. åtgärder som utförs för att avvattna mark, när det inte är fråga om avledande av 
avloppsvatten, eller som utförs för att sänka eller tappa ur ett vattenområde eller för att 
skydda mot vatten, när syftet med åtgärden är att varaktigt öka en fastighets lämplighet 
för något visst ändamål (markavvattning). 
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Miljömål 
Vattenverksamhetens påverkan på nationella, regionala och lokala miljömål ska bedömas och 

redovisas under planeringsfasen.  

Natura 2000 och naturreservat 
För verksamheter eller åtgärder som planeras i eller i påverkansområdet av ett Natura 2000 område 

och som kräver tillstånd enligt sjätte och sjunde kapitlen i miljöbalken behöver en miljöbedömning 

göras. För att kunna medge tillstånd krävs särskilda skäl. Ett intrång som får tillstånd på grund av ett 

starkt samhällsintresse kan även kräva kompensationsåtgärder.  

I ett naturreservat gäller däremot föreskrifter. Åtgärder som är förbjudna enligt föreskrifterna behöver 

dispens eller tillstånd.  

För att dispens ska kunna medges krävs att det finns särskilda skäl som ska ligga till grund för ansökan.  

Strandskydd 
Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till 

strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Åtgärder som på 

något sätt kan begränsa nyttjandet av strandområden eller skada växt- och djurlivet behöver dispens 

från strandskyddet.  

I vanliga fall gäller 100 meter från strandkanten både upp på land och ut i vattnet. Inom 

utredningsområdet varierar strandskyddets omfattning och västra sidan av ån har ett utökat 

strandskydd, upp till 300 m, på längre sträckor en den östra. 

Bygglov 
Vid planering av byggandet i en fastighets behövs i de flesta fall bygglov och i visa fall även marklov. 

 

8. Byggnadstekniska förutsättningar 

Markprofilen med olika jordlager innebär en variation av fysikaliska och tekniska egenskaper vilket 

bland annat betyder att marken behöver förstärkas och stabiliseras på något sätt. Detta gäller både för 

att kunna anlägga en bro, fundament för flotte men också för tillfartsvägar. Åtgärder som syftar till att 

stabilisera marken eller liknande kan innebära konsekvenser även för omkringliggande marker.  

• För en vattenverksamhet med påverkansrisk på något intresse ska en tillståndsansökan ske 

hos Mark- och miljödomstolen.  

• Samråd med Länsstyrelsen ska göras i ett tidigt skede och innan ansökan görs.  

• Ansökan ska innehålla en lokaliseringsutredning och en miljökonsekvensbeskrivning. Man 

ska ange hur man uppfyller de allmänna hänsynsreglerna, hushållningsbestämmelserna 

samt hur man undviker skada på allmänt och enskilt intresse. Man ska även ange hur man 

undviker att en miljökvalitetsnorm överskrids samt om påverkan på riksintresse eller 

Natura 2000-område kan ske. I samma ansökan ska man ansöka om strandskyddsdispens 

och andra tillstånd som kan behövas. 

• Även bygglov och eventuellt marklov kommer att behövas. 
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Risker med förändrad markanvändning  

Sanka partier kan vara svårt att bygga på, blir mer känsliga för skador under själva byggandet och kan 

behöva längre tid för återhämtning. Anslutningsvägar till förbindelse ska behövas oavsett placeringen. 

För att minimera ingreppet bör dessa vägar samlokaliseras med befintligt vägsystemet eller vid/i 

markägargräns. 

Förutsättningar för vattenverksamhet  

Undervattensbuller kan genereras i det fall grundläggningsarbete behöver genomföras. 

Undervattensbuller innebär störningar för fisk och andra djur i vattenmiljöerna. Därför behöver 

hänsyn tas till exempelvis fiskars lekvandring. 

Ändringar av halten suspenderat material och risken för grumling är parametrar som förväntas variera 

under byggtiden. Grumling påverkar och försämrar både ljusförhållandet i vattnet och på botten vilket 

i sin tur påverkar exempelvis fiskars lek och föryngring. Grumling kan ytterligare spridas över stora 

områden och skada växt och djurlivet om inga skyddsåtgärder vidtas. Byggarbete kan ytterligare 

medföra ändringar i strömningshastighet vilket orsakar variationer i sedimentation av olika partiklar. 

Detta i sin tur påverkar växt och djurlivet på ett negativt sätt.  

En annan avgörande faktor är dämningseffekten under byggtiden och efteråt både vid förbindelse och 

anslutningsvägar. Damning kan uppstå vid åtgärder på botten exempelvis vid pålning eller 

stödkonstruktioner. Bland andra effekter kan dämningen innebära översvämningar uppströms vilket i 

sin tur kan ha konsekvenser på vattenföring, erosion och på strand- och undervattensvegetation. 

Varierande väderhändelser på grund av klimatförändringar kan ytterligare försämra dessa 

dämningseffekter.  

