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Förord
Naturen är föränderlig, delvis genom naturliga processer, men människans påverkan av 
landskapet och det globala klimatet har drastiskt förändrat naturens utveckling. I stort sett 
hela den landbaserade ytan i Lomma kommun är kulturpåverkad, men trots att en stor del 
utgörs av åkerlandskap finns det flera variationsrika natur- och grönområden som erbjuder 
underbara naturupplevelser och utrymme för bland annat rekreation och friluftsliv. Detta 
gör att Lomma kommun för många förknippas med natursköna miljöer, och att naturen i 
hög grad bidrar till kommunens attraktionskraft. 

Naturen erbjuder oss människor oerhört många värden, så kallade ekosystemtjänster. 
Vissa av ekosystemtjänsterna är kopplade till vår upplevelse av naturen. Naturen utgör 
exempelvis en viktig källa för inspiration, lärande, kreativitet samt rofyllda upplevelser, 
och vistelse i naturen är av stor betydelse för god hälsa samt välmående. Utöver att 
skapa upplevelsevärden och livsutrymme för växt- och djurlivet, så erbjuder naturen 
oss flera andra viktiga ekosystemtjänster som vi är beroende av. Exempel på dessa är 
erosionsdämpning, vattenrening, pollinering och klimatreglering. 

Ökad kunskap och värdering av naturens ekosystemtjänster underlättar förståelsen hos 
många fler, av att samhället måste utvecklas i god balans med naturen. För att trygga oss 
mot klimatförändring samt andra pågående och framtida belastningar på miljön är det en 
förutsättning att ekosystemtjänsterna bevaras och utvecklas. 

Syftet med naturmiljöprogrammet är att det ska vara vägledande vid planering och 
utvecklingsarbete. Genom att uppfylla de angivna målen samt genomföra åtgärderna 
tar vi vårt ansvar för att bidra till genomförandet av nationellt och internationellt satta 
mål. Skydd, utveckling och skapande av natur ska göra att den biologiska mångfalden och 
naturens värden ökar. 

Det vilar på våra axlar att vidta åtgärder för att bevara och hållbart utveckla biologisk 
mångfald och höga naturvärden för kommande generationer.

 

Pollinering är en av alla de ekosystemtjänster som naturen erbjuder 
oss människor. På bilden polinerar en nektarsugande blomfluga växten 
blåmunke (Jasione montana). 

Anders Berngarn
Kommunstyrelsens ordförande
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Vision

Naturen i Lomma kommun ger utrymme för att 
en mångfald av arter, ekosystem och naturtyper 
utvecklas på ett långsiktigt livskraftigt sätt. 

Värdering av ekosystemtjänster i alla relevanta beslut 
bidrar till en långsiktigt hållbar markanvändning och 
väl fungerande ekosystem. 

Naturmiljöerna bidrar i hög grad till kommunens 
attraktionskraft för både kommuninvånare och 
besökare.

Foto: Lomma kommun
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Föreliggande naturmiljöprogram inventerar nuvarande naturområden och behandlar 
översiktligt den framtida utvecklingen av naturvärden i Lomma kommun. Naturvärden 
innefattar dels biologisk mångfald med hotade arter och livsmiljöer, men även alla de 
ekosystemtjänster som den biologiska mångfalden ger upphov till. Ekosystemtjänster 
innebär produkter och tjänster ifrån naturen som bidrar till människans välbefinnande. 
Exempel på ekosystemtjänster är upplevelsebaserade värden som rekreation, 
inspiration och lärande, samt reglerande värden som växternas bindande av jorden 
vilket motverkar erosion, insekternas pollination av grödor och vegetationens dämpning 
och buffring av höga dagvattenflöden. I programmet specificeras lokala mål och delmål 
som ska uppfyllas genom att angivna åtgärder genomförs. Programmet pekar också 
ut naturområden lämpliga för utökat skydd. Kartläggning av viktiga områden för den 
gröna infrastrukturen utgör ett planeringsunderlag som är vägledande vid förnyelse 
eller förändring av områden och samhällsstrukturer. 

Sammanfattning

Blågrön mosaikslända (Aeshna cyanea) i Domedejla mosse 
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översiktsplanen för kommunen. I miljöplanen ingick flera kapitel 
med naturvårdsinnehåll, vilka utgjorde underlag till en ny 
naturvårdsplan 1997. Tekniska nämnden upprättade en grönplan 
1990, som fungerade som ett informations- och handlingsprogram 
för att forma framtidens gröna profil i Lomma kommun. Efter 
det har den allmänna synen på naturmiljöer utvecklats. Bland 
annat lyftes de gröna frågorna 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. Planeringen av naturmiljöer har 
utvecklats till att inte bara innefatta rekreation och friluftsliv utan även 
andra aspekter som biologisk mångfald, klimatfrågor, pedagogik, 
hälsoaspekter och kulturhistoria. Detta bredare förhållningssätt 
till naturmiljövärden tillämpades då Lomma kommun utvecklade 
sitt första naturmiljöprogram (Lomma kommun, 2008) som gällde 
från 2008 till och med 2016. Naturmiljöprogram med grönplan för 
Lomma kommun 2008–2016 har använts som utgångsmaterial till 
detta naturmiljöprogram som sträcker sig fram till och med 2025. 

I naturmiljöprogrammet är tätortsnära mindre naturmiljöer 
kategoriserade som grönområden medan större sammanhängande 
naturmiljöer benämns naturområden. I Lomma kommun är dock 
gränsen mellan grönområden och omgivande naturområden 
på många håll oskarp och det har blivit allt tydligare att även 
tätortsnära natur hyser stora biologiska värden.

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

Naturmiljöprogrammet ska vara vägledande i förändrings- och 
förnyelsearbeten. Det ska fungera som underlag vid utarbetande 
av riktlinjer för hur naturområden, grönområden i tätorter och 

Inledning
Bakgrund
Blomstrande ängar och betesmarker, sköna stränder, rofyllda 
skogar, frodiga parker och artrika spännande våtmarksmiljöer. För 
de flesta av oss förknippas dessa naturmiljöer med en känsla av 
välbehag. Vi tycker om att vara ut i det gröna för att njuta, andas 
frisk luft, röra på oss, observera, filosofera och ladda energi. Men 
naturen tillhandahåller mängder av andra värden åt oss människor 
som inte är lika uppenbara. Exempel på detta är växters förmåga att 
binda marken och bromsa upp översvämningar vid tillfälliga ösregn, 
insekters pollination av grödor samt den biologiska mångfaldens 
betydelse för kunskap, kultur, hälsa och dess motståndskraft mot 
stora miljöförändringar. De värden som naturen erbjuder oss 
människor kallas för ekosystemtjänster. Utöver ekosystemtjänster 
finns det även andra anledningar till att bevara och utveckla 
naturmiljön, exempelvis betydelsen av vissa arter och naturmiljöer 
för att upprätthålla fungerande ekosystem samt etiska aspekter 
såsom arters rätt att leva vidare och vårt ansvar att efterlämna en 
hög biologisk mångfald till kommande generationer.

Kommunerna bär ett stort ansvar för bevarandet och utvecklandet 
av naturmiljöer. Detta gäller både vid fysisk planering och 
vid utveckling samt vårdande av natur- och grönområden. 
Naturmiljöprogrammet är upprättat för att underlätta kommunens 
arbete med att bevara och utveckla natur- och grönområden 
samt de värden som är knutna till dessa. Programmet innehåller 
beskrivning och värdering av naturområden inom kommunen 
samt lämpliga mål och åtgärder för att utveckla dessa samt övrig 
grönstruktur. Naturmiljöprogrammet används även som underlag 
för den översiktliga planeringen av mark- och vattenområden som 
kommunen redovisar i översiktsplanen samt i områdesrelaterade 
och tematiska fördjupade planer och program. 

Den första omfattande naturinventeringen i Lomma kommun 
genomfördes på uppdrag av kulturnämnden 1988. Därefter 
upprättades en miljöplan 1990 i samband med den första 
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övriga grönstrukturer ska skötas. Ett annat viktigt syfte med 
programmet är att presentera värdefulla natur- och grönområden 
samt grönstrukturer i kommunen.

Naturmiljöprogrammet ska i konkreta mål beskriva 
ställningstaganden utifrån Lomma kommuns övergripande 
mål och riktlinjer 2015-2019, samt föreslå genomförbara, 
kostnadsuppskattade åtgärder för att uppnå målen. 

Naturmiljöprogrammet ska kommunanpassa relevanta nationella 
och regionala miljökvalitetsmål och utgör därför en del av 
kommunens miljömålsarbete. De miljökvalitetsmål som i första 
hand berörs är: Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans samt 
levande kust och skärgård, Myllrande våtmarker, Levande skogar, 
God bebyggd miljö, Ett rikt odlingslandskap 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 Naturmiljöprogram med grönplan 
för Lomma kommun 2008-2016. Arbetet med att uppnå målen 
i naturmiljöprogrammet samordnas med Miljömål för Lomma 
kommun 2014-2020 (Lomma kommun, 2014).

Aktualitet och uppföljning
Detta program ska täcka perioden 2018 till och med 2025. Efter 
halva tiden bör programmet följas upp politiskt och i början av 
2025 bör planen följas upp slutgiltigt för att ligga till grund för ett 
nytt/reviderat naturmiljöprogram som beslutas under 2025.

Inrapportering av hur åtgärderna framskrider ska ske enligt de 
intervall som står angivna i detta program. Mål- och åtgärder ska 
integreras i kommunens system för planering och uppföljning samt 
göra avtryck i den årliga verksamhetsplaneringen, i budgetarbetet 
och vid årsredovisningen. Resultatet av naturmiljöarbetet inom 
förvaltningarna/verksamheterna, som oftast redovisas i form av 
indikatorer, ska årligen sammanfattas i en miljöredovisning.

Arbetssätt och 
organisation
I början av 2015 uppdrog kommunstyrelsen åt 
samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta ett förslag till 
nytt naturmiljöprogram för Lomma kommun. I uppdraget från 
kommunstyrelsen ingick även kommunens grönområden i 
tätorterna. 

Arbetsgruppen för naturmiljöprogrammet har utgjorts av Helena 
Björn (miljöstrategisk samordnare), Adam Bahr (miljöstrateg), 
Matilda Gradin (miljöstrateg), Magnus Ellström (projektanställd) 
och Erkki Palmu (projektanställd), anställda vid miljöstrategiska 
enheten (planeringsavdelningen, samhällsbyggnadsförvaltningen). 
Adam Bahr har varit projektledare för naturmiljöprogrammet. 
Arbetsgruppen har haft som uppgift att bland annat ta fram 
underlagsmaterial, identifiera skyddsvärda områden och områden 
för utveckling samt att föreslå lämpliga mål och åtgärder. 

Under utvecklingen av Naturmiljöprogrammet har samråd 
skett internt med olika avdelningar och politiska nämnder 
och handlingarna har även skickats för yttranden från lokala 
föreningar som Naturskyddsföreningen i Lomma Bjärred, Skånes 
Ornitologiska förening, Lunds botaniska förening, Puggehatten, 
Friluftsfrämjandet Bjerred-Lomma samt lokala Scout-kårer. 

Planledningsgruppen i Lomma kommun har varit politisk styrgrupp 
för naturmiljöprogrammet.
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Läsanvisning
Naturmiljöprogrammet behandlar kommunens naturvärden och 
lägger grunden för den framtida utvecklingen av naturmiljöer 
och övriga grönstrukturer. Programmet är uppdelat i två delar. 
Den första delen, Del A – Mål och genomförande, behandlar 
ställningstaganden och ansvarsfördelning gällande den framtida 
utvecklingen av grönstrukturer, biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster i Lomma kommun. I den andra delen, Del B – 
Naturen i Lomma kommun, finns den bakomliggande kunskapen 
om biologisk mångfald och ekosystemtjänster samlad. I del B kan 
man även ta del av beskrivningar och geografisk avgränsning för 
naturvärden, skydd, naturområden och övriga grönstrukturer. Den 
geografiska kartläggningen i naturmiljöprogrammet är utvecklad 
i geografiska informationssystem (GIS) och det är de digitala GIS-
filerna som ska användas som underlag vid kommunens fysiska 
planering. Till naturmiljöprogrammets bilagor hör (1) detaljerad 
beskrivning om strategi och analys, (2) uppföljning av åtgärder från 
tidigare naturmiljöprogram, (3) förteckning över rödlistade arter, 
samt (4) referenser.

Del A – Mål och genomförande 
(denna del)
Mål och genomförande hanterar politiska ställningstaganden 
gällande framtidsutvecklingen av natur- och grönområden samt 
övriga grönstrukturer i Lomma kommun. I kapitlet Styrmedel 
beskrivs direktiv, lagar, mål, riktlinjer, program och planer som 
kommunen har att förhålla sig till vid planeringen av framtidens 
grönstrukturer. Analysen som ligger till grund för utarbetande av 
mål och åtgärder beskrivs i kapitlet Strategi och analys, där beskrivs 
även de strategier som kommunen vill jobba utifrån för att nå de 
uppställda målen. Sist i mål- och genomförandedelen redogörs för 
hur programmet ska implementeras och följas upp. Där beskrivs 
de konkreta mål och åtgärder som kommunen beslutat om för att 
utveckla grönstrukturer, biologisk mångfald och ekosystemtjänster. 
Kommunen avser att nå de angivna målen inom programmets 
giltighetstid.

Del B – Naturen i Lomma kommun
I del B presenteras kunskapsunderlaget till de strategier och analyser 
samt mål och åtgärder som redovisas i mål och genomförandedelen. 
Det finns utförliga beskrivningar om utveckling, förutsättningar 
och status gällande biologisk mångfald och ekosystemtjänster i 
Lomma kommun, exempelvis kapitel om kommunens historia, 
geologi, flora och fauna. Det breda och djupa kunskapsunderlaget 
är en förutsättning för analyser som både baseras på detaljer som 
specifika hotade arter och naturmiljöer samt ett större perspektiv 
som exempelvis inkluderar stora gröna nätverk, klimatförändringar 
och kulturhistorisk utveckling. I kapitlet Natur- och grönområden 
beskrivs kommunens värdefullaste naturområden specifikt, 
med genomgång av värden gällande biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster samt utvecklingspotential. När det gäller 
grönområden ges en övergripande beskrivning av olika värden och 
utvecklingspotential för alla grönområden samlat. Den detaljerade 
utvecklingen av grönområden hanteras i detalj i Skötselprogram 
för Lomma kommuns grönytor (Lomma kommun, 2015).   

In
le

d
n

in
g



11

In
le

d
n

in
gNaturmil jöprogram del A - Mål och genomförande

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Genomförd Delvis genomförd Ej genomförd

Uppföljning av åtgärder i
Naturmiljöprogram 2008-2016

Statusen på åtgärder angivna i Naturmiljöprogram 2008-2016 vid 
antagande av detta dokument våren 2018. Detaljerad information 
om statusen på varje specifik åtgärd finns specificerad i bilaga 2.

Uppföljning av tidigare 
Naturmiljöprogram
I Naturmiljöprogram med grönplan 2008-2016 (Lomma kommun, 
2008) fanns ett omfångsrikt åtgärdsprogram som hade det 
uttalade syftet att vara idéer att plocka från och att långt ifrån alla 
åtgärder skulle vara genomförda till 2017. Men, tack vare lokala 
politiska satsningar, statliga medel och goda samarbetspartners 
kan man dock konstatera att de allra flesta åtgärder blivit 
genomförda under programperioden och i vissa fall har dessa 
gått längre än uttalade tidigare mål, exempelvis i fallet med flera 
nybildade naturreservat. Kommunen har fått beviljat statliga 
medel för sammanlagt 19 projekt varav fyra är nu pågående. 
Detta är utöver de statliga medel som beviljats inom vattenrådens 
arbete. Utöver det arbete som gjorts för att skydda värdefull natur 
och skapa en systematisk naturvård i kommunens regi så har 
ett samarbete med skolornas och förskolornas naturpedagogik 
utvecklats, nya friluftsmöjligheter färdigställts, naturens värde 
och betydelse kommunicerats och synliggjorts och en rad fysiska 
åtgärder för att stärka förutsättningarna för biologisk mångfald 
genomförts. För en fullständig uppföljning av alla åtgärder som 
ingått i åtgärdsprogrammet se Bilaga 2. Utöver dessa åtgärder 

har en del ytterligare åtgärder genomförts inom ramen för 
miljömålsarbetet, nya politiska direktiv om skyddad natur samt 
utvidgade åtgärdsprogram inom å-samarbetena.

  

Naturvårdande slåtter och gallring i naturreservat Alkärret i Haboljung, för att gynna högörtsängar och skapa häckningsmiljö för pungmes.
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Begrepp och definitioner
Ambassadörsart Specifika rödlistade arter som är karaktäristiska 

för kommunen och som är föremål för 
artspecifika åtgärder för deras bevarande. 
Exempelvis pungmes och backsvala.

Balanseringsprincipen Balanseringsprincipen innebär att negativ 
påverkan på miljön vid exploatering ska undvikas 
eller i efterhand ersättas. Ersättning ska helst ske 
i det exploaterade området men kan även ske på 
annan plats.

Biologisk mångfald Variationsrikedomen bland levande organismer i 
alla miljöer (inklusive landbaserade, marina och 
andra akvatiska ekosystem) samt de ekologiska 
komplex i vilka dessa organismer ingår; detta 
innefattar mångfald inom arter, mellan arter 
och av ekosystem (Konventionen om biologisk 
mångfald, 1992).  

Biotop En finskalig indelning av naturtyper som kan 
definieras som ett område med naturliga gränser 
som innefattar en enhetlig natur. Exempel 
på biotoper är Sumpalskog, Driftvegetation 
och Torräng. Klassning sker i första hand 
enligt beskrivning i ”Svensk standard för 
naturvärdesinventering avseende biologisk 
mångfald” (SSI, 2014).

Ekosystem  Allt levande och dess livsmiljö inom ett område.

Ekosystemtjänster  Produkter och tjänster ifrån naturen som bidrar 
till människans välbefinnande.

Exoter  Arter utan naturligt ursprung i landet som 
introducerats med människans hjälp. 

EU-direktiv En rättsakt inom EU som riktar sig till EU:s 
medlemsländer. De nationella lagarna ska 
uppfylla kraven i direktiven

Fotosyntes  Processen hos gröna växter vid vilken kolhydrater 
bildas av koldioxid och vatten med solljuset som 
energikälla. Under processen frigörs syre. 

Fragmentering Minskning av sammanhängande naturområden 
som resulterar i att enbart små utspridda 
områden kvarstår. 

Friluftsliv  Vistelse utomhus i natur- eller kulturlandskapet 
för välbefinnande och naturupplevelser utan 
krav på tävling (SFS, 2010). 

Främmande art Levande exemplar av en art, underart eller lägre 
taxonomisk enhet av djur, växter, svampar eller 
mikroorganismer som introduceras utanför sitt 
naturliga utbredningsområde.

Funga- och faunadepå Ansamling av döda växtrester som lämnas kvar 
för att utgöra livsutrymme för flera olika djur- 
och svamparter.  

Grönområde  Tätortsnära område med parkliknande karaktär, 
som inte täcks av byggnader eller hårdgjord yta. 
Även om dessa områden lätt kan förknippas med 
rekreation så är de ofta viktiga även för biologisk 
mångfald och flera andra ekosystemtjänster. 

Grönstruktur  Nätverk av natur- och grönområden samt övriga 
spridningsvägar.

Habitat Lämplig livsmiljö för en viss art.

Hävd  I samband med naturvård avser detta hur marken 
traditionellt brukats och skötts. För fodermarker 
innebär detta bete och/eller slåtter.

Högstubbe En trädstam stående på egen rot 

Invasiv art  En främmande art vars introduktion eller 
spridning har konstaterats hota eller negativt 
inverka på biologisk mångfald och relaterade 
ekosystemtjänster (EU, 2014).
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Konvention Överenskommelse, fördrag

Kulturmiljö Miljö formad av människan

Meandrande  Ett slingrande vattendrag. Det är ofta det 
naturliga utseendet på ett vattendrag som inte 
kanaliserats, dikats ur eller på annat sätt ändrats 
av människan.

Miljökompensation Miljökompensation är en metod som används 
i planerings- och exploateringsprocesser för 
att uppnå god hushållning med naturresurser 
och bevara biologisk mångfald och 
ekosystemfunktioner.

Mulmholk Låda innehållande så kallad mulm (finfördelad 
död ved och annat organiskt material, exempelvis 
spån, grenar och löv). I mulmen lever en artrik 
och särpräglad fauna, bestående av bland annat 
skalbaggar, tvåvingar och klokrypare.

Märgelgrav  Gropar, ofta vattenfyllda, som uppkommit där 
man brutit kalkhaltig lera.

Naturområde   Område som har en karaktär av vild natur och 
biologisk mångfald. Dessa områden är även av 
stor betydelse för rekreation och många andra 
ekosystemtjänster. 

Naturlik plantering Växtanläggning i stadsmiljö som är utformad för 
att efterlikna naturen.

Naturtyp  Sammanfattande benämning på en grupp 
biotoper med gemensamma kännetecken (SSI, 
2014a). Exempel på naturtyper är Park och 
trädgård, Äng och betesmark samt Skog och träd 
(SSI, 2014b).  

Ruderatmark  Mark som ofta störs av mänsklig verksamhet, 
marken ligger ofta öppen, utan täckande 
växtlighet.

Rödlistad art  En art som finns på Artdatabankens rödlista, där 
arten klassificeras på en femgradig skala från 
”akut hotad” till ”kunskapsbrist.

Slåtter  Att slå en äng med efterföljande bortförsel av det 
slagna materialet.                                                      

Strandäng  En tidvis översvämmad mark invid sjö, hav eller 
vattendrag. Då marken översvämmas tillförs 
näring från vattnet. Strandängen är delad i olika 
zoner efter fuktighet.

Succession  Långsam förändring inom ett ekosystem, vilken 
leder till att ett nytt växt- och djursamhälle 
uppkommer. Detta kan innebära att växt- och 
djursamhällen som tidigare funnits i ett område 
helt slås ut. Exempelvis kan ett öppet fält växa 
igen och bli en skog.

Trädmiljö  Skog, dungar, enstaka träd, pilevallar, alléer, 
hamlade träd och även döda träd.

Veteranisering Insatser som innebär att träd åldras snabbare 
för att gynna biologisk mångfald. Detta kan 
exempelvis innebära att bryta av grenar eller 
skapa håligheter i stammen.

Vång  Skånskt ord för öppet fält, gärde eller åker.

Vångalag  Skånsk benämning på den arbetsorganisation 
som reglerade arbetet på gärdena i bysamhället.

Ädellövträd  Hit räknas alm, ask, avenbok, bok, ek, fågelbär, 
lind och lönn.

Övergödande ämnen Växtnäringsämnen som kväve och fosfor.  
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kulturellt värde, ett ekonomiskt värde och ett värde för rekreation. 
Medlemsstaterna förbinder sig till att skydda vilda djur och växter 
samt deras livsmiljöer.

HELSINGFORSKONVENTIONEN 1992
Konventionen är ett miljöavtal för länderna i Östersjöområdet 
som syftar till att bland annat bevara natur och biologisk mångfald 
i Östersjön, inklusive Öresund. Representanter från olika parter 
bildar arbetsgrupper som planerar, genomför och följer upp 
åtgärder. 

KONVENTIONEN OM BIOLOGISK MÅNGFALD 1992
Detta är en global FN-konvention om naturvård och artskydd. 
Målet är kortfattat att bevara och hållbart nyttja den biologiska 
mångfalden samt att nyttan ska fördelas rättvist. En stor del 
av Sveriges arbete med konventionen sker inom ramen för de 
nationella miljökvalitetsmålen. 

LANDSKAPSKONVENTIONEN 2000
Landskapskonventionen ger förbättrat skydd till landskapets sociala 
betydelse både i stad och landsbygd. 

NAGOYA-PLANEN OCH AICHIMÅLEN 2010
Nagoya-planen är en strategisk plan för att skydda biologisk 
mångfald och ekosystem, som har koppling till konventionen om 
biologisk mångfald. Strategin innefattar 20 delmål (de så kallade 
Aichimålen) som syftar till att stoppa förlusten av biologisk 
mångfald och säkra ekosystem och ekosystemtjänster. Delmålen 
ska uppnås genom att varje land specificerar egna mål, vilket den 
svenska regeringen presenterar i proposition 2013/14:141, En 
svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. 

Internationellt
Internationella konventioner
Sedan FN:s första stora internationella miljökonferens som 
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
Ramsarkonventionen som också kallas våtmarkskonventionen var 
den första moderna konventionen inom naturvård. Konventionen 
syftar till att skydda våtmarksmiljöer som har hög ekologisk, 
botanisk, zoologisk, limnologisk eller hydrologisk betydelse. 
Medlemsstaterna förbinder sig till att utse Ramsarområden. 

BONNKONVENTIONEN 1979
Bonnkonventionen syftar till att skydda vilda djur som flyttar mellan 
olika områden. Konventionen innefattar cirka 1 200 hotade arter. 
Medlemsstaterna ska gemensamt främja och stödja föreslagna 
förbättringsåtgärder för innefattade arter. Sverige har signerat 
avtal eller överenskommelser för att skydda småvalar, hajar, 
fladdermöss, vattenfåglar och rovfåglar. 

BERNKONVENTIONEN 1979
Konventionen syftar till att skydda europeiska vilda djur och växter 
samt deras naturliga miljö. Skyddet baseras på att vilda djur och 
växter är ett naturarv som ska skyddas och bevaras till kommande 
generationer då det har flera olika värden. Det har ett inneboende 
egenvärde, ett skönhetsvärde (estetiskt värde), ett vetenskaplig och 

Styrmedel och ramverk
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AGENDA 2030 OCH DE GLOBALA MÅLEN
FN har antagit 17 globala miljömål som innebär att världens 
länder under perioden 2016 till 2030 ska leda världen mot en 
hållbar och rättvis framtid. Ett av syftena är att säkerställa ett 
varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser, vilket bland 
annat ska uppnås genom målen Ekosystem och biologisk mångfald 
(mål 15), Rent vatten och sanitet (mål 6) och Hållbara städer och 
samhällen (mål 11). Arbetet med att implementera Agenda 2030 
och de globala målen i Sveriges nationella mål och styrmedel är 
pågående. Regeringen har tillsatt en delegation som ska ta fram 
en övergripande handlingsplan för genomförandet i Sverige samt 
gett uppdrag till ett åttiotal svenska myndigheter att bidra med 
underlagsmaterial. Bland myndigheterna ingår de myndigheter 
som är målansvariga för miljömålssystemet. 

EU-lagstiftning och direktiv
Grunden för EU:s miljölagstiftning finns i artiklarna 174-176 i EG-
fördraget. Utifrån dessa artiklar antar unionen förordningar och 
direktiv som konkretiserar och preciserar miljökraven. I artikel 174 
anges att EU:s miljöpolitik ska bevara, skydda och förbättra miljön, 
skydda människors hälsa, säkerställa ett varsamt och förnuftigt 
utnyttjande av naturresurser och främja miljöskyddsåtgärder på 
en internationell nivå. EU:s miljölagstiftning sker huvudsakligen 
genom förordningar och direktiv. Förordningar gäller omedelbart 
oberoende av nationell lagstiftning medan direktiven anger mål 
som ska uppnås genom nationell lagstiftning. I Sverige införlivas 
miljödirektiven i miljöbalken.  

ART- OCH HABITATDIREKTIVET
Förenklat uttryckt har Art- och habitatdirektivet (92/43/EEG) 
som huvudsyfte att främja den biologiska mångfalden och det 
övergripande målet är att främja en hållbar utveckling. Detta ska 
ske genom bevarande, skydd och förbättring av vissa typer av 
naturmiljöer och arter (dessa ingår i Natura 2000). Direktivet utgör 
EU:s främsta styrmedel för att uppnå målet att skydda hotade 
arter och livsmiljöer, som är angivet i konventionen om biologisk 

mångfald.

FÅGELDIREKTIVET
Fågeldirektivet (2009/147/EC) syftar till att bevara livskraftiga 
populationer av samtliga vilda fågelarter samt häckningsplatser för 
hotade fågelarter. Detta ska uppnås genom stiftande av åtgärder 
som bland annat förbjuder jakt av hotade arter samt skydd av 
viktiga livsmiljöer (ingår i Natura 2000). 

FÖRORDNING OM INVASIVA ARTER
EU-förordningen om förebyggande och hantering av introduktion 
och spridning av invasiva främmande arter (1143/2014), som 
antogs 3 augusti 2016 reglerar hanteringen av 37 arter som anses 
vara invasiva på unionsnivå. Enbart fem av dessa arter finns vilt i 
Sverige och det finns inga kända vilda förekomster av dessa arter i 
Lomma kommun. Det pågår diskussioner om att under 2017 införa 
ytterligare 15 arter på unionslistan varav blomsterlupin (Lupinus 
polyphyllus L. x pseudopolyphyllus), jättebalsamin (Impatiens 
glandulifera) och jätteloka (Heracleum mantegazzianum) 
förekommer vilt i Lomma kommun. Förordningen anger även att 
enskilda medlemsstater kan skapa listor över invasiva arter av 
nationell betydelse och reglera dessa med vissa av bestämmelserna 
i förordningen. Förordningen förbjuder att byta, sälja, odla, föda 
upp, transportera, använda samt hålla levande exemplar av 
listade arter. För arter som redan är etablerade i det vilda har 
länderna 18 månader (från och med antagandet) på sig att ta fram 
hanteringsprogram och eventuellt vidta åtgärder.
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VATTENDIREKTIVET
Vattendirektivet (2000/60/EG) syftar till att skydda och förbättra 
tillgången till vatten av god kvalitet. I svensk lagstiftning är direktivet 
bland annat infört i miljöbalkens 5 kapitel. 

LANDSBYGDSPROGRAM
Landsbygdsprogram för Sverige år 2014-2020 ska främja en hållbar 
utveckling av landsbygden och det övergripande målet är ”Smart och 
hållbar utveckling för alla”. Satsningar inriktade på miljö, hållbarhet 

och innovation prioriteras. Programmet finansieras både från EU:s 
jordbruksfond och via nationell medfinansiering och omfattar totalt 
cirka 36 miljarder kronor i hela landet för hela programperioden. 
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.

Våtmark i Önnerup (beteckning K549) som anlades 2008 i Kävlingeå-projektet som numera övergått till Kävlingeåns vattenråd.
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Nationellt 
Nationell lagstiftning
MILJÖBALKEN
Sveriges nationella lagstiftning på miljöområdet finns sedan 1999 
samlad i miljöbalken (1998:808). 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 
ska 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 (exempelvis 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 
ska 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. 
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 tillåtet att bedriva verksamhet 
eller vidta åtgärder som kan skada naturmiljön i dessa områden. 
Flertalet typer av småbiotoper återfinns i Lomma kommun.

PLAN- OCH BYGGLAGEN
Lagstiftning som berör naturvården återfinns inte bara i 
miljöbalken. I Plan- och bygglagen (2010:900) 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 ska ske ”med beaktande av natur- 
och kulturvärden”. Även ”goda miljöförhållanden i övrigt samt en 
långsiktigt god hushållning med mark och vatten” ska främjas.

ARTSKYDDSFÖRORDNINGEN 2008
Artskyddsförordningen (2007:845) är en del av Sveriges införande av 
EU-direktiv i nationell lagstiftning. Förordningen anger förbud mot 
att fånga eller döda särskilt hotade arter men även förbud mot att 
avsiktligt störa arterna eller att skada deras fortplantningsområden 
eller viloplatser. Artskyddsförordningen baseras bland annat på 
fågelskyddsdirektivet samt art- och habitatdirektivet.

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 planer och program
EN SVENSK STRATEGI FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD 

OCH EKOSYSTEMTJÄNSTER
Handlingen (2013/14:141) är en proposition gällande biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster som antogs av Sveriges riksdag 
2014. Propositionen avser att stärka den biologiska mångfalden och 
säkra ekosystemtjänster. Ekosystemtjänsters värde ska synliggöras 
och inkluderas i samhällsplanering och näringslivsutveckling. 
Propositionen har betydelse för flera av miljömålen och 
generationsmålet samt de internationella Aichimålen. 

ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HOTADE ARTER OCH 

NATURTYPER
Det finns ungefär 200 åtgärdsprogram som tagits fram av 
Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten för att 
rädda hotade arter och deras livsmiljöer. Åtgärdsprogrammen är 
vägledande och används som verktyg i arbetet med att förbättra 
förutsättningarna för utsatta arter och biotoper. Skåne omfattas 
av ungefär 80 åtgärdsprogram som rör uppemot 150 arter. De 
rekommenderade åtgärderna i programmen gynnar dock flera 
andra arter som är beroende av liknande biotoper.

RÖDLISTAN
Svensk rödlistning följer Internationella naturvårdsunionens 
(IUCN) system för att utvärdera och bedöma tillståndet för arter i 
naturen. Det är resultatet av denna kontinuerliga utvärderings- och 
bedömningsprocess som är rödlistan. Rödlistan har ingen juridisk 
status men utgör ett viktigt hjälpmedel för naturvårdsprioriteringar, 
till exempel gällande åtgärdsprogram för hotade arter. I Sverige tar 
ArtDatabanken fram en rödlista som sedermera fastställs av Havs- 
och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket. 

HANDLINGSPLAN FÖR INVASIVA ARTER
Naturvårdsverket har i samråd med Havs- och vattenmyndigheten 
tagit fram ett förslag på en svensk förordning liksom förslag på hur 
EU-kommissionens förordning om att förebygga och hantera att 
invasiva främmande arter introduceras och sprids ska genomföras 
nationellt. Nationellt pågår arbete med att ta fram bland annat 
föreskrifter, hanteringsprogram, vägledning och information. 

Småtärnan (Sternula albifrons), som är rödlistad (kategori sårbar), 
syns ofta under sommarhalvåret utmed kusten nära Lomma.tätort. 
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Sveriges etappmål för miljömålet Ett rikt växt- och djurliv 
specificerar att effekter av invasiva främmande arter för människors 
hälsa, samhällsekonomin, och den biologiska mångfalden ska 
vara bedömda och att prioriterade insatser för bekämpning ska 
ha inletts senast 2015. I dagsläget har detta målet fortfarande 
ej uppnåtts och kunskapsläget om hot och effekter för svensk 
biologisk mångfald är fortfarande bristfälligt. Naturvårdsverket 
har formulerat nya mål kring arbetet med invasiva arter. Enligt de 
nya målen ska Sverige senast 2020 ha identifierat och prioriterat 
främmande arter och deras spridningsvägar. Vidare ska de 
prioriterade invasiva främmande arterna förhindras, kontrolleras 
eller utrotas, och åtgärder för att hantera spridningsvägarna så att 
introduktion och etablering förebyggs ska vara på plats. 

Miljömålen
I april år 1999 antog riksdagen femton nationella miljökvalitetsmål. 
Det övergripande målet var att inom en generation (tjugo år) lösa 
de stora miljöproblemen i Sverige. Detta kallas för generationsmålet 
och är det mål som definierar det övergripande miljöarbetet 
i Sverige. Generationsmålet kompletterades 2012 med ett 
internationellt perspektiv och ändrades till: ”Det övergripande 
målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett 
samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka 
ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser”. Syftet 
med de nationella miljökvalitetsmålen är att identifiera och 
definiera den kvalitet man önskar uppnå inom varje område. I 
slutet av år 2005 beslutade riksdagen om att anta ytterligare ett 
miljökvalitetsmål i form av Ett rikt växt- och djurliv. Detta för att 
stärka arbetet med biologisk mångfald. 

Mål och åtgärder i naturmiljöprogrammet berör framförallt 
miljökvalitetsmålen Levande sjöar och vattendrag, Myllrande 
våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, God bebyggd 
miljö och Ett rikt växt- och djurliv. Det finns även kopplingar till 
miljökvalitetsmålet Minskad övergödning. Symboler för de nationella miljömålen. Naturmiljöprogrammet är en viktig del i 

kommunens arbete med att uppfylla miljömålen på en lokal nivå. Åtgärder i detta 
program (de som ej är transparenta) har direkt koppling till de markerade miljömålen. 
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MILJÖKVALITETSNORMER
Miljökvalitetsnormerna anger nivåer, gräns- och riktvärden 
för vad som anses vara hälsosam bullernivå, ren luft och rent 
vatten. Exakt vad som definierar en miljökvalitetsnorm regleras i 
miljöbalken 5 kap 1–3 §. Nuförtiden härrör de flesta av Sveriges 
miljökvalitetsnormer från olika EU-direktiv. Miljökvalitetsnormen 
för omgivningsbuller är en slags målsättningsnorm och 
förordningen (2004:675) om omgivningsbuller anger att ”det ska 
eftersträvas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på 
människors hälsa”. Kommuner och myndigheter ansvarar för att 
bullermiljökvalitetsnormen följs men olika verksamhetsutövare 
kan genom sina egenkontrollprogram eftersträva begränsade 
bullerstörningar. Lomma kommun använder ett antal olika 
kvantitativa indikatorer för att följa upp bullermiljökvalitetsnormen. 
Luftkvalitetsförordningen (2010:477) anvisar att kommunerna 
själva ansvarar för kontroll av de flesta luftmiljökvalitetsnormer 
och de ska genom mätning, modellberäkning eller objektiv 
skattning kontrollera att miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid, 
svaveldioxid, kolmonoxid, bensen, partiklar (PM10 och PM2,5), 
bens(a)pyren (PAH), arsenik, kadmium, nickel och bly följs. Lomma 
kommun samlar årligen in data vid ett antal utvalda mätpunkter. 
Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (2013:19) ska tillämpas 
då vattenmyndigheten klassificerar ekologisk status eller potential 
och kemisk ytvattenstatus för ytvattenförekomster och fastställer 
miljökvalitetsnormer för dessa (enligt förordning 2004:660). 
Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för vägledning kring 
miljökvalitetsnormer som rör vattenkvalitet och havsmiljö och 
vattenmyndigheterna och länsstyrelser ansvarar för att bedöma 
ekologisk och kemisk ytvattenstatus. I Lommabukten kontrolleras 
kustvattnets ekologiska och kemiska status genom årliga mätningar 
som koordineras av Öresunds vattenvårdsförbund. 

Regionalt
Regionala program och planer
REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI
Skånes regionala utvecklingsstrategi Det öppna Skåne 2030 (Region 
Skåne, 2014) slår fast att närheten och tillgängligheten till natur- 
och grönområden och allemansrättslig mark ska utvecklas samt att 
den biologiska mångfalden måste stärkas och ekosystemtjänster 
utvecklas. 

NATURVÅRDSSTRATEGI FÖR SKÅNE 
Vägen till ett biologiskt rikare Skåne (Länsstyrelsen i Skåne län, 2015) 
är Länsstyrelsens strategidokument för den skånska naturvården. 
Strategin visar på en vision för biologisk mångfald och variation 
samt kvalitet på livsmiljöer i landskapet. Den pekar ut kommunerna 
som en av flera viktiga aktörer för att genomföra strategin. En 
handlingsplan kopplad till strategin är under utveckling.  

DET SKÅNSKA LANDSBYGDSPROGRAMMET
Det skånska landsbygdsprogrammet (Länsstyrelsen i Skåne län 
2007) är ett utvecklingsprogram med landskapsperspektiv som 
togs fram av länsstyrelsen 2007. Det delar in Skåne i områden 
efter landskapskaraktär, och Lomma tillhör i programmet 
Lund- och Helsinborgsslätten vilken karaktäriseras av storskalig 
jordbruksproduktion och urban infrastruktur. I det området lyfter 
programmet särskilt vikten av att restaurera och öka värden längs 
vattendrag samt att behålla landskapselement som rösen och 
alléer. 
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GRÖNSTRUKTUR I SKÅNE 
Region Skåne fastställde 2011 en strategi för en utvecklad 
grönstruktur i Skåne som behandlar grönområden och den 
infrastruktur av gröna korridorer som knyter samman dem. 
Strategin betonar att grönområdena behöver ses i ett regionalt 
perspektiv för att stärka varandra och öka de biologiska och 
rekreativa värdena. Länsstyrelsen arbetar i dagsläget med en 
grönstrukturplan för Skåne som ska synkroniseras med övriga län.

HANDLINGSPLAN FÖR GRÖN INFRASTRUKTUR
Länsstyrelsen utför på uppdrag av regeringen en handlingsplan 
för grön infrastruktur. Handlingsplanen ska identifiera 
viktiga grönstrukturer i landskapet och redovisa lämpliga 
bevarandeinsatser. Den ska även verka för samverkan med lokala 
landskapsaktörer och involvera det civila samhället. Under våren 
2018 beräknas det att handlingsplanen skickas ut på remiss.