Variationer i grundvatten kan innebära förändringar för livsvillkoren för djur- och växter. Om 

markprofilen är skiktad dvs består av olika jordlager kan grundvattensänkning orsaka variationer på 

lagertjocklek, textur och befintlig grundvattennivån vilket är mycket viktig vid jordlager av olika 

mäktighet. I detta skede bedöms inte grundvattensänkning erfordras.  Länshållning erfordras i de fall 

stödkonstruktioner installeras i samband med grundläggning av brostöden. 

Under byggtiden kan buller från byggverksamhet spridas i närområdet och orsaka olägenheter till de 

som bor i eller besöker området. Tillgänglighet till, i och kring ån och brukandet av området kommer 

att vara begränsat under byggtiden.  

Stödkonstruktioner erfordras i samband med grundläggning av en bro. Inga stödkonstruktioner 

bedöms behövas i samband med byggnation av anslutningsvägarna. 

Temporära skyddsåtgärder för begränsning av negativa effekter i vattenmiljön kan behövas för att 

minimera miljöpåverkan och förhindra belastning på ån både under och efter byggtiden.  

9. Olika förslag till förbindelse, effekter och konsekvenser 

I tidigare dokument och rapporter har olika alternativ utretts med fokus på typen av förbindelse och 

placering. Utgångspunkten i denna förstudie har varit att undersöka möjligheterna för en plats som 

skulle göra minsta möjliga naturmiljöpåverkan eller intrång i andra allmänna intressen, men också 

minimera intrånget i markägarintresset.Samtidigt ska lösningen innebära fina upplevelsevärden för 

rekreation och friluftsliv.  Detta kan göras dels genom utnyttjandet av befintlig infrastruktur såsom 



                                                                
 
 

26 
 

små markvägar för att minimera behovet av nyanläggning och dels genom att använda kantzoner vid 

åker och betesmarkerna för att undvika att fragmentera befintlig markanvändning. Genom att 

använda ett tekniskt alternativ för förbindelse som smälter bra ihop med landskapet så kan även 

negativ påverkan på landskapsbilden minimeras. 

Tre alternativ för placeringen och flera tekniker för förbindelse har studerats. 

Lokalisering och nuvarande förhållanden 
Tre alternativ för placering av en förbindelse har varit föremål för utredning. Dessa tre platser innebär 

optimala sträckningar för att koppla ihop tätörterna och använda befintliga strukturer vilket bidrar till 

att minimerar markingrepp och markintrång samt begränsar behovet av nyanläggning. 

Alternativ 1, ”Reningsverket”. Omfattar området i närheten av reningsverket i Borgeby.  

Alternativ 2, ”Reservatsgräns”. Omfattar området precis utanför naturreservatsgränsen.  

Alternativ 3, ”Natura 2000”. Omfattar området närmast åmynningen, i närheten av det befintliga 

fågeltornet. 

Utredning avseende möjliga lokaliseringar har genomförts utifrån aspekter såsom möjligheter till 

närrekreation, upplevelsevärden, tillfartsvägar, hänsyn till fastighetsägare och befintlig 

markanvändning mm. 

 

Bild 9. Karta över olika lokaliseringsalternativ  
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Alternativ 1, ”Reningsverket” 

Ån är smalast vid alternativ 1. I detta alternativ minskas intrånget i i det privata markägarintresset 

eftersom det finns kommunal mark som för närvarande används till reningsverket samt tillfartsvägar 

mot en fiskeplatsparkering och en medelstor båtplats. Området används redan för rekreation och 

friluftsliv och att kunna utveckla dessa möjligheter kan vara en fördel. Å andra sidan finns utloppet för 

spillvatten vid reningsverket och möjliga planer för ytterligare utveckling av marken som används för 

reningsverket kan vara problematisk. På Kävlingesidan används marken för bete, vilket automatiskt 

leder till höga naturvärden i den vattennära miljön. Detta kan påverkas på ett negativt sätt med en ny 

förbindelse. Marken på Kävlingesidan är också mycket sank och befintliga vägsystem som delvis också 

används av Skåneleden blir lerig från höst till tidig vår vilket gör framkomligheten nästan omöjlig både 

för cykling och promenad med befintlig utformning. Det innebär också att en anläggning behöver ske 

från ån då större maskiner inte kan köra ner norrifrån. Ansluter man något längre uppströms kan 

förutsättningarna vara bättre. Området kan vara intressant för naturpedagogik kring vatten. 

Upplevelsevärdena där man korsar ån i denna placering ger just vid förbindelsen mindre av den 

naturliga, vilsamma känslan eller rofylldheten. Den befintliga leden Strandstråket skulle kunna 

förlängas norrut längst ån för att åter ansluta till kusten på Kävlingesidan mot Vikhög. Möjligheter till 

utomhuspedagogik i kopplingen med vatten, kusten och klimat kan utvecklas.  

Alternativ 2, ”Reservatsgräns” 

Den föreslagna alternativ 2 ligger i direkt anslutning till naturreservatet. Ån är precis vid den 

placeringen lite bredare än i alternativ 1 men den innebär större ingrepp och påverkan på privata 

fastigheter. Samtidigt är avståndet jämnlångt mellan alla tätorterna/ byarna i närheten. På västra av 

sidan ån i Kävlinge kommun, finns en tillfartsväg som slutar relativt nära ån, utanför naturreservatet. 

Vägen är bra utformad och går att köra även under vintertid. Nackdelen är att vägen dels går precis 

utanför en privat gård vilket inte är den bästa ur markägarperspektiv och dels att det inte finns en 

tydlig anslutningsmöjlighet den sista sträckan till ån utan att påverka markanvändningen som idag är 

jordbruk. Det finns en pilevall med enbart en liten kantzon. En annan möjlighet till tillfartsvägen kan 

finnas mot den befintliga dragningen av Skåneleden. Dock är marken här översvämningsbenägen. På 

södra sidan finns två mindre fastigheter med trädgårdar i direkt anslutning till ån och privata bryggor. 

Mellan dessa fastigheter och odlingsmarken finns en liten grusväg som skulle kunna användas som 

tillfartsväg Om den ska användas vid anläggningsskedet krävs nyanläggning av sträckan för tunga 

maskiner, något som kan behöva utredas vidare om det är möjligt i så fall . På Kävlingesidan av ån finns 

våtmarker med ett rikt och störningskänsligt fågelliv som förmodligen utgör en del av Natura 2000 

områdets påverkanszon i myndigheternas ögon. Den befintliga leden Strandstråket skulle kunna 

förlängas norrut längst ån för att åter ansluta till kusten på Kävlingesidan mot Vikhög. Möjligheter till 

utomhuspedagogik i kopplingen med vatten, kusten och klimat kan utvecklas.  

Alternativ 3, ”Natura 2000” 

Alternativ 3 är det som delvis erbjuder mer havsnära upplevelser för rekreation och friluftsliv samtidigt 

som det är detta läge som kan innebära större osäkerheter med avseende på juridiska och tekniska 

förutsättningar, påverkan på miljö, klimatförändring, vattenföring, landskap och biologisk mångfald. 

Ån är bredast här och har inte undersökts geotekniskt. Det är närmaste väg att korsa ån från tätorten i 

Bjärred och Vikhög men långt ifrån andra tätorterna såsom Löddeköpinge, Salviken och Borgeby. 

Naturreservat och Natura 2000 gäller på båda sidor ån vilket innebär långa och tidskrävande processer 

och särskilda skäl för att genomföra en åtgärd. På västra sidan finns en större privat fastighet där 

Löddesborg slott ingår. Det kan finnas möjligheter till tillfartsvägar, en mot slottet och en mot Väståker 

förbi en privat gård (samma som alternativ 2). Båda valen behöver insatser för att bygga om vägen. 
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Marken på södra sidan ån ägs av Lomma kommun. Den befintliga leden Strandstråket skulle kunna 

förlängas norrut längst kusten. Möjligheter till utomhuspedagogik i kopplingen med vatten, kusten och 

klimat kan utvecklas.  

Broutformning och genomförande 

Möjligheterna för en bro påverkas främst av de geotekniska förutsättningarna för grundläggningar och 

konstruktionsprinciper i ett föränderligt klimat samt påverkansgrad av konstruktionen i det känsliga 

landskapet. För att kunna planera och bygga en omfattande konstruktion som en bro som ska klara 

havsnivåhöjningen och utan möjligheter till fast berg i närheten behöver en detaljerad utredning av 

området göras. Fördjupningen bör ha fokus på geotekniken, vilken längd brospannet behöver ha för 

att klara klimatförändringen, vilken höjd som behövs för båtlivets behov samt vilken höjd 

konstruktionerna kan tillåtas ha med avseende på landskapsbilden. I nästa steg kan då lämpliga 

tekniska lösningar för en bro studeras.  

Tidigare utredningar visar att grundläggning med pålar kommer att behövas oavsett placering eller 

åbredd. Alternativet till broplaceringen kan däremot vara avgörande för parametrar som antal spann 

och vilket material som krävs för att garantera stabilitet och säkerhet. Lokaliseringsalternativ som 

innebär längre spännvidd medför byggnation på plats och bron behöver anlagda stödpunkter, 

bropelare vilka i sin tur har effekter och konsekvenser på botten och  vattenflöde och därför kommer 

att ändra naturmiljön på något sätt. Ju längre bron blir desto större blir sannolikheten att det behövs 

montering på plats.  

Att anlägga en bro med stöd i vattenområde kan med större sannolikhet innebära mindre 

investeringskostnader. Däremot kan det här alternativet innebära högre påverkansgrad på 

vattenföring och vattenmiljö. Det skulle även innebära att konstruktionen inte är klimatanpassad då 

man bör fortsatt kunna använda bron även med en stigande havsnivå. 