REGIONALA MILJÖMÅL OCH REGIONALA 

ÅTGÄRDER 
Generationsmålet och miljökvalitetsmålen är inte enbart 
begränsade till den nationella politiken då de nationella målen 
och åtgärderna även ska implementeras på regional och lokal nivå. 
Länsstyrelsen ska enligt uppdrag av regeringen verka för att målen 
nås på en regional nivå. För att det ska vara möjligt måste de anpassas 
till de regionala och lokala förutsättningarna. Länsstyrelserna har 
ansvaret för att utforma de regionala miljömålen och åtgärderna. 

Länsstyrelsen i Skåne län antog i april 2016: Skånska åtgärder för 
miljömålen – Regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 
2016-2020 (Länsstyrelsen i Skåne län, 2016). I det regionala 
miljömålsdokumentet identifieras ett antal skånska utmaningar 
där insatser krävs de kommande åren för att uppnå miljömålen. Ett 
område som kräver särskilda insatser är Skydd av Skånes natur- och 
kulturvärden. Åtgärderna innefattar bland annat skydd av områden, 
naturvårdande skötsel och restaurering, utveckling av friluftsliv, 

insatser mot invasiva arter, arbete med åtgärdsprogram för hotade 
arter, ekologisk kompensation i samband med exploatering, samt 
fysisk planering för skydd av naturområden och allemansrättslig 
mark. 

KOMMUNALA ANSVARSARTER
De nationella åtgärdsprogrammen för hotade arter gäller även på 
regional och lokal nivå men i Skåne har länsstyrelsen dessutom 
brutit ner arbetet till att föreslå några hotade arter för varje 
kommun att ta särskilt ansvar för. 

Backsvala (Riparia riparia) flygande framför bohålor i en 
häckningsbrant anlagd av Habo gård. Backsvalan är rödlistad och 
är av Länsstyrelsen i Skåne utsedd som en ansvarsart för Lomma 
kommun. 
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Kommunalt
Lomma kommun - Program, planer 
och policy
VISION 2030 OCH ÖVERGRIPANDE MÅL 2015-2019
Vision och övergripande mål (Lomma kommun, 2015b) utgör ett av 
kommens starkaste politiska styrdokument. Visionen fungerar som 
en vägvisare till ett önskat framtida tillstånd som nås med hjälp 
av övergripande mål. I visionen utrycks bland annat att Lomma 
kommun ska vara ekologiskt hållbar och värna om miljön. 

I kommunens övergripande mål anges de olika verksamheternas 
inriktning utöver vad som stadgas i lagar och förordningar 
och de utgör en grund för prioritering. Målen är indelade i 
huvudkategorierna Kvalitet, Hållbarhet, Service och Trygghet. 

ÖVERSIKTSPLAN 2010 och 2020
Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun ha en aktuell 
översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. I översiktsplanen 
anges hur kommunen avser att långsiktigt använda, utveckla 
och bevara mark- och vattenområden samt byggda miljöer. 
Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men den är ändå ett 
av kommunens viktigaste dokument då den utgör ett vägledande 
underlag vid bland annat fysisk planering, exploatering samt 
tillstånds- och lovärenden. I översiktsplanen anges det även hur 
kommunen tar ställning till statliga riksintresseområden och 
miljökvalitetsnormer.

Översiktsplan 2010 för Lomma kommun (Lomma kommun, 
2010a) anger som primärt mål att skapa en god livsmiljö för 
boende och ett långsiktigt hållbart samhälle till glädje även för 
kommande generationer. Strategin för att uppnå målet är indelad 
i huvudkategorierna Attraktivitet, Tillgänglighet och Hållbarhet. 
Det anges i översiktsplanen att kommunen ska verka för ökad 
tillgänglighet till natur- och grönområden och höja kvaliteten på 
områdena (dock ej på bekostnad av biologisk mångfald), säkerställa 
skyddsvärda naturmiljöer och medverka till en biotoputveckling 
för att höja de biologiska värdena. Det ges även förslag på lämplig 
utveckling av ekologiska stråk och kompensationsområden. 

I skrivande stund pågår arbetet med att ta fram en ny översiktsplan 
som ska börja gälla från och med 2020. I kommande plan spelar 
landskapet och landsbygden en större roll än i den förra planen och 
en landskapsplan tas fram parallellt med föreliggande underlag.

Lomma kommuns övergripande vision inför 2030, enligt Vision 2030 och övergri-
pande mål 2015-2019.

Människor vi l l växa upp i ,  återvända t i l l och 
stanna i  Lomma kommun. Vi  är hållbara - 
såväl ekonomiskt och socialt  som ekologiskt 
- och värnar om vår mil jö,  våra invånare och 
vårt näringsl iv.  Varje invånare upplever att 
kommunen har dem i  fokus genom l ivets alla 
skiften.  Lomma är Sveriges tryggaste kommun 
att leva i .
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I Översiktsplan 2010 anges flera ställningstaganden gällande 
naturmiljövärden, exempel på dessa är: 

- Kommunen ska 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.

- Befintliga ekologiska korridorer ska värnas och nya skapas 
där så är lämpligt.

- Möjligheter att skapa rekreationsstråk i det öppna 
slättlandskapet ska beaktas.

- Grönstråk från Slättängsområdet till havet ska säkras.

- Landskapsvårdsplanerna för Höje å och Kävlingeån ska 
fullföljas.

- Åtgärder mot kusterosion ska vidtas med hänsyn till 
ekologiska värden och till rekreation.

- Naturresursbalansering ska tillämpas vid planarbete i 
kommunen så långt det är rimligt.

- Relativt tysta och mörka områden ska värnas och ytterligare 
uppsplittring av landskapet ska undvikas.

- Befintliga dammar ska skyddas mot igenfyllnad, särskilt 
dammar av betydelse för den biologiska mångfalden och 
för kvävereduktionen i vattendragen.

- Trädrader och alléer i landskapet ska bevaras och vid behov 
kompletteras och återplanteras. Nyplantering av gran bör 
undvikas i kommunen.

- Boendenärmiljön ska utvecklas och göras mer naturlik 
med fler träd och mer vegetation.

- Befintliga och nya gröna stråk ska knyta samman 
bostadsområdena.

- Markområdena för rekreation och naturupplevelse i 
anslutning till tätorterna ska utökas. Gröna stråk mellan 
tätorterna säkras.

- Kommunen ska medverka till att markområden för 
rekreation och naturupplevelser inom och i anslutning till 
tätorterna utökas.

- Möjligheterna att anlägga rekreationsstråk genom det 
öppna jordbrukslandskapet ska tillvaratas i den mån detta 
inte står i konflikt med djur och växtliv.

- Kommunen ska arbeta för att Skåneleden går genom 
Lomma kommun.

- Hänsyn ska tas till ekologiska och rekreativa samt 
skyddsaspekter vid placering av erosionsskydd. 
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NATURMILJÖPROGRAM 2008-2016
Föregående naturmiljöprogram som beslutades 2008 (Lomma 
kommun, 2008) har använts som bakgrundsmaterial vid 
framställandet av detta dokument. Programmet som gällde från 
2008 till och med 2016 innehåller en beskrivning och värdering 
av särskilt värdefulla natur- och grönområden med mål och 
åtgärdsförslag för att främja natur- och kulturvärden samt för 
att utveckla möjligheterna till ett rikt friluftsliv i kommunen. 
I Naturmiljöprogrammet anges fastställda naturvårdsmål 
som under programperioden har ingått i kommunens lokala 
miljömålsprogram. Genomförandet av angivna mål och åtgärder 
följs upp under inledningen under stycket Uppföljning av tidigare 
Naturmiljöprogram.

MARINT NATURMILJÖPROGRAM 2010-2020
Det marina naturmiljöprogrammet (Lomma kommun, 2010b) 
utgör liksom naturmiljöprogrammet ett underlagsdokument 
för bland annat fysisk planering i Lomma kommun. I det marina 
naturmiljöprogrammet behandlas förvaltningen av hav och kust 
under perioden 2010 till 2020. Programmet samordnas med 
naturmiljöprogrammet och båda anger mål och åtgärder för att 
uppfylla lokala miljökvalitetsmål. Strandzonen utmed kusten 
samt avrinningsområden hanteras i båda programmen. Flera 
delmål i det marina naturmiljöprogrammet berör områden som 
innefattas av naturmiljöprogrammet, exempel på dessa är: Mål 
1.2 Allmänhetens intresse för, och kunskap om Lommabuktens 
naturvärden ska öka; Mål 1.4 Boende i kommunen ska ha god 
tillgänglighet till naturområden kring Lommabukten, dock ej på 
bekostnad av biologisk mångfald; Mål 4.4 Biologiskt värdefulla 
miljöer längs stränderna ska värnas och de ekologiska korridorerna 
bindas samman och Mål 5.1 Förlusten av biologisk mångfald, 
naturtyper såväl som arter, ska minska. 

LOKALA MILJÖMÅL 2014-2020 
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 
ska 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 anger i Miljömål för Lomma kommun 
2014-2020 (Lomma kommun, 2014) lokala miljömål med 
konkreta åtgärdsförslag för att nå de 16 nationella miljömålen. 
Miljömålsdokumentet är ett levande dokument som uppdateras 
allteftersom nya lokala mål och åtgärder beslutas, exempelvis de 
mål och åtgärder som anges i detta naturmiljöprogram.

Mål och åtgärder i detta dokument är organiserade på samma 
sätt som i miljömålsprogrammet så att dessa kan föras in i 
kommunens samlade mål- och åtgärdslista för miljöarbetet. Därför 
är den sammanfattande mål- och åtgärdstabellen disponerad på 
samma sätt som tabellerna med mål och åtgärder i kommunens 
miljömålsdokument. Uppföljning av detta program är också tänkt 
att ske inom ramen för miljömålsuppföljningen. För att samordnas 
med miljömålsprogrammet har varje åtgärd kopplats samman med 
huvudansvariga och eventuellt delansvariga nämnder. 
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ENERGI- OCH KLIMATPLAN 2015-2020
Sedan 1977 finns en lag om att varje kommun ska ha en energiplan 
(Lag 1977:439 om kommunal energiplanering). I denna anges 
huvudsyftet med energiplanering vara att kommunen i sin 
planering ska främja hushållningen med energi samt verka för 
en säker och tillräcklig energitillförsel. Energi och klimatplan för 
Lomma kommun 2015-2020 antogs av kommunfullmäktige 2015.

Åtgärderna i energi och klimatplanen är framförallt framtagna 
för att uppnå lokala mål kopplade till det nationella 
miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan. Mål och åtgärder 
i naturmiljöprogrammet är till största del kopplade till andra 
miljökvalitetsmål, men de påverkar till en viss del även energi och 
klimat. Exempelvis kan skyddande och skapande av naturområden 
samt miljökompensering vid fysisk planering innebära att 
kolinbindningen av växter upprätthålls eller ökar. Ett annat 
exempel är hanteringen av dagvatten och våtmarker som kan få 
stora konsekvenser för upplagring och omsättning av markbundet 
kol. De flesta av åtgärderna i energi- och klimatplanen saknar 
dock koppling till naturmiljöprogrammet då de är inriktade på 
att minska energiförbrukning och utsläpp samt att styra om till 
miljövänliga energialternativ. Energi- och klimatplanens åtgärd E.16 
Inom kommunen ska finnas medel riktade till lärares fortbildning 
inom miljö- och klimatarbete har dock direkt koppling till den 
naturpedagogiska satsningen i naturmiljöprogrammet.

FÖRFATTNINGSSAMLING
Nämndsplan för kommunstyrelsen 2016
Nämndsplanen anger mål och riktlinjer för de verksamheter 
som Kommunstyrelsen ansvarar för. I planen anges det som 
övergripande mål att ”Lomma kommun ska, för att behålla sin 
höga attraktivitet, både värna om och utveckla sina gröna och blå 
naturmiljöer” med angivet nämndmål: ”Öka arealen skyddade 
områden i kommunen”. Ambitionen är att andelen skyddad areal 
ska dubblas fram till slutet av 2018 i jämförelse med december 
2012. 

Åtgärdsplan för naturreservatsbildning
För att öka arealen naturreservat i enlighet med Kommunstyrelsens 
nämndsplan för 2014 har Lomma kommun 2014 tagit fram en 
åtgärdsplan för naturreservatsbildning. Naturmiljöprogram 2008-
2016 har använts som underlag till urvalet av områden. I planen 
identifieras och rangordnas 14 områden som anses lämpliga som 
nya naturreservat. Tre av de föreslagna naturreservatsbildningarna 
har genomförts, dessa är Alkärret i Haboljung, Öresundsparken, 
Haboljungs fure samt utökning av Östra dammarnas 
naturreservat. Föreslagna områden som kvarstår är i fallande 
prioritetsordning (enligt åtgärdsplanen): Fels mosse, Bjärreds 
saltsjöbad, Augustenborg, Pråmlyckan, Kyrkfuret, Kustdammarna, 
Plommonskogen, Kompensationsområde Bjärred/Borgeby och 
Kompensationsområde söder Bjärred. Utöver dessa föreslås även 
att nya marina naturreservat på sammanlagt 524 hektar bör skapas.  

Haboljungs fure antogs som naturreservat 2015, området har pekats 
ut som lämligt för resevatsbildning i Naturmiljöprogram 2008-
2016 samt i kommunens åtgärdsplan för naturreservatsbildning.
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MILJÖPOLICY
Nedan följer det i kommunfullmäktige antagna policydokument som rör miljöfrågorna i Lomma kommun. Miljöpolicyn är vägledande 
för hela kommunens verksamhet och naturmiljöprogrammet ska därför motsvara det som skrivs nedan. Dessutom har flera av 
naturmiljöprogrammets mål och åtgärder en direkt koppling till de strategier som är angivna i miljöpolicyn.

För kommande generationer i 
Lomma kommun ska 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 ska arbeta 
med miljöfrågor på ett tydligt 
sätt. Medborgarnas delaktighet 
är en grundförutsättning för ett 
framgångsrikt miljöarbete. En 
viktig uppgift för kommunen är 
därför att vara en god förebild och 
ett gott exempel för andra för att 
skapa och bevara en god miljö i 
Lomma.

Vi ska arbeta för en ekologiskt hållbar utveckling genom att: 

- ta miljö- och naturvårdshänsyn i våra beslut,
- arbeta aktivt för att minska användningen av naturresurser samt att förebygga utsläpp av 

föroreningar,
- minska energianvändningen och öka andelen förnyelsebar energi,
- medverka till att både bevara och öka den biologiska mångfalden i kommunen,
- följa tillämplig miljölagstiftning samt uppfylla lokala, regionala och nationella miljömål,
- verka för miljöanpassat byggande,
- engagera och utbilda samtliga medarbetare och förtroendevalda så att vårt arbete inom 

miljöområdet ständigt förbättras och utvecklas,
- samverka och föra en öppen dialog med medborgare, företag och organisationer för att 

förbättra miljön,
- sprida kunskap, skapa insikt och förmedla framtidstro om miljöfrågor och hållbar utveckling 

till kommuninnevånarna, inte minst till barn och ungdomar,
- att välja bort material, varor eller tjänster när kunskap finns om att dessa får stora negativa 

miljömässiga eller ekologiska konsekvenser i Sverige eller i andra länder,
- i all planering, exploatering och förvaltning av markresurser ska långsiktigt bevarande 

av ekosystemens struktur och funktion för att upprätthålla ekosystemtjänster vara ett 
prioriterat mål samt

- i upphandlings- och inköpsprocessen öka miljöanpassningen samt ta hänsyn till varor och 
tjänsters totala miljöpåverkan med hjälp av livscykelanalyser.

- att finansiella investeringar i miljö- och klimatskadliga verksamheter ska undvikas

Miljöpolicy för Lomma kommun (2015d)
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Områdesskydd
Bestämmelser om områdesskydd finns i kapitel 7 i miljöbalken. 
Exempel på detta är biotopskyddsområde, miljöskyddsområde 
och vattenskyddsområde samt möjligheterna att förklara mark- 
eller vattenområden som nationalparker och naturreservat (se 
kartan över naturreservat). Tillsammans med bestämmelserna om 
artskydd ska områdesskyddet värna den biologiska mångfalden. 
Regler som berör områdesskydd finns även i kapitel 1, 3, 4, 5 och 
6 i miljöbalken.

Natura 2000
Enligt fågeldirektivet samt art- och habitatdirektivet ska vardera av 
EU:s medlemsstater bidra till att skapa ett nätverk av skyddsvärda 
naturområden. För att uppnå detta skapades Natura 2000. Natura 
2000 anger värdefulla naturområden med naturtyper och arter 
som är särskilt skyddsvärda på unionsnivå. Länsstyrelsen ansvarar 
för att föreslå Natura 2000 områden till naturvårdsverket som 
skickar vidare lämpliga förslag till regeringen för beslut. I Lomma 
kommun finns två områden som utsetts som Natura 2000 områden 
och dessa ingår i de statliga naturreservaten Löddeåns mynning 
(södra) samt Södra Lommabukten med Tågarpshed och Alnarps 
fälad.

Naturreservat och nationalparker
Nationalparker utgör det starkaste områdesskyddet och det 
beslutas av regering och riksdag. I Lomma kommun finns inga 
nationalparker men det finns åtta naturreservat och bildandet 
av fler pågår. Att skapa naturreservat är ett effektivt sätt att både 
säkra och utveckla naturvärden som är kopplade till biologisk 
mångfald, naturtyper och friluftsliv. Naturreservat kan instiftas 
av länsstyrelsen eller av kommunerna. I Lomma kommun är två 
av reservaten beslutade av länsstyrelsen (statliga) och de övriga 
sex reservaten är kommunala. Enligt nämndsplanen 2016 är 
det långsiktiga målet att arealen skyddad natur i kommunen ska 

Löddeåns mynning (södra) bildades 1977 av Länsstyrelsen i Skåne 
och är det äldsta naturreservatet i Lomma kommun. Området har 
utsetts som Natura 2000 område enligt fågeldirektivet.
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fördubblas fram till slutet av 2018 i jämförelse med 2012. I slutet 
av 2017 utgjorde ytan av land och sötvatten som var naturreservat 
201 hektar vilket är 42 % mer än de 142 hektar som fanns 2012, 
och 3,6 % av den totala landarealen. Räknar man in havet så fanns 
det i slutet av 2017 så omfattade naturreservaten en yta på 497 
hektar vilket är 14 % mer än 2012 och 5,5 % av kommunens totala 
yta.

Riksintressen
Riksdagen har beslutat om områden som innehåller kvaliteter och 
värden som är viktiga på nationell nivå. Riksintressen reglereras i 
3-4 kap. miljöbalken. Syftet med riksintresse är att dessa värden 
hävdas i fysisk planering och andra myndighetsbeslut gällande 
markanvändning. Riksintresse utgör ett viktigt bedömningsunderlag 
i övergripande planerings dokument såsom översiktsplan och detta 
naturmiljöprogram. Större delen av Lomma kommun innefattas av 
riksintresse för kustzonen som täcker hela kommunen väster om 
motorvägen E6. Utöver detta finns det områden i Lomma som 
innefattas av riksintresse för naturvård, riksintresse kulturmiljö och 
riksintresse för kustfisket.

Biotopskyddsområden
Biotopskyddsområden utgörs av specifika grönstrukturer som 
är särskilt skyddsvärda för bland annat biologisk mångfald. I 
förordningen om områdesskydd (1998:1252 enligt miljöbalken) 
förklaras alléer, källor med omgivande våtmark i jordbruksmark, 
odlingsrösen i jordbruksmark, pilevallar, småvatten och våtmarker 
i jordbruksmark, stenmurar i jordbruksmark samt åkerholmar som 
generellt skyddade biotoper. Utöver dessa nationellt skyddade 
biotoptyper får länsstyrelsen, kommunen eller skogsstyrelsen 
besluta att områden som innehåller vissa andra grönstrukturer ska 
vara biotopskyddsområde. 

Strandskydd
I miljöbalkens 7 kap. 13-18 § regleras skyddet av våra stränder. 
Skyddet innebär bland annat att det är förbjudet att uppföra 
nya byggnader eller utföra andra anläggningar som inkräktar 

på tillgängligheten till strandområden enligt allemansrätten 
eller väsentligen försämrar livsvillkoren för växter och djur. 
Bestämmelserna gäller vanligtvis 100 meter från såväl land- som 
vattensidan av strandlinjen men länsstyrelsen kan utvidga (upp till 
300 meter) eller upphäva strandskyddet under vissa förutsättningar. 
Kommunen kan ge dispens från strandskyddsbestämmelserna. Se 
kartan över strandskydd och landskapsbildsskydd.

Landskapsbildsskydd
Inrättades för att av olika skäl skydda landskapsbilden i vissa 
områden. Detta är en gammal form av skydd och har idag ersatts av 
hänsynsregler till landskapsbilden i andra natur- och kulturskydd. 
Områden som är skyddade av landskapsbildsskydd behåller det 
tills skyddet är upphävt. I vissa län har dessa områdesskydd tagits 
bort. 

Många av trädalléerna längs väg- och åkerrenar utgör så 
kallade biotopskyddsområden, som är skyddade av lagstiftning i 
miljöbalken.

I det flacka jordbrukslandskapet är skogsdungar viktiga för 
landskapsbilen.
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Samverkan
STATLIG NIVÅ
Det har funnits flera statliga forskningssatsningar genom åren 
där kommunernas arbete med ekosystemtjänster, naturvård 
och klimatanpassning har varit fokus. Genom dessa program har 
Lomma kommun varit en aktiv part både som forskningsobjekt och 
som aktör eller problemformulerare. De kommande åren verkar 
dessa satsningar flerfaldigt förstärkas vilket är behövligt eftersom 
många stora frågor idag saknar svar.

Kommunen samverkar mycket aktivt med Länsstyrelsen i Skåne 
i en rad frågor som berör naturvård och naturskydd. Det finns 
nätverk för Skånes kommuner som länsstyrelsen driver för att 
diskutera frågorna, exempelvis Forum för reservatsbildning och 
Länsnaturträffen. Länsstyrelsen ansvarar också för att fördela de 
statliga medel som finns att söka såsom LONA-bidraget (Lokala 
naturvårdssatsningen). Det sker också ett viktigt utbyte för att 
synkronisera arbetet mellan de lokala och de skånska miljömålen 
där naturvård och naturskydd utgör en stor del.

KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE
Inom kommunförbundet drivs idag ett par större nätverk som 
har bäring på kommunens arbete med ekosystemtjänster och 
naturvård. Kommunförbundet driver dessutom arbetet med 
Forskningskommun. Förutom utbytet med andra kommuner ges 
möjligheter till presentation av de senaste forskningsrönen såväl 
som att knyta kontakter med forskare från de skånska lärosätena 
för att eventuellt kunna gå vidare med problemformuleringar och 
ansökningar.

VATTENRÅDEN
Sedan mitten på 1990-talet har Lomma kommun varit en del av de 
stora landskapssatsningar som genomförts inom Höje å vattenråd 
(före detta Höje vattendragsförbund) respektive Kävlingeåns 

vattenråd (före detta Kävlingeåprojektet). Drygt tio kommuner 
arbetar gemensamt och över 100 miljoner har genom åren satsats 
för att förbättra vattenkvaliteten i sjöar, åar och Lommabukten, 
ge möjligheter åt det rörliga friluftslivet i jordbrukslandskapet 
samt att storskaligt förbättra förutsättningarna för den biologiska 
mångfalden. Båda vattenråden har vid extern granskning fått 
mycket fina omdömen för genomfört arbete och Kävlingeåns 
vattenråd har fått ta emot pris för sitt pionjärarbete inom området. 
Det framgångsrika arbetet fortsätter i båda vattenråden och går 
före med åtgärder och den landsbygdssamverkan som ändå ska 
ske inom vattendirektivets ramverk.

ÖRESUNDSVATTENSAMARBETET
Öresundsvattensamarbetet är benämningen på ett samarbetsavtal 
mellan de danska och svenska kommuner som omger Öresund samt 
Länsstyrelsen i Skåne. Avtalet slöts 1995 och samarbetet ska verka 
för en god vattenmiljö i Öresund. Samarbetet är en fortsättning, på 
regionalt plan, av det dansk-svenska samarbete som har existerat 
i över 50 år - först som Öresundsvattenkommittén (1960-1974) 
och sedan som Öresundskommissionen (1974-1993). I det marina 
arbetet är de underlag som samarbetet tar fram ovärderliga. 
Utbytet med de danska kustkommunerna ger också en större 
förståelse för Öresunds specifika problematik och i dagsläget pågår 
ett intensivt arbete med att skydda Öresund.

LOKALA FÖRENINGAR OCH ALLMÄNHETEN
Den stora satsning som skett de senaste åren på att skydda 
kommunens värdefulla natur skulle vara omöjliggjord utan den goda 
relation som finns med de lokala nätverken. Friluftsföreningarna, 
Lomma museiförening, Naturskyddsföreningen i Lomma-Bjärred, 
Skånes ornitologiska förening, Puggehatten, Lunds botaniska 
sällskap, kommunens kustvattenråd och en mycket intresserad 
allmänhet bidrar alla till att mycket kunskap kunnat samlas in, 
diskuteras, föreskrifter och skötselplaner förbättras och att 
naturhistorik kunnat sättas på pränt. Det är av stor vikt för det 
fortsatta arbetet i detta program att den goda dialogen fortsätter.
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Kunskapsunderlaget i Naturmiljöprogrammets del B ligger till 
grund för de analyser som har lett till utarbetandet av angivna mål 
och åtgärder. De strategiska områden som naturmiljöprogrammet 
berör har delats upp i de fyra övergripande kategorierna Biologisk 
mångfald, Ekosystemtjänster, Balans samt Kommunikation och 
kunskap. Inom vardera av dessa kategorier har statusen i Lomma 
kommun gällande specifika funktioner och faktorer utretts och 
analyserats på brister (se Bilaga 1). Framtidsutvecklingsinsatser som 
är lämpliga för att höja värdet på angivna funktioner, och därmed 
även helhetsvärdet av Lomma kommuns natur- och grönområden 
samt grönstrukturer, har identifierats. En detaljerad genomgång av 
den strategi och analys som är underlag till mål och åtgärder finns 
i Bilaga 1: Strategi och analys för utveckling av mål och åtgärder till 
Naturmiljöprogram för Lomma kommun 2017-2025. 

Strategi och analys

Naturreservat Slättängsdammarna
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Biologisk mångfald
KVALITET OCH KVANTITET

HOTADE ARTER OCH NATURTYPER

GRÖNA SPRIDNINGSVÄGAR

KLIMATANPASSNING

SKÖTSEL

INVASIVA ARTER

Balans
SKYDD AV NATUR
Naturreservat
Biotopskyddsområden
Natura 2000
Strandskydd

MILJÖKOMPENSATION

PRINCIPER FÖR UTÖKANDE AV NATUR

Analyserade kategorier, funktioner och faktorer

Ekosystemtjänster
FÖRSÖRJANDE
Vatten och mat
Råvaror
Energi

REGLERANDE
Klimatreglering
Rening av luft och vatten
Vattenfördröjning
Erosionsdämpning
Pollinering
Skadedjursbekämpning

KULTURELLA
Rekreation och 
friluftsliv
Hälsa och inspiration
Naturpedagogik och 
lärande
Kultur- och naturarv 
samt landskapsbild

STÖDJANDE
Näringsomsättning

Kommunikation och kunskap
NATURPEDAGOGIK

NATURVÄRDESINFORMATION

MEDBORGARDIALOG OCH ANNAN SAMVERKAN

AKTIVITETER

Se Bilaga 1 för utförlig analys av nedanstående kategorier, funktioner och faktorer som ligger till grund för 
formuleringen av mål och åtgärder.
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Mål och åtgärder
Naturmiljöprogrammet är främst inriktat på att bevara, utveckla 
eller nyskapa natur- och grönområden och övriga grönstrukturer, 
biologisk mångfald samt ekosystemtjänster i Lomma kommun. 
Programmet är ett sektorsprogram som utgör en del i arbetet 
med att uppnå kommunens övergripande mål samt eftersträva 
kommunens vision (se sida 22) inför 2030 (Lomma kommun, 
2015b). För att konkretisera genomförandet gäller nedan angivna 
mål och åtgärder. Naturmiljöprogrammet är dessutom en viktig 
del i kommunens arbete med att uppnå internationellt, nationellt 
och regionalt satta miljömål. Målen och åtgärderna har framförallt 
koppling till arbetet med att uppnå miljömålen: Levande sjöar 
och vattendrag, Hav i balans samt en levande kust och skärgård, 
Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, God 
bebyggd miljö samt Ett rikt växt och djurliv. Flera av åtgärdsförslagen 
är även viktiga för miljömålet Ingen övergödning, men angivelse av 
kopplingar till miljömålet har utelämnats då de ofta är vaga eller 
indirekta. Flera av målen och åtgärderna är också kopplade till 
arbetet med att uppnå de av FN uppsatta globala målen för hållbar 
utveckling, detta gäller bland annat delmålen Ekosystem och 
biologisk mångfald, Rent vatten och sanitet och Hållbara städer 
och samhällen.  

För varje åtgärd är huvudansvarig nämnd angiven. Huvudansvariga 
nämnder har ansvaret för att tillräckliga medel äskas i 
budgetprocessen och att äskanden åtföljs av en fördjupad 
kostnadsanalys. I de fall där flera åtgärder ska genomföras inom en 
budgetpost bör dessa specificeras för att möjliggöra uppföljning. 
De huvudansvariga nämnderna ansvarar även för genomförande 
av åtgärden samt för uppföljning och rapportering i kommunens 
uppföljningsverktyg (Stratsys).

Läsanvisning för Mål och åtgärder
Mål och åtgärder har kategoriserats i miljömålsordning. Vissa 
åtgärder påverkar fler än ett miljömål. Dessa är listade under varje 
aktuellt miljömål, men med hänvisning till ett specifikt miljömål där 
de hanteras och har ett angivet åtgärdsnummer. Mål och åtgärder 
är sorterade och numrerade i miljömålsordning för att samordnas 
med Lomma kommuns miljömålsdokument (Lomma kommun, 
2014) samt med andra miljöprogram och planer som exempelvis 
marint naturmiljöprogram (Lomma kommun, 2010b) samt energi- 
och klimatplan (Lomma kommun, 2015c).

Indelning av mål i olika nivåer samt tillhörande åt-
gärder, i nedanstående tabeller.

Nationellt miljömål
Exempelvis Miljömål 16: Ett rikt växt- och djurliv.

Lokalt mål 
Exempelvis Lokalt mål 16.1: värdefulla naturområden 
värnas så att biologisk mångfald och utpekade 
ekosystemtjänster bibehålls eller ökar.

Delmål 
Exempelvis Delmål 16.1.1, Biologisk mångfald och hotade 
arter ska gynnas genom bildande av nya naturreservat 
och naturområden.

Åtgärd 
Exempelvis Åtgärd 16.1.1.1, Nya naturreservat ska bildas 
enligt naturreservatsplanen.
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I ”Befintlig budget” ryms åtgärder som redan har beviljade 
budgetmedel, oavsett drift eller investering. 

Med benämningen ”Inom projekt” avses att ett projekt kommer att 
skapas för ett annat syfte (t ex bygga en ny skola) och att kostnaden 
ska ingå som en del av den projektbudgeten (t ex att bygga gröna 
miljöer som stimulerar till naturstudier).

”Ordinarie verksamhet” avser att åtgärden kan genomföras som 
en del av de arbetsuppgifter man förväntas utföra eller genom att 
förändra en metodik eller ett arbetssätt (göra en analys, skriva en 
rapport eller byta gräsklippning mot ängsslåtter).

Om inget angivits under kolumnen för drift så förväntas ingen 
driftskostnad. I de få fall kostnaden innebär en investering så anges 
detta med en asterisk.

I några fall har nämnderna angivit tillkommande kostnader 
och nedan är en summering av dessa med angivande av 
genomförandeår.

   

 

Indelningen av mål och åtgärder är uppdelad och numrerad i fyra 
nivåer (se figur till höger) som börjar med nationellt miljömål och 
slutar med den konkreta åtgärden. Vissa åtgärder har dessutom en 
indikator angiven för uppfyllnad. För varje åtgärd har det angivits 
förslag på fast kostnad (genomförandekostnad) och rörlig kostnad 
(driftskostnad), genomförandeperiod samt en huvudansvarig 
nämnd. Huvudansvarig nämnd är understruken i de fall åtgärden 
berör flera nämnder. 

Ekonomiska konsekvenser och 
åtaganden inom programperioden
I den interna remissen har nämnderna själva fått ange 
kostnadsbelopp och genomförandeperiod för de åtgärder som 
identifierats för respektive ansvarig nämnd. Fyra olika begrepp har 
angivits i kolumnerna för kostnad, tkr och drift tkr/år avseende 
finansieringen av åtgärderna; ”Befintlig budget”, ”Inom projekt”, 
”Ordinarie verksamhet” eller en uppskattad tillkommande kostnad. 
Utgångspunkten för finansieringsmöjligheterna är nuvarande 
budget 2018 med plan 2019–2020. 

Uppskattade tillkommande kostnader* för åtgärder i naturmiljöprogrammet angivet i tusental kronor (tkr)

*   De flesta åtgärderna i naturmiljöprogrammet är ej inkluderade i beräkningen av tillkommande kostnader då de finnansieras med befintlig budget, inom  
 projekt eller anses ingå i ordinarie verksamhet (se beskrivning i stycke “Ekonomiska konsekvenser och åtaganden inom programperioden).

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2018-2025

Barn- och utbildningsnämnd  -  -  -  -  -  -  -  - 0

Kultur och fritidsnämnd  - 17 17 17 17 17 17 17 120

Miljö- och byggnadsnämnd  -  -  -  -  -  -  -  - 0

Socialnämnd  -  -  -  -  -  -  -  - 0

Kommunstyrelse  -  - 117 267 67 50 50  - 550

Teknisk nämnd  - 1 033 883 883 750 750 750 750 5 800

Totalt (alla nämnder) 0 1 050 1 017 1 167 834 817 817 767 6 470
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Levande sjöar och vattendrag

LOKALT MÅL 8.1: LOMMA KOMMUN SKA VERKA FÖR EN ÖKNING AV NATURLIG VATTENRENING, 
BIOLOGISK MÅNGFALD OCH REKREATIONSVÄRDEN I OCH VID DAMMAR OCH VATTENDRAG.

Beskrivning Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Genomförande-
period Ansvar

DELMÅL 8.1.1 För att säkra och utveckla naturmiljövärden knutna till kommunens dammar ska fler dammar skyddas genom bildande av 
nya naturreservat.

Åtgärd 8.1.1.1 Naturreservat ska bildas för att skydda 
dammar.

Antal och yta 
dammar inom 
naturreservat.

Befintlig budget Befintlig budget tom 2022 KS

Åtgärden hanteras 
under miljömål 
”Ett rikt växt- och 
djurliv”

Nya naturreservat ska bildas enligt 
naturreservatsplanen.

Yta naturreservat 
(landbaserade och 
totalt).

Delmål 8.1.2 Lomma kommun ska medverka i vattenråd för att utveckla vattenrening, biologisk mångfald och rekreationsvärden i och 
vid dammar och vattendrag.

Åtgärd 8.1.2.1 Lomma kommun ska fortsatt vara en aktiv 
deltagare i Höje å vattenråd, och verka för 
att följa åtgärdsprogrammet för Höje å.

Befintlig budget Befintlig budget tom 2025 KS

Åtgärd 8.1.2.2 Lomma kommun ska fortsatt vara en aktiv 
deltagare i Kävlingeåns vattenråd, och 
verka för att följa vattenvårdsprogrammet 
för Kävlinge å.

Befintlig budget Befintlig budget tom 2025 KS

Delmål 8.1.3 System för dagvattenavrinning anpassas för att öka naturlig vattenrening och biologisk mångfald.
Åtgärd 8.1.3.1 Vid detaljplanering och exploatering ska 

kulverterade diken kartläggas och lämpliga 
åtgärder ska utredas.

Inom projekt Inom projekt tom 2025 KS, TN
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Kävlinge å vid Borgeby slott Stora Oskarsfridsdammen
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Hav i balans samt levande kust och skärgård

LOKALT MÅL 10.1: KOMMUNEN SKA VERKA FÖR EN ÖKAD BIOLOGISK MÅNGFALD I KUSTOMRÅDEN.

Beskrivning Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Genomförande-
period Ansvar

Delmål 10.1.1 Kommunen ska utveckla och skydda gynsamma livsmiljöer för växt och djurlivet längs kustens stränder.
Åtgärd 10.1.1.1 Mål och åtgärder i det Marina 

naturmiljöprogrammet för Lomma 
kommun ska uppdateras.

Reviderat program Ordinarie 
verksamhet 

2018-2020 KS

Åtgärd 10.1.1.2 Hänsynsområden för marina naturvärden 
som är utpekade i ÖP 2010 ska skyddas 
som marina naturreservat.

Yta skyddade 
marina områden

Befintlig budget Befintlig budget 2018 KS

Åtgärd 10.1.1.3 Årliga insatser ska minska utbredningen av 
invasiva arter som hotar kustmiljöns flora.

Antal invasiva 
kärlväxtarter utmed 
kusten

Inom projekt Ordinarie 
verksamhet

tom 2025 KS, 
MBN, 

TN

Åtgärd 10.1.1.4 Ett GIS-lager ska utvecklas för registrering 
av lämplig målnaturtyp och biotop i 
specifika zoner längs kustens stränder.

Ordinarie 
verksamhet 

2020 KS

LOKALT MÅL 10.2: KOMMUNENS KLIMATANPASSNINGSARBETE SKA LEDA TILL ATT 
NATURMILJÖSKADOR PÅ GRUND AV ETT FÖRÄNDRAT KLIMAT MINIMERAS.

Beskrivning Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Genomförande-
period Ansvar

Delmål 10.2.1 Utsatta kuststräckor ska vara anpassade för att möta framtida klimatförändringar med minimal negativ påverkan på den 
biologiska mångfalden.

Åtgärd 10.2.1.1 Åtgärder som genomförs i kustzonen ska 
alltid remitteras till ekologisk kompetens.

Ordinarie 
verksamhet 

2018-2020 Alla
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Artrika ålgräsängar i den långgrunda Lommabukten erbjuder spännande miljöer att upptäcka. (foto: Johan Hammar)

LOKALT MÅL 10.3: KOMMUNEN SKA VERKA FÖR UTVECKLING AV BIOLOGISK MÅNGFALD OCH 
EKOSYSTEMTJÄNSTER I ÖRESUND.

Beskrivning Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Genomförande-
period Ansvar

Delmål 10.3.1 Öresund ska få ett ökat skydd.
Åtgärd 10.3.1.1 Kommunen ska aktivt verka för att 

Öresund skyddas i högre utsträckning än 
idag.

Ordinarie 
verksamhet 

2018-2020 KS

Delmål 10.3.2 Öresund ska få ett vattenråd.
Åtgärd 10.3.2.1 Kommunen ska aktivt verka för en lokal 

plattform i form av ett kustvattenråd för 
Öresund.

Ordinarie 
verksamhet 

2018-2020 KS
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Myllrande våtmarker

LOKALT MÅL 11.1: LOMMA KOMMUN SKA VERKA FÖR EN ÖKNING AV VATTENKVALITETEN, DEN 
BIOLOGISKA MÅNGFALDEN OCH REKREATIONSVÄRDENA SOM ÄR KNUTNA TILL KOMMUNENS 
VÅTMARKER.

Beskrivning Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Genomförande-
period Ansvar

Delmål 11.1.1 Lomma kommun ska medverka i regionala vattenråd för att utveckla vattenrening, biologisk mångfald och 
rekreationsvärden inom avrinningsområden till Höje å och Kävlingeån.

Åtgärden hanteras 
under miljömål 
”Levande sjöar och 
vattendrag”

Lomma kommun ska fortsatt vara en aktiv 
deltagare i Höje å vattenråd, och verka för 
att följa åtgärdsprogrammet för Höje å.

Åtgärden hanteras 
under miljömål 
”Levande sjöar och 
vattendrag”

Lomma kommun ska fortsatt vara en aktiv 
deltagare i Kävlingeåns vattenråd, och 
verka för att följa vattenvårdsprogrammet 
för Kävlinge å.

Delmål 11.1.2 Kommunen ska verka för att skydda, utveckla och skapa artrika småvatten.
Åtgärden 
hanteras under 
miljömål ”Ett rikt 
odlingslandskap”

En kartläggning och beskrivning av 
befintliga och historiska småbiotoper i det 
öppna landskapet ska tas fram.

Färdig utredning 
och framtaget GIS-
lager.

Åtgärden 
hanteras under 
miljömål ”Ett rikt 
odlingslandskap”

Markägare till småbiotoper ska  
informeras om skyddet och dess 
omfattning.

Färdig kampanj
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Levande skogar

LOKALT MÅL 12.1: LOMMA KOMMUN SKA VERKA FÖR ATT BEVARA, UTVECKLA OCH SKAPA BIOLOGISKT 
OCH REKREATIVT VÄRDEFULLA TRÄDMILJÖER.

Beskrivning Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Genomförande-
period Ansvar

Delmål 12.1.1 Större yta trädmiljöer ska vara skyddad som naturreservat.
Åtgärd 12.1.1.1 Trädmiljöer ska skyddas genom 

naturreservatsbildning. 
Skogsareal skyddad 
som naturreservat.