I den tidigare utredningen föreslogs en brotyp upp till 30 m längd som inte innebär montering på 

plats, alltså en fackverksbro. Den möjligheten dvs. en fackverksbro som kan transporteras färdigbyggd 

till platsen vilket troligen inte är ett realistiskt alternativdå tidigare utredningar inte tagit med 

klimatförändringens påverkan på platsen i sina bedömningar. Gissningsvis krävs längre 

brokonstruktioner, över 30 m, delvis på grund av den stigande havsvattennivån. En annan möjlighet 

kan vara att bygga en fackverksbro med stödpunkter i vattendraget.  

Brohöjden är en viktig faktor. Den befintliga båttrafiken längs Lödde å behöver ha samma 

tillgänglighet. En bro över Lödde å måste därför ha minst samma frihöjd över medelvattenståndet som 

motorvägsbron som är ungefär 2,3 m, samtidigt ska landskapsbilden bevaras så långt möjligt. 

För att undvika störningar på fågellivet och framförallt rovfåglar ska brokonstruktion inte innehålla 

uppstickande högre delar där fåglarna kan sitta då detta kan inverka negativt på de känsliga 

vadarpopulationerna.  



                                                                
 
 

29 
 

 

Rörlig förbindelse 
De alternativ till förbindelser som finns med i tidigare utredningar redovisas och analyseras under 

detta kapitel. 

Typer och beskrivning: 

Dragflotte: en flotte som drivs fram från en sida till en annan genom en lina. Det finns ett exempel i 

Hässleholm över Helge å som är i drift under mitten av maj till slutet av oktober på grund av 

fluktuationer av vattennivån. Det skulle kräva förbättringar i anslutningsområdet för att kunna ta sig 

fram till flotten när området svämmas över på senhöst, vinter och tidig vår. Linan kan eventuellt vara 

ett hinder för den befintliga båttrafiken. En dragflotte kräver översyn av funktioner ofta och årligen 

behövar vajersystemet bytas ut.  

Ur tillgänglighetsperspektiv och anpassning till personer med funktionsvariationer är valet inte det 

bästa alternativet.  

    

Bild 10 och 11.  Dragflotten utmed Vieåleden i Hässleholms kommun 

Minifärja: Den är en liten färja som kan köras av alla personer som har erhållit körkort för den. 

Minifärjan är ett säkert alternativ men den innebär dock större investeringskostnader än en dragflotte. 

Ansvarsfrågan angående bruket och säkerheten behöver utredas vidare, liksom  vilken påverkan på 

båttrafiken som den typen av konstruktion kan innebära. Besökare som inte har körkortet kan inte 

sätta igång den och därför är det ett sämre alternativ för till exempel turister.   

Girlingfärja: Färja som är fast vid en lina och som girar över till andra stranden med hjälp av strömmen 

och ett girroder. Den är utan motorkraft, ingen energi behövs, är tyst och miljövänlig då ingen risk för 

emission av gaser eller oljeprodukter föreligger. Den naturliga kraften används men kan också vara en 

nackdel om strömmen är svag eller vid kraftiga vindar. Det finns dock en motordriven variant. Det 

alternativet kan fortfarande innebära en påverkan på övrig båttrafik. Kostnader, underhåll och övrig 

• Grundläggning med pålar kommer att krävas. 

• Brotyp utan stöd i vattenområde för att minimera påverkan på vattenföring och 

vattenmiljö. 

• Brokonstruktion som är så lång att den klarar klimatförändringens stigande havsnivå och 

förändringar i vattenflödet. 

• Brohöjd så att båtar kan passera under bron. 

• Konstruktion som inte påverkar fågellivet och landskapsbilden negativt.  
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eventuell miljöpåverkan eller säkerhetsaspekter behöver utredas vidare. Tillgänglighet för personer 

med funktionsvariationer kan vara problematisk.  

Axelfarkost: Axelfarkost är en variant av girlinfärjan som kräver en påle mitt i ån för att ha en 

pendelrörelse från en sida till den andra. På det sätet är vattendraget alltid farbart.  

Alternativen som beskrivs ovan garanterar inte möjligheten att ta sig över ån i alla väderlekar vilket 

kan innebära ett hinder för utveckling av rekreations- och friluftslivsmöjligheter.  

Ett av dessa mer flexibla alternativ till förbindelse kan vara ett första steg för att kunna få till stånd en 

förbindelse relativt snabbt och kostnadseffektivt. Går det att bygga anläggningen via ån så blir 

förmodligen även ingreppet i naturmiljön minimalt. Problematiken med iordningställande av 

anslutningsvägar över sanka marker kvarstår dock även med dessa alternativ. Hur detta ska göras 

kräver ytterligare undersökningar samt samråd med privata fastighetsägare. Säkerhetsperspektivet, 

driftansvaret och ansvaret vid olycka behöver också utredas vidare. Lödde å kommer att fortsätta vara 

ett hinder för personer med funktionsvariationer. Risken för sabotage kan bli större för dessa 

alternativ.  

10. Analys  

Projektets generella aspekter 

 En SWOT-analys har geomförts med befintliga faktorer för projektet. En SWOT-analys tar översiktligt 

fram projektets styrkor, svagheter, möjligheter och hot genom en kartläggning av externa och interna 

faktorer som kan påverka projektet och en utvärdering av de positiva och negativa konsekvenserna. 