Befintlig budget Befintlig budget tom 2025 KS

 Delmål 12.1.2 Kommunen ska verka för att fortsatt utveckla skogsmiljöer med hög biologisk mångfald.
Åtgärd 12.1.2.1 En kommunövergripande trädpolicy 

ska tas fram. Policyn ska innefatta 
utredning, åtgärder och rutiner för att 
både kortsiktigt och långsiktigt öka den 
biologisk mångfalden. Policyn ska verka 
för att gynna ädellövträd och gamla 
träd samt bevara död ved i olika former. 
Utbredningen av invasiva arter ska 
motverkas.

Färdig trädpolicy. 80 2020 KS, TN

Åtgärd 12.1.2.2 Värdefulla träd och trädmiljöer ska 
identifieras och kartläggas geografiskt.

Färdig utredning 
och skapat GIS-skikt.

20 2020 KS

Åtgärd 12.1.2.3 Lomma kommun ska verka för att 
skyddsvärda träd och evighetsträd pekas 
ut och om möjligt skyddas.

Antal skyddsvärda 
träd och 
evighetsträd som är 
avtalsskyddade.

Ordinarie 
verksamhet

tom 2025 KS

Åtgärd 12.1.2.4 Åldersstrukturen i trädbestånden  ska 
utvecklas. Ordinarie 

verksamhet

tom 2025 KS

Åtgärd 12.1.2.5 Lomma kommun ska eftersträva en aktiv 
dialog med ägare av värdefulla trädmiljöer 
för att främja en naturvårdsinriktad 
skötsel.

Ordinarie 
verksamhet

tom 2025 KS

Åtgärden hanteras 
under miljömål 
”Ett rikt växt- och 
djurliv”

Föreskrifter och skötselplaner till befintliga 
reservat ska granskas och vid behov 
uppdateras. 

Färdig granskning.
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Större hackspett (Dendrocopos major) vid bohåla i en ekstam i Alnarpsparken.

Delmål 12.1.3 Miljökompensation utvecklas för att optimera värdering och kompensation av träd. 
Åtgärd 12.1.3.1 Kompensationsstrategi för träd och 

buskar ska tas fram. Lämpliga åtgärder 
för kontinuitet, biologiska och rekreativa 
värden, arter samt målbild ska utredas.

100 2021 KS

LOKALT MÅL 12.2: VÄRNA BARNENS EGNA SKOGSMILJÖER.

Beskrivning Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Genomförande-
period Ansvar

Delmål 12.2.1 Barns naturrekreation till skogs ska öka genom att tillvarata och upplysa om lämpliga skogsmiljöer för upplevelse, fantasi 
och lärande.

Åtgärd 12.2.1.1 Strukturer och platser som är viktiga att 
bevara för barnens upplevelsevärden i 
skogen ska utredas.

Färdig utredning. 50 2020-2022 KS,  
BUN, 
KFN 

Åtgärden hanteras 
under miljömål 
”God bebyggd 
miljö”

Utred möjligheten att skapa aktivitetsstråk 
för barn. Stråket bör innehålla stationer 
med äventyrliga och lekfulla upplevelser 
med koppling till naturen.

Färdig utredning.

Beskrivning Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Genomförande-
period Ansvar
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Ett rikt odlingslandskap

LOKALT MÅL 13.1: SMÅBIOTOPER I ODLINGSLANDSKAPET SKA BEVARAS OCH UTVECKLAS.

Beskrivning Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Genomförande-
period Ansvar

Delmål 13.1.1 Kunskapen om småbiotoper i landskapet ska öka.
Åtgärd 13.1.1.1 En kartläggning och beskrivning av 

befintliga och historiska småbiotoper i det 
öppna landskapet ska tas fram.

Färdig utredning 
och framtaget GIS-
lager.

50 årligen 2023-2024 KS

Åtgärd 13.1.1.2 Markägare till småbiotoper ska  informeras 
om skyddet och dess omfattning.

Färdig kampanj Ordinarie 
verksamhet

tom 2025 KS

Åtgärd 13.1.1.3 Alléplan ska tas fram för att säkra 
kontinuiteten. Utöver kartläggning av 
befintliga alléer ska utvecklingsområden 
och lämpliga platser för nyskapande 
identifieras. 

Färdig plan och 
framtaget GIS-lager.

Ordinarie 
verksamhet

tom 2020 KS, TN

LOKALT MÅL 13.2: I ODLINGSLANDSKAPET SKA DET FINNAS ETT NÄTVERK AV EKOLOGISKA 
KORRIDORER.

Beskrivning Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Genomförande-
period Ansvar

Delmål 13.2.1 Gröna stråk och ekologiska korridorer i det öppna landskapet ska öka.
Åtgärd 13.2.1.1 Befintliga gröna stråk och ekologiska 

korridorer ska värnas och nya ska etableras 
vid exploateringar, mångfunktion ska alltid 
övervägas.

Ordinarie 
verksamhet 
samt projekt

tom 2025 KS

Åtgärd 13.2.1.2 Ängsvegetation (med inhemska, icke 
invasiva arter) ska etableras utmed vägar 
och åkrar. Hävd ska genomföras med 
naturvårdsslåtter eller naturvårdsbränning.

Längd 
ängsblommande 
väg- och åkerren.

400 2019-2021 TN, KS

Åtgärden hanteras 
under Delmål 
13.1.1

En kartläggning och beskrivning av 
befintliga och historiska småbiotoper i det 
öppna landskapet ska tas fram.

Färdig utredning 
och framtaget GIS-
lager.
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LOKALT MÅL 13.3: BIOLOGISK MÅNGFALD OCH EKOSYSTEMTJÄNSTER KAN KOMPENSERAS MED NYA 
VÄRDEFULLA BIOTOPER I ODLINGSLANDSKAPET.

Beskrivning Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Genomförande-
period Ansvar

Delmål 13.3.1 Fler kompensationsområden ska finnas i Lomma kommun.
Åtgärd 13.3.1.1 Fler möjliga kompensationsområden ska 

pekas ut i ÖP 2020.
Ordinarie 

verksamhet
tom 2020 KS

Delmål 13.3.2 Utpekade kompensationsområden ska utvecklas för att på bästa sätt gynna biologisk mångfald och ekosystemtjänster.
Åtgärd 13.3.2.1 En handlingsplan för utvecklingen av 

kompensationsområden ska tas fram.
Färdig handlingsplan Befintlig budget tom 2020 KS

Delmål 13.3.3 Markägare och exploatörer ska vara införstådda med ekosystemtjänstbegreppet.
Åtgärd 13.3.3.1 Möjligheten att handla upp 

ekosystemtjänster ska utredas
Färdig utredning Befintlig budget tom 2020 KS
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God bebyggd miljö

LOKALT MÅL 15.1: INTRESSET, KUNSKAPEN OCH FÖRSTÅELSEN FÖR NATURMILJÖN OCH 
NATURVÅRDEN I LOMMA KOMMUN SKA ÖKA.

Beskrivning Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Genomförande-
period Ansvar

Delmål 15.1.1 I skolors och förskolors naturpedagogiska undervisning ska kopplingen till den lokala naturen och naturvården öka.
Åtgärd 15.1.1.1 Vid projektering, nyanläggning och 

ombyggnad på skolor och förskolor 
samt i deras närmiljö ska tillgången på 
naturmiljöer beaktas.

Antal projekt med 
ökning av naturlik 
grönstruktur vid 
förskolor och skolor.

Inom projekt tom 2025 TN, 
BUN, 

KS

Åtgärd 15.1.1.2 Naturbaser ska finnas utplacerade i 
lämpliga områden nära skolor/förskolor. 

Antal naturbaser i 
Lomma kommun.

Befintlig budget * tom 2025 KS

Åtgärd 15.1.1.3 Naturnätverk i skolor och förskolor ska 
stimuleras.

Befintlig budget tom 2025 BUN, KS

Åtgärd 15.1.1.4 Informationsmaterial om lämpliga platser 
för naturpedagogik ska sammanställas. 

Fördelat material. Befintlig budget 2019 KS

Delmål 15.1.2 Kommunen ska sprida kunskap om naturområden, naturvård och biologisk mångfald samt verka för att entusiasmera 
allmänheten om naturvärden.

Åtgärd 15.1.2.1 Möjligheten att skapa en naturpedagogisk 
mötesplats med målgruppsanpassad 
information om kommunens/områdets 
djur, växter, geologi och kulturhistoria ska 
utredas.

Färdig utredning. Inom projekt 2019 KS, KFN, 
BUN

Åtgärd 15.1.2.2 Naturguiden “Natur & tillgänglighet i 
Lomma kommun” ska uppdateras.

Uppdaterad 
naturguide 
framtagen.

150 2021 KS

Åtgärd 15.1.2.3 Kommuninvånare tilldelas information om 
den lokala naturmiljön.

Ordinarie 
verksamhet

tom 2025 KS

Åtgärd 15.1.2.4 En strategi gällande utvecklingen 
av intresseväckande och 
tillgänglighetsanpassad naturinformation 
ska tas fram. Strategin ska innehålla 
skyltning samt tryckt och digitalt material.

Färdig strategi. Ordinarie 
verksamhet

2020 KS

*  Kostnaden är en investering. 
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Beskrivning Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Genomförande-
period Ansvar

Åtgärd 15.1.2.5 Kommunala naturreservat ska namnges 
och skyltas med aktuell, intresseväckande 
och enhetlig information.  

Antal naturreservat 
med aktuell 
information.

Befintlig budget tom 2025 KS

Åtgärd 15.1.2.6 Ta fram ett populärvetenskapligt och 
pedagogiskt informationsmaterial om 
ekosystemtjänster till allmänheten.

Framtaget material. Ordinarie 
verksamhet

2020 KS

LOKALT MÅL 15.2: NYTTJANDET AV NATUROMRÅDEN I LOMMA KOMMUN FÖR REKREATION, 
FRILUFTSLIV OCH VÄLMÅENDE SKA FRÄMJAS. 

Beskrivning Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Genomförande-
period Ansvar

Delmål 15.2.1 Det ska finnas en god tillgång till vandringsleder med tydlig vägledning och rastplatser.
Åtgärd 15.2.1.1 Lokala vandringsstråk i anslutning till 

Skåneleden ska etableras.
Antal och 
total sträcka 
vandringsleder i 
Lomma kommun.

50** 10** tom 2025 KFN, KS

Åtgärd 15.2.1.2 Vandringsled och ridväg mellan Fjelie by 
och Fels mosse skapas.

Färdig vandringsled 
och ridväg.

Inom projekt tom 2024 KS, KFN

Åtgärd 15.2.1.3 Vandringsled mellan Flädie tegelbruk och 
banvallen vid Leråkra skapas.

Färdig vandringsled. Inom projekt tom 2024 KS, KFN

Åtgärd 15.2.1.4 Vandringsled skapas längs Höje å enligt 
landskapsvårdsplanen.

Inom projekt tom 2025 KS

** Angivna tillkommande kostnader gäller från och med 2019. 
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Beskrivning Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Genomförande-
period Ansvar

Delmål 15.2.2 Nyttjande av naturen för lugn och ro och hälsofrämjande aktiviteter ska öka.
Åtgärd 15.2.2.1 Minst tre meditationsplatser skapas i 

kommunens naturmiljöer. 
Antal 
meditationsplatser.

Ordinarie 
verksamhet

tom 2023 KS, KFN

Åtgärd 15.2.2.2 Lämpliga områden för naturrehabilitering 
pekas ut.

Framtaget GIS-skikt. Ordinarie 
verksamhet

tom 2024 KS

Åtgärd 15.2.2.3 En strategi för att nyttja naturområden 
för spontanidrott och hälsofrämjande 
aktiviteter ska tas fram.

Färdig strategi. Ordinarie  budget 2018-2019 KFN, KS

Delmål 15.2.3 Entusiasmera barn om att vistas i naturen.
Åtgärd 15.2.3.1 Utred möjligheten att skapa aktivitetsstråk 

för barn. Stråket bör innehålla stationer 
med äventyrliga och lekfulla upplevelser 
med koppling till naturen.

Färdig utredning. 50 2022 KS, KFN, 
BUN

LOKALT MÅL 15.3: KOMMUNINVÅNARNAS TILLGÅNG TILL NATUR- OCH GRÖNOMRÅDEN AV HÖG 
KVALITET SKA VÄRNAS OCH UTVECKLAS.

Beskrivning Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Genomförande-
period Ansvar

Delmål 15.3.1 Arealen av allemansrättsliga områden ska öka.
Åtgärden hanteras 
under miljömål 
”Ett rikt växt- och 
djurliv”

Nya naturreservat ska bildas enligt 
naturreservatsplanen.

Yta naturreservat 
(landbaserade och 
totalt).

Åtgärden hanteras 
under miljömål 
”Ett rikt växt- och 
djurliv”

Ytan av landbaserade naturområden ska 
öka.

Yta landbaserade 
naturområden
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Beskrivning Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Genomförande-
period Ansvar

Delmål 15.3.2 Boende i kommunen ska ha nära till natur- och grönområden.
Åtgärd 15.3.2.1 Andelen invånare som har mindre än 300 

meter till naturområde större än en halv 
hektar ska årligen följas upp.

Andel invånare 
inom 300 meters 
avstånd till 
naturområde.

Ordinarie 
verksamhet

tom 2025 KS

Åtgärd 15.3.2.2 Gröna rekreationsytor ska skapas i eller i 
nära anslutning till Fjelie och Flädie.

Nyskapade 
rekreationsytor.

Inom projekt tom 2025 KS

Delmål 15.3.4 Kvaliteten i natur- och grönområden ska utvecklas.
Åtgärd 15.3.4.1 Naturvårdande skötsel ska inkorporeras i 

grönområden.
500** tom 2025 TN

Åtgärd 15.3.4.2 Utveckla ett geografiskt 
informationsmaterial med 
ekosystemtjänster i kommunens natur- 
och grönområden.

Nytt GIS-skikt. Ordinarie 
verksamhet

tom 2023 KS

Åtgärd 15.3.4.3 Vid exploatering och ändrad 
markanvändning ska befintliga 
ekosystemtjänster bevaras, utökas eller 
kompenseras. 

Ordinarie 
verksamhet

tom 2025 KS

Åtgärd 15.3.4.4 Balanseringsprincipen ska fortsätta att 
tillämpas i planering och exploatering.

Ordinarie 
verksamhet

tom 2025 KS

Åtgärd 15.3.4.5 Sammanställ en rapport med Lomma 
kommuns viktigaste ekosystemtjänster 
och hur de inkorporeras i planering, 
exploatering och förändring av områden. 

Framtagen rapport. Befintlig budget 2020 KS

Åtgärd 15.3.4.6 Kommunen ska ställa krav på relevant 
kompetens inom ekologi och naturvård vid 
större upphandlingar.

Ordinarie 
verksamhet

tom 2025 KS, TN

Åtgärd 15.3.4.7 Informera och tydliggör regler i utsatta 
naturområden.

Antal insatser/
skyltar för 
att förbättra 
informationen.

Befintlig budget tom 2019 KS

** Angivna tillkommande kostnader gäller från och med 2019. 
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Åtgärd 15.3.4.8 Förebygg nedskräpning och andra 
miljöbrott med hjälp av en naturvakt.

Befintlig budget tom 2025 KS

Åtgärden hanteras 
under miljömål 
”Levande skogar”

En kommunövergripande trädpolicy 
ska tas fram. Policyn ska innefatta 
utredning, åtgärder och rutiner för att 
både kortsiktigt och långsiktigt öka den 
biologisk mångfalden. Policyn ska verka 
för att gynna ädellövträd och gamla 
träd samt bevara död ved i olika former. 
Utbredningen av invasiva arter ska 
motverkas.

Färdig trädpolicy.

Delmål 15.3.5 Fysisk tillgänglighet till och i naturbesöksmål ska förbättras utan att det sker på bekostnad av biologisk mångfald.
Åtgärd 15.3.5.1 Bristanalys gällande 

tillgänglighetsanpassade naturbesöksmål 
ska genomföras.

Färdig bristanalys. Ordinarie 
verksamhet

2018-2019 SN, KS

Åtgärd 15.3.5.2 Utveckla tillgängligheten till och i vissa 
naturbesöksmål.

Befintlig budget tom 2025 KS

Beskrivning Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Genomförande-
period Ansvar
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Ett rikt växt- och djurliv

LOKALT MÅL 16.1: VÄRDEFULLA NATUROMRÅDEN VÄRNAS SÅ ATT BIOLOGISK MÅNGFALD OCH 
UTPEKADE EKOSYSTEMTJÄNSTER BIBEHÅLLS ELLER ÖKAR.

Beskrivning Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Genomförande-
period Ansvar

Delmål 16.1.1 Biologisk mångfald och hotade arter ska gynnas genom bildande av nya naturreservat och naturområden.
Åtgärd 16.1.1.1 Naturreservatsplanen ska uppdateras 

med nya reservatsförslag angivna i 
naturmiljöprogrammet.

Uppdaterad 
naturreservatsplan.

Ordinarie 
versamhet

2018 KS

Åtgärd 16.1.1.2 Nya naturreservat ska bildas enligt 
naturreservatsplanen.

Yta naturreservat 
(landbaserade och 
totalt).

Befintlig budget tom 2025 KS

Åtgärd 16.1.1.3 Ytan av landbaserade naturområden ska 
öka.

Yta landbaserade 
naturområden

Befintlig budget tom 2025 KS

Delmål 16.1.2 Biologisk mångfald och hotade arter ska gynnas genom optimering av skötsel och regelverk gällande befintliga reservat.
Åtgärd 16.1.2.1 Skötseln av ängsmarker ska vid behov 

optimeras för att gynna biologisk 
mångfald. 

Ytor med optimerad 
ängshävd.

Befintlig budget tom 2025 KS, TN

Åtgärd 16.1.2.2 Föreskrifter och skötselplaner till befintliga 
reservat ska granskas och vid behov 
uppdateras. 

Färdig granskning. Ordinarie 
verksamhet

senast 2020 KS

Åtgärd 16.1.2.3 Alla naturreservat ska integreras i 
kommunens författningssamling.

Ordinarie 
verksamhet

senast 2018 KS

Delmål 16.1.3 Naturmiljövärden knutna till biotopskyddsområden ska värnas och utvecklas. 
Åtgärden 
hanteras under 
miljömål ”Ett rikt 
odlingslandskap”

En kartläggning och beskrivning av 
befintliga och historiska småbiotoper i det 
öppna landskapet ska tas fram.

Färdig utredning 
och framtaget GIS-
lager.

Åtgärden 
hanteras under 
miljömål ”Ett rikt 
odlingslandskap”

Markägare till småbiotoper ska  
informeras om skyddet och dess 
omfattning.

Färdig kampanj



E
tt

 r
ik

t 
vä

xt
- 

o
ch

 d
ju

rl
ivNaturmil jöprogram del A - Mål och genomförande, Mål och åtgärder

51

Åtgärden 
hanteras under 
miljömål ”Ett rikt 
odlingslandskap”

Alléplan ska tas fram för att säkra 
kontinuiteten. Utöver kartläggning av 
befintliga alléer ska utvecklingsområden 
och lämpliga platser för nyskapande 
identifieras. 

Färdig plan och 
framtaget GIS-lager.

Delmål 16.1.4 Den naturvårdande skötseln av naturområden ska utvecklas för att främja ökad biologisk mångfald och ekosystemtjänster.
Åtgärden hanteras 
under miljömål 
”God bebyggd 
miljö”

Kommunen ska ställa krav på relevant 
kompetens inom ekologi och naturvård vid 
större upphandlingar.

Åtgärden hanteras 
under miljömål 
”Levande skogar”

En kommunövergripande trädpolicy 
ska tas fram. Policyn ska innefatta 
utredning, åtgärder och rutiner för att 
både kortsiktigt och långsiktigt öka den 
biologisk mångfalden. Policyn ska verka 
för att gynna ädellövträd och gamla 
träd samt bevara död ved i olika former. 
Utbredningen av invasiva arter ska 
motverkas.

Färdig trädpolicy.

Åtgärden hanteras 
under miljömål 
”Levande skogar”

Kompensationsstrategi för träd och 
buskar ska tas fram. Lämpliga åtgärder 
för kontinuitet, biologiska och rekreativa 
värden, arter samt målbild ska utredas.

Åtgärden hanteras 
under miljömål 
”Levande skogar”

Åldersstrukturen i trädbestånden  ska 
utvecklas. 

Beskrivning Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Genomförande-
period Ansvar
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Delmål 16.1.5 Allmänheten ska ges goda förutsättningar för att bidra till att gynna den biologiska mångfalden och hotade arter.
Åtgärd 16.1.5.1 Medborgarprojekt som gynnar biologisk 

mångfald ska stimuleras.
Ordinarie 

verksamhet
tom 2025 KS

Åtgärden hanteras 
under miljömål 
”God bebyggd 
miljö”

Naturnätverk i skolor och förskolor ska 
stimuleras.

Delmål 16.1.6 Lomma kommun ska verka för att minska utbredningen och nyetableringen av invasiva arter.
Åtgärd 16.1.6.1 Rapport med kartläggning av invasiva arter 

och bekämpningsåtgärder ska färdigställas.
Färdig rapport. Ordinarie 

verksamhet
senast 2019 KS

Åtgärd 16.1.6.2 Större insatser ska genomföras för att 
motverka utbredningen av jättebalsamin, 
jätteloka, jätteslide, parkslide och vresros.

250** tom 2025 TN, KS

Åtgärden hanteras 
under miljömål 
”Levande skogar”

En kommunövergripande trädpolicy 
ska tas fram. Policyn ska innefatta 
utredning, åtgärder och rutiner för att 
både kortsiktigt och långsiktigt öka den 
biologisk mångfalden. Policyn ska verka 
för att gynna ädellövträd och gamla 
träd samt bevara död ved i olika former. 
Utbredningen av invasiva arter ska 
motverkas.

Färdig trädpolicy.

Åtgärden hanteras 
under miljömål 
”Levande skogar”

Kompensationsstrategi för träd och 
buskar ska tas fram. Lämpliga åtgärder 
för kontinuitet, biologiska och rekreativa 
värden, arter samt målbild ska utredas.

Beskrivning Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Genomförande-
period Ansvar

** Angivna tillkommande kostnader gäller från och med 2019. 
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LOKALT MÅL 16.2: DET SKA FINNAS ETT NÄTVERK AV SPRIDNINGSVÄGAR FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD 
OCH REKREATION.

Beskrivning Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Genomförande-
period Ansvar

Delmål 16.2.1 Ekologiska korridorer och gröna stråk i Lomma kommun ska utgöra fungerande spridningsvägar och gynna biologisk 
mångfald.

Åtgärd 16.2.1.1 Ekologiska korridorer skapas från 
Plommonskogen och Domedejla mosse till 
kompensationsytan vid Otto Pers gård. 

Inom projekt tom 2025 KS

Åtgärd 16.2.1.2 Grönt stråk skapas utmed Alnarpsstråket. Inom projekt tom 2025 KS

Åtgärd 16.2.1.3 Grönt stråk skapas mellan Domedejla 
mossa och havet.

Inom projekt tom 2025 KS

Åtgärd 16.2.1.4 Möjligheten att anlägga en grodpassage 
mellan naturreservaten Haboljungs fure 
och Alkärret i Haboljung ska utredas.

Färdig utredning 150 2019 TN, KS

Åtgärden 
hanteras under 
miljömål ”Ett rikt 
odlingslandskap”

Ängsvegetation (med inhemska, 
icke invasiva arter) ska etableras 
utmed vägar och åkrar. Hävd ska 
genomföras med naturvårdsslåtter eller 
naturvårdsbränning.

Längd 
ängsblommande 
väg- och åkerren.
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54 ***  Delar av åtgärden genomförs inom projekten för naturreservatsbildning och delar inom ordinarie skötselbudget. 

LOKALT MÅL 16.3: NATUR- OCH GRÖNOMRÅDEN SKA RYMMA BIOTOPER, MIKROMILJÖER OCH HABITAT 
SOM ÄR LÄMPLIGA FÖR ATT GYNNA BIOLOGISK MÅNGFALD OCH HOTADE ARTER.

Beskrivning Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Genomförande-
period Ansvar

Delmål 16.3.1 Förutsättningarna för arter som omfattas av åtgärdsprogram från naturvårdsverket och övriga rödlistade arter ska 
förbättras.

Åtgärd 16.3.1.1 Inventeringar genomförs i områden som 
anses ha potential att hysa rödlistade 
arter och/eller arter som omfattas av 
åtgärdsprogram. Förekomster i kommunen 
sammanställs och rapporteras till 
Artportalen.

Uppdaterad 
sammanställning 
och GIS-skikt över 
rödlistade arter.

*** tom 2025 KS

Åtgärd 16.3.1.2 Insatser ska genomföras för att 
sprida kunskapen om kommunens 
ambassadörsarter.

Ordinarie 
verksamhet

senast 2023 KS

Åtgärd 16.3.1.3 Boplatser, refuger och andra fysiska 
miljöer ska anläggas för trängda 
arter och/eller arter som omfattas av 
åtgärdsprogram.

*** tom 2025 KS

Åtgärd 16.3.1.4 Ruderatpark med återkommande störning 
inrättas.

*** senast 2022 KS

Åtgärd 16.3.1.5 Område med naturlig omvandling från 
urban miljö till vegetation bör vid tillfälle 
utvecklas vid lämpligt ruinobjekt.

Inom projekt tom 2025 KS

Delmål 16.3.2 Kunskapen om Lomma kommuns biologiska mångfald och ekosystemtjänster ska öka successivt inom förvaltningar och 
nämnder.

Åtgärd 16.3.2.1 Internutbildning om relevant kunskap 
gällande biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster ska hållas årligen för 
kommunens förvaltningar och nämnder. 

Genomförd 
internutbildning.

Ordinarie 
verksamhet

tom 2025 KS
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Åtgärd 16.3.2.2 Naturtypskarteringar ska genomföras i 
samtliga natur- och grönområden över en 
halv hektar i Lomma kommun.

*** tom 2025 KS

Åtgärden hanteras 
undermiljömål 
”Levande skogar”

Värdefulla träd och trädmiljöer ska 
identifieras och kartläggas geografiskt.

Färdig utredning 
och skapat GIS-skikt.

LOKALT MÅL 16.4: HÄNSYN TILL KLIMATFÖRÄNDRINGARNAS EFFEKTER SKA FINNAS MED I 
NATURVÅRDSUTREDNINGAR.

Beskrivning Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Genomförande-
period Ansvar

Delmål 16.4.1 Naturvården ska ta hänsyn till framtida förändringar på grund av klimatförändringar.
Åtgärd 16.4.1.1 Spridningsvägar i nord-sydlig riktning 

eftersträvas.
Ordinarie 

verksamhet
tom 2025 KS

Åtgärd 16.4.1.2 Skötselplaner ska anpassas till framtida 
klimatförändringar.

Ordinarie 
verksamhet

tom 2025 KS

Beskrivning Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Genomförande-
period Ansvar

***  Delar av åtgärden genomförs inom projekten för naturreservatsbildning och delar inom ordinarie skötselbudget. 
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LOKALT MÅL 16.5: UTBREDNINGEN SKA ÖKA AV SÄRSKILT VÄRDEFULLA HISTORISKA NATURMILJÖER 
OCH ARTER.

Beskrivning Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Genomförande-
period Ansvar

Delmål 16.5.1 Kunskapen om historiskt förekommande naturtyper och arter i Lomma kommun ska öka.
Åtgärd 16.5.1.1 Utbredningen av särskilt värdefulla 

historiskt förekommande naturmiljöer och 
arter ska utredas.

Genomförd 
utredning.

Befintlig budget tom 2025 KS

Åtgärd 16.5.1.2 Bristanalys för särskilt värdefulla historiskt 
förekommande naturtyper och arter ska 
genomföras.

Färdig bristanalys. Ordinarie 
verksamhet

tom 2025 KS

Delmål 16.5.2 Utvecklingen av särskilt värdefulla och hotade historiska naturtyper och arter ska gynnas.
Åtgärd 16.5.2.2 Utveckling och nyskapande av vissa 

naturområden och övriga gröna strukturer 
ska leda till att utbredningen ökar av 
särskilt värdefulla hotade historiska 
naturtyper och arter.

Befintlig budget tom 2025 KS
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Korsspindel i en slåtteräng i naturreservat Domedejla mosse
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Genomförande och uppföljning
Både mål och åtgärder måste vara verkningsfulla och relevanta. 
Samtidigt ska de vara realistiska att uppnå och helst mätbara. Därför 
är det viktigt att både mål och åtgärder är väl förankrade i den 
kommunala verksamheten. Till varje åtgärd har huvudansvariga 
och eventuellt delansvariga nämnder kopplats. Dessutom har 
uppskattade kostnader för de olika åtgärderna samt eventuella 
driftskostnader kopplats till varje åtgärd. Huvudansvariga 
nämnder har ansvaret för att medel äskas i budgetprocessen 
och att äskanden åtföljs av en fördjupad kostnadsanalys. Mål- 
och åtgärdsprogrammet ska integreras i kommunens ordinarie 
styrsystem och göra avtryck i den årliga verksamhetsplaneringen, 
i budgetarbetet och vid årsredovisning. Resultatet av miljöarbetet 
inom förvaltningarna/verksamheterna, som oftast redovisas 
i form av indikatorer/nyckeltal, ska årligen sammanfattas i en 
miljöredovisning.

Som ett led i kommunens kvalitetsarbete och för att underlätta 
uppföljningen av miljömålsarbetet kommer åtgärder och 
indikatorerna att redovisas av huvudansvarig nämnd i kommunens 
uppföljningsverktyg (Stratsys) och då på ett naturligt sätt ingå i 
planering och uppföljning.
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Skäggmes (Panurus biarmicus) i naturreservat Löddeåns mynning (södra) 
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dammarna samt blommande oxtunga (Anchusa officinalis) i 
Öresundsparken. Bilderna på baksidan visar bokträdkronor 
i Bjärreds saltjöbad, utblick över Alnarps ängar samt betande 
kanin i Öresundsparken. (foto: Adam Bahr)
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Inledning
Syfte
Naturmiljöprogrammet ses som en sektorsplan och utgör underlag för den fysiska 
planeringen i Lomma kommun. Den ska i likhet med andra sektorsplaner utgöra underlag 
till bland annat översikts- och detaljplaner, där avvägningar görs mot andra intressen. 

Naturmiljöprogrammet ska vara vägledande i förändrings- och förnyelsearbeten. Det ska 
fungera som underlag vid utarbetande av riktlinjer för hur naturområden, grönområden 
i tätorter och övriga grönstrukturer ska skötas. Ett annat viktigt syfte med programmet 
är att presentera värdefulla natur- och grönområden samt grönstrukturer i kommunen.

Naturmiljöprogrammet ska i konkreta mål beskriva ställningstaganden utifrån Lomma 
kommuns övergripande mål och riktlinjer 2015-2019, samt föreslå genomförbara, 
kostnadsuppskattade åtgärder för att uppnå målen. 

Naturmiljöprogrammet ska kommunanpassa relevanta nationella och regionala 
miljökvalitetsmål och utgör därför en del av kommunens miljömålsarbete. De 
miljökvalitetsmål som i första hand berörs är: Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans 
samt levande kust och skärgård, Myllrande våtmarker, Levande skogar, God bebyggd 
miljö, Ett rikt odlingslandskap 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 Naturmiljöprogram med grönplan för Lomma kommun 
2008-2016. Arbetet med att uppnå målen i naturmiljöprogrammet samordnas med 
Miljömål för Lomma kommun 2014-2020 (Lomma kommun, 2014).

Aktualitet och uppföljning
Detta program ska täcka perioden 2018 till och med 2025. Efter halva tiden bör 
programmet följas upp politiskt och i början av 2025 bör planen följas upp slutgiltigt för 
att ligga till grund för ett nytt/reviderat naturmiljöprogram som beslutas under 2025.

Inrapportering av hur åtgärderna framskrider ska ske enligt de intervall som står angivna 
i detta program. Mål- och åtgärder ska integreras i kommunens system för planering 
och uppföljning samt göra avtryck i den årliga verksamhetsplaneringen, i budgetarbetet 
och vid årsredovisningen. Resultatet av naturmiljöarbetet inom förvaltningarna/
verksamheterna, som oftast redovisas i form av indikatorer, ska årligen sammanfattas i 
en miljöredovisning.

Arbetssätt och organisation
I början av 2015 uppdrog kommunstyrelsen åt samhällsbyggnadsförvaltningen att 
upprätta ett förslag till nytt naturmiljöprogram för Lomma kommun. I uppdraget från 
kommunstyrelsen ingick även kommunens grönområden i tätorterna. 

Arbetsgruppen för naturmiljöprogrammet har utgjorts av Helena Björn (miljöstrategisk 
samordnare), Adam Bahr (miljöstrateg), Matilda Gradin (miljöstrateg), Magnus Ellström 
(projektanställd) och Erkki Palmu (projektanställd), anställda vid miljöstrategiska 
enheten (planeringsavdelningen, samhällsbyggnadsförvaltningen). Adam Bahr har varit 
projektledare för naturmiljöprogrammet. Arbetsgruppen har haft som uppgift att bland 
annat ta fram underlagsmaterial, identifiera skyddsvärda områden och områden för 
utveckling samt att föreslå lämpliga mål och åtgärder. 

Under utvecklingen av Naturmiljöprogrammet har samråd skett internt med olika 
avdelningar och politiska nämnder och handlingarna har även skickats för yttranden från 
lokala föreningar som Naturskyddsföreningen i Lomma Bjärred, Skånes Ornitologiska 
förening, Lunds botaniska förening, Puggehatten, Friluftsfrämjandet Bjerred-Lomma 
samt lokala Scout-kårer. 

Planledningsgruppen i Lomma kommun har varit politisk styrgrupp för 
naturmiljöprogrammet.
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Läsanvisning
Naturmiljöprogrammet behandlar kommunens naturvärden och lägger grunden för 
den framtida utvecklingen av naturmiljöer och övriga grönstrukturer. Programmet 
är uppdelat i två delar. Den första delen, Del A – Mål och genomförande, behandlar 
ställningstaganden och ansvarsfördelning gällande den framtida utvecklingen av 
grönstrukturer, biologisk mångfald och ekosystemtjänster i Lomma kommun. I den 
andra delen, Del B – Naturen i Lomma kommun, finns den bakomliggande kunskapen 
om biologisk mångfald och ekosystemtjänster samlad. I del B kan man även ta del av 
beskrivningar och geografisk avgränsning för naturvärden, skydd, naturområden och 
övriga grönstrukturer. Den geografiska kartläggningen i naturmiljöprogrammet är 
utvecklad i geografiska informationssystem (GIS) och det är de digitala GIS-filerna som ska 
användas som underlag vid kommunens fysiska planering. Till naturmiljöprogrammets 
bilagor hör (1) detaljerad beskrivning om strategi och analys, (2) uppföljning av åtgärder 
från tidigare naturmiljöprogram, (3) förteckning över rödlistade arter, samt (4) referenser.

Del A – Mål och genomförande
Mål och genomförande hanterar politiska ställningstaganden gällande 
framtidsutvecklingen av natur- och grönområden samt övriga grönstrukturer i Lomma 
kommun. I kapitlet Styrmedel beskrivs direktiv, lagar, mål, riktlinjer, program och planer 
som kommunen har att förhålla sig till vid planeringen av framtidens grönstrukturer. 
Analysen som ligger till grund för utarbetande av mål och åtgärder beskrivs i kapitlet 
Strategi och analys, där beskrivs även de strategier som kommunen vill jobba utifrån 
för att nå de uppställda målen. Sist i mål- och genomförandedelen redogörs för hur 
programmet ska implementeras och följas upp. Där beskrivs de konkreta mål och 
åtgärder som kommunen beslutat om för att utveckla grönstrukturer, biologisk mångfald 
och ekosystemtjänster. Kommunen avser att nå de angivna målen inom programmets 
giltighetstid.

Del B – Naturen i Lomma kommun (denna 
del)
I del B presenteras kunskapsunderlaget till de strategier och analyser samt mål 
och åtgärder som redovisas i mål och genomförandedelen. Det finns utförliga 
beskrivningar om utveckling, förutsättningar och status gällande biologisk mångfald 
och ekosystemtjänster i Lomma kommun, exempelvis kapitel om kommunens historia, 
geologi, flora och fauna. Det breda och djupa kunskapsunderlaget är en förutsättning för 
analyser som både baseras på detaljer som specifika hotade arter och naturmiljöer samt 
ett större perspektiv som exempelvis inkluderar stora gröna nätverk, klimatförändringar 
och kulturhistorisk utveckling. I kapitlet Natur- och grönområden beskrivs kommunens 
värdefullaste naturområden specifikt, med genomgång av värden gällande biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster samt utvecklingspotential. När det gäller grönområden 
ges en övergripande beskrivning av olika värden och utvecklingspotential för alla 
grönområden samlat. Den detaljerade utvecklingen av grönområden hanteras i detalj i 
Skötselprogram för Lomma kommuns grönytor (Lomma kommun, 2015).
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Begrepp och 
definitioner
Ambassadörsart Specifika rödlistade arter som är karaktäristiska för kommunen 

och som är föremål för artspecifika åtgärder för deras bevarande. 
Exempelvis pungmes och backsvala.

Balanseringsprincipen Balanseringsprincipen innebär att negativ påverkan på miljön vid 
exploatering ska undvikas eller i efterhand ersättas. Ersättning ska 
helst ske i det exploaterade området men kan även ske på annan 
plats.

Biologisk mångfald Variationsrikedomen bland levande organismer i alla miljöer 
(inklusive landbaserade, marina och andra akvatiska ekosystem) 
samt de ekologiska komplex i vilka dessa organismer ingår; detta 
innefattar mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem 
(Konventionen om biologisk mångfald, 1992).  

Biotop En finskalig indelning av naturtyper som kan definieras som ett 
område med naturliga gränser som innefattar en enhetlig natur. 
Exempel på biotoper är Sumpalskog, Driftvegetation och Torräng. 
Klassning sker i första hand enligt beskrivning i ”Svensk standard 
för naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald” (SSI, 
2014).

Ekosystem  Allt levande och dess livsmiljö inom ett område.

Ekosystemtjänster  Produkter och tjänster ifrån naturen som bidrar till människans 
välbefinnande.

Exoter  Arter utan naturligt ursprung i landet som introducerats med 
människans hjälp. 

EU-direktiv En rättsakt inom EU som riktar sig till EU:s medlemsländer. De 
nationella lagarna ska uppfylla kraven i direktiven

Fotosyntes  Processen hos gröna växter vid vilken kolhydrater bildas av 
koldioxid och vatten med solljuset som energikälla. Under 
processen frigörs syre. 

Fragmentering Minskning av sammanhängande naturområden som resulterar i 
att enbart små utspridda områden kvarstår. 

Friluftsliv  Vistelse utomhus i natur- eller kulturlandskapet för välbefinnande 
och naturupplevelser utan krav på tävling (SFS, 2010). 

Främmande art Levande exemplar av en art, underart eller lägre taxonomisk enhet 
av djur, växter, svampar eller mikroorganismer som introduceras 
utanför sitt naturliga utbredningsområde.

Funga- och faunadepå Ansamling av döda växtrester som lämnas kvar för att utgöra 
livsutrymme för flera olika djur- och svamparter.  

Grönområde  Tätortsnära område med parkliknande karaktär, som inte täcks av 
byggnader eller hårdgjord yta. Även om dessa områden lätt kan 
förknippas med rekreation så är de ofta viktiga även för biologisk 
mångfald och flera andra ekosystemtjänster. 

Grönstruktur  Nätverk av natur- och grönområden samt övriga spridningsvägar.

Habitat Lämplig livsmiljö för en viss art.

Hävd  I samband med naturvård avser detta hur marken traditionellt 
brukats och skötts. För fodermarker innebär detta bete och/eller 
slåtter.

Högstubbe En trädstam stående på egen rot 
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Invasiv art  En främmande art vars introduktion eller spridning har 
konstaterats hota eller negativt inverka på biologisk mångfald och 
relaterade ekosystemtjänster (EU, 2014).

Konvention Överenskommelse, fördrag

Kulturmiljö Miljö formad av människan

Meandrande  Ett slingrande vattendrag. Det är ofta det naturliga utseendet på 
ett vattendrag som inte kanaliserats, dikats ur eller på annat sätt 
ändrats av människan.

Miljökompensation Miljökompensation är en metod som används i planerings- 
och exploateringsprocesser för att uppnå god hushållning 
med naturresurser och bevara biologisk mångfald och 
ekosystemfunktioner.

Mulmholk Låda innehållande så kallad mulm (finfördelad död ved och annat 
organiskt material, exempelvis spån, grenar och löv). I mulmen 
lever en artrik och särpräglad fauna, bestående av bland annat 
skalbaggar, tvåvingar och klokrypare.

Märgelgrav  Gropar, ofta vattenfyllda, som uppkommit där man brutit kalkhaltig 
lera.

Naturområde   Område som har en karaktär av vild natur och biologisk mångfald. 
Dessa områden är även av stor betydelse för rekreation och 
många andra ekosystemtjänster. 

Naturlik plantering Växtanläggning i stadsmiljö som är utformad för att efterlikna 
naturen.

Naturtyp  Sammanfattande benämning på en grupp biotoper med 
gemensamma kännetecken (SSI, 2014a). Exempel på naturtyper 
är Park och trädgård, Äng och betesmark samt Skog och träd (SSI, 
2014b).  

Ruderatmark  Mark som ofta störs av mänsklig verksamhet, marken ligger ofta 
öppen, utan täckande växtlighet.

Rödlistad art  En art som finns på Artdatabankens rödlista, där arten klassificeras 
på en femgradig skala från ”akut hotad” till ”kunskapsbrist.

Slåtter  Att slå en äng med efterföljande bortförsel av det slagna 
materialet.                                                      

Strandäng  En tidvis översvämmad mark invid sjö, hav eller vattendrag. Då 
marken översvämmas tillförs näring från vattnet. Strandängen är 
delad i olika zoner efter fuktighet.

Succession  Långsam förändring inom ett ekosystem, vilken leder till att ett 
nytt växt- och djursamhälle uppkommer. Detta kan innebära att 
växt- och djursamhällen som tidigare funnits i ett område helt slås 
ut. Exempelvis kan ett öppet fält växa igen och bli en skog.

Trädmiljö  Skog, dungar, enstaka träd, pilevallar, alléer, hamlade träd och 
även döda träd.

Veteranisering Insatser som innebär att träd åldras snabbare för att gynna 
biologisk mångfald. Detta kan exempelvis innebära att bryta av 
grenar eller skapa håligheter i stammen.

Vång  Skånskt ord för öppet fält, gärde eller åker.

Vångalag  Skånsk benämning på den arbetsorganisation som reglerade 
arbetet på gärdena i bysamhället.

Ädellövträd  Hit räknas alm, ask, avenbok, bok, ek, fågelbär, lind och lönn.

Övergödande ämnen Växtnäringsämnen som kväve och fosfor.  
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Naturförutsättningar
Geologi
Lomma kommun ligger inom området för sydvästra Skånes sedimentära berggrund, 
som härstammar från perioderna krita (som började för ca 145 miljoner år sedan) och 
tertiär (65 miljoner år sedan). Den består av flera lager unga bergarter, med kalksten 
överst och sand- och siltsten under. Denna berggrund skiljer sig från övriga Sveriges 
betydligt äldre urberg, som består av kalkfattiga bergarter som granit och gnejs. Lomma 
kommuns geologi har istället mer gemensamt med Mellaneuropas, som också utgörs av 
unga sedimentära bergarter.

Sedimentära bergarter är mjukare än urberg, och de krossades därför lätt av inlandsisens 
rörelser under den senaste istiden. Det sönderkrossade materialet gav upphov till de 
finkorniga moränleror som idag bildar Lomma kommuns och övriga Lundaslättens 
bördiga åkermark. Detta jordartstäcke är i genomsnitt mer än 60 m tjockt, och dess 
ursprung i kalkstensberggrunden gör att det är rikt på växtnäringsämnen. I nordvästra 
delen av kommunen och norr om Lomma tätort finns lätta sandjordar, som fläckvis 
övergår i flygsandfält.

När inlandsisen drog sig tillbaka för mer än 10 000 år sedan, och trycket på jordskorpan 
avtog, började en successiv landhöjning i Norden. Landhöjningen har dock upphört i 
södra Skåne och det pågår istället en svag landsänkning med ca 0,5 mm per år. Effekten 
av detta blir mest påtaglig längs sandstränder där landsänkningen i kombination 
med en pågående stranderosion ständigt förändrar kustlinjen. I Lomma kommun 
förekommer stranderosion framför allt längs kustens norra och mellersta delar. Den lilla 
landsänkningen av södra Skåne har i sig ingen större betydelse, men verkar på lång sikt 
för en fortsatt erosion av stränderna. 

De krafter som driver stranderosionen på kort sikt är vattenståndsförändringar, vågor, 
strömmar, vindar och i viss mån isrörelser. Dessa krafter leder till förlust av sand och grus, 
men också till ackumulation av samma material vid en annan del av stranden eller ute 
till havs. Erosionen, som i grunden är en naturlig process, kan öka eller minska beroende 
på människans inverkan. I Lomma kommun arbetar man aktivt med att hindra erosionen 
genom byggande av olika strandskydd. Framöver kan klimatförändringarna komma att 
förvärra situationen i kommunen och övriga Skåne, eftersom den ger upphov till bland 
annat vattenståndshöjningar. Anläggande av erosionsskydd längs kusten innebär att den 
ekologiskt viktiga gränszonen mellan hav och land går förlorad på dessa sträckor.

Hydrologi
Två större vattendrag, Lödde å och Höje å, rinner genom Lomma kommun i öst-västlig 
riktning och mynnar i den mestadels mycket långgrunda Lommabukten. I söder mynnar 
även den mindre Alnarpsån ut i bukten, vid gränsen till Burlövs kommun. Mellan de större 
vattendragen finns också flera små bäckar som rinner direkt ut i Lommabukten. Sjöar 
saknas helt i området, men norr om Lomma tätort finns flera dammar och småvatten. 
De flesta av dessa har bildats genom tidigare lertäktsverksamhet. I kommunen finns 
också ett stort antal nya dammar som anlagts genom Höjeå- och Kävlingeå- projekten. 
Ett exempel på en sådan damm är Kannikedammen öster om E6, i anslutning till Höje 
å. Bland gamla våtmarksområden kan nämnas Fels mosse, som till större delen ligger i 
Lunds kommun, Tångarna nordväst om Fjelie och Domedejla mosse mellan Bjärred och 
Borgeby. 

I dagens odlingslandskap har många vattendrag och våtmarker dränerats bort. Man 
räknar med att endast tio procent av Skånes ursprungliga våtmarker finns kvar idag. 
Kring vattendragen fanns förr stora flacka ytor som regelbundet översvämmades vid 
högvatten under vinter och vår. Dessa sanka områden fungerade som en buffert som 
dämpade tillfälliga avrinningstoppar och saktade ner flödet i vattendragen. Idag sker 
vattentransporten ut till Lommabukten betydligt snabbare via kulverterade och rätade 
vattendrag. Detta leder till erosion av å- och dikesbankar samt till ökad transport av 
näringsämnen från åkrarna, och därmed övergödning av åar och hav. 

Vad gäller grundvatten är sydvästra Skåne generellt mycket välförsett tack vare den 
sedimentära kalkstensberggrunden. Denna berggrund är porös och innehåller mängder 
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av håligheter som kan rymma vattenreserver. I Lomma kommun finns dessutom 
Alnarpsströmmen, som räknas till en av Sveriges största grundvattenförekomster. 
Denna ström återfinns dock inte i berggrunden, utan i starkt vattenförande sand- 
och grusavlagringar ovanpå berggrunden. Alnarpsströmmen löper diagonalt genom 
sydvästra Skåne från Skivarp–Abbekås i sydost till Barsebäck-Lomma i nordväst, och 
avrinner mot Öresund. Vattnet har hög ålder och har därför hunnit mättas med kalcium 
ur den kringliggande kalkberggrunden. Detta gör att Alnarpsvattnet är förhållandevis 
hårt. Kommunen får idag sin dricksvattenförsörjning från sjön Bolmen i Småland, medan 
Alnarpsströmmen utgör en reservtäkt. 

Klimat
Skåne ligger liksom övriga delar av Norden inom norra halvklotets västvindbälte. Under 
praktiskt taget hela året dominerar västliga vindar som för in havsluft från Nordatlanten 
över regionen. Under vintern är havet varmare än landytan, och de milda havsvindarna 
gör därför att vintrarna i Skåne blir avsevärt varmare än genomsnittet för breddgraden. 
Denna effekt förstärks av att vindarna passerar över Golfströmmens varma vatten. Under 
sommaren är dock förhållandet det omvända, det vill säga vattnet är svalare än landytan. 
Västvindarna får då en svalkande effekt. Sammantaget innebär dock havsvindarna och 
det sydliga läget att Skåne, tillsammans med västkusten, är Sveriges varmaste område 
med en årsmedeltemperatur runt 7-8°C. I Lommaområdet är genomsnittstemperaturen 
under sommaren ytterligare någon grad högre än i skånska inlandet.

I den allmänna västvinden förekommer störningar i form av vandrande lågtryck, 
som särskilt under vinterhalvåret berör Skåne. Med sina fronter, moln- och 
nederbördsområden ger de regionen ett omväxlande och ofta blåsigt väder. Lågtryckens 
centra passerar oftare norr om än söder om landskapet, vilket medför att Skåne ofta 
berörs av fuktig, disig varmluft från söder och sydväst. Under sensommaren är de skånska 
vindarna ofta svaga, medan januari-mars har många dagar med höga vindstyrkor. De 
kraftigaste vindarna förekommer som regel under hösten och vintern i samband med 
lågtryckspassager. Lomma kommun är särskilt utsatt för dessa starka vindar på grund av 
läget vid västkusten och landskapets öppenhet. Stormfällning, jordflykt och vågerosion 
är exempel på allvarliga följder. Ett annat kustrelaterat vindfenomen är den sjöbris som 
uppstår under soliga vår- och sommardagar. Luften över land värms då upp av den 
solvarma markytan, stiger uppåt och ersätts av svalare luft som drar in från havet. På så 
sätt skapas en lokal luftström som kan beröra en någon mil bred zon längs kusten.

Skåne har generellt en hög solinstrålning jämfört med övriga Sverige. På grund av 
lägre molnighet har dessutom kusttrakterna extra stor instrålning. Allra störst är den 
under försommaren, då solen står högt på himlen, dagen är lång och luften är torr och 
molnfattig. Vegetationsperioden i Lomma kommun och övriga Västskåne är 210-220 
dagar lång, vilket räknas som den längsta i Sverige. 

Temperaturskillnaderna mellan land och hav gör att Lomma kommun liksom andra 
kustområden ofta berörs av dimma, särskilt under vintern och våren. Lokala dimmor kan 
också uppstå över åar och ängsmarker under lugna, klara nätter. Vad gäller nederbörd får 
Lommaområdet normalt mindre än 700 mm per år, vilket är lite jämfört med inlandet. 
Största delen av denna nederbörd kommer som regn under hög- och sensommaren. På 
vintern faller naturligtvis även en del snö, men den ligger sällan kvar. 



Naturmiljöprogram del B - Naturen i Lomma kommun

H
isto

risk u
tve

cklin
g

12

Historisk utveckling
Det landskap vi ser idag är ett resultat av landskapets förutsättningar och människans 
och djurens påverkan. Utan mänsklig påverkan skulle mycket stora delar av Sverige 
vara täckt med naturskog som i Skåne skulle domineras av ädellövträd. Öppna marker 
fanns förr antagligen främst vid strandängar, våtmarker, kalfjäll och myrar. Historiska 
förekomster av stora betesdjur som jättehjort, uroxe och visent vittnar dock om att 
det även då, åtminstone bitvis, fanns öppna landskap. Dagens öppna landskap är dock 
skapat av människan.

Forntiden
Vid den senaste istidens slut (ca 11 000 f.Kr.) började jägar- och samlarfolk vandra in i Skåne 
söderifrån. De äldsta spåren av mänsklig verksamhet i Lommaområdet härstammar från 
mellanstenåldern, det vill säga perioden från isavsmältningen till cirka 4 000 f.Kr., och 
utgörs av boplatser utmed de forntida strandvallarna. Under denna tid var människans 
kultur bunden till kusten, och man valde boplatser utifrån fiske- och jaktmöjligheter. Vid 
slutet av mellanstenåldern låg strandlinjen cirka fem meter högre upp än idag, vilket 
betyder att åtskilliga delar av den då kustnära bebyggelsen nu återfinns långt inåt land. 
Under jägar- och samlartiden var människornas samhällen förmodligen mycket rörliga, 
på så vis att man flyttade mellan olika resursområden i landskapet under olika delar av 
året.

Under den yngre stenåldern (ca 4 000-1 800 f.Kr.) introducerades jordbruket i form av 
svedjebruk och extensiv djurhållning, vilket resulterade i stora förändringar i landskapet. 
Under denna tid var klimatet gynnsamt och kan ungefär jämföras med klimatet längs 
Portugals kuster idag. Den varma perioden hade sin kulmen under bronsåldern då 
stora ädellövskogar av lind (Tilia cordata), ek (Quercus robur), ask (Fraxinus Excelsior) 
och alm (Ulmus glabra) bredde ut sig och täckte stora arealer. Svedjebruket innebar 
att man odlade genom att röja skogsytor, vilket frigjorde växtnäringsämnen, och sedan 
utnyttjades denna gödslingseffekt under några års odling på platsen. Därefter röjdes 
nya ytor, som i sin tur utnyttjades tills markens näringsinnehåll var utarmat. På så sätt 
flyttades odlingsytorna runt i landskapet, och därför var bebyggelsen förmodligen inte 
helt permanent. Den extensiva djurhållningen, i sin tur, innebar att djuren (vid denna 
tid mestadels nöt, men även får, get och gris) betade ute i det fria året om utan att 
stödutfodras. Detta var möjligt på grund av det milda klimatet. Införseln av jordbruk 
som försörjningssätt gjorde att den tidigare urskogen öppnades upp och stora ytor 
omvandlades till betesmark. Samtidigt blev boendet mer platsbundet – det var under 
denna tid som långhusen blev vanliga. Dessa stolpburna byggnader utgjorde ofta 
centrum i större gårdar, och karaktäriserar bebyggelsen i Skåne under hela förhistorien.

Utvecklingen mot ett öppnare landskap fortsatte under bronsåldern (ca 1 800-400 
f.Kr.). De odlade ytorna fanns i direkt anslutning till boplatserna, medan betesmarkerna 
bredde ut sig över vidsträckta områden i takt med att boskapsskötseln ökade. Kustslätter, 
ådalar och andra våtmarksområden utgjorde förmodligen redan på denna tid viktiga 
betesmarker, och har bibehållit denna roll fram till modern tid. En annan rest från 
bronsåldersamhället är de runda gravhögar som fortfarande kan ses i Lomma kommun 
(cirka 20 stycken). 

Under den äldre järnåldern, det vill säga några hundra år f. Kr. skedde en storskalig 
klimatförändring, och det blev betydligt kallare. Detta var en bidragande orsak till att man 
började stalla in boskapen under vintern. Vinterinstallningen möjliggjorde uppkomsten 
av ett nytt odlingssystem – kreatursgödslingen. Eftersom djuren samlades på en liten yta 
under en lång period fick man tillgång till stora mängder koncentrerad gödsel som kunde 
samlas in och spridas på åkern. Det innebar att man inte längre behövde förlita sig på 
svedjebruket med dess kringflyttande åkrar, utan kunde etablera fasta gödslade åkrar 
som bibehöll sin produktionsförmåga år efter år. Samtidigt uppstod dock ett behov av 
att samla in vinterfoder till de installade djuren. För att lösa detta utvecklades ett tudelat 
markanvändningssystem med dels obetad, instängslad mark närmast byn (inägan), dels 
gemensam betesmark utanför byn (utmark). På inägan fanns, förutom åkrar, de ängar 
som genom slåtter gav det nödvändiga vinterfodret. För att kunna föda djuren, som 
skulle underhålla de fasta åkrarna med gödsel, krävdes en betydligt större areal äng än 
åker – därav uttrycket ”äng är åkers moder”. 

Det sydvästskånska landskapet var tätbefolkat redan under järnåldern. Skogen hade 
fått ge vika för kulturmark, och de flesta ytorna var tagna i anspråk för mänskliga 
aktiviteter. Även vattnet utnyttjades av människan, och Öresund var en flitigt använd 
kommunikationsled. Mycket talar för att Lomma och Borgeby vid denna tid utgjorde 
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viktiga länkar längs landvägen mellan Öresund och Östersjön. Förutom Lomma och 
Borgeby har Fjelie och Flädie sannolikt sitt ursprung i denna tid. De äldsta byarna 
etablerades, med undantag för Lomma som förmodligen fungerade som hamnstad, på 
de näringsrika lerjordarna inåt land. Fördelningen av jordarter har haft stor betydelse 
för hur odlingslandskapet tagit form och utvecklats i olika delar av kommunen. Särskilt 
tydliga skillnader kan ses mellan områden med sand jämfört med leriga områden.

Medeltiden till skiftesreformer
Under århundradena kring 1000-talet skedde en omfattande bybildning inom Skånes 
slättbygder. Denna expansion hade flera orsaker. För det första skedde en kraftig 
folkökning under vikingatiden. För det andra gjordes tekniska förbättringar inom 
jordbruket, bland annat i form av den vändskiveförsedda hjulplogen. För det tredje 
infördes tresädessystemet, där odlingsmarken delades upp i tre vångar varav en låg i 
träda och betades av djuren, en användes för vårsådd och en för höstsådd. Resultatet 
av bybildningen blev en landskapsbild som under århundradena fram till enskiftet skulle 
prägla Lommaområdet. Bortsett från ett par ensamgårdar (exempelvis Prästberga 
och Stora och Lilla Habo) bestod bebyggelsen av byar på mellan 4 och 28 gårdar, där 
bykärnorna omgavs av vidsträckta, obebyggda jordbruksmarker. Dessa bestod framförallt 
av åker och – i de sanka partierna – ängsmark och mossar. Vångarna hade i regel en 
långtgående ägoblandning med många små tegar, och ibland fanns en fjärde vång med 
permanent äng (till exempel i Flädie och Önnerup). Detta gjorde att fullåkersbygden 
före enskiftet uppvisade en större variation och artrikedom än dagens rationaliserade 
jordbrukslandskap. 

I regel låg inte byarna i havsstrandens omedelbara närhet, utan längre inåt landet. Det 
faktum att större delen av Lommabukten är mycket långgrund innebär att strandkanten 
flyttats fram och åter i olika perioder. Deltabildningarna som återfanns vid utloppen 
av Lödde å och Höje å har bidragit till denna variation i strandens utseende, eftersom 
de ständigt förändrats då vattnet funnit nya vägar. Även landhöjningar och -sänkningar 
samt erosion har påverkat kustlinjen, och gör så än idag. Denna föränderlighet innebär 
att det förmodligen varit svårt eller olämpligt att etablera bebyggelse i kustområdet 
genom historien. Ytterligare en orsak till frånvaron av kustnära byar har varit de sandiga 
jordarterna, som inte ger lika god avkastning som leran på slätten. De kustnära byar 
som trots allt fanns hade ofta avlånga vångar som sträckte sig från bytomterna ner 
mot stranden. Bytomterna var i regel placerade i den östra delen av bymarken, tydligt 
indragna från kusten. Framförallt utnyttjades dock kustzonen längs Lommabukten som 
betesmark och som utgångspunkt för fiske. Detta område utgjorde, tillsammans med 
Romeleåsens fäladsmarker, det enda större sammanhängande betesområdet i hela 
sydvästra Skåne vid tiden före skiftesreformen.

Karta över Flädie socken från 1765 som jordbrukslandskapets indelning i smala tegar 
som var fördelade på byinvånarna, innan skiftesreformerna. (Karta ur Lantmäteriets 
historiska kartarkiv)
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Från skiftesreformer till dagens 
odlingslandskap
Lomma kommun bestod tidigare främst av kyrksocknarna Fjelie, Flädie, Borgeby och 
Lomma samt egendomarna Alnarp, Habo och Prästberga. Områdena fick sitt namn 
efter den by där kyrkan fanns. Byarna kom att bestå tills skiftet genomfördes under 
1800-talet. Alnarp är en gammal kungsgård och sätesgård, det vill säga bebodd av adeln 
eller företrädare för de besuttna. Slottet på egendomen uppfördes 1862 för Alnarps 
lantbruksinstitut. I mitten av 1700-talet var regionen, liksom de flesta andra områden 
i Sverige, ett enkelt jordbrukssamhälle. Mot slutet av 1700-talet beskrivs Lomma bys 
näringar som ganska torftiga, invånarna i Lomma var fram till mitten av 1800-talet i 
huvudsak torpare med fiske som binäring. Genom att studera skifteskartan över Lomma 
by från 1777 kan man se att bebyggelsen är koncentrerad längs Höje å samt i anslutning 
till kyrkan. Den uppodlade marken var uppdelad i vångar, långa och smala sådana, 
som skulle fördelas rättvist så att alla fick samma jordkvalitet. Som ett resultat av en 
befolkningsökning och en ägosplittring (uppdelning av arealen i ett stort antal mindre 
åkrar med olika ägare) bestämdes att ett så kallat storskifte skulle ske. 

År 1803 kom enskiftesförordningen, som 1827 följdes av förordningen om laga 
skifte. Dessa skiftesreformer kom att innebära stora förändringar i samhälls- och 
landskapsstrukturen. Varje enskild gård skulle tilldelas en sammanhängande markyta, 
som skulle brukas individuellt istället för i gamla tiders vångalag. Detta ledde till att de 
gamla byarna splittrades. Många gårdar flyttades ut och byggdes upp på nya odlingslotter. 
Byarna i Lomma, Flädie och Fjelie socknar enskiftades på 1810-talet, medan Borgeby 
genomgick laga skifte 1859-1860.

Vid enskiftet förändrades den tidigare mycket tydliga zoneringen i landskapet, bland 
annat genom att man började uppföra strandnära byggnader. En annan följd blev den 
spridda gårdsbebyggelsen och det rätlinjiga vägsystemet som präglar odlingsbygden än 
idag. Även den blockformiga markägostrukturen är karaktäristisk för enskifteslandskapet. 
Effektiviseringarna ledde också till förändringar i landskapets ekologi. Vattendrag rätades 
och våtmarker dikades ut för att öka odlingsarealen. I kartan (motsatt sida) syns det var 
våtmarksområden under tidigt 1800-tal bredde ut sig nära de då meandrande bäckarna 
vid Flädie och Fjelie. Samtidigt tillkom dock nya småbiotoper som märgelgravar och 
pilevallar längs de nya vägarna och ägogränserna. På många håll skedde en hopslagning 
av gårdar till större enheter, exempelvis Löddesnäs gård som bildades av sju gårdar i 
Borgeby. Odlingsarealen ökade på bekostnad av ängs- och betesmarker, och man 
började istället odla foderväxter som vall på åkrarna. Alla dessa förändringar, varav de 
flesta syftade till att rationalisera markanvändningen, innebar att avkastningen ökade 
och böndernas levnadsstandard höjdes, samtidigt minskade den biologiska mångfalden 
i landskapet. 

Under det senaste århundradet har utvecklingen från ett småskaligt, varierat 
odlingslandskap till ett stordriftsjordbruk fortsatt. Utdikningar har frigjort nya 
markområden och odlingshinder har plockats bort. Åkerholmar, stenrösen och 
andra odlingshistoriska spår har försvunnit. Samtidigt har jordbruket mekaniserats 
och djurhållningen koncentrerats till färre och större besättningar. De naturliga 
betesmarkerna har fortsatt att minska och delvis ersatts med vallodling. Även införandet 
av konstgödsel, nya växtföljder och en allt mer effektiv ogräsbekämpning har inneburit 
ändrade förutsättningar för odlingslandskapet och dess djur- och växtarter.

Industrisamhället
Den äldsta industriverksamheten i kommunen utgörs av tegeltillverkningen. Redan på 
1600-talet förekom lertäkt vid Höje å, och brytning har senare skett på många platser 
i kommunen. Tegeltillverkningen var till en början en säsongsverksamhet, och hade 
därför ingen större ekonomisk betydelse för Lommas befolkning som mest ägnade sig åt 
jordbruk. Under senare delen av 1800-talet industrialiserades dock tegeltillverkningen, 
och nya arbetstillfällen skapades. I mer än hundra år blomstrade tegelverksamheten. 
Ett tiotal tegelbruk anlades i Lomma med omnejd, främst längs vattendragen Höje å 
och Lödde å. De bestod av tegelpress, en eller flera ugnar, samt torklador. År 2002 lades 
dock det sista tegelbruket i Lomma kommun ner, och en epok var över. Bortsett från 
några bevarade industribyggnader utgörs idag de tydligaste spåren från tegelindustrin 
av vattenfyllda lertäkter, främst i området norr om Lomma tätort.
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En annan viktig faktor i industrialiseringen av Lomma var bildningen av Skånska 
cementaktiebolaget, som sysselsatte som mest 350 personer och bidrog till att Lomma 
utvecklades i riktning mot ett industrisamhälle. Även järnvägen och byggandet av 
Lomma hamn bidrog till förändringarna. Idag har industriföretagen i kommunen flyttats 
till utkanterna av samhällena, bland annat till Norra Vinstorps industriområde i nordöstra 
delen av Lomma tätort.

Byggandet av kommunens bilvägar har haft en stor inverkan på landskapsbilden. Under 
1960-talet anlades E6 som skär genom kommunen i nord-sydlig riktning. Som en följd 
av detta byggdes också nya tillfartsvägar och trafikplatser. Idag är vägnätet en viktig 
förutsättning för bland annat arbetspendlingen in till Malmö och Lund, men det minskar 
också människors och olika djurarters möjligheter att förflytta sig i landskapet.

Tätorternas framväxt
Från industrialiseringen och framåt utvecklades samhällena i nuvarande Lomma kommun 
från byar till tätorter. Tack vare en omfattande inflyttning ökade kommunens befolkning 
under perioden 1870-1900 från ungefär 1 350 till 3 600 personer. År 1886 byggdes 
järnvägen mellan Malmö och Ängelholm, vilket innebar nya kommunikationsmöjligheter 
för Lomma samhälle. Detta ledde till att en ny centrumbildning växte fram i anslutning 
till stationen. Även andra små stationssamhällen växte fram, till exempel i Flädie. 

Under slutet av 1800-talet började Lomma och framförallt Bjärred, som tidigare bara 
bestått av några spridda gårdar, fungera som badorter för den nya tidens sommargäster. 
På båda orterna växte områden med stora sommarvillor fram och kallbadhus anlades. 
Lomma blev den enklare badorten, präglad av industrier och arbetarbostäder, medan 
Bjärred var mer exklusivt med restaurang, hotell och dansbana. Bjärreds utveckling till 
badort förstärktes kraftigt i och med byggandet av en järnvägslinje från Lund. Järnvägen 
invigdes 1901, bland annat med syftet att underlätta för såväl arbetare som mer 
välbärgade lundabor att ta del av havsbadandet. 1939 lades järnvägen ner, då den inte 
längre ansågs lönsam. I Bjärred fanns även flera stora plantskolor och fruktodlingar.

I början av 1900-talet stagnerade befolkningsutvecklingen i kommunen, och tog inte 
fart igen förrän under 1950-talet. Kommunen fick sin nuvarande utbredning genom 
sammanslagning av Flädie storkommun och Lomma köping 1963. Under efterkrigstiden 
expanderade kommunens tätorter kraftigt, och mycket odlingsbar mark togs i anspråk 
i synnerhet runt Lomma och Bjärred. Ny sommarstugebebyggelse etablerades längs 
kusten norr om Lomma. Under denna tid ändrade också Bjärred karaktär från badort till 
villasamhälle. Idag har Lomma och Bjärred/Borgeby 12 635 respektive 9 874 invånare.

Utdrag ur Skånska rekognoseringskartan 1812, som visar landskapet vid Flädie och 
Fjelie. Önnerupsbäcken och Flädiebäcken var ännu inte uträtade och våtmarker bredde 
och sanka partier kantade bäckarna. (Karta ur Lantmäteriets historiska kartarkiv)
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Landskap
Markanvändning
Lomma kommun är en av landets minsta kommuner, beläget vid Öresund. Kommunen 
gränsar i norr till Kävlinge kommun, till kommunerna Lund och Staffanstorp i Öster samt 
Burlöv och Malmö i söder. Kommunens totala areal är ungefär 90 km2, varav 56 km2 
är land och 35 km2 utgörs av vatten. I kommunen finns cirka 497 ha naturreservat (två 
statliga och sex kommunala) varav 201 ha är landbaserade. Framtida reservatsbildning 
är planerad på ytterligare ca 703 ha varav 80 ha är landbaserade. I kommunen finns 
ungefär 295 m2 allemansrättslig mark per invånare. Lomma kommun är en expansiv 
kommun och utbyggnadstakten av bostäder är hög. I början av 2017 var invånarantalet 
nästan 23 887 personer. Vid årsskiftet 2020/2021 förväntas folkmängden uppgå till totalt 
25 455 personer, samt år 2030 till ungefär 26 341 personer.

Kusten och havet
Tillsammans med lantbrukets åkrar och fält är det kusten utmed Lommabukten som 
dominerar landskapsbilden i kommunen. Vattenområdet i Lommabukten utgör 38 % 
av kommunens totala areal. Den långa kuststräckan utmärks av sandiga jordarter och 
naturen är varierad, här finns både betade och obetade strandängar, skyddsplanteringar, 
skyddsvallar samt tång- och driftsvallar. Lommabuktens många sandrevlar är särskilt 
viktiga för rastande flyttfåglar och häckande sjöfåglar, liksom de grunda vattenområdena 
är viktiga för fiskyngel och bottendjur. Längs Lommabuktens kustlinje finns också 
omfattande rekreationsmöjligheter för exempelvis bad- och solbad, båtliv, vindsurfing 
och camping.

De tidigare utbredda ljunghedarna och öppna ängs- och betesmarkerna som dominerade 
kustlinjen har idag på många håll ersatts av bebyggelse, odlad mark och planterade 
tallskogsområden (de så kallade furena). Längs kusten mellan Lomma och Bjärred 
går Västkustvägen, som sannolikt har anor ända tillbaka till medeltiden. Obebyggda 
kustpartier finns kvar norr om Bjärred, kring Habo Ljung och vid Alnarp. Lomma kommun 
har skapat ett strandstråk längs större delen av kusten, från fritidsområdet Spillepeng i 
söder till Lödde å i norr. Syftet är främst att öka tillgängligheten till det kustnära området 
och att skapa promenadmöjligheter längs hela sträckan. 

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 där sedan dess. Även vid Alnarps fälad i söder finns havsstrandängar kvar som 
en väl bevarad rest av det gamla kulturlandskapet.

Som tidigare nämnts genomgår kustzonen ständiga förändringar genom naturliga 
processer som erosion och vattenståndsvariationer. Under det senaste århundradet har 
man försökt stävja dessa processer genom att bland annat bygga erosionsskydd. För att 
vinna mer land har man också gjort utfyllnader i havet, exempelvis söder och norr om 
Höje ås utlopp.

Slätten och odlingslandskapet
Huvuddelen av kommunens landyta utgörs av odlad mark av fullåkerskaraktär. Detta 
öppna jordbrukslandskap, beläget på en del av den vidsträckta Lundaslätten, präglas av 
storskalig drift med stora sammanhängande fält och få inslag av grönytor och naturmark. 
De grödor som odlas är främst spannmål, som återfinns på drygt halva arealen, samt 
sockerbetor och oljeväxter. Större delen av åkerjorden består av lera med mycket hög 
avkastningsförmåga (av bördighetsklasserna 9 och 10). Detta innebär att marken i 
Lomma kommun tillhör Europas mest produktiva, och klassas som ett nationellt intresse. 
Markens bördighet är en av anledningarna till att jordbruket i kommunen idag anses 
vara livskraftigt och inte visar några tydliga tecken på avveckling.

Odlingslandskapet i den nordvästra delen av kommunen, norr om Bjärred/Borgeby, 
avviker från ovan beskrivna mönster. Här övergår leran i mer sandiga jordarter, och 
marken har följaktligen lägre bördighet. Åkrarna är mindre, och man odlar ett större antal 
olika grödor som är bättre anpassade till jordarten, exempelvis grönsaker och potatis. 
Landskapsbilden är också mer varierad, med betydligt mer träd- och buskvegetation 
mellan fälten.

Djurhållningen är av relativt liten omfattning och endast 10 % av kommunens lantbrukare 
har djur. Flera tidigare lantbruksfastigheter omvandlas till hästgårdar, vilket betyder att 
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andelen betesmark i kommunen kan komma att öka. Detta gäller särskilt kustzonen 
mellan Bjärred och Lomma tätort, som är det område som idag är mest präglat av 
hästhållning. Idag finns drygt 40 hästägare i kommunen.

Slättens kontinuitet bryts av E6:an som genomkorsar kommunen, liksom av ett flertal 
små byar och enskilda gårdar, som ofta omges av träd- och buskvegetation. Även 
pilevallar, diken, alléer och mindre vägar genomkorsar odlingslandskapet.

Tätortslandskapet
Kommunens båda tätorter ligger vid kusten, Bjärred i norr och Lomma i söder. Resten 
av kommunens befolkning bor i byarna Flädie, Fjelie, Önnerup, Habo Ljung, Lilla Lomma 
och Alnarp samt på landsbygdens utspridda gårdar. Alla byar, förutom Habo Ljung, 
liksom de flesta enskilda gårdar, ligger placerade inåt land. 

Samhällena i kommunen har sinsemellan ganska olika karaktär. Lomma, som är 
centralorten, har ett varierat utbud av bostäder, företag och offentlig service. Här finns 
en småbåtshamn, fiskerinäring och industrier. Bebyggelsen i Bjärred domineras av 
enfamiljsbostäder. I Alnarp finns Lantbruksuniversitetet, som är kommunens näst största 
arbetsgivare. 

Från luften ser de större orterna mycket gröna ut eftersom bebyggelsen till stor del 
utgörs av enfamiljshus med trädgård. Den största andelen grönområden i Lomma och 
Bjärred har kommit till under 60- och 70-talet, under statens miljonprogramsatsning. 
Dessa grönområden består, enligt den tidens planeringsideal, av smala grönstråk som 
genomkorsar bebyggelsen och är separerade från gatorna. Det finns därför nästan inga 
stora sammanhängande områden utan snarare ett finmaskigt nät av gröna korridorer. Från 
början bestod grönområdena till stor del av öppna gräsmattor med enstaka trädgrupper. 
Från 90-talets början har dessa områden kompletterats med naturlika planteringar. I 
tätorterna finns några områden som kommit till innan miljonprogrammet. Även dessa 
har fått naturlika planteringar på senare år. Förutom grönstråk och grönområden finns 
även smala gång- och cykelstråk som kantas av gräsremsor och som leder genom 
bebyggelsen. Dessa stråk ligger oftast inte i anslutning till gator och bildar på så sätt ett 
trafiksäkert gång- och cykelnät, undantaget de ställen där de korsar gator.

Parker med äldre vegetation saknas i stort sett, särskilt i Lomma. I Bjärred finns gamla 
fina bokbestånd vid Saltsjöbaden, Bjersund och Löddesnäsparken. I Alnarp finns parker 
och naturmiljöer med äldre bok- och ekbestånd. Vid Norra Villavägen finns en äldre 
vegetation bevarad i flera trädgårdar. I Bjärred finns dessutom en del träd kvar från de 
handelsträdgårdar som låg i orten tidigare. Äldre vegetation i Lomma finner man i stort 
sett bara i trädgårdarna, främst längs Allégatan. Villaträdgårdar och koloniområden är 
ofta rika på biologisk mångfald, förutsatt att de sköts utan gifter.

Gränsande till tätorterna finns flera naturområden, exempelvis Slättängsområdet i 
Lomma och Domedejla mosse i Bjärred, vilket gör att avståndet till naturen inte känns 
långt, dessutom finns ju det attraktiva Strandstråket på nära håll, var man än bor i 
tätorterna. 

Alfredhällsparken med lummig grönska i tätorten Bjärred.
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Naturtyper
Natura 2000-naturtyper
Natura 2000 är ett naturvårdsnätverk som är uppbyggt av medlemsstaterna i EU. 
Nätverket har för avsikt att värna om vissa naturtyper, arter och livsmiljöer som anses 
skyddsvärda ur ett EU-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. I Lomma kommun 
finns två områden som utsetts som Natura 2000-områden och dessa ingår i de 
statliga naturreservaten Löddeåns mynning (södra) samt Södra Lommabukten med 
Tågarpshed och Alnarps fälad. Se karta för utbredningen av Natura 2000-områdena samt 
områdesbeskrivningar under kapitlet natur- och grönområden. Natura 2000-naturtyperna 
är angivna i habitatdirektivets bilaga 1. De Natura 2000-naturtyper (namngivna enligt 
svenska kortnamn och numrerade enligt habitatdirektivets bilaga 1) som förekommer 
eller troligen kan förekomma i Lomma kommun består av nedanstående. Beskrivningar 
i citat är hämtade från Naturvårdsverket (Naturvårdverket, 2011).

Landbaserade habitat
DRIFTVALLAR (1210)
”Kväverika driftvallar med vegetation av främst ettåriga växter, men ett inslag av fleråriga 
växter kan förekomma. Driftvallarna uppkommer genom att tång, vass eller annan 
vegetation drivit med vattnet genom strömmar och vågrörelser och lagrats upp som 
”vallar” längs stränderna. Driftvallar förekommer på flacka stränder dominerade av sten, 
grus och sand. På det ofta mycket kväverika underlaget förekommer en frodig vegetation. 
I och med att blåstångens utbredning minskat i vissa områden har driftvallar av blåstång 
blivit sällsyntare, medan driftvallar av säv och fintrådiga alger blivit allt vanligare”.

I Lomma kommun, som har utbredda ålgräsängar i Lommabukten, består en stor del av 
driftvallarna av uppspolad bandtång (Zostera marina, så kallat ålgräs), som varken är en 
alg eller tång då den tillhör divisionen fröväxter.

STEN- OCH GRUSVALLAR (1220)
”Sten- och grusvallar, inklusive fossila vallar, i direkt anslutning till stranden. Många 
olika successionsstadier förekommer. I de äldre delarna kan antingen gräs-, ljung- och 
risvegetation eller en vegetation dominerad av mossor och lavar utvecklas. Vegetationens 
utformning är beroende av hur exponerad stranden är för vind och vågor.” 

Naturtypen är vanligen ej hävdad, utan till stor del naturligt vegetationsfria men hyser 
en del typiska växter som mållor (Chenopodiaceae sp.), saltarv (Honckenya peploides) 
och strandråg (Leymus arenarius).

GLASÖRTSSTRÄNDER (1310)
”Ler- och sandsediment som periodvis översvämmas av havsvatten, huvudsakligen 
koloniserade av glasört och andra annueller eller gräs. Saltrika fläckar, så kallade skonor 
eller saltbrännor, kan förekomma.” 

Växter som glasört (Salicornia europaea), saltört (Suaeda maritima) och saltnarv 
(Spergularia marina) trivs i dessa miljöer. Glasörtsstränder finns bland annat i södra 
Lommabukten.

SALTA STRANDÄNGAR (1330)
”Merparten av strandängarna är eller har varit påverkade av slåtter och/eller betesdrift. 
Flora och fauna varierar beroende på bland annat underlag och hävdhistorik, men är 
oftast präglade av antingen pågående traditionell hävd eller tidigare hävd. Arter som 
indikerar hävdkontinuitet ska finnas. Naturtypen är i allmänhet helt öppen, men enstaka 
träd och buskar kan förekomma. I södra Östersjön är strandkämpar en viktig indikatorart 
på en välhävdad miljö.” 

Några typiska arter i Lommabukten är strandkrypa (Glaux maritima), strandaster 
(Tripolium vulgare), salttåg (Juncus gerardii), rödsvingel (Festuca rubra), krypven (Agrostis Saltarv (Honckenya 

peploides) är en typisk 
växt som etablerar sig i 
driftvallar.
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stolonifera), revigt saltgräs (Puccinella maritima) och den rödlistade smala käringtanden 
(Lotus tenuis). De salta strandängarna på Alnarps fälad har en rik flora, insektsfauna 
och ett rikt fågelliv. I den beteskrävande och salttåliga floran finns exempelvis smal 
käringtand, paddfot (Asperugo procumbens) och dansk iris (Iris spuria). 

GRÄSSANDHEDAR (2330)
Öppna sanddyner och sandfält i inlandet som inte hör ihop med sanddynssystemen vid 
havsstränder utan i normalfallet är uppbyggda av torr, silikatrik sand som härstammar 
från omlagrade, istidsavsatta (glacifluviala) smältvattensavlagringar. Vegetationen är ofta 
artfattig och utgörs av gräsmark med örter, borsttåtel (Corynephorus canescens), rödven 
och ett ofta stort inslag av ettåriga arter. Buskar kan förekomma, men är inte talrika, och 
trädskikt saknas normalt. Inlandssanddynernas öppna gräsmarksvegetation är normalt 
inte sluten och sammanhängande utan starkt dynamisk och betingad av störning som 
tramp och bete. Den mer eller mindre instabila vegetationen uppträder vanligen fläckvis 
och sandblottor utgör i representativa områden minst 10 % av den totala ytan.”

Grässandhedar med borsttåtel och rödven finns bland annat i Kyrkfuret i Lomma 
kommun (Williams, 2005).