 

 

 

Bild 12. SWOT-analys av projektet som helhet. 
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Att anlägga en förbindelse över Lödde å är ett mer omfattande projekt än vad det initialt kan ge sken 

av. De utvecklingsmöjligheter som kan genereras är dock relativt stora för kommuninvånare och 

besöksnäring. Utöver de marktekniska svårigheterna finns även många intressen som behöver avvägas 

och även privata markägare vars mark antingen behöver avtalas om eller köpas ut för att kunna 

komma vidare till färdig lösning.  

Som positiva styrkor finns den goda naturmiljön som är en förutsättning för att erbjuda goda 

naturupplevelser vid nyttjande av området. Detta innebär en god grund för rekreation och friluftsliv 

som i sin tur leder till bättre folkhälsa och välbefinnande, ekonomiska intäkter, nya möjligheter för 

exempelvis naturpedagogik eller naturkännedom. 

En förbindelse över Lödde å ska ge nya möjligheter för området, såsom nya förutsättningar för 

rekreation och friluftsliv för kommuninvånare och besökare, utvecklings- och affärsmöjligheter samt 

mötesplatser och gemenskap. Den planerade cykelvägen mellan Barsebäckshamn och Saxtorp kan 

komma att ytterligare främja turistmöjligheterna där en ny förbindelse kan spela en viktig roll. En 

kreativ och fin lösning för förbindelse skulle kunna leda till att Lödde å blir en attraktion för fler 

besökare men också ett skäl för kommuninvånare att vara stolta över området. Markägarnas intresse, 

engagemang och positiva inställning till en förbindelse över Lödde å är viktigt. 

Projektet innebär ett antal hot i detta skede. Detta kan delvis förklaras med att projektet är i ett tidigt 

skede. Viktiga hot är den tekniska komplexiteten på grund av rådande markförhållande och områdets 

förutsättningar som leder till behov av stora resurser samt tillstånd för vattenverksamhet och 

dispenser och tillstånd inom områdesskydd som kan vara tidskrävande. Klimatförändringens påverkan 

utgör en stor osäkerhet i området. Med de befintliga uppgifterna är det svårt att bedöma hur ett nytt 

scenario med högre havsvattennivå kan påverka och ändra markförhållande samt tekniska och fysiska 

egenskaper av marken vilket i sin tur är avgörande för val av tekniken och placering. Andra hotande 

faktorer kan vara markägares och brukarens inställning till projektet som påverkas av den oro som 

finns om ökat buller, trafik, sabotage och nedskräpning. Trender för friluftslivsvanor visar att 

utevistelse i naturområden har ökat de senaste åren, även av ovana personer, och lär följa samma 

trend de kommande åren. 

Svagheter grundas framförallt på de komplexa områdets höga natur- och landskapsvärden och 

medföljande störningskänslighet vilka leder till stora risker för en betydlig miljöpåverkan samt 

osäkerheten om möjlig återhämtningsförmåga i de olika alternativen. Samtidigt är det dessa värden 

som drar människor till platsen. 

Analys av de olika lokaliseringsalternativen 

Bilden som växer fram är att alla de tre undersökta alternativen är problematiska på olika sätt men att 

en gradering ändå kan göra. I alla alternativen är de geotekniska förutsättningarna mycket svåra, 

antingen på den ena sidan eller på den andra eller på båda sidor samtidigt. I alternativ 2 och 3 finns 

dessutom komplex juridik som skulle kräva omfattande, långvariga processer, stora 

utredningskostnader och sannolikt liten framgång i slutskedet. När förutsättningarna är oförutsägbara 

eller föränderliga på det sättet som förstudien visar bör lösningen vara flexibel, både i tiden och 

rummet. Därför bör man se utvecklingen av området som en process där en slutlig fast förbindelse kan 

vara möjlig på sikt, men ska man komma framåt i dagsläget så bör man satsa på en enklare lösning på 
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den lämpligaste platsen. I nedanstående värderos visas de olika lokaliseringsalternativen med de 

viktigaste aspekterna inlagda. Ju högre värde och fyllighet i diagrammet desto fler intressen eller 

faktorer ryms i alternativet. Det innebär att området runt alternativ 1 (i närområdet runt 

reningsverket) faller ut som det bästa valet. Delar av detta resonemang bygger i så fall på att man på 

vägen till förbindelsepunkten kan skapa ett stråk som kan erbjuda fler mervärden längs vägen. 