TORRA HEDAR (4030)
”Torra-friska, hävdpräglade hedar på silikatrika podsoljordar (ej sandfält) nedanför 
trädgränsen. Naturtypen har utvecklats genom lång beteskontinuitet, ofta i kombination 
med återkommande bränningar, men kan vara stadd i igenväxning. Krontäckning av 
träd och buskar, som inte är av igenväxningskaraktär, är 0-30 %. Hävdgynnade arter ska 
finnas.”

Torra hedar finns bland annat i Haboljungs fure (Williams 2005).

SLÅTTERÄNGAR I LÅGLANDET(6510)
”Artrika, torra–friska, hävdpräglade ängar i Götaland samt under högsta kustlinjen 
i Svealand och Norrland. Naturtypen har utvecklats genom lång kontinuitet av 
slåtterängsskötsel (och ofta även använts som betesmark på senare tid), men kan vara 
stadd i igenväxning. Krontäckning av träd och buskar, som inte är av igenväxningskaraktär, 
är 0–30 %. Hävdgynnade arter ska finnas.”

I flera av kommunens naturreservats ingår hävd av ängsmarker som skötselmetod för att 
återskapa slåtterängar.

NORDLIG ÄDELLÖVSKOG (9020)
”Naturtypen är en övergångsform från boreala till nemorala skogstyper och förekommer 
på mark som är torr-fuktig och relativt näringsrik. Trädskiktets krontäckningsgrad 
är normalt 50–100%, och ädellövträd utgör normalt minst 50% av grundytan, men 
lövdominerad naturskog med ned till 30% ädellöv kan föras till naturtypen. Viktiga 
komponenter i trädskiktet är ek, alm, ask, lind och lönn (Acer platanoides). Inget av 
trädslagen ek, bergek (Quercus petraea), avenbok (Carpinus betulus), (var för sig eller 
tillsammans) eller bok (Fagus sylvatica) utgör mer än 50% av grundytan. Skogen ska vara, 
eller i en relativt nära framtid kunna bli naturskog eller med avseende på egenskaper och 
strukturer likna naturskog. Den kan ha påverkats av exempelvis plockhuggning, bete eller 
naturlig störning. Skogen ska vara i ett sent eller i ett relativt sent successionsstadium. 
Det ska finnas gamla träd, död ved och en kontinuitet för de aktuella trädslagen. 
Om naturliga störningsprocesser eller skötselåtgärder i syfte att imitera sådana har 
påverkat området kan även områden i yngre successionsstadier ingå. Egenskaper och 
strukturer som är typiska för naturskog finns normalt även i yngre successionsstadier. 
Skogens hydrologi får inte vara under stark generell påverkan från markavvattning. 
Naturtypen har en lång kontinuitet som lövträdbärande mark. Betes- eller slåtterbruk 
har vanligtvis förekommit men områdena är nu igenvuxna. Delar av naturtypen kan på 
grund av terrängförhållanden, endast varit marginellt påverkade av bete under lång tid. 
Naturtypen är mycket artrik och rödlistade arter av epifytiska kryptogamer, vedle-vande 
insekter, samt marklevande flora och fauna förekommer. Artsammansättningen varierar 
med skogens slutenhet.”

I en inventering från 2005 (Williams 2005) fann man nordlig ädellövskog i Kyrkfuret.
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SVÄMLÖVSKOG (91E0)
”Naturtypen ligger i anslutning till sjöar eller vattendrag på jordar som är väl 
dränerade vid lågvatten. Skogen översvämmas regelbundet vid högvatten. Det sker en 
kontinuerlig pålagring av finsediment i samband med översvämningarna. Trädskiktets 
krontäckningsgrad är 30-100% och ask/triviallöv (var för sig eller tillsammans) utgör 
minst 50% av grundytan. Ask, gråal (Alnus incana) och klibbal (Alnus glutinosa) är de 
vanligaste trädslagen. Skogen ska vara, eller i en relativt nära framtid kunna bli naturskog 
eller med avseende på egenskaper och strukturer likna naturskog. Den kan ha påverkats 
av till exempel plockhuggning, bete eller naturlig störning. Skogen är i ett sent eller i ett 
relativt sent successionsstadium. Det ska finnas gamla träd, död ved och en kontinuitet 
för de aktuella trädslagen. Om naturliga störningsprocesser eller skötselåtgärder i syfte 
att imitera sådana har påverkat området kan även områden i yngre successionsstadier 
ingå. Egenskaper och strukturer som är typiska för naturskog finns normalt även i yngre 
successionsstadier.” 

I en inventering från 2005 (Williams 2005) fann man svämädellövskog i Kyrkfuret.

SVÄMÄDELLÖVSKOG (91F0)
”Naturtypen ligger i anslutning till vattendrag och översvämmas regelbundet 
vid högvatten. Det sker en kontinuerlig pålagring av finsediment i samband med 
översvämningarna. Naturtypen ligger på jordar som kan vara lättdränerade eller fukti-
ga/blöta vid lågvatten. Trädskiktets krontäckningsgrad är 30-100% och ek, alm och ask 
(tillsammans) utgör minst 50% av grundytan. Inslag av asp (Populus tremula), björk 
(Betula sp.), al och tall (Pinus sylvestris) förekommer. Ask/triviallöv får (tillsammans 
eller var för sig) inte överstiga 50% av grundytan. Skogen ska vara, eller i en relativt 
nära framtid kunna bli naturskog eller likna naturskog med avseende på egenskaper 
och strukturer Den kan ha påverkats av till exempel plockhuggning, bete eller naturlig 
störning. Skogen ska vara i ett sent eller i ett relativt sent successionsstadium. Det 
ska finnas gamla träd och död ved och en kontinuitet för de aktuella trädslagen. Om 
naturliga störningsprocesser eller skötselåtgärder i syfte att imitera sådana har påverkat 
området kan även områden i yngre successionsstadier ingå. Egenskaper och strukturer 
som är typiska för natur-skog finns normalt även i yngre successionsstadier. Buskskiktet 
kan vara väl utvecklat och fältskiktet är ofta rikt på örter.”

I en inventering från 2006 fann man svämädellövskog i Pråmlyckan längs Höje å (Williams 
2006)

Marina habitat
SANDBANKAR (1110)
”Bankar som är permanent täckta av havsvatten. De ligger vanligen på relativt grunt 
vatten, med ett maximalt djup på cirka 30 meter under havsytan. Bankarna består i 
huvudsak av sandiga sediment, men andra kornstorlekar kan också förekomma, till 
exempel ler, grus inklusive skalgrus, sten och stenblock. Bankarna skiljer sig topografiskt 
från omgivande bottenområden. Det varierande bottensubstratet erbjuder livsmiljöer 
för både mjuk- och hårdbottenlevande arter. Bankarna kan vara fria från vegetation eller 
täckta av sjögräs och/eller makroalger. De bankar som är belägna längre ut från kusten 
har ett gott vattenutbyte och fungerar ofta som refug för marina arter som trängts bort 
från mer kustnära områden. Trålning och/eller sandsugning kan ha förekommit i denna 
naturtyp.”

Lokalt så utgör ålgräsängar på sandbotten viktiga habitat för flera fiskarter samt 
havsborstmaskar, kräftdjur, musslor och en lång rad andra ryggradslösa djur. I södra 
Lommabukten finns utbredda områden av sublittorala sandbankar.

ESTUARIER (1130)
”Flod och åmynningar där sötvatten blandas med det saltare havsvattnet, och där både 
marina och limniska miljöer förekommer och utgör en ekologisk enhet. Naturtypen 
har en komplex artsammansättning med såväl djur som växter av marint-, limniskt 
och brackvattensursprung. Minskad strömhastighet bidrar till en ansamling av finare 
sediment som ofta formas till vidsträckta sand- och gyttjebankar. I områden där 

Skrubbskäddan (Platichthys 
flesus) är en typisk art i alla 
de tre marina Natura 2000 
naturtyper som återfinns i 
Lommabukten. Det betyder 
att om skrubbskäddan mår 
bra så mår mest troligt 
även de olika naturtyperna 
bra. Illustration: Lomma 
kommun
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strömningshastighet avtar avlagras största delen av det transporterade materialet och 
ett delta kan bildas. Östersjöns brackvattensestuarier, som inte påverkas av tidvatten, 
utgör en undergrupp till naturtypen. Estuarier är ett mosaikartat biotopkomplex 
som är rikt på olika slags växtsamhällen, och utgör en viktig livsmiljö för exempelvis 
fågel- och fiskarter. Medelvattenstånd utgör gränsen för estuariet mot land. Gränsen 
uppströms vattendraget utgörs av vattendragets mynning. Gränsen mot havet ligger 
vid ett djup på 6 meter och/eller där skyddande land upphör. Vattendraget bör ha en 
årsmedelvattenföring på mer än 2 kubikmeter per sekund. Muddring kan ha förekommit 
i habitatet.”

Lokalt så utgår denna naturtyp från Lödde å och Höje å mynningar med omnejd. 
Lommabukten utgör en viktig uppväxtplats för plattfiskyngel såsom lerskädda 
(Hippoglossoides platessoides), sandskädda (Pleuronectes limanda), skrubbskädda 
(Platichthys flesus) och piggvar (Scophthalmus maximus), beroende på att det finns 
tillräckligt med föda i de grunda områdena i form av många små individer av ryggradslösa 
bottendjur. Torsk (Gadus morhua), gulål (Anguilla anguilla), sjurygg (Cyclopterus lumpus), 
smörbult (Gobiidae sp.), kantnål (Syngnathus acus), storspigg (Gasterosteus aculeatus) 
och näbbgädda (Belone belone) förekommer också i området.

BLOTTADE SAND- OCH LERBOTTNAR (1140)
”Grunda, sandiga och leriga bottnar som delvis blottas vid lågvatten. Dessa bottnar är 
ofta fria från makrovegetation men med stora mängder blågrönalger och kiselalger. 
Fintrådiga alger kan förekomma. Naturtypen är viktig för änder och vadarfåglar, som 
söker föda i de grunda bottnarna. Avgränsning mot strand är medelhögvattenstånd. Det 
lägsta lågvattenståndet avgränsar habitatet mot djupare vatten.” 

Naturtypen finns bland annat i södra delen av Lommabukten.

Myrspovar (Limosa lapponica, rödlistad som sårbar) rastar på en sanddyn i Lommabukten. 
Blottade sandbottnar i havet är utsedda som en Natura 2000-naturtyp då de hyser höga 
biologiska värden, bland annat som rastplatser för vadarfåglar som söker föda på grunt 
vatten. 
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SIS naturtyper
Vid bedömning av naturtyper använder Lomma kommun sig av ett standardiserat system 
för naturvärdesinventering (SIS, 2014a) utvecklat av Svenska standardiseringsinstitutet. 
Systemet innefattar definitioner för alla naturtyper som anses kunna förekomma 
i Sverige. I områdesbeskrivningarna under kapitlet Natur- och grönområden finns 
befintliga naturtyper enligt SIS (SIS, 2014b) redovisade. 

Landbaserade naturtyper
INFRASTRUKTUR OCH BEBYGGD MARK
Enligt SIS (2014b) så innefattar denna naturtyp byggnadsverk och mark som präglas av 
bebyggelse, infrastruktur och hårdgjorda ytor. Detta kan handla om hus, byggnader, 
vägar, vägkanter, banvallar, bangårdar, flygplatser, hamnar och industriområden. 
Ekonomibyggnader på landsbygdens gårdar kan i undantagsfall föras till naturtypen 
infrastruktur och bebyggd mark i fall de har karaktär av industrimark med stora 
hårdgjorda ytor. Normalt förs dessa till gårdsmiljöer som går under naturtypen park och 
trädgård.

TÄKT OCH UPPLAG
Denna naturtyp innefattar enligt SIS (2014b) mark som är präglad av täktverksamhet 
eller upplag av material. Täkter av matjord, morän, lera, sand, grus, berg och torv förs hit 
liksom upplag av olika slag. Naturtypen gäller främst områden med pågående verksamhet 
och områden som tydligt präglas av verksamheten. Täkter där verksamheten minskat i 
omfattning kan utvecklas mot andra biotoper. På detta vis kan till exempel sandtäkter 
utvecklas mot sandmiljöer och vidare mot skog, bergtäkter utvecklas mot berg och sten 
samt torvtäkter utvecklas mot myr eller skog och träd. Artsammansättningen i ett område 
ska avgöra vilken naturtyp det sedermera förs till. Täkter som efter verksamhetens 
upphörande vattenfylls förs till limniska naturtyper. I ett större täkt- eller upplagsområde 
kan det därför bli aktuellt att redovisa olika naturtyper. Mekaniska störningar från täkt 
och upplagsverksamhet kan skapa gynnsamma förutsättningar för konkurrenssvaga 
pionjärarter, arter tillhörande odlingslandskapet eller andra arter med särskilda krav på 
sin livsmiljö. Viktiga värdeelement är till exempel förekomst av mindre vattensamlingar, 
brinkar och ras. Andra viktiga faktorer för biotopkvalitet är bergart, jordart, gammal ved 
eller liknande, förekomst av vatten, solinstrålning och successionsstadier.

PARK OCH TRÄDGÅRD
Hit räknas enligt SIS (2014b) mark som är präglad av trädgårdsodling, parkanläggning 
och anlagda grönytor. Naturtypen innefattar exempelvis trädgårdar, koloniområden, 
tomtmark, äldre gårdsmiljöer, parker, alléer, kyrkogårdar och golfbanor. Även mindre 
ytor plöjd mark för köksväxtodling och liknande kan föras till park och trädgård. Särskilt 
gamla parker, äldre gårdsmiljöer och gamla kyrkogårdar bidrar ofta positivt till biologisk 
mångfald. Dessa miljöer har ofta lång kontinuitet och kan hysa arter och biotopkvaliteter 
som var betydligt vanligare historiskt sett. Det är inte ovanligt att dessa äldre miljöer hyser 
sällsynta eller rödlistade arter och har ofta åtminstone högt naturvärde. I tätorter eller 
i starkt förenklade produktionslandskap med åker eller skog kan även modernare park- 
och trädgårdsmiljöer bidra till biologisk mångfald. Viktiga biotopfaktorer att ta hänsyn 
till är kontinuitet, ålder, förekomst av strukturer och element. Exempel på värdefulla 
biotopelement är gamla (gärna solbelysta) träd, stenmurar, vattensamlingar, vedbackar, 
gödselstackar, komposter, äldre exponerad död ved, omålat virke och byggnader. 
Artrikedom av blomstrande växter är en viktig biotopkvalitet, liksom förekomst av 
skrymslen där olika djur kan söka skydd. Variation av öppna och slutna partier, buskar 
och träd i olika skikt och ålder är andra exempel. 

ÅKERMARK
Jordbruket har historiskt bidragit till den biologiska mångfalden genom att skapa 
utrymme för arter som är beroende av ett öppet landskap. Dessa är ofta ljusälskande 
arter som annars lever i naturligt öppna marker, exempelvis skogsgläntor, myrkanter och 
i miljöer som regelbundet påverkas av bränder. I takt med att dessa arters naturliga 
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habitat försvunnit har de blivit mer eller mindre beroende av kulturlandskapet. I 
jordbrukslandskapet trivs hälften av landets alla växter och däggdjur samt alla kräl- 
och groddjur. Många av åkerogräsen är beroende av odlingsmarkernas öppenhet och 
regelbundna störningar för att klara sig. Som exempel kan nämnas kornvallmo (Papaver 
rhoeas) och blåklint (Centurea cyanus). Flera av de fåglar som häckar i Sverige har sina 
bon och föder upp sina ungar i odlingslandskapet. Tusentals insektsarter och många 
moss-, lav- och svamparter är också knutna till denna miljö. Även organismsamhället 
under markytan är rikt och varierat med mängder av svampar, bakterier, maskar och 
insekter.

Det moderna odlingslandskapet genomgår dock stora förändringar och 
strukturrationaliseringar som gör att många av de djur och växter som har varit knutna 
till odlingslandskapet idag är hotade. Bara i Skåne finns långt över 1000 rödlistade 
arter i denna miljö. Stordriftsjordbruket bidrar till att landskapet blir mindre varierat, 
med färre öppna vattendrag, våtmarker och småbiotoper såsom åkerholmar och 
odlingsrösen. Användningen av handelsgödsel gör att kopplingen mellan djur och åker 
försvinner och man kan specialisera sig på enbart växtodling, med minskande ängs- och 
betesmarksytor som följd. Förlusten av våtmarker och små vattensamlingar innebär att 
många groddjur drabbas av brist på livsmiljöer. Stora sammanhängande arealer av endast 
en typa av gröda inom åkermarken har en negativ effekt för den marklevande biologiska 
mångfalden, då endast ett fåtal generalistarter kan dra nytta av dessa homogena miljöer. 
Mångfalden hotas också av användningen av kemiska bekämpningsmedel, bland annat 
beror minskningen av ett femtiotal rödlistade åkerogräs delvis på detta. De samlade 
effekterna av jordbrukskemikalierna är svåra att uppskatta, men klart är att de minskar 
tillgången på föda för de djur i odlingslandskapet som lever av till exempel insekter och 
ogräsfrön Bekämpningsmedlen har också en negativ påverkan på organismer i marken.

I ljuset av att odlingsmarkerna blir mer enformiga ökar betydelsen av resterande 
småbiotoper såsom åkerholmar, vägrenar, märgelgravar, pilevallar och öppna diken. 
Dessa miljöer utgör ofta en sista fristad för arter som annars har svårt att klara sig i 
det moderna jordbrukslandskapet. En viktig småbiotop i Lomma kommun är de alléer 
och pilevallar som växer längs vägarna mellan fälten. Dessa trädrader hyser många 
olika insektsarter som är beroende av gamla träd och solbelysta stammar, samt 
flera olika mossor och lavar. Håligheter i träden kan fungera som boplatser åt fåglar 
och fladdermöss. Dessutom har pilevallarna, genom den historiska hävden, både 
kulturhistoriska och landskapsestetiska värden. Småbiotoper kan också bidra till att 
göra miljön mer attraktiv ur rekreationssynpunkt. Ett exempel är de skyddszoner, det 
vill säga gräsbevuxna kantzoner, som anlagts längs flera vattendrag i kommunen. Dessa 
motverkar till viss del läckage av fosfor från åker till vatten, men kan också utnyttjas som 
promenadstråk i det annars ganska otillgängliga odlingslandskapet. Kantzonerna, liksom 
övriga åker- och vägrenar, fungerar även som ekologiska korridorer i landskapet och gör 
det lättare för exempelvis fältvilt att förflytta sig. En annan viktig biotoptyp i Lomma 
kommun är de gamla märgelgravarna. Dessa bildades i slutet av 1800-talet genom att 
man grävde upp kalkhaltig lera som sedan lades på åkrarna för att frigöra fosfor. De 
kvarvarande groparna vattenfylldes sedan, och utgör idag värdefulla miljöer för såväl 
vattenväxter som fåglar och insekter.

Åkermark åtnjuter i sig inget starkt skydd gentemot exploateringsintressen, och i Skåne 
har 13 000 ha av den mest värdefulla åkermarken exploaterats de senaste 40 åren. 
Länsstyrelsen utreder dock för närvarande möjligheterna att upprätta ett regionalt 
miljömål om hushållning med åkermark som produktionsresurs. Däremot har en del 
av småbiotoperna ett generellt skydd i miljöbalken. Jordbrukslandskapet kring Alnarp 
har exempelvis klassats som riksintresse för kulturmiljövården samt har givits högsta 
klassning i länsstyrelsens Naturvårdsprogram. Kustzonens riksintresse sträcker sig även 
inåt land och medför ett visst skydd mot exploatering.

ÄNG OCH BETESMARK 
Jordbrukslandskapets allra artrikaste miljöer är de betade eller slåttrade gräsmarkerna. 
Betesmarker kan vara dels naturbeten, där gödselmedel inte används och marken ej 
utsatts för andra produktionsförbättrande åtgärder, eller en gödslad högavkastande 
betesvall. På en slåttermark skördas och bortforslas vegetationen en eller flera gånger per 
år. Slåtterängens huvudsakliga uppgift var förr att producera vinterfoder. En välskött äng 
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kan innehålla 40-50 kärlväxtarter per kvadratmeter. Naturbetesmarkerna kommer oftast 
inte upp i denna nivå, men hyser ändå många arter jämfört med gödslade betesvallar. 
Enligt SIS så omfattar naturtypen äng och betesmark även gödslade eller på annat 
sätt mänskligt påverkade gräsmarker som inte faller in under naturtyperna åkermark, 
sandmiljö eller park och trädgård. Även marker där hävd upphört kan räknas till denna 
naturtyp om man hittar arter eller strukturer som är knutna till äng eller betesmark. I 
naturreservaten i Lomma kommun finns flera områden som sköts som äng, med årlig 
hävd och bortförsel av det slagna materialet. 

I Lomma kommun finns flera öppna betesmarker i både torra och fuktiga miljöer. De 
flesta finns i kustzonen eller längs Höje å och Lödde å. De kustnära betesmarkerna – 
havsstrandängarna – har speciella egenskaper genom sin närhet till havet och dess 
saltpåverkan. De flesta av kommunens gräsmarker benämns ängar, även om de i strikt 
mening är betesmarker. I texten som följer kommer begreppet äng för enkelhetens skull 
användas både för betade och slåttrade gräsmarker.

Torrängar kännetecknas av lågvuxen, artrik vegetation på sandiga jordar med lågt 
kväveinnehåll och låg vattenhållande förmåga. Exempel på arter som växer här är 
ängsskallra (Rhinanthus minor) och monke (Jasione montana). På grund av ökad 
kvävedeposition från atmosfären har torrängarnas näringsstatus höjts under senare 
år, vilket gör att den artrika floran konkurreras ut av enstaka, kvävegynnade arter. 
Artrikedomen minskar samtidigt som igenväxningen ökar. Med floran försvinner också 
delar av torrängarnas insektssamhällen, med exempelvis sällsynta vivlar och bladbaggar. 
På grund av igenväxning är torrängen en ständigt krympande biotop inom kommunen 
såväl som i övriga Sverige. Man kan bland annat finna fragment av torrängar vid Alnarps 
fälad, Haboljungs fure, Kyrkfuret och Domedejla mosse.

Inom kommunen finns flera fuktängar. Dessa karaktäriseras generellt av god 
vattenförsörjning och en örtrik vegetation med inslag av bredbladiga gräs. Florans 
artsammansättning varierar beroende på bland annat betestrycket och markens 
näringsstatus. Fuktängar och fuktiga betesmarker återfinns exempelvis i Önnerup, 
Alkärret i Haboljung, vid Lomma ängar, vid Kannikedammen och vid Lilla Bennikans hagar.

Havsstrandängar karaktäriseras generellt av låglänt, svagt sluttande mark som 
översvämmas regelbundet. Översvämningarna ger ängarna en speciell, salttålig 
vegetation. Betande djur sätter sin prägel på floran, enligt samma mönster som för övriga 
ängar (se nedan). Floran utgörs bland annat av krypven (Agrostis stolonifera), strandaster, 
strandkrypa, rödsvingel, glasört, smal kärringtand, paddfot och saltarv. Strandängarna är 
viktiga häckningsplatser för exempelvis vadare och sjöfåglar. Ängarna är också livsviktiga 
reproduktionsmiljöer för en rad salt- och brackvattenberoende insekter. Vid Alnarps fälad 

Naturlig pollinering och skadedjurskontroll

Pollineringen, och därmed skörden, blir bättre om flera olika insektsarter 
besöker blommorna, eftersom frukten då blir både större, mer välformad 
och tål transport och lagring bättre, vilket ökar marknadsvärdet av 
skörden. Lämpliga åtgärder för att gynna pollinatörer, utöver att minska 
användningen av bekämpningsmedel, är att bevara och sköta ett varierat 
odlingslandskap med kvarvarande gräsmarker så att blommande vilda 
växter finns kvar från vår till sensommar. Skadorna av bladlöss på vår-
sådd stråsäd kan med hjälp av naturliga fiender minska med 45-70 
procent, enligt uppskattningar baserade på svensk fältdata. Vidare 
så har det visat sig i försök med vårkorn i området kring Uppsala att 
naturlig skadedjurskontroll av bladlöss bidrog till skördeökningar på drygt 
300 kg/ha , vilket är jämförbart med den skördeökning som kemiska 
bekämpningsmedel kan ge idag.  

Naturlig pollinering och skadedjurskontroll gynnas av ett varierat landskap 
med gräsmarker, naturbetesmarker och småbiotoper med vilda växter, 
eftersom de utgör livsmiljö och tillflyktsort för många olika nyttoorganismer 
i jordbrukslandskapen som i sin tur bidrar till att begränsa angrepp av 
skadeinsekter.

och vid Löddeåns mynning finns några 
av de få bevarade havsstrandängarna 
längs västra Skånes kust som är av 
stor betydelse ur naturvårdssynpunkt. 
Marken har i vissa delar betats 
kontinuerligt sedan bronsåldern, 
vilket gör att även de kulturhistoriska 
värdena är mycket höga.

Vad är det då som gör ängarna 
till så artrika växtsamhällen? Den 
bakomliggande principen är att 
växter kan använda sig av olika 
strategier för överlevnad: de kan 
exempelvis vara bra på att konkurrera 
om ljus och näring, att hushålla 
med bristfälliga resurser, eller att 
tolerera störningar. Om tillgången 
på näring är god, och störningarna 
få, tar de konkurrensstarka växterna 
över, eftersom de är bra på att 
utnyttja tillgänglig näring och solljus. 
Detta resulterar i några få arters 
dominans över andra, mer lågvuxna 
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pionjärväxter. På en välbetad (välhävdad) mark hålls dock dessa konkurrensstarka arter 
tillbaka av den kontinuerliga störningen, och ibland även av brist på näringsämnen 
eftersom marken inte gödslas. Då tillåts arter med andra levnadsstrategier att 
samexistera med de arter som annars skulle ha dominerat, och det sammanlagda 
artantalet blir stort. Samtidigt så bör allt för intensivt bete undvikas, då även detta kan 
leda till en trivialisering av ängens växtsamhälle. I samband med detta brukar man tala 
om den ”intermediära störningsprincipen” (eng. intermediate disturbance hypothesis), 
som i princip innebär att lagom högt betestryck är bäst för den biologiska mångfalden. 
Den optimala betes-/hävdintensiteten för ett specifikt område beror på faktorer såsom 
lokala näringsförhållanden och bör därför anpassas för varje individuellt fall.

Som tidigare nämnts har ängs- och betesmarksarealen sedan mitten av 1900-talet 
minskat i snabb takt, i Lomma kommun såväl som i övriga Sverige. Delar av strandängarna 
har växt igen på grund av för svag eller upphörd beteshävd. När betet upphör ökar 
inslaget av vass mycket snabbt. Generellt så är upphörd hävd ett mer akut problem än 
för intensiv hävd i svenska ängs- och betesmarker. Bristen på betande djur och frånvaro 
av ängshävd är kanske det enskilt största hotet mot den biologiska mångfalden i Lomma 
kommun. Det är av stor vikt ur både kulturhistoriskt och biologiskt perspektiv att 
kvarvarande ängar bevaras och restaureras.

Jordbruksverket har genomfört en nationell inventering av Sveriges ängs- och 
betesmarker. Inventeringen genomfördes i fält av personal från länsstyrelserna under 
perioden 2002 - 2004. De inventerade då 300 000 hektar mark. Inventeringen ska 
användas för utvärdering och uppföljning av åtgärder för natur- och kulturmiljön bland 
annat inom Miljö- och landsbygdsprogrammet. Uppgifterna från inventeringen kan 
också användas som underlag för fysisk planering och mycket annat. I Lomma kommun 
inventerades sju ytor vid Löddeåns mynning och två ytor vid Alnarps fälad.

IGENVÄXNINGSMARK
Ruderatmarkerna, eller skräpmark som de också kallas, är ofta tillfälliga miljöer som 
uppkommer och försvinner när markanvändningen ändras. Det kan röra sig om områden 
i hamnar, kring industrier och byggplatser, banvallar och vägkanter, upplagsplatser eller 
utfyllnadsområden. Dessa marker kan verka triviala ur naturmiljösynpunkt men här 
finns ofta en lång rad intressanta arter. Ruderatmarkernas växter har en kort livscykel 
med intensiv förökning, och är arter som vi ofta betraktar som ogräs. De har på dessa 
”störda” marker chans att etablera sig utan konkurrens från andra arter. Så småningom 
konkurreras de ut av andra arter i takt med att successionen och igenväxningen fortgår. 
Typiska ruderatmarksarter är exempelvis amaranter (Amaranthus sp.), krassingar 
(Lepidium sp.), nattskatta (Solanum nigrum) och mållor, ofta finner man även förvildade 
trädgårdsväxter och andra exotiska arter. Den rika fröproduktionen är attraktiv för 
vinterns fåglar och sensommarens insekter. Djurlivet på ruderatmarker består till stor 
del av olika ryggradslösa djur såsom steklar, gräshoppor och fjärilar, samt däggdjur och 
fåglar på födosök. Arter som steglits (Carduelis carduelis), piplärkor (Anthus sp.), sparvar 
och rapphöna (Perdix perdix) är typiska fåglar som man kan få syn på men det är inte 
heller ovanligt att se sällsynta arter på dessa platser. Sandiga jordhögar och avskrapade 
branter utgör ofta en ypperlig bomiljö för backsvalor (Riparia riparia).

Intressanta ruderatmarker i kommunen finns bland annat öster om kustdammarna 
samt vid nyligen anlagda dammar i odlingslandskapet där barmark blottats vid 
anläggningsarbetet. I naturreservatet Östra dammarna ska ett område skötas för att 
upprätthålla ruderatytor. Där finns även en anlagd häckningsbrant för backsvalor. För 
många av det gamla odlingslandskapets växter har ruderatmarker blivit viktiga habitat 
i takt med att de betade och hävdade ängarna försvinner. Även olika däggdjur, som är 
trängda mellan vägar och bebyggelse, kan utnyttja ruderatmarkerna som en fristad.

Det är viktigt att ha kunskap om vilka flora- och faunavärden som finns i kommunen och 
det behövs mer kunskap om hur ruderatmarkernas arter på bästa sätt kan skyddas och 
utvecklas. Det behövs en strategi för att bevara arter knutna till ”störda” markområden 
eftersom det ofta är dessa områden som tas i anspråk för exploatering av olika slag. 
Det är dock viktigt att beakta att det är just det relativt slumpmässiga mönstret 
av exploateringsprocesser i och kring tätorter som ger upphov till dessa miljöer. 
Förekomsten är alltså dynamisk och det pågår ett kontinuerligt nybildande och bortfall 
av ruderatmarker.

Gulmåra (Galium verum) 
växande i torräng i 
naturreservat Haboljungs fure.
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SKOG OCH TRÄD
I naturliga skogsekosystem finns det en mängd olika växt- och djurarter, livsmiljöer 
och naturliga processer som är sammankopplade med varandra på olika sätt. Arterna 
i skogen är beroende av varandra och av att det finns lämpliga livsmiljöer, vilket i sin 
tur förutsätter att de naturliga processerna får fortgå. Exempel på sådana processer 
är skogsträdens åldrande, död och nedbrytning, vilka skapar ett stort antal livsmiljöer 
knutna till död ved, och gamla grova träd. Det är också viktigt att inte skogsområden 
ligger för isolerade, då det blir svårt för arter att spridas och få genetiskt utbyte.

Lomma kommun tillhör en av landets mest trädfattiga kommuner och några egentliga 
skogar finns inte i kommunen. Större lövskogsdungar finns i Alnarpsparken, i Borgeby 
slottspark och vid södra delen av Bjärred. Planterad tallskog förekommer i de tre furena 
strax norr om Lomma tätort: Strandfuret, Kyrkfuret och Haboljungs fure. Planteringarna 
har gjorts för att hindra sandflykt; Kyrkfuret någon gång kring 1940-talet och Haboljungs 
fure ett par decennier senare. I naturreservatet Haboljungs alkärr finns även en liten 
alsumpskog.

Lövskogarna i södra Sverige tillhör landets mest artrika naturtyp. Det gäller särskilt om de 
har uppnått en hög ålder och har inslag av död eller döende ved. Ädellövträden, bok, ek, 
alm, avenbok, lind, lönn, ask och fågelbär (Prunus avium), är de träd som kommer sist i 
den naturliga förändringen av efterföljande växtsamhällen, ekologisk succession. Gamla 
bestånd av bok, ek och alm har stor betydelse för många insekter som anpassat sig till att 
leva på just dessa trädslag. Vissa trädslag som alm, ask och hästkastanj har drabbats av 
smittsamma sjukdomar och lövträdens sjukdomar är en ständigt närvarande riskfaktor 
för park- och allébestånd. Ute i Europa och i vissa begränsade fall i Sverige, finns arter 
av parasiter som drabbar ek, bok, al, hästkastanj (Aesculus hippocastanum), tall, lind och 
salixarter. Parasiterna sprids med virke eller andra trävaror, men även med import av 
plantor. För att minska konsekvenserna och riskerna för spridningar av trädsjukdomar är 
det viktigt med varierande trädbestånd.

De tre furena har vid en första anblick begränsade biologiska värden eftersom de är 
planterade och inte har någon uppseendeväckande flora eller fauna. Trots det är de 
skyddsvärda av flera anledningar. De används flitigt i rekreationssyfte och utgör en 
pedagogisk resurs för förskolor och skolor i kommunen. Här finns också en del intressanta 
småbiotoper med viktiga livsmiljöer för många djur och växter. De planterade tallfurena 
håller successivt på att omvandlas till lövskogsområden, då främst björk och ask ersätter 
tallskogen där denna fallit.

Alsumpskogen i naturreservatet Haboljungs alkärr är snarare en lund än en skog, men är 
ändå intressant. De skånska sumpskogarna har exploaterats kraftigt under det senaste 
århundradet – ännu för några årtionden sedan var man mer eller mindre omedveten 
om sumpskogarnas biologiska värden. De flesta dikades ut i syfte att skapa mer 
produktiva ytor. År 1990 startades en nationell sumpskogsinventering för att kartlägga 
de naturvärden som fanns kvar. Klibbalskogarna är numera utpekade som en av Skånes 
ansvarsbiotoper, och det är därför Alkärret i Haboljung är skyddat som naturreservat.

Ytterligare ett viktigt skogsområde i kommunen är naturreservatet Domedejla mosse. I 
Domedejla mosse finns både ett sumpskogsparti och ett parti med planterade barrträd 
och björk. Domedejla mosse är ett populärt rekreationsområde för de boende i 
närheten. Även Augustenborg och Plommonskogen är områden med trädmiljöer som 
bedömts som skyddsvärda i ett lokalt perspektiv.

Allmänt kan sägas att varje skogsparti och trädlund i Lomma kommun får extra stor 
betydelse med tanke på det i övrigt mycket öppna landskapet. De bidrar till att skogslevande 
arter kan hålla sig kvar i området, och erbjuder viktiga rekreationsmöjligheter för 
kommunens invånare. För några av de mindre sumpskogs- och ädellövskogsmiljöerna 
skulle biotopskydd kunna bli aktuellt. 

Ek (Quercus robur) växande i 
Alnarpsparken.
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SANDMILJÖ
Enligt SIS (2014b) är det en öppen eller halvöppen mark vars flora och fauna främst är 
präglad av att det förekommer sand och har inslag av blottad sand. Sandmiljö är en ganska 
sällsynt naturtyp som därför ofta har minst ganska högt naturvärde. Sandområden med 
mindre ytor av blottad sand och förekomst av naturvårdsarter har vanligen påtagligt 
naturvärde. Stora orörda dynområden med välutvecklade aktiva dyner med förekomst 
av flera rödlistade arter är exempel på biotoper med högsta naturvärde. Skjutfält och 
andra områden med aktivitet som skapar sandblottor och förekomst av rödlistade arter 
är andra exempel på biotoper med högt eller högsta naturvärde. 

En viktig förutsättning för sandmiljöernas naturvärde är att störningar som exempelvis 
vind, tramp och annan erosion kan verka för att bibehålla ytor med öppen sand. Många 
av arterna som lever i sandmiljöer kräver också värme och hög solinstrålning.

I Lomma kommun finns sandmiljöer främst i Haboljungs fure där hästhållning hjälper till 
med markstörningen i den sandiga jorden. Sandig jord finns på fler ställen i kommunen 
och skapandet av blottad sand i dessa områden är en viktig naturvårdsåtgärd.

Marina naturtyper
Havet hanteras framförallt i det marina naturmiljöprogrammet (Lomma kommun, 
2010b) men de marina naturtyperna beskrivs i detta naturmiljöprogram då 
de har stor utbredning, höga värden samt att marina naturmiljöer ingår i vissa 
naturreservatsbildningar. Lommabukten är en del av Öresund, som bildar en länk 
mellan Västerhavet och Östersjön. Här möts det sötare, lättare östersjövattnet och 
det saltare, tyngre västerhavsvattnet. Resultatet blir ett bräckt vatten med en salthalt 
runt 10 ‰. De flesta av världens akvatiska djur- och växtarter är anpassade antingen 
till ren sötvattensmiljö eller till havsvatten med en salthalt runt 35 ‰. Det bräckta 
vattnet får en unik artsammansättning med få dominerande arter som ofta är mindre 
till storleken än sina motsvarigheter i världshaven. Den mindre storleken beror på att 
mycket av organismernas energi går åt till att anpassa sig till den speciella salthalten. 
Lommabukten är dessutom ett av Öresunds grundområden, och påverkas som sådant 
av stora säsongsbetingade svängningar i temperatur, syre- och salthalt och vågrörelser. 
Sedimentet i bukten omlagras ständigt. De växter och djur som lever här gör ofta det på 
gränsen av sin anpassningsförmåga.

Grund marin mjukbotten
Lommabukten utgör med sin grunda, mjuka botten ett ekologiskt mycket känsligt 
och biologiskt intressant område och tillhör landets viktigaste vattenmiljöer ur 
produktionssynpunkt. Bottensedimenten består av sand med inslag av grus, och utgör 
viktiga yngel- och lekplatser för bland annat torsk, olika plattfiskar, gulål, storspigg, 
sjurygg och smörbult. Genom sin höga biologiska produktion har Lommabukten också 
stor betydelse för många fågelarter, som kan söka efter småfisk, snäckor, musslor och 
andra bottenlevande djur som föda. Ur ornitologisk synpunkt är bukten en internationellt 
dokumenterad lokal av betydelse för bland annat vadarfåglar och änder. Anledningen till 
den rika förekomsten av vadarfåglar och änder är bland annat det system av sandrevlar 
som finns utanför kustlinjen, och som utgör viktiga rast- och födosöksplatser. De djupare 
delarna av bukten utnyttjas av bland annat vigg (Aythya fuligula), knipa (Bucephala 
clangula) och skäggdopping (Podiceps cristatus). Även kanadagäss (Branta canadensis) 
finns i stort antal vid kusten under övervintringsperioden. I Öresund har det, till skillnad 
från flera kringliggande havsområden, bedrivits ett mer hållbart fiske, exempelvis finns 
ett trålningsförbud sedan 1933. Detta gör att Öresund idag tillhör ett av de mer fiskrika 
områdena även i ett europeiskt perspektiv. Den marina miljön i Lommabukten blir extra 
betydelsefull sedd i ljuset av de senaste årens förluster av grundområden på den svenska 
sidan av Öresund. Exempelvis har områden vid Lomma tätort och utanför Malmö och 
Landskrona försvunnit på grund av utfyllnader.

Förekomsten av ålgräs (bandtång) i Lommabukten förtjänar en närmare beskrivning. 
Ålgräset är internationellt och nationellt en marin resurs som är deklarerad skyddsvärd. 
Växten erbjuder skydd och uppväxtplats för många organismer såsom fiskyngel och 
skaldjur, och binder dessutom sedimentet och skapar en stabil miljö jämfört med en 
kal sandbotten. Dessutom dämpar ålgräset inkommande vågor, och skyddar därmed 
stranden mot erosion. Växten har också stor betydelse för omsättningen av oorganiskt 

Bandtång (Zostera marina), 
även kallad ålgräs. (Foto: Johan 
hammar)
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fosfor som tas upp från bottensedimentet via rotsystemen. Ålgräsets alla gynnsamma 
funktioner gör att Länsstyrelsen i Skåne län betraktar ålgräsängar som särskilt värdefulla 
områden, som ska skyddas och bevaras genom aktiva åtgärder.

Tyvärr så ser den biologiska mångfalden inom Lommabuktens bottenfauna ut att 
successivt utarmas, baserat på undersökningar gjorda 1997-2016 (Toxicon, 2017a). 
Både artdiversitet och -jämnhet har stadigt försämrats i inre Lommabukten. Detta har 
varit kopplat till ökande total abundans och minskande total biomassa av bottenfaunan 
över samma period. Sammantaget pekar dessa mått på en pågående trivialisering av 
bottenfaunans artsamhälle, det vill säga en ökad förekomst av enstaka generalistarter 
på bekostnad av arter med mer specifika habitatkrav. Trivialiseringen av bottenfaunan 
sammanfaller även med en ökande halt av fosfor i Lommabuktens vattenmassa (Toxicon, 
2017b). Åtgärder bör tas för att bryta trivialiseringstrenden och skapa förutsättningar för 
att stärka den biologiska mångfalden i bottenfaunans artsamhällen.