 

 

Bild 13. Värderos av de olika lokaliseringsalternativen. 
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11.  Förslag till fortsatt arbete 

För att gå vidare med projektet med en förbindelse över Lödde å behövs ytterligare undersökningar 

med fokus på tekniker för passage av ån, geoteknik, naturvärden och fornlämningar. Därför bör 

ytterligare geotekniska undersökningar, naturvärdesinventering och arkeologiska inventeringar 

genomföras med fokus på det uppströms liggande lokaliseringsalternativet. De två mest komplicerade 

alternativet inne i Natura 2000-området samt strax uppströms detta stryks då. Området i anslutning 

och framför allt strax norr om reningsverket borde utredas djupare i nästa steg. Om förbimdelsen 

kunde ansluta uppströms de sanka vasspartierna på Kävlingesidan så kunde förutsättningarna 

förmodligen förbättras för anslutningsvägarna samtidigt som anslutningarna på Lommasidan är 

relativt okomlicerade. Vissa undersökningar behöver särskilda omständigheterna för att kunna 

genomföras, exempelvis lågt vattenstånd för geotekniska undersökningar i perioden utanför 

häckningssäsongen vilka ofta sammanfaller. Samverkan med berörda aktörer och föreningar skulle 

kunna inledas inom kort. Dialog kan genomföras digitalt under de rådande omständigheterna med 

pandemin.  Samråd med ansvarig myndighet, alltså länsstyrelsen, ska ske i tidigt skede när det 

planeras för en verksamhet eller åtgärd som kan påverka miljön i ett Natura 2000-område, även 

utanför området. 

Ett arbete bör samtidigt startas upp för att utreda möjligheterna till stråk i anslutning till förbindelsen. 

Detta arbete kan bedrivas likt det arbete som kommunen gjorde när Strandstråket skulle anläggas, 

men istället längs ån till olika anslutningspunkter.Även här finns en stor utvecklingspotential till 

upplevelser.  

Om kompletteringar till föreliggande rapport ska genomföras för att fortsatt utreda befintliga 

lokaliseringsalternativ och om alternativ 3 ska kvarstå krävs i ett första steg ändå ytterligare 

geotekniska undersökningar med sonderingar även för Kävlingesidan av alternativ 2. Kompletterande 

sonderingar för att undersöka omfattningen av instabil mark längs anslutningsvägarna bör också 

utföras. I ett senare skede bör sonderingar utföras i syfte att undersöka förutsättningar för pålning av 

bro och anslutningsvägar och kompensationsgrundläggning av anslutningsvägarna. Detta kräver dock 

dispens från naturreservatsföreskrifterna hos länsstyrelsen för alternativ 3. 

En översiktlig metod som kan användas vid alternativ 2 är sticksondering. Den metoden kräver inga 

maskiner och kan därför vara intressant. Markradar är en icke aggressiv teknik för att mäta fysiska 

egenskaper och skulle också kunna användas vid alternativ 3. Dessa två metoder blir i så fall ett 

komplement till den geotekniska metoden med sonderingar som mäter de tekniska egenskaper och 

som behövs för undersökning av grundläggningsförutsättningar.  

Under genomförandeskedet kan markytan temporärt behövas förstärkas med stockmattor om det är 

nödvändigt för att fältundersökningar ska kunna genomföras. 

I ett senare skede kommer det att behövas vattendom, dvs tillstånd enligt miljöbalken för 

vattenverksamhet, där det ska anges tidpunkt för arbete med tanken på påverkan av djurlivet. En 

miljökonsekvensbeskrivning ska tas fram och en förprojektering måste göras för att de tekniska 

möjligheterna ska tydliggöras. Det krävs även ett särskilt tillstånd när en verksamhet eller åtgärd kan 

påverka miljön i ett Natura 2000-området på ett betydande sätt, även utanför området. Dispens från 

strandskyddet söks samtidigt som vattendomen söks. Bygglov och marklov kommer också att behövas, 

liksom avtalsskrivningar och andra fastighetsrättsliga processer.  
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Förebyggande åtgärder 

En förbindelse över Lödde å ska framförallt främja gångtrafiken och möjligtvis cykeltrafik och inte 

innebära en permanent eller omfattande negativ påverkan i det värdefulla naturområdet eller på de 

som bor i närheten eller redan idag använder området.  

För att minimera konflikter eller olägenheter är det av stor vikt att, ha en bra dialog med 

fastighetsägarna och brukare i området för att ta hänsyn på deras synpunkter och kunna planera och 

agera redan i ett tidigt skede efter synpunkter. Det är av stort värde att föreningar, brukare och 

privata fastighetsägare är hörda och blir en del i planeringsprocessen. Det kan vara av stor fördel att 

lyfta fram att det kan finnas möjligheter för entreprenörskap framöver när den nya förbindelsen blir 

klar.  

Skador på privat mark i form av slitage eller liknande behöver minimeras. Man behöver även ha en 

tydlig strategi för löpande drift- och underhåll, renhållning mm och hos nyttjare skapa acceptans för 

ett förhållningssätt som minimerar störningar och olägenheter. Markanvändning och pågående 

verksamhet ska inte drabbas i form av exempelvis, sabotage av stängsel, skador på betesdjur eller 

liknande.  