Antropogen marin miljö
Enligt SIS (2014b) är denna marina naturtyp främst präglad av bebyggelse eller anläggning. 
Hit förs exempelvis betongfundament, vågbrytare, pirar, dockor, hamnområden, vrak 
och antropogena rev.

Öresund är ur föroreningssynpunkt ett av Sveriges mest belastade kustområden. Delar 
av Lommabukten har dessutom en svag vattenomsättning, vilket gör att denna del av 
Öresund är extra känslig för föroreningar och närsalter som kan tillföras från åmynningarna. 
På grund av nyligen utförda utfyllnader i Malmös norra hamn och Spillepeng har 
strömsituationen in i Lommabukten förändrats, och vattenutbytet försämrats ytterligare. 
Risken finns att detta påverkar den marina floran och fiskreproduktionen negativt. Även 
hoten mot ålgräsängarna består främst av övergödning och ökat exploateringstryck 
såsom muddringar och utfyllnader.

Limniska naturtyper
GRUND SJÖ, DJUP SJÖ OCH SMÅVATTEN
I kommunen finns inga egentliga sjöar men det finns ett stort antal dammar, de flesta har 
bildats på konstgjord väg genom tidigare lertäktsverksamhet. Ute i jordbrukslandskapet 
finns också flera mindre dammar som bildats i gamla märgelgravar. Några av dammarna 
har även anlagts under senare år som naturvårdsåtgärder inom Höje å- och Kävlingeå- 
projekten. Enligt det standardiserade systemet för naturtypsklassificering utgör 
dammarna småvatten, flera av de större dammarna har dock likt sjöar både till- och 
frånflöde. Alla dammarna bidrar  till den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster. I 
de större dammarna förekommer fritidsfiske, vilket har betydelse ur rekreationssynpunkt. 
De dammar som har sitt ursprung i tegelindustrin ligger mestadels strax norr om Lomma 
tätort, medan de nyanlagda dammarna är kopplade till Höje å och Lödde å.

Kustdammarna, Habo dammar, Slättängsdammarna och Östra dammarna har 
tidigare utpekats som särskilt skyddsvärda ur naturvårdssynpunkt. Av dessa utgör nu 
Slättängsdammarna och Östra dammarna kommunala naturreservat. I dessa dammar 
har tidigare funnits en mycket särpräglad skalbaggsfauna, med flera ytterst sällsynta 
arter. En ny inventering av skalbaggsfaunan i Slättängsområdet, visade dock att denna 
har utarmats som en följd av igenväxning och vattenståndshöjning under senare år. I 
området finns trots allt en rik förekomst av olika insekter såsom sländor, fjärilar och 
vedlevande skalbaggar. Den rika förekomsten av insekter och de öppna vattenytorna 
gör att dammarna utgör optimala biotoper för flera fladdermusarter, bland annat troll- 
(Pipistrellus nathusii), dvärg- (Pipistrellus pygmaeus) och vattenfladdermus (Myotis 
daubentonii). Här finns också en intressant flora med bland annat bäckmärke och den 
sällsynta vårtsärven. Eftersom många av dammarna är relativt grunda finns också gott 
om bladvass och bredkaveldun. I och kring dammarna finns ett rikt fågelliv med bland 
annat svanar, sothöns, olika doppingar och änder. Vid de kustnära dammarna är fågellivet 
särskilt rikt med arter som exempelvis vigg, brunand (Aythya ferina), skedand (Anas 
clypeata), smådopping (Tachybaptus ruficollis) och, ibland, rördrom (Botaurus stellaris). 
I vissa av lertäktsdammarna norr om Lomma har man tidigare hållit vattenståndet 
konstant genom pumpning. När denna pumpning upphörde steg vattenytan, vilket har 
fått negativa konsekvenser för flora och fauna genom att deras livsmiljöer översvämmats. 
Problem finns också med övergödning och påföljande syrebrist, liksom igenväxning.

Naturreservat Östra 
dammarna.
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De dammar som anlagts i kommunen inom projekten kring Höje å och Kävlinge å syftar 
främst till att minska transporten av kväve och fosfor och därmed övergödningen i åarna 
och Öresund. När man valt ut områden för dammanläggningarna har områden med 
intensivt jordbruk prioriterats, eftersom det är där behovet av rening är som störst. Kring 
dammarna har även en rik biologisk mångfald och rekreationsvärden i odlingslandskapet 
skapats.

På flera ställen i kommunen har man anlagt fördröjningsmagasin för dagvatten, det 
vill säga regn- och smältvatten som avrinner från hårdgjorda ytor som hustak, gator 
och parkeringar. Magasinen fungerar som små dammar som både renar vattnet och 
utgör en buffert vid förhöjda flöden. Genom att strömningshastigheten sänks när 
dagvattnet kommer ut i dammen, hinner partikelbundna föroreningar sjunka till botten. 
På så sätt undviker man att till exempel tungmetaller och näringsämnen förs vidare ut 
i vattendragen. Dagvattenmagasinen bidrar också till den biologiska mångfalden på 
samma sätt som övriga dammar, och kan även utgöra en pedagogisk resurs för skolors 
och förskolors utomhusverksamhet.

VATTENDRAG
Kommunens två större vattendrag, Lödde å och Höje å, är båda typiska slättåar som 
flyter långsamt genom landskapet och huvudsakligen omges av fuktiga betesmarker 
med flacka stränder. Önnerupsbäcken är ett biflöde till Höje å med flera förgreningar 
som sträcker sig genom i princip hela kommunen. Dessutom finns några mindre bäckar 
mellan de större vattendragen, vilka rinner direkt ut i Lommabukten. På gränsen 
till Burlövs kommun finns Alnarpsån, ett av Skånes minsta vattendrag, som har sitt 
upprinningsområde vid Lilla Uppåkra i Staffanstorps kommun. Alnarpsån är kraftigt 
rätad och på flera ställen nergrävd i kulvert. Tidigare fanns stora betydelsefulla kärr- 
och våtmarker i anslutning till ån men dessa är numera i stort sett helt utdikade. Som 
tidigare nämnts har det intensiva jordbruket inneburit att många naturliga vattendrag 
har förändrats eller försvunnit. De öppna åar och vattendrag som finns kvar har därför 
stora värden för den biologiska mångfalden, som rekreationsområden och som källor till 
variation i odlingslandskapet. I vissa delar av åarna sker också ett omfattande fritidsfiske.

Grunden för livet i vattendragen är alger och andra växter vilka försörjer andra organismer 
i näringskedjan. För återförande av näringsämnen till systemet så behövs det nedbrytare 
som bakterier och andra mikroorganismer, sötvattengråsuggor, sländlarver och kräftor. 
I andra ledet i näringskedjan finns växtätare, främst djurplankton som hoppkräftor och 
hinnkräftor. Dessa konsumeras av större djur som rovinsekter och planktonätande fisk. 
Dessa blir slutligen föda för rovfiskar eller fåglar som häger, lommar och skrake. De 
olika nivåerna i näringskedjan är beroende av varandra och om det exempelvis finns för 
mycket rovfisk så minskar antalet planktonätande fisk som i sin tur ökar djurplankton 
och minskar växtplankton. Saknas rovfisk så kan det motsatta inträffa.

I dagens jordbruk används handelsgödsel för att öka åkrarnas avkastning. Alla 
näringsämnen i gödseln tas inte upp av grödan, utan stora mängder av framförallt kväve 
läcker ut till vattendrag och kustområden. Detta problem är särskilt stort i sydvästra 
Skåne, och kommunens åar och bäckar är inga undantag. Till övergödningsproblematiken 
bidrar också tillförseln av fosfor från bl.a. avloppssystem. Som tidigare beskrivits har 
rationaliseringen av jordbruket också inneburit att man rätat ut vattendrag som tidigare 
slingrat sig fram i landskapet. Rätningen har inneburit att vattnets flödeshastighet ökat 
och att näringsämnena därmed snabbare transporteras ut till Lommabukten. Den ökade 
flödeshastigheten medför också kraftigare erosion av åstränderna.

Under de senaste åren har kvävehalterna minskat i Höje å, och fosforhalterna har minskat 
i både Höje å och i Lödde å. Detta beror främst på förbättrad rening i avloppsreningsverk 
och enskilda avlopp, minskad användning av fosforinnehållande tvättmedel och bättre 
gödslingsrutiner. En bidragande orsak till den positiva trenden är också det arbete 
som utförs inom Höjeå- och Kävlingeå- projekten. Trots den positiva utvecklingen så är 
övergödningen fortfarande betydande, och fortsatta åtgärder är nödvändiga.

Fågel- och insektslivet är rikt längs vattendragen vars stränder, trädridåer och 
översvämningsängar är viktiga livsmiljöer. Även fiskfaunan i åarna är intressant. I Lödde 

Kävlingeån vid Borgeby slott.

Höje å vid Lomma ängar.
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å sker ett omfattande fritidsfiske efter bland annat abborre (Perca fluviatilis) och gädda 
(Esox lucius) och ån anses vara ett av Europas bästa gäddvatten. Vid Löddeåns mynning 
har en översvämningsyta skapats som delvis är avsedd att utgöra ”barnkammare” 
för gäddor. De senaste årens förbättringar av vattenkvaliteten i åarna har medfört 
gynnsammare förhållanden för många fiskarter, bland annat havsöringen, som har ökat 
tydligt i antal.

I kommunen finns en del små intressanta våtmarker kvar, bland annat Alkärret i 
Haboljung, Fels mosse, Domedejla mosse och Tångarna. Tidigare sågs ofta våtmarker 
i första hand som odlingshinder och som sumpiga surhål snarare än som bärare av 
en rik biologisk mångfald. Faktum är dock att få naturtyper har en sådan avgörande 
betydelse för så många växt- och djurarter. Här kan finnas flera ovanliga växtarter 
som höskallra, darrgräs och ängsnycklar. Intressanta fågelarter vid våtmarkerna kan 
vara häger, vattenrall, törnskata och brun kärrhök. Våtmarkerna är även viktiga som 
kvävereningsverk, inbindning av kol, utjämnare av vattenflöden, rekreationsobjekt och 
som pedagogisk resurs. För att bibehålla eller öka våtmarkernas biologiska värden är rätt 
skötsel betydelsefull. För att motverka igenväxning bör delar av våtmarkernas kantzoner 
betas eller hävdas på annat sätt.

ANTROPOGEN LIMNISK MILJÖ
Enligt SIS (2014b) så präglas en antropogen limnisk miljö av bebyggelse eller 
anläggningar såsom betongfundament, vågbrytare, pirar, dockor, hamnområden och 
vrak. Naturligheten är per definition låg, vilket drar ner biotopvärdet i dessa miljöer. 
Starkt påverkade miljöer utan artrikedom eller naturvårdsarter har lågt naturvärde. 
Andra biotopkvaliteter, artrikedom och förekomst av naturvårdsarter kan dock i vissa 
fall uppväga det faktum att naturligheten är låg. Även om antropogena limniska miljöer 
oftast inte är av högsta naturvärde så kan de ha visst, påtagligt eller i undantagsfall 
högt naturvärde. Biotopkvaliteter som är viktiga vid naturvärdesbedömning av 
antropogen limnisk miljö är förekomst av värdestrukturer och element samt nyckelarter. 
Variationsrikedom i strukturer, till exempel substratvariation och vegetation är viktiga 
förutsättningar för biologisk mångfald. Nyckelarter som till exempel kräftor och 
rovlevande fisk är viktiga. 

Erosionskydd utmed kusten i södra Bjärred som genom en permeabel utformamning 
möjliggör etablering av strandvegetation.  
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Stränder
HAVSSTRAND OCH LIMNISK STRAND
Liksom skogens bryn är stränderna en mycket artrik miljö. Övergången mellan land 
och vatten ger förutsättningar för flera olika miljöer där många strandnära djur- och 
växtarter lever. Artrikedomen ökar ju grundare vattnet blir, en följd av successivt bättre 
ljus- och näringstillgång närmare stränderna. Lomma har en lång värdefull kuststräcka 
med omväxlande sandstrand, blockig och stenig strand samt utbredda vassområden vid 
Löddeåns mynning och till viss del i söder vid Alnarps fälad.

I de steniga strandpartierna har växter svårt att etablera sig, och finns därför främst en 
bit upp på stranden där arter som saltarv, röllika (Achillea millefolium) och strandkvanne 
(Angelica archangelica) kunnat etablera sig. På många ställen längs kusten finns driftvallar 
som bildats av uppspolat ålgräs (bandtång), nateväxter och olika slags grön-, brun- och 
rödalger. Dessa driftvallar har en egen karaktäristisk vegetation. Detta beror delvis på 
de säregna näringsförhållanden som skapas när tång, alger och växter förmultnar och 
stora mängder kväve frigörs. En annan orsak är att driftvallarna utgör groningsbäddar 
för frön från ettåriga växter, där groddplantorna undgår konkurrensen från äldre 
plantor. Här växer bland annat strandmålla i vidsträckta bestånd, strandpilört (Persicaria 
lapathifolia), spjutmålla (Atriplex prostrata Boucher), rödmålla (Chenopodium rubrum) 
och marviol (Cakile maritima). Tångbankar hyser ofta en speciell och rik insektsfauna, 
vilket betyder att de också är goda födokällor för insektsätande fåglar.

Strandens bredd varierar längs kusten. Vid Lomma tätort är stranden bred och långgrund 
och övergår inåt land i sanddyner med ett stort inslag av vresros (Rosa rugosa), som 
tillsammans med tall binder den flyktiga sanden. Vresrosen är en invasiv art, och det 
finns risk att den breder ut sig och tränger ut andra arter. Även upp mot Habo Ljung 
finns ett brett bälte av sanddyner som domineras av de storvuxna gräsen strandråg och 
sandrör. Lite längre upp på stranden finns även sandstarr. Andra växter har svårt att slå 
rot i de ständigt rörliga sanddynerna. De yttre dynerna flyttar sig kontinuerligt, hastigare 
eller långsammare beroende på hur tätt bevuxna de är. Vid hård blåst rullar sanden 
uppför dynsluttningarna och rasar ned i lä. Eftersom havsvindarna är de förhärskande, 
blir följden att dynerna vandrar inåt land, tills sanden stöter på något hinder. Dynernas 
rörlighet gör att stora mängder sand kan blåsa in över åkrar och bebyggelse innanför 
kustlinjen. Vresros, tall, strandråg och sandrör (Ammophila arenaria) har tidigare 
planterats för att förhindra sådan sandflykt.

Allra närmast strandkanten, där vågor och vind ständigt påverkar sanden, är marken helt 
vegetationsfri. Lite längre upp, på ler- och sandsediment som periodvis översvämmas 
vid högvatten, växer ettåriga och mycket salttåliga växter såsom glasört, saltnarv och 
dansk skörbjuggsört (Cochlearia danica). I Öresund finns nästan inga tidvattenrörelser, 
men vattenståndet kan variera några decimeter beroende på skiftande strömmar, vindar 
och lufttryck.

Som tidigare beskrivits utsätts kommunens kustlinje för erosion i olika omfattning. 
Kommunen har på flera ställen byggt erosionshinder för att säkra kuststräckan, i form 
av exempelvis släntskoningar bestående av permeabla så kallade flexplattor som gör att 
strandvegetation kan växa igenom. På vissa platser har kommunen även placerat lera och 
planterat vass för att öka erosionsskyddet. Naturliga skydd mot erosion är sandrevlarna 
och ålgräsängarna ute i havet samt tångbankar på stranden. Det är viktigt att på sina 
ställen låta stranderosionen ha sin gång och låta strändernas naturliga ekologi få råda.

Sammantaget innehåller kustzonen och stränderna stora värden för bland annat 
fåglar och kärlväxter. Stränderna utnyttjas intensivt av allmänheten, med viss risk 
för överutnyttjande och hårt slitage på vegetationen. Länsstyrelsen har bedömt att 
kustzonen är av regional betydelse för friluftslivet. Hela kustzonen omfattas av det 
generella strandskyddet men är även utpekat som riksintresse för kustzonen (enligt 
miljöbalken 4 kap).

  

Baltisk marviol (Cakile 
maritima) i naturreservat 
Öresundsparken.
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Biologisk mångfald
Biologisk mångfald eller biodiversitet är en grundläggande förutsättning för ett 
ekologiskt hållbart samhälle, och handlar om variationsrikedomen i livsmiljöer och hos 
levande organismer samt samspelet mellan allt liv. Biologisk mångfald är definierad 
i Konventionen om biologisk mångfald som: ”Variationsrikedomen bland levande 
organismer av alla ursprung, inklusive bland annat landbaserade, marina och andra 
akvatiska ekosystem och de ekologiska komplex i vilka dessa organismer ingår; detta 
innefattar mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem”.

• Genetisk diversitet är variationsrikedom bland individer eller populationer inom en 
art.

• Artdiversitet är variationsrikedom av arter inom ett ekosystem eller område. 

• Ekosystemdiversitet är mångfalden av ekosystem inom ett område. 

Biologisk mångfald kan åsyfta hela vår planet, ett land, ett landskap, en livsmiljö eller 
något annat specifikt område. Vissa geofysiska förutsättningar ger en naturligt låg grad 
av biodiversitet och oftast har områden som är biologiskt unga också en lägre grad av 
biologisk mångfald. 

En viktig princip för att upprätthålla eller öka den biologiska mångfalden i landskapet är 
att ge utrymme för arters behov. De arter som kan finnas i ett område beror på områdets 
storlek och form samt hur varierat och utvecklat det är. 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 exploatering, 
övergödning och invasion av främmande arter och på sikt kommer den globala 
uppvärmningen att förändra förutsättningarna för många arter och deras livsmiljöer. 
Detta får konsekvensen att ekosystemen inte kommer att vara bärkraftiga och i 
förlängningen ha lägre kapacitet för att producera ekosystemtjänster (se mer om detta 
i nästa kapitel). Idag finns det många 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 nedanstående stycken kan man läsa mer om kommunens 
rödlistade arter. 

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 om 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. 

Livsmiljöer för många arter
Resistens och resiliens
Resistens och resiliens är begrepp som är nära kopplade och de definierar ett 
ekosystems förmåga att motstå (eng. resist) eller att snabbt återhämta (eng. recover) 
sig från miljöstörningar och att bibehålla funktionalitet, struktur och identitet (Oliver 
med flera, 2015, Elmqvist med flera, 2013). Resistens innebär ett ekosystems förmåga 
att motstå en störning medan resiliens innebär ekosystemets förmåga att återhämta sig 
från en störning. Resistens och resiliens kan ses som motsatsen till sårbarhet. Det kan 
exempelvis handla om ett ekosystems förmåga att bibehålla (resistens) eller återskapa 
(resiliens) ekosystemfunktioner eller -tjänster såsom pollination, skadedjursbekämpning 
eller lagring av kol i marken under pågående klimatförändringar. Resistens och resiliens av 
ekosystemets funktioner är inte nödvändigtvis beroende på en stabil artsammansättning, 
och den naturliga omsättningen av arter kan i sig vara en understödjande mekanism som 
möjliggör olika funktioners resiliens. Artrika växt och djursamhällen kan dock fungera 

Torräng i naturreservat 
Löddeåns mynning södra.
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som en buffert eller ”försäkring” (eng. insurance hypothesis, Yachi och Loreau, 1999) mot 
negativa effekter från exempelvis olika miljöstörningar och sjukdomar. Ett artsamhälle 
med ett fåtal arter löper stor risk att slås ut vid en störning. Det är mer sannolikt att 
ett artsamhälle med många arter innehåller arter med varierande förmågor att hantera 
störningar eller motstå sjukdomar. Därför är det mer sannolikt att ett artsamhälle med 
många arter är resilient mot störningar.

Utrymme och kvalitet
Landskapet i Lomma kommun är starkt präglat av jordbruket, som även lämnat spår 
eller till och med legat till grund för många av naturområdena. Det kulturhistoriska 
småskaliga jordbrukslandskapet är förknippat med hög biologisk mångfald i bland annat 
ängar, betesmarker, stenrösen, alléer, märgelgravar och åkerrenar. Effektiviseringen 
av jordbruket har dock inneburit en kraftig minskning av den biologiska mångfalden 
och spår av detta syns även i flera av naturområdena. Skapandet av stora homogena 
odlingsytor och användning av konstgödsel och bekämpningsmedel är faktorer som 
har lett till att värdefulla områden för biologiska mångfald nu är fördelad på natur- och 
grönområden samt vissa utspridda grönstrukturer i jordbrukslandskapet.

Utrymme
Större områden kan innehålla flera habitat. Ett habitat är den livsmiljö som en specifik 
art behöver för att överleva. Ett större naturområde kan därmed hysa fler arter än ett 
mindre. Men 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, till exempel födoval, parningsstrategi och 
hot. Det är också viktigt att livsmiljöer för olika arter är sammanbundna i ett större grönt 
nätverk med ekologiska korridorer (se nedan under stycket Ekologiska korridorer och 
spridningsvägar). 

Kvalitet
Övergödning sker i flera områden även utanför åkrarna, bland annat genom att 
näringsämnen sprids via dagvatten till närområden samt vattendrag, dammar och 
åar. Nederbörden innehåller dessutom i sydvästra delen av Skåne cirka fem gånger 
högre halter av näringsämnet kväve än naturligt. Detta beror på stora utsläpp av 
kvävgaser vid exempelvis förbränning. När ett område blir näringsrikt gynnas ofta en 
eller ett fåtal organismer som konkurrerar ut eller på annat sätt försämrar livsmiljön 
för ett flertal andra arter. När det är näringsfattigt finns det istället plats för en mängd 
olika arter som är anpassade för olika förhållanden. Den biologiska mångfalden 
missgynnas även av att variationen inom och mellan olika naturtyper har minskat på 
grund av ett ensartat jordbrukslandskap. Ytterligare en faktor som är mycket viktig för 
kvaliteten på ett naturområde är kontinuiteten. Det vill säga under hur lång tid olika 
naturområden har utvecklats. Utöver ett fåtal lämningar av kulturhistoriska naturtyper 
och biotoper (exempelvis betade strandängar vid Alnarps fälad och gamla ekhagar i 
Alnarpsområdet) så är natur- och grönområdena i Lomma kommun unga i den biologiska 
successionsordningen. Utvecklingen av höga naturvärden är oftast en långsam process 
men vissa skötselåtgärder och insatser kan drastiskt påskynda utvecklingen, exempelvis 
slåttring av ängar, veteranisering av träd, installation av fågelholkar och andra typer av 
bon samt anläggning av dammar som minskar näringshalten i åarna.

Ö-teorin
Den ekologiska ö-teorin är en modell som beskriver hur antalet arter är beroende av 
ett områdes storlek samt avståndet till närmsta område med samma biotop. Om man 
tänker sig området som en ö så kan en stor ö hysa fler antal arter än en liten ö. Förutom 
detta kommer två lika stora öar med olika avstånd från land kunna hysa olika antal 
arter, där flest arter finns på ön närmast land. Sambandet bygger på att utdöendet är 
beroende av områdets storlek medan kolonisationsgraden av nya arter är beroende av 
hur isolerat området ligger.

Fragmentering
För att en livskraftig population ska kunna överleva måste andra individer av samma 
art finnas tillräckligt nära för att genutbyte ska kunna ske. Att ändra markanvändning 
betyder inte bara att arealen för vissa biotoper minskar utan också att områden som 
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tidigare varit sammanhängande splittras (fragmenteras). Detta innebär att populationer 
som är beroende av habitatet i fråga isoleras och det genetiska utbytet, som är avgörande 
för arternas långsiktiga överlevnad, minskar. 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.

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. I ljuset av att 
odlingsmarkerna blir mer enformiga ökar betydelsen av resterande småbiotoper. Dessa 
miljöer utgör ofta en sista fristad för arter som annars har svårt att klara sig i det moderna 
jordbrukslandskapet. En viktig småbiotop i Lomma kommun är de alléer och pilevallar 
som växer längs vägarna mellan fälten. Dessa trädrader hyser många olika insektsarter 
som är beroende av gamla träd och solbelysta stammar, samt flera olika mossor och lavar. 
Håligheter i träden kan fungera som boplatser åt fåglar och fladdermöss. Dessutom har 
pilevallarna, genom den historiska hävden, både kulturhistoriska och landskapsestetiska 
värden. En annan viktig biotoptyp i Lomma kommun är de gamla märgelgravarna. Dessa 
bildades i slutet av 1800-talet genom att man grävde upp kalkhaltig lera som sedan lades 
på åkrarna för att frigöra fosfor. De kvarvarande groparna vattenfylldes sedan, och utgör 
idag värdefulla miljöer för såväl vattenväxter som fåglar och insekter. Småbiotoper kan 
också bidra till att göra miljön mer attraktiv ur rekreationssynpunkt. Ett exempel är de 
skyddszoner, det vill säga gräsbevuxna kantzoner, som anlagts längs flera vattendrag i 
kommunen. Dessa motverkar till viss del läckage av fosfor från åker till vatten, men kan 
också utnyttjas som promenadstråk i det annars ganska otillgängliga odlingslandskapet. 
Kantzonerna, liksom övriga åker- och vägrenar, fungerar även som spridningskorridorer i 
landskapet och gör det lättare för bland annat fältvilt att förflytta sig.

Ekologiska korridorer och spridningsvägar
Mellan småbiotoper eller fragmenterade områden kan utbytet av arter öka om det 
finns en spridningskorridor som förbinder dem. 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 spridning 
och fortlevnad. Olika arter kräver olika typer av spridningskorridorer. En odlingsfri zon 
erbjuder dessutom möjligheter för allmänheten att ta sig fram i odlingslandskapet. 
Tillsammans med natur- och grönområden utgör spridningsvägarna ekologiska 
korridorer i landskapet. Övergripande grönstruktur och ekologiska korridorer i Lomma 
kommun finns redovisade i kartform i kapitlet Natur- och grönområden.

Ekotoner
Gränszoner, eller ekotoner som det kallas, är viktiga element i landskapet. Ett bra exempel 
på en 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, men även arter som är speciellt anpassade till gränszonen. 
Ekotonen 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. 

Flora, fauna och funga
Kunskapsläget
En stor del av den kunskap som finns tillgänglig har tagits fram genom inventeringar i 
samband med skyddande av natur eller på ideell basis. Flertalet artfynd, framförallt av 
fåglar, registreras dagligen i Artportalen som utgör en viktig kunskapskälla om arters 

I det utbredda odlings-
landskapet är småbiotoper som 
åkerholmar väsentliga för flera 
arters spridning och överlevnad. 
Flera av småbiotoperna utgör 
biotopskyddsområden och 
är skyddade av lagstiftning 
i Miljöbalken. På bilden: 
Åkerholme norr om Bjärred.   
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utbredning. Artportalen är en webbplats och databas utvecklad av ArtDatabanken och 
Sveriges Lantbruksuniversitet på uppdrag av Naturvårdsverket. Även Lomma kommun 
registrerar fynd av arter i Artportalen, speciellt i samband med inventeringar. Därtill 
finns ett lokalt, nätbaserat rapportsystem där intressanta fågelobservationer bokförs, 
www.microbirding.se. Kommunen har sedan 2004, ofta i samband med bildande 
av naturreservat, inventerat kärlväxter, fåglar, fladdermöss och leddjur i vissa särskilt 
värdefulla naturområden. 

En systematisk florainventering, projekt Skånes Flora, genomförs sedan 1990 av 
Lunds Botaniska Förening. Jordbruksverket har i samarbete med Länsstyrelsen utfört 
en ängs- och betesmarksinventering över hela landet (2002 – 2004). Det finns också 
områdesspecifika inventeringar som genomförs av Lomma kommun eller Länsstyrelsen i 
samband med reservatsförvaltning och i arbetet med Natura 2000-områden. Kunskapen 
om lavar och mossor är mycket begränsad, däremot är svampfloran i Alnarpsparken väl 
undersökt. 

Det finns endast översiktlig kunskap om vilka däggdjursarter som förekommer i 
kommunen och utöver ett flertal inventeringar av fladdermöss har inte några systematiska 
inventeringar genomförts i kommunens regi. 

Gällande leddjur har inventering av trollsländor och flicksländor genomförts inom 
projektet trollsländor i Skåne 2009-2014 (Billqvist och Birkedal, 2016). Leddjur har 
inventerats i Haboljungs alkärr 2013 i samband med naturreservatsbildande och en 
inventering av skalbaggar har genomförts i Slättängsområdet 2006, annars saknas 
systematisk kunskap om insektsfaunan i kommunen. Det är inom insektsfaunan som det 
sannolikt finns flest nya, även rödlistade, arter att upptäcka i Lomma kommun. 

Förekomsten av fisk i dammar och åar är relativt välkänd eftersom fritidsfisket 
är omfattande i många av kommunens vattendrag. En stor inventering av fisk 
genomfördes i flera av Skånes åar och bäckar av Ekologiska institutionen i Lund, 1994-
95. Vattenvårdsförbunden i Kävlingeån och Höje å utför regelbundna inventeringar 
av bottenfaunan i åarna och man har vid några tillfällen inventerat fiskar och andra 
organismer i nyanlagda dammar. Förekomst av sötvattensmusslor har undersökts i Höje 
å. 

Hotade arter
Den svenska rödlistan pekar ut vilka arter som är eller riskerar att bli hotade. Rödlistan är 
upprättad enligt Internationella naturvårdsunionen (IUCN) av Artdatabanken på uppdrag 
av Naturvårdsverket. I Skåne finns cirka 2000 rödlistade arter (Länsstyrelsen i Skåne län, 
2017). Vissa av de hotade arterna är skyddade av miljöbalkens artskyddsförordning. För att 
konkretisera och effektivisera det regionala arbetet med att bevara och utveckla hotade 
arter och naturmiljöer har Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten tagit 
fram åtgärdsprogram. I Skåne ligger fokus på åtgärder gällande torra och sandiga marker, 
värdefulla trädmiljöer, våtmarker med groddjur, vadarfåglar och rikkärr samt sötvatten 
och havsmiljöer. Länsstyrelsen i Skåne har, med bland annat åtgärdsprogrammen 
för hotade arter och naturmiljöer som underlag, tagit fram rapporten Kommunala 
ansvarsarter i Skåne. Rödlistan, Artskyddsförordningen, åtgärdsprogram för hotade 
arter och naturmiljöer samt Kommunala ansvarsarter i Skåne utgör viktiga underlag för 
arbetet med att gynna hotade arter i Lomma kommun. 

ArtDatabanken, vid Sveriges lantbruksuniversitet, ansvarar för insamling, bedömning 
och presentation av hotstatus för i Sverige förekommande djur- och växtarter. 
Naturvårdsverket, som är ansvarig myndighet, fastställer listorna till officiella dokument.

I dagsläget finns det i Sverige 2 029 arter som bedöms som hotade enligt i ArtDatabankens 
register över hotade arter. Det innebär att nästan 5 procent av alla kända arter av 
flercelliga och inhemska organismer i Sverige har bedömts vara utrotningshotade eller 
ha tydligt minskande populationer. Dock är rödlistekategorisering enbart utredd för 
knappt hälften av alla kända arter i Sverige.

Totalt har det i artportalen sedan 1980 registrerats 154 rödlistade arter som kan anses 
reproducera sig i Lomma kommun. Detta innefattar samtliga observationer på kärlväxter, 

Hotade arter i 
Lomma kommun

Så mycket som 68 arter 
som i dagsläget är hotade 
har noterats i Lomma 
kommun under senaste 
20 åren i Artportalen. Av 
alla dessa arter är 8 akut 
hotade, 14 starkt hotade 
och 46 sårbara. De utgörs 
av 40 kärlväxtarter, 14 
fågelarter, 8 svamparter, 4 
insektsarter, 1 däggdjursart 
samt 1 fiskart.
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mossor, lavar, svampar, alger, ryggradslösa djur, grod- och kräldjur, fladdermöss, andra 
däggdjur och fiskar, samt fåglar som registrerats under aktivitetskategori trolig eller 
säkerställd häckning. Kärlväxter, fåglar, insekter och svampar dominerar vad gäller antalet 
rödlistade arter. En sammanställning av rödlistade arter i Lomma kommun registrerade 
i Artportalen finns i bilaga 3.

Följande kategorier tillämpas för rödlistade arter:

Kunskapsbrist (DD), 

Försvunnen (RE), 

Akut hotad (CR), 

Starkt hotad (EN), 

Sårbar (VU) och 

Nära hotad (NT). 

De rödlistade arter som kategoriseras som endera CR, EN eller VU benämns hotade. 
Kategorin DD innebär att man inte vet om arten är hotad eller inte.

Åtgärdsprogram som berör Lomma kommun
Nedanstående åtgärdsprogram har eller kan tänkas få en koppling till naturmiljöer 
i Lomma kommun

- Åtgärdsprogram för bevarande av rikkärr

- Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd 2012-2016

- Åtgärdsprogram för skräntärna 2007-2011 

- Åtgärdsprogram för sydlig kärrsnäppa 2010-2014 

- Åtgärdsprogram för hotade vadare på strandängar 2015-2019 

- Åtgärdsprogram för bevarande av grönfläckig padda  

- Åtgärdsprogram för lökgroda 2008-2011

- Åtgärdsprogram för strandpadda 2013-2017 

- Åtgärdsprogram för hotade frölöpare 2012-2017 

- Åtgärdsprogram för hotade insekter på krisslor 2014-2018

- Åtgärdsprogram för gulfläckig igelkottspinnare 2010–2014 

- Åtgärdsprogram för humlepälsbi, 2014–2018 

- Å.g.p. för stortapetserarbi , storkägelbi och thomsonkägelbi 2010–2014

- Åtgärdsprogram för vildbin på ängsmark 2011–2016

- Åtgärdsprogram för vildbin och småfjärilar på torräng 2011–2016

- Åtgärdsprogram för bevarande av kärrnocka 

- Åtgärdsprogram för martorn 2008–2012 

- Åtgärdsprogram för bevarande av hotade åkerogräs

- Åtgärdsprogram för fältgentianor i naturliga fodermarker, 2015–2019

Staren (Sturnus vulgaris) utgör 
en av de hotade arterna som 
förekommer i Lomma kommun.
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I rapporten Kommunala ansvarsarter i Skåne (Länsstyrelsen i Skåne län, 2017) ges 
förslag på arter som är viktiga att främja i de olika skånska kommunerna. Det bedöms i 
rapporten att insatser för de olika arterna i de angivna kommunerna är av stor betydelse 
för arternas nationella eller åtminstone regionala utbredning. Gällande Lomma kommun 
anges nedanstående ansvarsarter.

Ryggradslösa djur: brokig strömvapenfluga, svartorange vapenfluga och stillfröjordloppa.

Fåglar: skrattmås, backsvala och skäggmes.  

Det anges även i rapporten att insatser för att främja pungmes är viktiga i Lunds kommun. 
Pungmesen har dock under de senaste åren varit mer framgångsrik i Lomma kommun 
där den regelbundet häckar. Trots det har flera tidigare häckningsplatser i Lomma 
kommun sannolikt övergivits på grund av igenväxning. Därmed bär Lomma kommun 
även ett stort ansvar för att upprätthålla och förbättra förhållandena för pungmesen.

Sedan föregående naturmiljöprogram har det tillkommit 323 hektar (varav 123 hektar 
landyta) naturreservat med skötselplaner som bland annat främjar hotade arter och 
biologisk mångfald. Kommunens medverkan i vattenråden för Höje å och Kävlingeån har 
lett till anläggandet av flera våtmarker som utöver att minska näringshalten i åarna har 
stor betydelse för tillkommande värdefulla naturtyper och biologisk mångfald. Specifika 
insatser har även genomförts för att gynna exempelvis snok, igelkott och hotade 
fågelarter.

Invasiva arter
En invasiv art, eller främmande invasiv art, är en organism som har införts och klarar sig 
utanför sitt naturliga utbredningsområde. En främmande art benämns invasiv om den i 
den nyetablerade miljön orsakar oreda i ekosystemet genom att till exempel konkurrera 
ut inhemska arter genom att förändra deras livsmiljö eller genom spridning av sjukdomar 
och parasiter. Vissa invasiva insektsarter som livnär sig på träd och andra växter kan även 
vara direkta skadedjur inom jord- och skogsbruket med kännbara ekonomiska förluster 
som följd. Klimatförändringar som medför högre årsmedeltemperatur kan innebära 
förhöjd risk att fler invasiva arter får fotfäste i Sverige. 

Invasiva växter som i dagsläget utgör ett problem eller potentiellt kan utgöra problem i 
framtiden i Lomma kommun är: sykomorlönn (Acer pseudoplatanus), kirskål (Aegopodium 
podagraria), parksallat (Cicerbita macrophylla), amerikansk dunört (Epilobium 
adenocaulon), rosendunört (Epilobioum hirsutum), parkslide (Fallopia japonica), 
jätteslide (Fallopia sachalinensis), jätteloka (Heracleum mantegazzianum), jättebalsamin 
(Impatiens glandulifera), blekbalsamin (Impatiens parviflora), blomsterlupin (Lupinus 
polyphyllus), palsternacka (Pastinaca sativa), pestskråp (Petasites hybridus), robinia 
(Robinia pseudoacacia), vresros (Rosa rugosa), druvfläder (Sambucus racemosa), 
såpnejlika (Saponaria officinalis), kanadensiskt gullris (Solidago canadensis) och snöbär 
(Symphoricarpos albus). 

Ju tidigare man upptäcker att en art håller på att etablera sig desto lättare är det att 
bekämpa den. Är en art väl etablerad är det mycket tidskrävande och kostsamt att 
försöka bli av med den men upptäcker man arten när det bara finns några få småplantor 
kan man med enkla medel bli av med dem innan de hunnit orsaka något problem.

Även om den är vacker så hotar utbredningen av täta och högavuxna 
rosendunörtsbestånd många andra arter.

Den invasiva jättebalsaminen 
(Impatiens glandulifera), som 
ursprunglingligen kommer från 
västra Himalaya, växer högt 
och tät och konkurrerar därmed 
ut andra växtarter. 
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Organismgrupper
KÄRLVÄXTER 
Inom ramen för projektet Skånes Flora har totalt 823 kärlväxtarter återfunnits i Lomma 
kommun. Vid författandet av denna text (2017/2018) hade 7 akut hotade kärlväxtarter 
noterats i artportalen för Lomma kommun de senaste 20 åren. Därutöver fanns det 
10 arter som bedömdes vara starkt hotade, 23 arter sårbara och till de nära hotade 
räknades 21 arter.

Av naturtyper och områden som har en särskilt artrik och/eller skyddsvärd flora kan 
nämnas strandängarna Alnarps fälad och vid Löddeåns mynning, sumpskogen vid 
Alkärret och våtmarker såsom Fels mosse. Även flera så kallade ruderatmarker, främst 
området kring de före detta. lertäktsdammarna, har en artrik kärlväxtflora. Före detta 
deponierna i Haboområdet visade sig vid en inventering 2004 hysa 236 olika arter. Ett 
annat område som vid inventeringen 2005 visat sig ha en rik kärlväxtflora är Kyrkfuret, 
som ursprungligen är en tallplantering men där inslaget av löv successivt ökat och ett 
artrikt fältskikt har utvecklats. Den mycket varierade park- och ädellövskogsmiljön i 
Alnarpsparken tillhör en av kommunens artrikaste miljöer för kärlväxter. I Alnarpsparken 
har man funnit totalt 420 kärlväxter (icke planterade) varav en rad sällsynta arter såsom 
strimfibbla, väggört, renlosta, grusnejlika, vitrapunkel, fläckbladig lungört, paddfot 
och mellanhäxört. Strandängarna vid Alnarps fälad hyser en beteskrävande, salttålig 
och artrik flora. Även driftvallar och sanddyner längs stranden har en intressant flora, 
med bland annat bitterkrassing. Fels mosse utgör en av mycket få våtmarker som klarat 
sig undan större utdikning och hyser därför en del mer eller mindre sällsynta arter. 
Haboljungs fure är, liksom Kyrkfuret, från början en ensartad tallplantering. Ju äldre 
skogen blir desto mer ökar den biologiska mångfalden bland annat till följd av ett ökat 
inslag av lövträd. Detta området är relativt artrikt, bland annat fann man 49 arter av träd 
och buskar vid en inventering 2005. Alkärret, strax väster om Haboljungs fure, har ett 
relativt artrikt buskskikt. En friskäng finns i området med ett 90-tal arter. I strandzonen, 
väster om Alkärret, finns de sällsynta arterna bolmört, odört och piggtistel. De dammar 
och våtmarker som anläggs inom Höjeå- och Kävlingeå-projekten har inneburit nya 
viktiga lokaler för växter knutna till det gamla, odikade odlingslandskapet. Inventeringar 
vid dammarna (1998) har visat på flera ovanliga och rödlistade arter, exempelvis 
sumpskräppa. Ålgräs, eller bandtång som den också kallas, tillhör kärlväxterna. Ålgräs 
växer i grunda sandiga marina miljöer och är vanligt förekommande i Lommabukten. I 
bukten finns även borstnate. När ålgräset förekommer frekvent brukar benämningen 
ålgräsängar användas. Denna naturtyp är en viktig livsmiljö för uppväxande fisk.

LAVAR, MOSSOR, ALGER OCH SVAMPAR
Kunskaperna om lavar, mossor och alger i Lomma kommun är mycket begränsad. 
Inga systematiska inventeringar finns gjorda. Däremot är svampfloran väl inventerad 
i Alnarpsparken, som sannolikt är kommunens bästa svamplokal med flera rödlistade 
arter. Lavar är relativt störningskänsliga växter som kräver stabila livsförutsättningar 
under lång tid. Äldre parker, ädellövskog, alléer men också byggnadsverk såsom murar 
är miljöer där man kan hitta en rik lavflora. Lavar är mycket känsliga för luftföroreningar. 
Områden som är intressanta avseende lavfloran är exempelvis Borgeby slottspark och 
Alnarpsparken. En mindre vanlig art, kalkvägglav, har observerats på en mur vid Fjelie 
kyrka. Ytterligare en mindre vanlig art som har konstaterats är flikig sköldlav. De övriga 
noteringar som finns i ArtDatabankens förteckning är från 1900-talets första hälft. Vid 
författandet av denna text (2017/2018) hade 2 starkt hotade, 6 sårbara och 4 nära 
hotade svamparter noterats i artportalen för Lomma kommun de senaste 20 åren. Även 
1 nära hotad lavart noterades.

Det finns en relativt rik algflora i Öresund. Öresundsområdets makroalgflora finns 
beskriven i en rapport från Öresundsvattensamarbetet. När det gäller mikroalger har 
Öresunds vattenvårdsförbund undersökt både djur- och växtplankton i Lommabukten.

DÄGGDJUR
Det intensivt brukade jordbrukslandskapet och den hårt utbyggda infrastrukturen ger få 
möjligheter för större däggdjur att överleva och röra sig i landskapet. Bland hjortdjuren 
förekommer rådjur allmänt i kommunen, bland annat vid Oskarsfridsdammarna, 
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Domedejla mosse, Kannikedammen och vid Habo Ljung. Andra hjortdjur, exempelvis 
kronhjort och älg, ses sällan och då när enstaka kringströvande exemplar råkar hamna 
i kommunen. Vildsvinet har ökat stort i Skåne under en lång tid men den är fortfarande 
ganska sällsynt i kommunen, vildsvin har dock noterats vid Östra dammarna. Av större 
rovdjur finns rödräv, som reproducerar sig främst i Alnarpsområdet, medan grävling 
är mindre vanlig, dock hittas trafikdödade exemplar då och då. Kanin och fälthare är 
allmänt förekommande. Igelkottar kan vanligtvis observeras i och kring Lommas tätorter, 
populationens tillstånd i sin helhet är dock väl kartlagd. Det finns minst sju olika arter av 
gnagare i kommunen, bland annat är ekorre vanlig i parkmiljöer. Bland mårddjuren är iller 
och hermelin ganska vanligt förekommande, mård är mindre vanlig, men förekommer 
bland annat i Alnarpsparken, medan vessla är sällsynt. Mink, vars vilda stam härstammar 
från djur som rymt från pälsfarmar, förekommer men det är oklart hur vanlig den är. 
Eftersom minken ofta utgör ett stort problem för skyddsvärda fågelarter har skyddsjakt, 
i varierande omfattning, bedrivits sedan 1990-talet.

Fladdermusfaunan inventerades i Skåne 2003. I Alnarpsparken och vid 
tegelbruksdammarna norr om Lomma tätort gjordes flera intressanta fynd. På båda 
lokalerna återfanns vattenfladdermus, dvärgfladdermus, trollfladdermus och stor 
fladdermus. Vid dammarna fanns även nordisk fladdermus. År 2005 inventerades 
tegelbruksdammarna på nytt, och man fann då samma arter som 2003. De senaste 
inventeringarna av fladdermusfaunan utfördes i Öresundsparken och Saltsjöbadsparken 
under juli 2015 och i Pråmlyckan och Kustdammarna under juli 2017. Inventeringen i 
Saltsjöbadsparken visade på överraskande högt antal registreringar av nordfladdermus, 
dvärgpipistrell, trollfladdermus och brunlångöra. Dessa fyra arter observerades frekvent 
även i Öresundsparken, samt en enda registrering av större brunfladdermus noterades. 
Öresundsparken anses utnyttjas framförallt som ett jaktområde. Det är inte möjligt att 
avgöra om nordfladdermusen och dvärgpipistrellen har sina yngelplatser inom eller 
utanför parken. Trollfladdermusen anses dock troligtvis hålla till i Saltsjöbadens gamla 
bokar. De registrerade fladdermössen i Pråmlyckan tros ha kolonier där (dvärgpipistrell 
och vattenfladdermus) och i det närliggande naturreservatet Slättängsdammarna 
(trollpipistrell). Vid Fyrkantsdammen noterades ett exemplar av den rödlistade 
sydfladdermusen vid inventeringarna 2017. 

När det gäller de marina däggdjuren observeras enstaka exemplar av knubbsäl och 
tumlare.

FÅGLAR
Minst 280 fågelarter har observerats i Lomma kommun. Av dessa bedöms cirka 100 
arter häcka årligen eller regelbundet i kommunen. Vid författandet av denna text 
(2017/2018) hade 2 starkt hotade och 12 sårbara fågelarter med säkerställd eller trolig 
häckning noterats i artportalen för Lomma kommun de senaste 20 åren. 

Lommabukten berörs av omfattande sträckrörelser för många fågelarter. Stora mängder 
änder, doppingar, arktiska vadare samt flera arter av tärnor rastar längs buktens kust 
under sträcktider. På de många sandrevlarna kan man exempelvis se vadarfåglar som 
myrspov, kustpipare och kustsnäppa. Vid hårda västvindar kan ibland pelagiska fåglar 
från Nordsjön och Atlanten ses, som exempelvis havssulor, stormfåglar och tretåig mås. 
Under vintern övernattar ofta tusentals kanadagäss (med inslag av andra gåsarter) 
i Lommabukten. Bland rödlistade arter som rastar i bukten kan nämnas brushane, 
alfågel och bergand. Längs större delen av kommunens strandområden är störningen 
från mänskliga aktiviteter för stor för att sjöfågel ska lyckas häcka där. De värdefullaste 
häckningslokalerna i kommunen är vid Löddeåns mynning och i de södra delarna av 
Lomma, vid Alnarps fälad. I dessa två områden råder beträdnadsförbud under viss tid 
av året, just för att skydda fågellivet. På strandängarna och de fuktiga betesmarkerna 
förekommer rödbena, skärfläcka och gulärla. Strandängarna utgör även en passande 
miljö för den sydliga kärrsnäppan. Denna ras av kärrsnäppa är på snabb tillbakagång och 
sista observerade häckningen i Lomma kommun var år 2000. 

I kommunens våtmarker och dammar kan man bland annat finna skedand, brunand, 
årta, gråhakedopping och vattenrall. Dammarna norr om Lomma, exempelvis Östra 
dammarna, Slättängsdammarna, Trekantsdammen och Habo dammar, är fågelrika 
dammar som är värda ett besök med kikaren. Vid åarna och även kring dammarna 
finns kungsfiskare, dock sällsynt som häckare. I vassar och förbuskade våtmarker och 
dammar återfinns ibland skägg- och pungmes. Rördromens tutande har hörts nästan 
årligen under senare år men någon häckning har ej konstaterats. År 2003 genomfördes 
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inventeringar av utvalda våtmarker och dammar anlagda inom Höjeå- och Kävlingeå-
projekten. Sju av dammarna ligger inom Lomma kommuns gräns. Vid flera av dessa 
våtmarker konstaterades att en mycket rik våtmarksberoende fågelfauna etablerats på 
mycket kort tid. Detta gäller i synnerhet vid Kannikedammen, vilken har blivit en mycket 
populär fågellokal.

Många fågelarter är knutna till jordbrukslandskapet. Det moderna jordbruket och dess 
strukturförändringar hotar dock flera av dessa. En del arter som är beroende av ett 
jämförelsevis mer varierat jordbrukslandskap finns dock fortfarande kvar i kommunen, 
exempelvis stenskvätta och sånglärka. I park- och ädellövskogsmiljöerna finns katt- 
och hornugglor samt större och mindre hackspett. Skogsduva, som är beroende av 
håligheter i träd, har häckat i Haboljungs fure och i Alnarpsparken men det är osäkert 
om den häckar där idag. Vissa vårar har man kunnat höra mindre flugsnappare och 
sommargylling sjunga i ogallrade skogspartier, men häckning av dessa båda arter har 
inte konstaterats.

FISKAR
Lomma kommun har en rik fiskfauna, både till antalet arter och individer. I Lommabukten 
finns viktiga uppväxtområden för ekonomiskt viktiga arter. I åar och dammar finns 
det möjligheter till ett attraktivt fritidsfiske. Vattenkvaliteten i åarna har förbättrats 
under de senaste decennierna vilket har gett positivt utslag för fisket, bland annat 
har förekomsten av öring ökat. I Lödde å har hela 28 fiskarter observerats. Elfiske har 
genomförts i stora delar av Kävlingeån och dess förgreningar. I det elfiske som utförts 
från Löddeåns mynning upp till Kvarnvik har följande arter noterats: id, mört, ål, öring, 
småspigg, storspigg, grönling, lake, mört och abborre. Åtgärder för att underlätta för 
vandrande fisk har också genomförts. Många stora gäddor fångas i Kävlingeån. Även 
i Höje å har man genomfört elfiske för att kartlägga artfrekvens och kvantitet. Elfisket 
2004 visade att det finns bland annat öring, abborre, bäcknejonöga, elritsa, grönling, 
groplöja, gädda, mört och ål. I Önnerupsbäcken, som tillhör Höje å avrinningsområde, 
råder fiskeförbud. Öring går upp i delar av bäcken men det finns en del vandringshinder. 
Här finns också den mindre vanliga grönlingen.

De före detta lertäktsdammarna norr och nordost om Lomma är rika på fisk. En del av 
dammarna står i förbindelse med Höje å och havet. I det följande ges exempel på vilka 
arter som förekommer i de olika dammarna. Östra dammen: abborre, gädda, mört, karp 
(inplanterad), ruda, sutare och ål. Habo dammar: mört, id och öring. Fyrkantsdammen: 
abborre, gädda, mört, id, braxen, sarv, ruda, sutare och ål. Under sommaren 2005 
inventerades fiskbeståndet i en av Slättängsdammarna (Lingan) och man fann hela sju 
fiskarter: mört, abborre, gädda, sutare, ruda, benlöja och sarv. Andra arter som fångats 
i Slättängsdammarna är: id, ål och inplanterad karp. 

De grunda bottnarna i Lommabukten är viktiga yngelplatser för många arter, bland 
annat flera för yrkesfisket ekonomiskt viktiga arter. Arter som förekommer i området är 
exempelvis torsk, sill, ål, lax, sjurygg, smörbult, kantnål, storspigg, horngädda, rödspätta 
och piggvar. Vid författandet av denna text (2017/2018) konstaterades förekomsten av 1 
akut hotad art (ål) och 1 starkt hotad art (torsk) i Lomma kommun.

GROD- OCH KRÄLDJUR
Utdikning av våtmarker, kulvertering av diken, igenfyllning av märgelgravar och 
igenväxning av strandängar har inneburit att förutsättningarna för groddjuren försämrats 
under lång tid i Lomma kommun. Även fragmenteringen av landskapet med vägar 
och bebyggelse gör det svårt för grodorna att förflytta sig i landskapet och många blir 
överkörda. 

Det är därför inte konstigt att tre arter försvunnit i modern tid. Till detta kommer en 
global trend där groddjuren minskar snabbare än vad som kan förväntas med hänvisning 
till biotopförändringar. Orsakerna till detta är inte klarlagda. Enligt ArtDatabankens 
förteckning har strandpadda noterats senast 1997. Enligt muntliga uppgifter saknas 
strandpaddan idag på de lokaler där den tidigare funnits. Den sista noteringen för 
grönfläckig padda är, enligt ArtDatabanken, 1982. För lökgroda gäller att den senaste 
noteringen är från 1992. Under 2017 har dock flera dammar anlagts i naturreservat 
Löddeåns mynning och för att gynna lökgroda har yngel tillförts dessa dammar. 

Viktiga små organismer

Fundamentala ekosystem-
tjänster såsom jordbildning 
och näringsomsättning 
är helt beroende på 
ned brytningen av dött 
organiskt material från 
växter och djur som sköts 
av biologisk mångfald i 
och på mark. Stora och 
små marklevande djur, 
bakterier och svampar 
bryter ner materialet. 
Nedbrytningsprocessen 
leder så småningom 
till att näringsämnen 
tillgängliggörs för nya 
växter och på så vis sluts 
naturens kretslopp.
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Den relativt sällsynta större vattensalamandern förekommer, liksom den mer allmänt 
förekommande mindre vattensalamandern. Övriga groddjur är vanlig groda, åkergroda 
och vanlig padda. Snok finns vid Slättängsdammarna samt vid Östra dammarna men 
är ovanlig. I skötseln av naturreservat ingår på flera platser skapande av så kallade 
snokhögar. Detta är högar av växtrester som lämnas i syfte att bland annat fungera som 
äggläggningsplats för snok.

LEDDJUR
Insektsfaunan är sannolikt den mest artrika organismgruppen i Lomma kommun, liksom 
i Sverige för övrigt. Kunskapen om förekomst av insektsarter i kommunen är dock 
begränsad och den kunskap som finns gäller i första hand skalbaggar. Betydelsefulla 
insektsbiotoper i kommunen är triviala torr- och sandmarker med gles vegetation. Det 
finns många hotade skalbaggar, steklar, tvåvingar, halvvingar och hopprätvingar som 
är knutna till denna miljö. Sand- och grustäkter samt örtrika ruderatmarker är viktiga 
miljöer som attraherar många insektsarter. Torrängar hyser många sällsynta vivlar och 
bladbaggar, vilka lever på växter som är knutna till just denna miljö. Sanddyner och 
havsstrandängar utgör reproduktionsplats för flera salt- och brackvattenberoende 
insekter. Almdominerade trädbestånd hyser hundratals insektsarter vilka är beroende 
av almen, många är starkt hotade och mycket sällsynta vedinsekter, hålträdsbaggar och 
savflugor.

Enligt ArtDatabankens rödlista finns totalt 28 skalbaggsarter inrapporterade från 
kommunen sedan 1980 och framåt. Ofta saknas svenska namn, därav den något 
generiska benämningen av vissa rödlistade arter i Bilaga 3. 

Projekt trollsländor i Skåne 2009-2014 redovisar fynd av 27 arter av trollsländor och 
flicksländor i Lomma kommun (Billqvist och Birkedal, 2016).  

Särskilt viktiga områden för insektsfaunan i Lomma kommun är Alnarpsparken, Borgeby 
slottspark, Alnarps fälad, tegelbruksområdena (med gamla almar, död ved, skräpmarker), 
lertäktsdammarna, Höjeå-dalen samt kustdynerna och torrmarkerna mellan Bjärred 
och Lomma tätort. Vid en inventering 1995 fanns det fortfarande en för Skandinavien 
unik fauna av marklevande insekter längs Höje å. Dessa arter återfanns främst på 
översvämningsängarna längs ån, och är starkt beroende av att översvämningscyklerna 
upprätthålls. Lertäktsdammarna norr om Lomma tätort har undersökts relativt noggrant 
vad gäller insekter. Idag har dock vattenståndet i dammarna höjts på grund av att 
utpumpning av vatten har upphört, vilket inverkat negativt på skalbaggsfaunan vars 
livsmiljöer lagts under vatten. Även igenväxning har haft negativa konsekvenser. År 2006 
gjordes en översiktlig inventering av skalbaggsfaunan i området kring Slättängsdammarna 
och man konstaterade då att den tidigare unika faunan med all sannolikhet till stora 
delar försvunnit från området.

Vid Alkärret i Habo Ljung har man funnit ett antal mycket sällsynta spindelarter, bland 
annat den starkt hotade kärrmånspindeln (Agroeca dentigera).

ÖVRIGA RYGGRADSLÖSA DJUR
Länsstyrelsen har genomfört en inventering för att undersöka om det finns levande 
exemplar av tjockskalig målarmussla (Unio crassus) i Höje å och Önnerupsbäcken. 
Rapporter finns från 2004 om att skal från denna rödlistade art funnits i rensningsmassor 
nedströms vägbron som korsar Höje å strax söder om Bjällerup, öster om Staffanstorp. 
Länsstyrelsen har undersökt tre lokaler i kommunen under 2004 och dessa var Höje å 
vid Kommungården, Höje å vid kyrkan i Lomma och Önnerupsbäcken. Levande exemplar 
av tjockskalig målarmussla återfanns inte på de undersökta lokalerna. I samband 
med inventeringen hittade man dock vanlig dammussla (Anadonta anatina) och i 
Slättängsdammarna har man tidigare hittat smal dammsnäcka (Omphiscola glabra), som 
tillhör de rödlistade arterna.

Det finns en del information om marina ryggradslösa djur i kommunens marina 
naturvårdsprogram (Lomma kommun, 2010b). Vid författandet av denna text 
(2017/2018) noterades 1 sårbar marin blötdjursart (sydlig östersjöhjärtmussla) för 
Lomma kommun under de senaste 20 åren, genom Öresunds vattenvårdsförbunds 
miljöövervakningsprogram.

Nässelfjäril (Aglais urticae)
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Ekosystemtjänster
Naturen är värdefull på många sätt men många värden svåra att bedöma och lätta at ta för 
givet. Hur värdesätter man exempelvis en picknick vid havet med nära och kära en varm 
vårdag? Eller att dricksvatten finns i kranen när man vill? Att det finns byggnadsmaterial 
att få tag på till det där projektet man vill göra? Hur värdesätter man att fåglarna kvittrar 
i kvarteret där man bor, eller att en sällsynt fladdermus bor i det gamla ihåliga trädet 
utanför fönstret? Naturen har många värden, vissa är enkla att värdera, andra svårare. 
En del värden har man förmodligen inte ens funderat över - man tar dem för givet.

Men varför ska man värdera naturen? Är inte naturen värdefull i sig? Jo, visst är den det. 
Men den är även värdefull för oss människor genom den nytta den ger oss, helt gratis 
genom så kallade ekosystemtjänster. Ekosystemtjänster är grunden för ett fungerande 
samhälle och genom att värdera dessa blir de mer synliga samt enklare att få med i 
beräkningen när det fattas beslut i samhället.

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 dricksvatten 
och olika sorters råvaror som vilt, fisk, svamp och bär. Det är även naturens sätt att 
påverka vår hälsa och vårt välbefinnande. Dessa tjänster är i de flesta fall omöjliga att 
ersätta - om de upphör att fungera förlorar vi grunden för vår existens. Centralt är alltså att 
det är människan som står i centrum, en ekosystemtjänst är något som naturen ger som 
vi människor har nytta eller användning av. För att kunna producera ekosystemtjänster 
krävs att ekosystemen har kapacitet för detta, något som kräver olika förutsättningar för 
olika ekosystem och är intimt förknippat med begreppet biologisk mångfald. 

Vi människor påverkar ekosystemen radikalt. Ibland gör vi nytta, men oftast utarmar vi 
systemen. Till exempel har intensivt jord- och skogsbruk ökat vår välfärd, men samtidigt 
försämrat naturens vattenrenande förmåga och den biologiska mångfalden, vilket 
riskerar att på sikt försämra vår välfärd eller tvinga oss till dyra investeringar för att 
återställa dess funktioner.

Ekosystemtjänsterna kan delas in i fyra kategorier: Kulturella, Försörjande, Reglerande  
och Stödjande. 

Kulturella tjänster är icke-materiella fördelar som höjer vårt välbefinnande. Det kan vara 
ökad hälsa från vistelse i naturen, möjlighet till friluftsliv och motion, naturpedagogik 
eller spirituell berikning.

Försörjande tjänster resulterar i de produkter som människan får ut från naturen. Det 
kan vara mat, virke, bränsle och rent vatten.

Reglerande tjänster är de fördelar människan får från naturliga processer och 
funktioner i ekosystemen, exempelvis pollinering, luftkvalitetsförbättring, vattenrening, 
erosionskontroll och klimatreglering.

Stödjande tjänster är nödvändiga för att skapa alla övriga ekosystemtjänster, de innefattar 
bland annat primärproduktion, fotosyntes, näringsomsättning och formering av jord. 

Biologisk mångfald räknas ofta in i kategorin Stödjande. Men, i och med att alla 
ekosystemtjänster är beroende av levande organismer så är biologisk mångfald en 
grundförutsättning för ekosystemens långsiktiga kapacitet att leverera ekosystemtjänster, 
även de Stödjande. Därför behandlar vi biologisk mångfald som en egen kategori i 
Lomma kommun.

Av grundläggande betydelse är att ekosystemtjänster bygger på biotiska processer. Det 
betyder att bara tjänster som produceras genom levande biologiska processer räknas in 
i begreppet ekosystemtjänster. Därför är tjänster såsom som våg-, vind- och solkraft inte 
ekosystemtjänster då de istället drivs av så kallade abiotiska, icke levande, processer. 

Kulturella ekosystemtjänster
I naturen i Lomma kommun finns det plats för friluftsliv, rekreation, träning och motion. 
Naturen kan även nyttjas till turism eller för lärande och konstnärlig utveckling. Den bidrar 
dessutom i hög grad till ett samhälles identitetskänsla. Inte minst är naturen viktig för 

Naturens många värden 

Den biologiska mångfalden 
står bakom de flesta eko-
systemtjänster som reglerar 
olika ekosystemprocesser. 
Naturen, dess vegetation 
och övrigt liv står 
bakom tjänster såsom 
klimat-, vatten- och 
erosionsreglering. Därtill 
kommer rening av luft och 
vatten som till stor del 
regleras av träd, växter 
och våtmarker. Naturens 
pollinatörer, såsom bin 
och blomflugor, reglerar 
tillväxten av många 
pollinationsgynnade grödor 
som länge kultiverats 
av människan. Likaså 
är naturens skadedjurs-
bekämpare, exempelvis 
spindlar och rovlevande 
skalbaggar såsom jord-
löpare, viktiga för att 
reglera förekomsten av 
olika skadedjur och deras 
negativa inverkan på våra 
grödors tillväxt.
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psykisk och social hälsa. Kulturella ekosystemtjänster är svåra att värdera monetärt men 
är oerhört viktiga för vårt välbefinnande och kan generera stora samhällsbesparingar.

REKREATION OCH FRILUFTSLIV
Att kunna vistas i naturen är betydelsefullt hur ett folkhälsoperspektiv, och närhet till 
rekreation och friluftsliv är en viktig förutsättning för vårt välbefinnande. Vi har i Lomma 
kommun flera välbesökta parker och naturområden som är viktiga för rekreation och 
friluftsliv. Utöver det så har Strandstråket och Skåneleden anlagts, löpslingor finns på 
flera platser och stränder och bryggor lockar till bad året runt. Det råder dock stor brist 
på allemansrättslig mark och det finns vissa områden i kommunen där det är långt 
till parker och naturområden, främst längre inåt landet där det bedrivs ett intensivt 
jordbruk. För att underlätta för boende i både dessa och andra områden är det viktigt 
att skapa lättillgängliga strövområden, såsom bräddade vegetations- och gångstråk 
längs åkerkanter som främjar promenader och andra aktiviteter i vårt öppna landskap. 
Detta hade dessutom varit en vinst för många andra ekosystemtjänster då dessa stråk 
dessutom skulle verka som skyddszoner för näringsläckage och som ekologiska korridorer 
för många olika växter och djur. 

HÄLSA OCH INSPIRATION
Det är vetenskapligt bevisat att naturupplevelser positivt påverkar vår mentala och 
fysiska hälsa. Naturen är även en viktig inspirationskälla. Det är viktigt att se till att det 
finns grönska nära alla folks hem och att integrera naturen i samhället, främst för att 
vi dagligen ska kunna ta del av dess gottgörande ekosystemtjänster, men det kan även 
leda till stora samhällsekonomiska vinster. Forskning har visat att den sträcka man är 
beredd att ta sig för att uppleva natur och grönska är 300 m. I Lomma kommun har de 
flesta mindre än 300 m till natur- eller grönområden, men det finns områden där det 
är längre. Kvalitén på områdena är också olika bra, i vissa grönområden råder det brist 
på till exempel träd och buskar och andra områden ligger nära vägar, järnväg eller andra 
bullerkällor.

Det är viktigt att värna om det tysta, exempelvis genom att plantera tät vegetation i 
bullerutsatta områden och det är viktigt att inte alla områden blir likadana, att vissa får 
vara mer hemliga och inte för tillrättalagda. Ju grönare och mer naturlikt ett område 
är, ju bättre effekt ger det på folks hälsa. Fler meditationsplatser ska skapas i Lomma 
kommun och lämpliga områden för naturrehabilitering ska pekas ut.

NATURPEDAGOGIK OCH LÄRANDE
En annan viktig funktion hos de kulturella ekosystemtjänsterna är deras pedagogiska 
värde. När vi vistas i naturen får vi möjlighet att lära oss hur den fungerar och hur viktigt 
det är med fungerande ekosystem. Det bidrar till en ökad förståelse för naturen och för 
hur viktigt det är att skydda de naturliga processerna. Då naturpedagogik och lärande 
är en viktig del i Lomma kommuns naturvårdsarbete så tas det upp mer i detalj under 
kapitlet ”Naturen som mötesplats”.

KULTUR- OCH NATURARV SAMT LANDSKAPSBILD
Områden som har enastående kulturella och/eller naturmässiga värden kan bli utsedda 
till världsarv. Men det kan även finnas kultur- och naturarv i mindre skala, där exempelvis 
tegelindustrin i Lomma är ett exempel på ett lokalt kulturarv, och Lommabukten skulle 
kunna anses vara ett lokalt naturarv. Dessa arv kan vara viktiga ur flera perspektiv, till 
exempel för hälsa, friluftsliv eller som en del av invånarnas identifiering med sin hembygd. 
Att bada har länge varit en betydande fritidsaktivitet i Lomma, därmed både ett kultur- 
och naturarv. Ibland har dock badvattnet i havet utanför Lomma varit otjänligt, på grund 
av oidentifierade källor uppströms Höje å. En förbättrad vattenfördröjning skulle även 
således kunna leda till förbättrad badkvalité. 

Landskapsbilden är viktig av liknande skäl som natur- och kulturarv. I Lomma kommun 
identifierar sig förmodligen många invånare med jordbrukslandskapet och närheten till 
havet. I det flacka landskapet utgör all högre vegetation viktiga inslag i landskapsbilden. 
Ett stort hot mot landskapsbilden är olika former av exploatering. Alléer, åkerholmar 
och märgelgravar utgör småbiotoper i odlingslandskapet som har stor betydelse 
för både kultur- och naturarv samt landskapsbild, de utgör dessutom väldigt viktiga 
spridningsvägar för djur och växter.

“Shinrin yoku” - 
Skogsbesök för hälsan

Att bara vistas i skogen 
nära träden, utan att 
vandra eller genomföra 
annan fysisk aktivitet, har 
vetenskapligt bevisats 
förbättra hälsan. Detta 
praktiseras sedan början av 
80-talet som en naturlig del 
av hälsovården och kallas 
“Forest bathing” eller på 
japanska “Shinrin yoku”. 

Naturområden utgör en 
ovärderlig resurs som 
kunskapskälla. Bild ifrån 
Pilängsparken (foto: Lomma 
kommun).
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Försörjande ekosystemtjänster
Ekosystemets försörjande tjänster ger oss tillgångar så som mat, dricksvatten, bränsle, 
energi och byggnadsmaterial. Försörjande tjänster ingår ofta i vårt handelssystem, vilket 
gör att det vanligtvis är ganska lätt att förstå deras nytta och att sätta ett ekonomiskt 
värde på dessa tjänster.

VATTEN OCH MAT
I denna kategori ingår tjänster som matproduktion och vattenförsörjning. I Lomma är 
den största ekosystemtjänsten givetvis jordbruket, men även det kommersiella fisket är 
viktigt. Andra viktiga tjänster i mindre skala är svamp- och bärplockning och stadsodling, 
till exempel i kolonilottsområden. Dricksvattnet kommer från sjön Bolmen i Småland 
och påverkas inte av aktiviteter inom kommunens gränser. Däremot finns en stor 
akvifer under Lomma, den så kallade Alnarpsströmmen. Den är ungefär en mil bred 
och sträcker sig i Skåne ända från Landskrona till Skivarp. I Lomma används den idag 
främst till bevattning inom jordbruket. Den kan dock komma att bli en viktig resurs i 
framtiden och man bör ta hänsyn till denna vid exempelvis borr- och grävningsprojekt 
och vid föroreningsolyckor. 

RÅVAROR
Naturen ger oss skogar med träd som vi kan använda till virke eller andra produkter. 
Andra råvaror som kan räknas som ekosystemtjänster är exempelvis ull och gummi 
eller växtfibrer för att tvinna rep. Det finns idag ingen produktion av råvaror i Lomma 
kommun. Träråvaror är inte aktuellt då det finns begränsat med skog. Däremot skulle 
det finnas plats för betande djur, exempelvis för naturvårdsbete, som då kan ge råvaror 
som ull. Att ha områden som betas hade dessutom gynnat den biologiska mångfalden. 

ENERGI
Här ingår bland annat energigrödor och restavfall för rötning. Det finns viss produktion 
av energiskog i kommunen, men på den bördiga jord som vi har kan det vara bättre att 
satsa på matproduktion. Även ved för hemmabruk är en betydelsefull energitjänst. Man 
kan i framtiden tänka sig att man till större del tar till vara på restmaterial från jordbruk 
samt tång från stränderna för att bilda energi genom rötning. Energifrågor, inklusive 
abiotiska (icke biologiska) energikällor som därmed inte räknas till ekosystemtjänster, 
exempelvis sol-, vind- och vattenkraft, behandlas närmare i Lomma Kommuns Energi- 
och klimatplan (Lomma kommun, 2015c).

Reglerande ekosystemtjänster
De reglerande ekosystemtjänsterna hjälper till att upprätthålla en balans i naturen. Det 
kan till exempel vara rening av luft och vatten, pollinering eller skadedjursbekämpning. 
Träden i en stad kan rena luften vi andas samt reducera buller- och växthusgaser. 
Växtlighet kan också utgöra skydd mot erosion. Vi människor tänker förmodligen inte 
så ofta på de reglerande tjänsterna, de arbetar lite i det dolda och är svåra att värdera i 
kronor och ören, men de är oerhört viktiga och är en av grundpelarna för möjligheterna 
att skapa ett hållbart samhälle.

KLIMATREGLERING
Att temperaturen på jorden stiger är ett faktum och med stigande temperaturer kommer 
stigande havsnivåer. Som kustkommun är Lomma kommun i ett utsatt läge för förhöjda 
havsnivåer. För att bromsa den globala uppvärmningen måste halten växthusgaser i 
atmosfären minska. Reducering av växthusgaser sker framför allt genom växternas 
fotosyntes, där växthusgasen koldioxid omvandlas till syre. Det sker även genom att 
växterna binder kolen från koldioxid i sin biomassa. 

Våtmarker är miljöer som effektivt kan lagra stora mängder kol som omvandlas till bland 
annat torv. Det är inte möjligt för Lomma kommun att i större utsträckning bromsa 
den globala uppvärmningen genom att ändra markförhållanden, exempelvis genom 
skapandet av mer skog eller våtmarker (dock är dessa strukturer väldigt betydelsefulla 
lokalt för många andra ekosystemtjänsters funktion). Istället är det viktigt att på andra 
sätt minska halten av växthusgaser i atmosfären. En viktig aspekt i detta är att aktivt 

Global uppvärmning pågår

År 2017 var tredje året i 
rad som hade exceptionellt 
höga temperaturer. 
Temperaturerna översteg 
i de flesta områden 
globalt och i norra 
Europa registrerades flera 
månadsmedelvärden som 
låg mer än 6 grader över 
medelvärdena för 1981-
2010. (Källa: ECMWF)

Värderingsexempel -
Nötskrikor

Nationalekonomen Cajsa 
hougner har räknat ut hur 
mycket fröplanteringen som 
genomförs av nötskrikor 
är värd. Nötskrikorna 
gömmer ekollon i marken 
för att äta senare, men 
flera ekollon blir liggande 
och gror till nya träd. 
Det ekonomiska värdet 
för ekosystemtjänsten 
uppskattades till 
35 000 kr per nötskrikepar.
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arbeta för att fasa ut användningen av fossila bränslen, vilket behandlas i Lomma 
Kommuns Energi- och klimatplan (Lomma kommun, 2015c).

När havet stiger ökar erosionsrisken, inte bara längs kusten utan även längs åarnas 
stränder och brinkar. Dessutom kommer det varmare klimatet att förorsaka kraftigare 
regnfall än tidigare, vilket ytterligare ökar översvämningsrisken. Vissa fysiska åtgärder, 
såsom erosionsskydd vid kusten, kommer att uppföras och vara till nytta för vissa 
områden vid extrema situationer men det kommer att bli fler översvämningar i stora 
delar av kommunen i framtiden. Det viktigaste att göra är att planera samhället efter 
dessa nya förutsättningar samt att värna och utveckla de naturliga strukturer som kan 
mildra de negativa effekterna. 

Klimatreglering kan även ske i en mindre skala. På lokal nivå kan det vara en trädrad eller 
häck som skapar skugga och skydd från vinden. 

RENING AV LUFT OCH VATTEN
Parker och vegetation nära vägar förbättrar luftkvaliteten och begränsar spridningen av 
luftföroreningar. Dessutom skapar vegetation syre och reducerar buller. Det finns vissa 
stadsområden i Lomma kommun som har mer än 300 m till närmsta grönområde, vilket 
påverkar den lokala luftkvaliteten negativt. Mer tätortsnära grönska hade förbättrat 
luftkvalitén och bullernivåer. Grönytor, småparker och enstaka träd och buskar nära 
bebyggelse bör därför öka. 

Naturobjekt med vattenreningspotential kan vara infiltrationsmarker, svämplan, 
våtmarker eller sänkor i landskapet. Det finns många hårdgjorda ytor i kommunen vilket 
försämrar markens naturliga reningspotential av vatten. En minskning av hårdgjorda ytor 
samt att vid ny exploatering använda sig av genomsläppliga material och gröna tak är 
lämpliga åtgärder för att öka graden av vattenrening samt även förbättra skyddet mot 
översvämningar genom bättre naturlig infiltrationskapacitet.

VATTENFÖRDRÖJNING
Regnvatten behöver ha vägar att transportera sig i samhället. Om kapaciteten hos 
de existerande strukturerna inte räcker till vid kraftiga regnfall finns det stor risk för 
översvämning. Viktiga strukturer för regn- och dagvattenavrinning är exempelvis 
infiltrationsytor, fördröjningsmagasin, meandrande vattendrag och naturliga 
våtmarksområden. 

Det saknas tillräckligt med våtmarker och fördröjningsmagasin både i landskapet och i den 
bebyggda miljön. Att skapa och återskapa meandrande vattendrag, våtmarker och andra 
fördröjningsmagasin som kan ta hand om tillfälliga vattenflöden kan återge landskapet 
en del av dess vattenreglerande förmåga. Träd minskar generellt översvämningsrisken 
och ökar reningsgraden av ytvatten. Det råder trädbrist på många ställen i kommunen, 
bland annat i jordbrukslandskapet där de dessutom är extra viktiga för att reducera 
läckage av näringsämnen och bekämpningsmedel. Träd i tätorterna är mycket viktiga, 
med rätt val av trädart och plats tillför träden otroligt många kvaliteter i den bebyggda 
miljön och kan göra stor skillnad för att minska översvämningar. På platser där träd inte 
är lämpliga finns många andra lösningar för att både låta naturen göra jobbet och bidra 
med andra kvaliteter i den fysiska miljön såsom gräsklädda svackor eller rain gardens.

För att motverka översvämningar är det viktigt att inte skapa ogenomträngbara ytor, 
exempelvis asfalt, utan istället göra ytor som låter vattnet infiltrera ner i marken. Man 
bör därför arbeta aktivt i planeringsprocesser med genomsläppliga ytor som exempelvis 
gröna tak, grus eller armerade gräsytor istället för asfalt och betong. För att utveckla 
tätortsmiljöerna att tåla översvämningar behöver hårdgjorda ytor tas bort och fler gröna 
lösningar byggas. 

EROSIONSDÄMPNING
Här är det viktigt att identifiera riskområden och undersöka vilka element som är viktiga 
för att förhindra erosion. Om det till exempel finns bindande vegetation i ett riskområde 
så bör man inte ta bort den vid exploatering utan snarare förstärka vegetationen. 
Detta är en ekosystemtjänst som kan komma att bli mer betydelsefull i framtiden om 
klimatförändringarna leder till kraftigare regn och högre havsnivåer. Även om det är 
erosion från hav, åar och översvämningar som är den största risken i Lomma kommun 
så finns det andra sorters erosion. Till exempel har flertalet skogsområden i kommunen 
planterats för att binda jorden och undvika vinderosion och sandflykt.

Betydelsefulla ålgräsängar

Ålgräsängar inte bara 
fungerar som uppväxt- och 
levnadsmiljö för många 
blöt och leddjur och fiskar, 
de bidrar även till viktiga 
ekosystemtjänster såsom 
att motverka erosion och 
övergödning samt att fånga 
sediment och organiska 
föroreningar.

Värderingsexempel -
Våtmark

Våtmarker och vattendrag 
med naturliga flöden bidrar 
till översvämningsskydd 
som motsvarar stora 
belopp, varför det lönar 
sig att bevara och sköta 
dessa. En studie visade 
att bland våtmarkers 
ekosystem tjänster så 
beräknades översvämnings-
skydd vara den tjänst som 
vara värd mest pengar (i 
snitt 608 brittiska pund/
hektar våtmark/år), följt 
av biodiversitet (304 pund/
hektar/år) och vattenrening 
(292 pund/hektar/år).  
(Morris och Camino, 2011).
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Idag är stränder och kustnära områden på många platser hårdgjorda, felaktigt utformade 
eller bevuxna med till exempel invasiva växter. Detta gör att det bara återstår små delar 
av de tidigare kulturhistoriska strandbetesängarna med en rik flora och fauna. På vissa 
platser bör bekämpning av invasiva växter ske i högre utsträckning än vad som sker idag. 
En omvandling mot ekosystembaserade lösningar bör övervägas när åtgärder ändå ska 
genomföras. 

POLLINERING
För att få blommande växter att bära frukt och ge god skörd är det viktigt att det finns gott 
om pollinatörer. Lomma Kommun består till stor del av mycket bördig jordbruksmark. 
Därför är pollinering och skadedjursbekämpning två viktiga reglerande ekosystemtjänster 
i kommunen. Förbättrade förutsättningar för dessa två ekosystemtjänster kan leda till 
bättre skördar och mindre behov av bekämpningsmedel och konstgödsel. För att få ett 
ökat antal och en ökad mångfald av pollinatörer behövs det fler lämpliga habitat såsom 
ängs- och betesmarker, artrika vägrenar, torrbackar, sandiga marker, gamla träd och 
skogsbryn i soliga lägen. En bra åtgärd i Lomma kommun kan vara att skapa fler och 
bredare åkerrenar med ängsvegetation samt buskar och träd, som kan hysa en ökad 
mångfald av både växter och insekter. En viktig pollinerare är honungsbiet, men även 
vilda bin är viktiga för pollinering. Dessutom kan andra insekter än bin utgöra ungefär 
40 % av pollineringen av ekonomiska grödor (Rader 2016). Därför är det viktigt att 
även stötta flugor, getingar, skalbaggar, steklar, humlor och fjärilar. Det finns väldigt lite 
strukturer i det storskaliga jordbrukslandskapet som idag främjar dessa pollinatörer. 

SKADEDJURSBEKÄMPNING
Fåglar, rovinsekter och spindlar är viktiga skadedjursbekämpare. Att skapa och 
upprätthålla bra förutsättningar för dessa och andra skadedjurspredatorer kan bidra till 
exempelvis minskad användning av bekämpningsmedel. 

Bristen på natur i kommunen skapar en brist på biologisk mångfald, vilket leder till 
färre skadedjursbekämpande arter. Desto fler arter som finns, desto bättre balans kan 
förväntas, med både fler pollinerare, skadedjur och skadedjursbekämpande arter. Det 
skapar ett artsamhälle och en natur som är mer motståndskraftig och anpassningsbar 
mot förändringar. I Lomma kommun skapar de stora sammanhängande monokulturerna 
i jordbrukslandskapet alltför bra förutsättningar för skadedjur. Det skulle därför behövas 
mindre åkerplättar med mer varierade grödor samt naturliga element som gynnar 
skadedjursbekämpande arter i nära anslutning till jordbruksmarkerna. Många av de 
åtgärder som gynnar pollinerare (se stycket innan) gynnar även skadedjursbekämpande 
djur. Andra åtgärder som kan förbättra skadedjursbekämpningen är att anlägga dammar 
för insekter och groddjur eller sätta upp fågelholkar eller på andra sätt förbättra 
förutsättningarna för insektsätande fåglar.