Markbrukarens åtkomst till markvägar bör inte heller begränsas varken under byggtiden eller på lång 

sikt. Det kan bli aktuellt att även förbättra framkomligheten genom ytterligare grundläggning av 

befintliga markvägar som kan underlätta dels markbrukarens verksamhet dels framkomlighet till ån för 

underhåll av anläggningen, besökare och turister. Detta kan vara en ytterligare fördel för att kanalisera 

besökarna som vistas i området och på det sättet kunna undvika konflikter.   

Det är också viktigt att inleda kommunikationsinsatser som syftar till att dels öka kunskapen av 

områdets värde och vikten av att värna detta och dels att sprida information om allemansrättens 

möjligheter och skyldigheter. Forskning visar att ju mer förståelse och koppling med naturen eller 

omgivningen desto större blir viljan att skydda den. Att mopeder använder den planerade förbindelsen 

kan bli en störningsfaktor för närboende som behöver förebyggas i den omfattning det går.  

För att utöva friluftsaktiviteter är en naturmiljö som erbjuder möjlighet till olika upplevelser en hög 

kvalitetsfaktor. Åtgärder som kan innebära en försämring av den rika naturmiljön ska undvikas 

eftersom det kan, bland andra konsekvenser, minska intresset av att besöka området. Lödde å är 

bland annat ett betydelsefullt område för många fågelintresserade människor. Höga konstruktioner 

eller konstruktioner med stickande delar ska inte prioriteras eftersom de påverkar fågelfaunan 

negativt då rovfåglar får bra utsiktsplatser vilket medför hög risk för de i dagsläget mycket utsatta 

hotade strandnära vadarpopulationerna.  

Välplanerad och genomtänka nya friluftsanordningar i området kan hjälpa till att förebygga konflikter. 

Ökat antal parkeringsplatser, picknickbord eller rastplatser kan behövas för att ge fler besökare 

möjligheter att vistas på en och samma plats. I den mån det går, kan det vara intressant att ge 

möjlighet att kunna välja mellan platser för utökad tillgänglighet eller andra för mindre eller ingen 

utveckling för en mer naturlig upplevelse.  

Förvaltning 

Effektiv förvaltning med tydlig ansvarsfördelning spelar också en stor roll för att förebygga, hantera 

och lösa konflikter på ett bra sätt. Det krävs överenskommelse om ansvarsfördelning med 

kontaktpersoner och budget avsedd för skötsel och tillsyn samt väl formulerade avtal med markägare. 

Förvaltning av en förbindelse över Lödde å kommer att kräva samordning mellan två kommuner, 
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Länsstyrelsen och kanske även Region Skåne. Flera inblandade aktörer kan leda till ineffektiv hantering 

av klagomål eller synpunkter, dels för att allmänheten inte vet vem de ska vända sig till dels för att det 

inom förvaltningen saknas tydlig ansvarsfördelning eller resurser för förvaltningen. 

12. Diskussion  

En förbindelse över Lödde å skulle kunna förbättra förutsättningarna för rekreation och friluftsliv och 

långsiktigt ge utvecklingsmöjligheter för naturturism. För att närma sig detta mål krävs fördjupade 

utredningar och juridiska processer. En tillståndsansökan kommer att krävas. Som grund till ansökan 

kommer ytterligare information om områdets förutsättningar att behöva tas fram. Detta kan ske 

genom ytterligare naturvärdesinventeringar, geologiska provtagningar och arkeologiska utredningar.  

Anledningen till dessa starka krav är att utredningsområdet sträcker sig genom ett värdefullt 

naturområde där nuvarande markanvändning har lång kontinuite som omfattas av ett nationellt och 

bitvis även ett internationellt bevarandeintresse. Att genomföra en åtgärd som i sin karaktär riskerar 

att påverka detta intresse negativt kommer att kräva starka skäl och krav på att visa att man kan 

minimera skada, både i anläggningsskedet och i det permanenta skedet. Särskilt viktigt är det att de 

vattenanknutna naturvärdena inte hotas samt att befintlig markanvändning med bete kan fortgå utan 

att äventyras.  

Det behövs framförallt mer kunskap om områdets marktekniska förutsättningar för att kunna hitta 

den mest fördelaktiga lösningen och för att kunna gå vidare med att utreda konsekvenserna för det 

alternativet. Det vi vet redan nu är att området i hela dalgången nedströms motorvägen har en hög 

störningskänslighet för förändring, delvis på grund av de marktekniska förutsättningarna, vilket i sin 

tur innebär att starkare skäl krävs för att en tillståndsansökan om vattenverksamhet ska bli 

framgångsrik.  

Att anlägga en förbindelse över Lödde å kan bli ett kostsamt projekt. Det beror dels på de relativt 

omfattande juridiska tillståndsprocesserna som krävs och dels på de problematiska 

markförutsättningarna som kan komma att kräva speciallösningar. Det kommer även att krävas relativt 

omfattande markinköp eller intrångsersättningar. En utvärdering av de positiva ekonomiska effekter 

som projektet kan innebära för området skulle trots det eventuellt kunna visa på en långsiktig 

ekonomisk fördel och då framför allt i ett samhällsekonomiskt perspektiv. Förväntade effekter av 

projektet är att förbättrade förutsättningar för rekreation och friluftsliv ger positiva effekter på både 

fysisk och psykisk folkhälsa och därmed minskat behov av sjukvård. Här kan även nya möjligheter till 

entreprenörskap eller affärsmöjligheter i form av guidade turer, matställen, bed&breakfast och 

friluftsaktiviteter. 

För att förebygga markägarens och brukarens oro för projektet och skapa engagemang är det 

angeläget att föra en löpande dialog och samverkan under hela processen. Att samråda även med 

andra intressenter och föreningslivet är också ett bra verktyg för att bibehålla en transparens och 

samla kunskap från det lokala perspektivet. Ju fler som är delaktiga i dialogprocessen desto större bli 

sannolikhet att få en lyckad process. Dialog kan med fördel genomföras i kombination av formella och 

informella processer. 

Att hantera konflikter i samband med rekreation och friluftsliv i tidigt skede och planera för att 

förebygga dem är viktigt för projektets framgång. Besökare kan behöva kanaliseras för att undvika 

konflikter mellan olika former av friluftsliv, begränsa och planera för önskat besökstryck eller hitta 
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kreativa lösningar för att förebygga den negativa inverkan på biologiska värden i särskilda känsliga 

delområden.  

Sist så är det samverkan mellan berörda myndigheter och kommuner som är en viktig faktor för att 

dela en vision av områdets utvecklingsmöjligheter samt framtida förvaltning och ansvar.  
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14. Bilagor 
 

Bilaga 1. Relaterade begrepp och definitioner  
Bostadsnära natur. Naturen som ska ligga i eller inom 1-2 km avstånd från tätorten för att vara särskilt 

intressant för friluftslivet eftersom den är lätt tillgänglig.  

Tätortsnära friluftsområde. Större naturområde iordningställt för friluftsliv på gång- och cykelavstånd 

från tätorten, helst högst 1 km från tätorten.  

Gröna stråk och ekologiska korridorer. Mark eller vattenområde som binder samman natur- och 

rekreationsområde och gynnar både rekreation och biologisk mångfald.  

Tillgänglighet. Begreppet tillgänglig natur kan ha olika betydelser. I denna rapport menas fysiska 

barriärer som innebär att ett område blir mindre framkomligt. Dessa fysiska barriärer kan vara vägar, 

brukad mark och bebyggelse. Andra faktorer som klassas som hinder är brist på stigar, rastplatser eller 

andra friluftsanordningar. 

Upplevelsevärden. Hur man upplever naturen varierar för olika personer vid olika tillfälle och kan också 

bero på typen av aktivitet. Det finns en modell från 1990-talet med åtta upplevelsekvaliteter. 

Modellen har använts i detta projekt. 

Ekosystemtjänster. Direkta eller indirekta produkter och tjänster som naturens ekosystem gratis ger 

människan och som bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Friluftslivet ingår i kulturella ekosystemtjänster. 
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Bilaga 2. Resultat markägarundersökning  
 

Resultat markägarundersökning – projekt förbindelse Lödde å 2020 
Inledning 

• För att få veta markägarens inställning till en förbindelse över Lödde å gjordes en 

undersökning via en frågeformulär. Alla fastighetsägare blev kontaktade för att gå igenom 

enkäten via telefon. De flesta ville däremot få enkäten antigen via e-post eller vanlig post. 

• Enkäten består av 9 frågor och fastighetesägarna hade under november 2020 möjlighet att 

besvara på frågorna.  

• Ca 30 skickades ut och 17 fastighetsägare besvarade vilket motsvarar 60%: 1 via telefon, 5 via 

digital, 11 via brev. 

• I den presentationen redovisas resultaten för undersökningen. 

 

Resultat 
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5. Ange andra fördelar 

Lättare att ta sig till Löddeköpinge och norrut. 

Inga. 

Inga för närvarande 
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7. Ange andra nackdelar du ser som fastighetsägare 

Problem att bedriva lantbruk.  

Stör fågelliv. 

Beror på var leden lägges. 

Vi flyttade ut på landet för att vi vill ha det lugnt utan mycket folk i rörelse. 

Det finns tre nackdelar förutom ovanstående: 1) Största nackdelen för oss personligen är att 

vi (på Strömnäsvägen 1) inte kommer ut i havet med vår segelbåt om det byggs en bro 

mellan oss och havet! 2) Bygger man en förbindelse för cyklar så kan man i praktiken inte 

hindra att mopeder använder den vilket ger stora störningar. 3) Om man leder om 

Skåneleden kommer de som vandrar inte förbi de kulturhistoriskt mycket intressanta 

miljöerna vid Borgeby slott och Löddeköpinge. 

Risk för ökad trafik på vägen, både körande bilar och ev. parkerade, Vill inte ha en situation 

där man tar bilen hit för att sedan gå runt kring ån /över ån. Vi har redan idag problem med 

för mycket trafik på vägen. 

Vandalisering, inbrott, skräp och skit. 
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