Stödjande ekosystemtjänster
Stödjande ekosystemtjänster är grundläggande processer i ekosystemen som är en 
förutsättning för alla de andra ekosystemtjänsterna. Det kan exempelvis vara vattnets 
och kvävets kretslopp, fotosyntesen och nybildande av jord. Biologisk mångfald räknas 
ibland som en stödjande process. Men eftersom biologisk mångfald ligger till grund 
för de andra stödjande processerna, samt även innefattar andra viktiga funktioner och 
värden, behandlas den som en egen kategori i Lomma Kommun.

NÄRINGSOMSÄTTNING
Ekosystemens växt- och djurliv tar upp och binder näringsämnen i sin biomassa. När 
de dör bryts de ned av andra organismer som åter frigör de bundna näringsämnen. 
Detta bidrar bland annat till att hålla våra jordbruksmarker bördiga samt påverkar 
näringsstatusen i våra vattendrag. I vår jordbruksintensiva kommun är det viktigt 
att arbeta för att reducera läckage av näringsämnen från åkrar och bibehålla bördiga 
jordbruksmarker. Detta kan man exempelvis göra genom ändrade odlingsmetoder, att 
skapa skyddzoner med växtlighet längs med åkrar och vattendrag samt att anlägga fler 
våtmarker och skapa meandrande vattendrag. Det är även viktigt att följa nya (och gamla) 
rön och forskning om odlingsmetoder som kan minska utarmningen av jordbruksmarken, 
eller kanske till och med förbättra jordmånen.

  

Om insekter hade lön

En burk honung för 3 
miljoner? Anders och Måns 
fick i det humoristiska 
radioprogrammet “Så 
funkar det” i uppdrag att 
reda ut kostnaden av en 
burk honung om bin skulle 
ha en timlön på 100 kr. Med 
hjälp av Sveriges biodlares 
förening uppskattades 
att ett bi flyger i ungefär 
2 veckor av sin livstid och 
ungefär 9 timmar per dag. 
Under denna period bidrar 
biet till ungefär en milliliter 
honung. Anders och Måns 
spekulerade att det i så 
fall skulle innebära en 
lönekostnad på 12 600 kr 
per ml och en burk med 400 
g skulle i så fall kosta över 3 
miljoner…utan biets sociala 
avgiter! (program Så funkar 
det, Sveriges radio).

Värderingsexempel -
Pollination

Det ekonomiska värdet 
av insektspollineringen 
av skogsbär i Sverige har 
uppskattats till 40-70 
miljoner kr per år. I denna 
uppskattning räknades 
inte rekreationsvärdet av 
bärplockning in, det är 
alltså en snål skattning 
av det totala värdet av 
att det finns bär i skogen. 
Både blåbär och lingon 
som pollinerats av insekter 
sätter dessutom fler frön 
och bär än självpollinerade 
bär . (Fröborg, 1966)
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Mycket värdefulla

Synnerligen värdefulla

Värdefulla

Mycket värdefulla

Synnerligen värdefulla

Värdering av biologisk mångfald och ekosystemtjänster i naturområden större än 0,5 hektar i Lomma kommun. Beskrivning 
av de större naturområdena med bedömning av specifika värden finns i denna del av naturmiljöprogrammet under kapitlet 
Naturområden och övriga grönstrukturer. Naturens värden beskrivs övergripande i kapitlet Biologisk mångfald och i detta 
kapitel (Ekosystemtjänster).

TOTALA VÄRDEN AV BIOLOGISK MÅNGFALD 

OCH SAMTLIGA EKOSYSTEMTJÄNSTER

BIOLOGISK MÅNGFALD KULTURELLA EKOSYSTEMTJÄNSTER

FÖRSÖRJANDE, REGLERANDE,OCH 

STÖDJANDE  EKOSYSTEMTJÄNSTER

0 1 20,5 Km
±
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Naturen som 
mötesplats
Rekreation och friluftsliv
Friluftslivet är naturvårdens sociala dimension. Forskning visar att natur och trädgård 
lindrar stress och ökar människans välbefinnande. Forskning på rehabilitering i gröna 
miljöer bedrivs bland annat vid SLU i Alnarp där en trädgård bestående av traditionella 
odlingsområden och mer naturlika skogsområden anlagts för rehabilitering av personer 
med utmattningsdiagnoser. 

Tillgång till natur- och rekreationsområden har stor betydelse för folkhälsan och vårt 
välbefinnande. Lomma kommun har för närvarande cirka 679 ha allemansrättslig mark, 
och ungefär 24 000 invånare, vilket ger en sammanlagd yta som är tillgänglig för rekreation 
på 295 m2 per person. Detta kan jämföras med 470 m2 i Skåne och 4 600 m2 i Sverige. 
När det förra Naturmiljöprogrammet togs fram (2008) var siffran för Lomma 250 m2 per 
person, detta har delvis ändrats på grund av en ny indelning av natur och grönområden 
(se kapitel Naturområden och övriga grönstrukturer). För att bevara ytan tillgänglig 
mark per invånare måste ytterligare natur- och grönområden tillkomma då befolkningen 
i Lomma kommun beräknas öka. De flesta av natur- och grönområdena ligger i nära 
anslutning till tätorter och byar. Den senaste undersökningen av andel invånare som bor 
nära natur- och grönområden i Lomma kommun genomfördes år 2016, den visade att 
94 % av invånarna bor inom 300 meter från natur- och/eller grönområden större än 0,5 
hektar. Områden som ligger mer än 300 meter ifrån natur- och grönområden större än 
0,5 hektar är markerade i kartan på sidan 57.

Upplevelser för alla
Naturen är till för alla invånare, det behövs både rum för stillhet, tystnad, rofylldhet och 
fartfyllda aktiviteter, sporter och lek. Ibland kan ett ökat tryck på de tillgängliga natur- 
och friluftsområdena leda till konflikter mellan olika intressen.

Friluftslivet i Lomma är livaktigt, här finns närmare hundra föreningar, varav många är 
beroende av tillgängliga naturområden; vind- och kitesurfing, fågelskådning, friluftsliv, 
fiske, segling, ridning, löpning med mera. 

Rekreations- och friluftsområden
Kommunen är ett utpräglat jordbrukslandskap med några få skogsklädda områden; 
Alnarpsparken som är ädellövsskog är ett välbesökt utflyktsmål och Habo Ljungs fure 
och Kyrkfuret som domineras av tall lockar till bland annat löpning och ridning och 
här finns även scoutverksamhet. Slättängsdammen och Östra dammen, strax norr om 
Lomma, är populära besöksmål. Löddeåns mynning och kusten norr om Spillepengen är 
högklassiga fågelskådningsområden. 

Kusten är ett av Lommas allra populäraste rekreationsområden, och många aktiviteter är 
knutna till kustområdet. Här finns vandringsleder och möjlighet till bad, surfing, segling, 
fiske, fågelskådning och mycket annat. 

Lomma har bra fiskevatten, och förutom kustfisket är fisket koncentrerat till Lödde å, 
Höje å, Habo dammar, Slättängsdammen och Östra dammen. Kommunens ridklubb är 
placerad nära Haboljungs fure och Kyrkfuret där särskilda ridleder är utpekade. 

Strandstråket ger möjlighet till promenader längs hela kusten och Öresundsleden, en av 
Skåneledens dragningar, gör det möjligt att vandra på markerad led till Ängelholm i norr 
och Vellinge i söder. 

Kanottur på Höje å.
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Tillgänglighet och trygghet
Tillgänglighet
De flesta av kommunens naturområden är tillgängliga för rekreation och friluftsliv, lätta 
att ta sig till och också lätta att rör sig i. Det finns en naturguide där dessa aspekter är 
graderade.

En del områden är dock relativt otillgängliga då de är snåriga eller tätväxande, och två 
naturreservat har under delar av året beträdnadsförbud; Lommabukten med Tågarps 
hed och Alnarps fälad i söder och Löddeåns mynning i norr. Då så stora delar i övrigt är 
tillgängliga kan denna balans vara acceptabel då dessa områden fungerar som refuger 
för arter som är störningskänsliga.

Att göra ett område tillgängligt kan innebära att identifiera och undanröja hinder för att 
passa olika funktionsvariationer, men även att göra områdena mer öppna och åtkomliga 
både genom information och anläggningar för ökad tillgänglighet (broar, stigar, spänger 
med mera). 

Tillgängligheten för personer med funktionsvariationer förbättras när nya områden 
anläggs, som vid anläggandet av en ny gångväg längs kusten i anslutning till 
skyddsvallen söder om Lomma. Tillgängligheten till enskilda naturområden såväl som 
till jordbrukslandskapet i sin helhet behöver utvecklas. Men att skapa tillgänglighet till 
natur- och grönområden kan ibland stå i konflikt med bevarandet av orörda och mer vilda 
områden. Det är viktigt att en del naturområden tillåts vara mer vilda, utan stigar och 
anläggningar för tillträde, medan andra kan utformas för besökare med olika funktioner 
och besöksanpassningar. I naturområden måste hänsyn tas till utformning av gångstigar, 
rastplatser och anordningar så att de är både tillgängliga och har en gestaltning som 
samspelar med omgivningarna. 

Trygghet
Trygghet kan upplevas väldigt olika för olika personer. Trygghetshöjande åtgärder 
innebär ofta ökad belysning och borttagande av skymmande växtlighet, samtidigt som 
växtlighet för många ger trygghet och en skyddad känsla mot exempelvis trafik. Att ett 
gaturum eller gångstråk är upplyst känns tryggt för en del men gör att omgivningen 
upplevs mörkare och höjer inte känslan av trygghet hos alla. Dessutom missgynnar 
många trygghetshöjande åtgärder såsom belysning och borttagande av växtlighet den 
biologiska mångfalden och flertalet ekosystemtjänster. Det handlar om ett samspel 
mellan teknik, känsla och gestaltning och de flesta miljöer kan göras både trygga och 
tillgängliga samtidigt som utrymme ges för naturvärden och biologisk mångfald.

Gröna stråk
Det finns stor potential att öka möjligheterna att röra sig i slättlandskapet och knyta 
samman naturområden och befintliga vandringsstråk. För att besökare ska kunna röra sig 
ute i jordbrukslandskapet utan att förstöra odlingar, krävs sammanhängande gångstråk. 
Det kan göras med exempelvis stigar, spänger och beträdor i skarvar mellan brukad 
mark samt stättor över stängsel. Det är också viktigt att gång och cykelstråk anläggs 
skyddat och gärna avskilt från biltrafik. På vissa sträckor kan även stigar anläggas längs 
vattendragen, men tillgängliggörandet av naturområden måste alltid först bedömas ur 
ett störningsperspektiv för känsligt växt- och djurliv.   

Strandzonen längs kusten har god tillgänglighet med ett sammanhängande stråk som är 
utmärkt som Strandstråk och Skåneled. Kontakten med havet kan bitvis förbättras där så 
är möjligt när avtal kan tecknas med berörda markägare. Ett stråk med ökat rekreations- 
och ekologiskt värde planeras mellan Lomma tätort och Alnarp, och Kävlingeåns 
vattenråd har tagit fram en rapport om ökad tillgänglighet längs ån på sträckor där detta 
är lämpligt ur naturvårdshänsyn. 

Fågellokalen Lomma

Lomma utgjorde 
2017 Sveriges 15:e 
bästa fågellokal enligt 
fynd registrerade 
i Artportalen. 207 
observerade arter 
registrerades i Lomma-
området under året. 
(Källa: Natursidan.se)
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Lärande och utveckling
Naturpedagogik
Med ökad förståelse för naturen växer viljan att leva med ett minskat ekologiskt 
fotavtryck. Speciellt viktigt är det att göra barnen nyfikna och kunskapstörstiga på natur. 
Naturpedagogik innebär att lära i naturen och med hjälp av naturen, i ett växelspel 
mellan upplevelse och reflektion. I Lomma används naturpedagogik för att tidigt väcka 
intresse och kunskap för naturen. Förskolorna har ett naturnätverk där pedagoger 
regelbundet träffas för att lära sig mer och inspirera varandra till att använda naturen i 
den pedagogiska verksamheten.

De flesta barn spenderar en stor del av sin tid i skolan, därför är skolans sätt att 
undervisa en viktig del i deras hälsa och förmåga till lärande. Forskning visar att barn 
som vistas mycket i naturen ofta är friskare, mindre stressade, har bättre motorik, högre 
koncentrationsförmåga och har bättre minne än andra barn (Naturskyddsföreningen, 
2011). När barnen får röra sig och springa fritt i naturens ojämna terräng tränas även 
musklerna och balansen, dessutom motverkar det övervikt och främjar förmågan att 
sitta still. 

I kommunen finns sex naturbaser – lådor som är placerade i spännande naturmiljöer 
och som innehåller bland annat håvar, vattenkikare, luppar och artbestämningsböcker. 
Utöver undervisning i närliggande naturområden behöver barnens närmiljö, skol- och 
förskolegårdar, innehålla varierade miljöer med utrymme för naturliknande ytor och 
biologisk mångfald. Naturpedagogik behöver dock inte vara begränsat till natur och 
biologi utan kan användas i de flesta ämnen; språk, matematik, samhällskunskap, idrott 
och så vidare. 

Naturvärdesinformation
Kunskapen om värden i kommunens naturområden ökar ständigt, då nya områden 
inventeras med fokus på olika arter. Utöver den information kommunen samlar in 
genom inventeringar bidrar privatpersoner och föreningar, samt andra myndigheter, 
med värdefull kunskap om förekomsten och utbredningen av olika arter och livsmiljöer. 

Många människor har ett stort intresse för naturen, och hos många andra skulle ett 
ökat intresse kunna skapas. Intresset och engagemanget för de naturvärden som finns i 
kommunen kan öka genom att information tillgängliggörs. I kommunens naturreservat 
samt längs kusten finns skyltar med information om viktiga arter och ekosystem. 
Särskilda skyltar med information riktad till barn finns i flera naturreservat. Skyltarna är 
på svenska, ibland med tillägg på engelska och tyska. För att kunna ge information på 
fler språk skulle man kunna ha digitala kopplingar, exempelvis genom att besökaren kan 
scanna en QR-kod på tavlan med sin telefon och få tillgång till mer information. 

Naturpedagogisk aktivitet på LONA-dagen och Lommabuktens dag 2017 med Sea-U och 
Lomma kommun.
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Kommunen har tagit fram en naturguide som på ett lättillgängligt sätt tipsar om vandringar 
i kommunens naturområde. På hemsidan finns förutom naturguiden information om 
naturreservat, parker och naturområden. 

Kommunikation
Flertalet föreningar i kommunen bidrar med både insamlande av information om 
arter i kommunen och med att sprida information om naturvärden och friluftsliv 
till sina medlemmar och allmänheten. Det är viktigt att använda den kunskapen och 
engagemanget vid arbetet med att utveckla naturvården och att göra det i tidigt 
skede. Kommunen har flera kanaler för att tillvarata kunskapen och engagemanget hos 
föreningar och medborgare. 

Kustvattenrådet träffas minst en gång per år och diskuterar frågor som påverkar natur 
och friluftsliv vid kusten, här ingår representanter från kommunen, yrkesfiskarna samt 
de föreningar som är aktiva längs kusten, men rådet är öppet för alla som vill komma och 
annonseras på hemsidan. 

Flera av de aktiva natur- och friluftsföreningarna används även som remissinstanser och 
för dialoger inom sina respektive intresseområden vid bildande av naturreservat eller 
när strategier med påverkan på naturmiljöer tas fram. 

Kommuninvånarna bjuds in till öppna samråd vid behov, exempelvis vid bildande av 
naturreservat som är viktiga för allmänheten. 

Möte med natur
Det finns ett särskilt värde och lärande i mötet med andra arter, landskap eller en själv i 
en ny situation. Många vittnar om den intensiva upplevelsen av att få se en annorlunda 
art, bevittna en händelse i naturen, möta blicken hos en annan levande varelse eller 
helt enkelt få vara i anspråkslösheten i en omgivning som inte kräver något tillbaks. För 
många människor är detta den största frihetskänslan och ger stora värden tillbaks i form 
av insikt, energi och inspiration. 

Denna aspekt är lätt att glömma bort och något vi allt för ofta tar för given. Det kan vara 
svårt att skapa denna känsla i ett naturområde men den är lätt att bygga bort och ofta kan 
den försvinna om det blir för iordningställt, upplyst eller bullerutsatt. Lomma kommun 
är relativt ljus- och bullerutsatt och flera miljömålsåtgärder handlar om att värna de 
tysta miljöerna och inte öka fragmentering varken med ljus, ljud eller konstruktioner. I 
flera av naturreservaten finns föreskrifter för att skydda de tysta och obelysta miljöerna. 
Det finns också en särskild meditationsplats strax söder om Bjärreds tätort vid havet. 

  

Kuststräckan ger utrymme för flera olika sinnesupplevelser.
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Naturområden och 
övriga grönstrukturer
Urval och avsikt
Grönområden kännetecknas av parkliknande karaktär medan naturområden 
kännetecknas av biologisk mångfald och natur. Det finns dock ingen skarp gräns mellan 
grönområden och naturområden. Ofta finns karaktärer från båda typer i samma 
område. Grönområden är dock placerade i nära anslutning till bebyggelse i tätorter och 
byar. Urvalet av natur- och grönområden baseras till stor del på tidigare underlag som 
exempelvis naturmiljöprogram 2008, översiktsplan 2010, skötselprogram 2015 samt 
naturreservatshandlingar. De tidigare angivna naturområdena har dock korrigerats för 
att bättre symbolisera den befintliga naturen i Lomma kommun. All värdefull natur i 
kommunen finns inte omnämnd i naturmiljöprogrammet vilket innebär att det finns fler 
värdefulla naturområden. Det är viktigt att förstå att all natur i kommunens annars hårt 
exploaterade marker är värdefull och kräver särskilt hänsynstagande. 

BEFINTLIG NATUR 
Enbart områden med befintlig värdefull natur har valts ut som natur- och grönområden. 
Fokus har varit på allemansrättsligt tillgängliga områden men vissa platser som inte är 
tillgängliga för allmänheten har också tagits med, exempelvis fågelskyddsområden med 
tillträdesförbud och gröna öar i odlingslandskapet. Som natur klassas markområden 
som inte innefattar: bebyggd eller hårdgjord yta, åkrar och produktionsplanteringar, 
idrottsanläggningar, stora bruksgräsmattor och privat tomtmark inom hemfridszon. 
Privat tomtmark inom hemfridszon kan dock ha en stor betydelse för grönstruktur, 
biologisk mångfald och ekosystemtjänster både i tätorter och i odlingslandskapet.

AVGRÄNSNING 
Markeringen av natur- och grönområden innebär att det finns befintlig värdefull natur i 
området. Gränserna för befintliga naturområden har dock anpassats till områdesskydd, 
fastigheter, detaljplaner, markanvändning samt skötselytor där dessa gränser är 
närliggande. 

STORLEK OCH UTBREDNING
Angivna natur- och grönområden har en yta på minst 0,5 hektar. De områden som 
är upptagna specifikt i naturmiljöprogrammet är landbaserade och ligger innanför 
kommunens gränser.

AVSIKT
Även om naturmiljöprogrammet pekar ut natur- och grönområden med värdefull natur 
så innebär det inte att naturen i samtliga av de angivna områdena är skyddad genom 
exempelvis naturreservat, strandskydd, detaljplaner eller andra styrande dokument. 
Avsikten är att den geografiska indelningen av natur- och grönområden ska utgöra ett 
planeringsunderlag till bland annat översiktsplanering och naturreservatsbildande. 
Den ska dessutom kunna användas till utredningar gällande exempelvis tillgänglig 
allemansrättslig mark, befintliga ekosystemtjänster, grönstråk, utvecklingsmöjligheter 
och bristområden. 

Skydd av områden
Områdesskydd
Bestämmelser om områdesskydd finns i kapitel 7 i miljöbalken. Exempel på detta är 
biotopskyddsområde, miljöskyddsområde och vattenskyddsområde samt möjligheten 
att förklara mark- eller vattenområden som nationalpark eller naturreservat. 
Tillsammans med bestämmelserna om artskydd ska områdesskyddet värna den 
biologiska mångfalden. Regler som berör områdesskydd finns även i avd. 1, 3, 4, 5, 6 och 
7 i miljöbalken.

Plommonskogen
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NATURRESERVAT
Naturreservat är ett områdesskydd enligt kapitel 7 i miljöbalken. Syftet med skyddet i 
lagstiftningen är att ”bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer 
eller tillgodose behov av områden för friluftsliv”. Ett tillägg till detta finns också, ”ett 
område som behövs för att skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer eller 
livsmiljöer för skyddsvärda arter får också förklaras som naturreservat”. I beslutet om 
reservat ska bland annat anges de inskränkningar i rätten att använda marken och vattnet 
som behövs för att uppnå syftet med reservatet. Det kan till exempel vara förbud mot 
bebyggelse, uppförande av stängsel, upplag, schaktning, täktverksamhet, uppodling, 
dikning, plantering, avverkning, jakt, fiske och användning av bekämpningsmedel. 
Kommunen får meddela dispens från dessa föreskrifter om det finns ”särskilda skäl”, dessa 
definieras både lagtexten och i förarbetena till lagtexten. Med andra ord är utrymmet 
för kommunen att själv definiera områdets skydd och framtida utveckling relativt stor 
innan beslutet tas. Beslutet får inte strida mot detaljplan eller områdesbestämmelser. I 
samband med beslut om bildande av naturreservat ska även en skötselplan fastställas. 

Enligt kommunstyrelsens nämndsplan för 2017 är ambitionen att andelen skyddad 
areal ska dubblas fram till slutet av 2018 i jämförelse med december 2012. Utöver de 
områden som är angivna i kommunens åtgärdsplan för naturreservatsbildning föreslås 
i naturmiljöprogrammet ytterligare fyra områden. Antagna naturreservat och förslag på 
områden för naturreservatsbildande finns presenterade i kartan över naturreservat, och 
områdena beskrivs specifikt nedan i kapitlet Naturområden och övriga grönstrukturer. För 
föreslagna naturreservat utgör de markerade områdesgränserna endast avgränsningar 
för vilka områden som ska utredas för naturreservatsbildning. De exakta gränserna för 
framtida naturreservat hanteras i beslutsprocessen för reservaten. 

BIOTOPSKYDD
I förordningen om områdesskydd (1998:1252 enligt miljöbalken) förklaras alléer, källor 
med omgivande våtmark i jordbruksmark, odlingsrösen i jordbruksmark, pilevallar, 
småvatten och våtmarker i jordbruksmark, stenmurar i jordbruksmark samt åkerholmar 
som generellt skyddade biotoper. Utbredningen av biotopskyddade områden i 
kommunen behöver dock inventeras. Under miljömål Ett rikt odlingslandskap anges 
flera åtgärder som syftar till att öka och sprida kunskapen om befintliga småbiotoper. 
Bland annat ska befintliga och historiska småbiotoper kartläggas.

Riksintressen
Det finns riksintressen för ett antal olika samhällsområden. Naturvårdsverket pekar 
ut områden som är av riksintresse för naturvården och friluftslivet enligt 3 kap. 6 § 
miljöbalken. Syftet med riksintresse är att hävda det nationella intresset i den fysiska 
planeringen och de andra beslut om markanvändning som olika myndigheter fattar. I 
Lomma kommun finns områden av riksintresse (relevanta för naturmiljöprogrammet) 
inom samhällssektorerna naturvård, kulturmiljövård, yrkesfisket och för kustzonen. Se 
kartan över riksintressen.

Naturreservat i Sverige

Naturreservat utgör den 
vanligaste skyddsformen 
för svensk natur och 
det finns cirka 4 500 
naturreservat i Sverige 
(Källa Naturvårdsverket), 
åtta av dessa reservat finns 
i Lomma kommun och 
15 naturområden pekas 
i naturmiljöprogrammet 
ut som lämpliga för 
reservatsbildande.  

Slåttrad äng i naturreservat Haboljungs fure.
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Strandskydd
Landskapsbildsskydd

Natura 2000 enligt habitatdirektivet

% % % %

% % % %

% % % %

Natura 2000 enligt fågeldirektivet

Befintliga naturreservat (totalt 497 ha, varav 201 ha landbaserat)

Naturreservatsförslag i åtgärdsplan 2014 (totalt 702 ha, varav 80 ha landbaserat)

Nya naturreservatsförslag (totalt 64 ha)

Riksintresse för naturvård

Riksintresse för kulturmiljövård

% % % %

% % % %
Riksintresse för yrkesfisket

Riksintresse högexploaterad kust

NATURRESERVAT RIKSINTRESSEN

NATURA 2000-OMRÅDEN STRAND- OCH LANDSKAPSBILDSSKYDD

0 1 20,5 Km
±

Skyddade områden och utpekade hänsynsområden. Naturreservatskartan innefattar även förslag på nya naturreservat.   
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Natura 2000
Natura 2000-nätverket som pekar ut EU:s mest skyddsvärda naturområden finns i alla 
medlemsländer för att hejda utrotningen av arter och livsmiljöer. I Sverige samordnar 
Naturvårdsverket arbetet, medan länsstyrelserna gör den stora delen av praktiska 
arbetet. I Lomma kommun finns två områden som utsetts som Natura 2000-områden. 
Se karta över natura 2000-områden. 

Vid Löddeåns mynning är ett område på 152 hektar skyddat som Natura 2000-område 
enligt fågeldirektivet (2009/147/EC). Det är en värdefull lokal för häckning, rastande 
och/eller övervintring för ett flertal fågelarter upptagna som skyddsvärda i direktivet.

I södra delen av Lomma kommun är ett kustområde på 232 hektar utpekat som Natura 
2000-område med hänsyn till fågeldirektivet samt art- och habitatdirektivet (92/43/EEG). 
Området som är totalt 248 hektar stort sträcker sig in i Burlövs kommun och innefattar 
Alnarps ängar, Tågarps hed och delar av Lommabukten. Området utgör en viktigt lokal 
för häckning, rastning och/eller övervintring för flera arter som är skyddsvärda enligt 
fågeldirektivet. Ett område på 204 hektar som till sin helhet ryms inom Natura-2000 
området enligt fågeldirektivet är även utsett som Natura 2000-område enligt art- och 
habitatdirektivet då det innehåller flera naturtyper som är skyddsvärda enligt art- och 
habitatdirektivet.

Strandskydd
I miljöbalkens 7 kap. 13-18 § regleras skyddet av våra stränder. Skyddet innebär bland 
annat 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. Miljö- och byggnadsnämnden i Lomma kommun har 
delegation att besluta om dispens från strandskyddsbestämmelserna, med få undantag, 
på samtliga strandskyddsområden inom kommunen. Länsstyrelsen har i alla beslut 
rörande beviljande av dispens rätt att inom tre veckor överpröva ärendet. Enligt 
miljöbalken sträcker sig det generella strandskyddet 100 meter från strandlinjen (både 
ut i vattnet och in på land) men i Skåne är de strandskyddade områdena reviderade 
av Länsstyrelsen och kommunerna gemensamt. Det kan ha minskats, ökat till max 
300 meter och i vissa fall helt tagits bort. Strandskyddade områden i Lomma kommun 
illustreras i kartan Strandskydd och landskapsbildskydd i detta kapitel. 

Landskapsbildsskydd
Inrättades för att av olika skäl skydda landskapsbilden i vissa områden. Detta är en gammal 
form av skydd och har idag ersatts av hänsynsregler till skydd för landskapsbilden. I vissa län 
har dessa områdesskydd tagits bort. Se karta över strandskydd och landskapsbildsskydd.

Viktiga funktioner
Biologisk mångfald och ekosystemtjänster
De flesta av naturområdena har separata områdesbeskrivningar nedan i kapitlet 
Naturområden. Där finns kortfattad information om biologisk mångfald, 
ekosystemtjänster och utvecklingspotential för varje område. Gällande grönområden 
beskrivs viktiga övergripande strukturer och insatser för att bevara och utveckla 
biologisk mångfald och ekosystemtjänster nedan i kapitlet Grönområden. Detta är avsett 
som underlag till den områdesspecifika utvecklingen av grönområden som hanteras i 
Skötselprogram för Lomma kommuns grönytor (Lomma kommun, 2015), som utgör ett 
komplement till naturmiljöprogrammet.

BIOLOGISK MÅNGFALD
De befintliga natur- och grönområdena är en förutsättning för att upprätthålla 
den biologiska mångfalden samt de hotade naturmiljöer och arter som idag finns i 
Lomma kommun. Även om kommunen till största del består av ett utbrett monotont 
jordbrukslandskap återfinns flera olika naturmiljöer och arter som är hotade nationellt 
och internationellt. Flera av naturområdena har även väldigt hög biologisk mångfald. 
För att skydda de biologiska värdena är det viktigt att bevara befintliga grönstrukturer, 
men det är även viktigt att skapa nya grönstrukturer för att öka de biologiska värdena Gul fetknopp (Sedum acre).
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samt möta framtida klimatförändringar med bland annat havsnivåhöjning som följd. 
De biologiska värdena kan även höjas inom de flesta natur- och grönområdena genom 
lämplig förvaltning. 

KULTURELLA EKOSYSTEMTJÄNSTER
En stor del av attraktionskraften i Lomma kommun för kommuninvånare och besökare 
utgörs av de fina naturmiljöerna. Naturmiljöerna är viktiga för friluftsaktiviteter och 
rekreation men även för lärande och för att bara uppleva och möta naturen. I det flacka 
landskapet utgör också flera av naturmiljöerna viktiga inslag i landskapsbilden. För flera 
av de upplevelsebaserade värdena är tillgängligheten avgörande. Det är dock viktigt att 
det finns flera olika nivåer av tillgänglighet och att hänsyn tas till olika användargrupper, 
det bör finnas allt från anlagda gång och cykelvägar till stigar och vildvuxna naturmiljöer. 
Vad många vuxna kan uppleva som snåriga buskage kan till exempel utgöra högsta 
naturvärde för lekande barn. För att öka allmänhetens förståelse och kunskap om 
naturen är det väsentligt att ta vara på och informera om befintliga naturvärden och 
grönstrukturer. Exempelvis erbjuder flera natur- och grönområden ypperliga möjligheter 
för fågelskådning. Fågeltorn och information om olika fågelarter och deras ekologi kan 
väcka nyfikenhet och främja lärande. Utplacerade lådor med naturpedagogiskt material 
som håvar och luppar underlättar skolors och förskolors naturpedagogik. Ett flertal studier 
påvisar nyttan av naturvistelse för välmående, hälsa och inspiration, ofta behövs lugna 
miljöer utan störning av buller eller ljusanordningar för skapa dessa upplevelsevärden. 
Se utförlig beskrivning om ekosystemtjänster ovan i kapitlet Ekosystemtjänster.

ÖVRIGA EKOSYSTEMTJÄNSTER
Vid sidan om de upplevelsebaserade kulturella värdena erbjuder naturen flera andra 
värden för oss människor. I Lomma kommuns låglänta kustlandskap skapar den naturliga 
vegetationen dels skydd mot erosion av vågor och vind men även buffring och dämpning 
av stora vattenflöden. Vegetationen reglerar klimatet och bromsar den globala 
uppvärmningen, bland annat genom växternas fotosyntes och inbindande av kol. Ängar, 
skogar och våtmarker gör att ett rikt insektsliv upprätthålls, insekter som i många fall kan 
pollinera grödor eller hålla bestånd av skadedjur i schack. Vissa växter, frukter, bär och 
svampar utgör delikata smakupplevelser. Utöver dessa exempel skapar naturen även flera 
andra värden. I det utbredda jordbrukslandskapet är ekosystemtjänsterna begränsade 
men de kommer utökas genom skapande av nya grönstrukturer och utveckling av 
befintliga natur- och grönområden. Se utförlig beskrivning om ekosystemtjänster ovan i 
kapitlet Ekosystemtjänster. 

Grön infrastruktur
EKOLOGISKA KORRIDORER OCH ÖVRIGA SPRIDNINGSVÄGAR
I Lomma kommuns utbredda jordbrukslandskap är det viktigt att värna om och utveckla 
de grönstrukturer som finns. För att öka landskapets vattenhållande förmåga, öka 
möjligheterna för djur och växter att förflytta och sprida sig i landskapet samt öka 
möjligheterna till rekreation ska det gröna i landskapet utökas och sammanlänkas. Den 
gröna infrastrukturen består av dammar och vattendrag, ekologiska korridorer och öar 
av natur i jordbrukslandskapet samt, inte minst, alla natur- och grönområden. I analysen 
av befintlig grön infrastruktur har framförallt allemansrättsligt tillgängliga områden tagits 
med (se beskrivning ovan i kapitlet Befintlig natur). Även privata tomtmarker kan vara 
av stor betydelse, dels inne i den hårdgjorda tätorten men framförallt som gröna lungor 
ute i åkerlandskapet. Kartan (motsatt sida) över landbaserade ekologiska korridorer och 
spridningsvägar visar befintliga grönstrukturer och var de bör utvecklas samt barriärer 
för spridning mellan naturområden och områden som har brist på grönstrukturer. De 
områden som anges ha brist på grönområden har mer än 300 meter till välutvecklade 
grönstrukturer. Välutvecklade ekologiska korridorer är mer än 20 meter breda och 
innefattar minst tre naturtyper, delvis utvecklade ekologiska korridorer är minst 10 
meter breda och innefattar 2 naturtyper medan lågutvecklade korridorer är mindre än 
10 meter breda och/eller innefattar bara en naturtyp. Barriärer som begränsar spridning 
för många arter är vanliga i landskapet, det är dock bara barriärer som begränsar 
spridningen mellan väl utvecklade angränsande grönstrukturer som markerats i kartan. 
Spridningsbarriärerna kan utgöras av vägar, järnvägar, bebyggelse och andra hårdgjorda 
anläggningar. De naturöar i odlingslandskapet som anges i kartan utgörs av områden 
som är minst 20 meter breda och består av minst två naturtyper.
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0 1 20,5 km

±
Områden, stråk och strukturer för 
särskild utvärdering av utveckling 
och sammanlänkning av grönstrukturer

Delvis utvecklad ekologisk korridor

Lågutvecklad ekologisk korridor

Spridningsbarriär

Område långt ifrån grönstruktur (>300 m )

Utvecklade landbaserade grönstrukturer 
samt områden nära grönstruktur

Natur- eller grönområde (>0,5 ha)

!( Naturö i odlingslandskapet

Välutvecklad ekologisk korridor

Område nära grönstruktur (<300 m)

I kartan är väl utvecklade grönstrukturer markerade med grön färg. Det är från dessa grönstrukturer som området inom 300 
meter har markerats som nära. Delvis utvecklade grönstrukturer är markerade med orange med spridningsbarriärer mellan 
befintliga grönstrukturer är röda.

LANDBASERADE EKOLOGISKA KORRIDORER OCH ÖVRIGA SPRIDNINGSVÄGAR
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KOMPENSATIONSOMRÅDEN
Lomma kommun har beslutat att bortfall av naturresurser vid exploatering i möjligaste mån 
ska balanseras. Balanseringsprincipen används vilken innebär att kompensationen i första 
hand ska ske i eller i närheten av det område som berörs men om detta inte är tillräckligt 
eller möjligt kan kompensation ske på andra platser exempelvis i av Lomma kommun 
utpekade kompensationsområden. I dessa områden kan underskott i naturvärden från 
olika exploateringsprojekt kompenseras genom att skapa större sammanhängande 
naturområden. Dessa är i regel belägna i närheten av tätorterna för att även kunna 
utnyttjas som rekreationsområden. I kartan Miljökompensation och naturmiljöreträtt 
vid stigande hav (motsatt sida) pekas två sorters kompensationsområden ut, typ I och 
typ II. Typ I är områden där markanvändningen ändras för att öka de ekologiska och 
landskapsmässiga kvalitéerna. Till exempel kan viss åkermark omvandlas till äng eller 
skogsmark. Typ II är befintliga natur- eller rekreationsområden där kvalitetshöjande 
åtgärder för att öka den biologiska mångfalden utförs, till exempel förändrat växtval på 
golfbanan och utveckling av vegetation i parkområden. I kompensationsområdet söder 
om Borgeby har miljökompensationen påbörjats genom anläggandet av en ny damm 
och angränsande strandängar. 

RETRÄTTVÄGAR VID HAVSNIVÅHÖJNING
Havsnivån har ökat stadigt de senaste 140 åren, totalt med cirka 23 cm mellan åren 
1880 och 2016. Sedan 1990 harhavsnivån ökat dubbelt så snabbt, med cirka 8 cm, som 
under perioden innan. I Lomma kommuns låglänta kustlandskap innebär förändringar 
av havsnivå att förutsättningarna för olika naturtyper förändras långt inåt land. 
Förskjutningen av naturtyper vid en havsnivåhöjning blir en kedjeeffekt där exempelvis 
marina biotoper tar över havsstrandsvegetationen som stiger uppåt och i sin tur tar över 
exempelvis äng och betesmarker och så vidare. För att skydda och långsiktigt bevara en 
utbredning av både strandnära naturtyper och de naturtyper som finns lite längre in på 
fastlandet är det därför viktigt att det finns utrymme för naturtyper att expandera på 
ytor högre upp än där de finns idag.

Nivåer för naturreträttvägar vid stigande hav baseras på Länsstyrelsens kartläggning (år 
2011, projekt nya nationella höjddata NNH) av vattennivåns utbredning för två alternativa 
scenarion, en havsnivåökning på en meter respektive tre meter. Detta motsvarar 
aktuella prognoser för havsvattenståndet år 2100 (en meter) respektive framtida 
extrema högvattenstånd (tre meter). Dessa nivåer har kompletterats med Lomma 
Kommuns översiktsplans (2010) worst-case-scenario som visar översvämningsrisken för 
ett sammanträffande av ett 100års-flöde i Höje å och ett samtida högvattenstånd i havet 
(1,89 meter, avrundat till två meter i innehållsförteckningen).

SMÅBIOTOPER I ODLINGSLANDSKAPET
Kulturhistoriska lämningar som alléer, åkerholmar och märgelgravar finns utspridda i 
landskapet. Dessa miljöer är viktiga för att bevara den biologiska mångfalden som är 
knuten till det historiska lågintensiva jordbruket, men även för spridningen av arter 
mellan natur- och grönområden. Strukturerna utgöra ofta även (tillsammans med 
större natur- och grönområden) viktiga element för landskapsbilden. Även om dessa 
småbiotoper finns utspridda i kommunens landskap så utgör de bara en fraktion av den 
historiska förekomsten. Under miljömål Ett rikt odlingslandskap anges flera åtgärder 
som syftar till att öka och sprida kunskapen om befintliga småbiotoper. Bland annat ska 
befintliga och historiska småbiotoper kartläggas.
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±
Kompensationsområde typ I

Kompensationsområde typ II

Reträttväg natur upp till 1 möh

Retrrättväg natur upp till 2 möh

Reträttväg natur upp till 3 möh

Särskilt utredningsområde för miljökompensation

Exploaterad natur ska ersättas i nyanlagda naturområden (Kompensationsområde typ I) eller genom vidareutveckling av 
befintliga grönstrukturer (Kompensationsområde typ II). Reträttvägarna visar naturområden upp till 3 meter över nuvarande 
havsnivå, för förskjutning av naturtyper vid framtida havsnivåhöjning. Se beskrivande text på motsatt sida.

KOMPENSATIONSOMRÅDEN OCH RETRÄTTVÄGAR FÖR NATUR
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SYNNERLIGEN VÄRDEFULLA NATUROMRÅDEN Biologisk 
mångfald

Kulturella 
ekosystemtjänster

Övriga 
ekosystemtjänster

1 Alkärret i Haboljung ●●● ●● ●●●
2 Alnarpsparken ●●● ●●● ●●
3 Höjeåns dalgång ●●● ●● ●●●
4 Löddeåns dalgång ●●● ●● ●●●
5 Löddeåns mynning (södra) ●●● ●●● ●●●
6 Slättängsdammarna ●● ●●● ●●●
7 Södra Lommabukten med Tågarps hed och Alnarps fälad ●●● ●● ●●●
8 Östra dammarna ●● ●●● ●●●

MYCKET VÄRDEFULLA NATUROMRÅDEN Biologisk 
mångfald

Kulturella 
ekosystemtjänster

Övriga 
ekosystemtjänster

9 Bjärreds saltsjöbad ●● ●●● ●●
10 Domedejla mosse ●● ●●● ●●
11 Fels mosse ●●● ●● ●●
12 Habo dammar ●● ●● ●●●
13 Haboljungs fure ●● ●●● ●●
14 Kustdammarna ●● ●● ●●●
15 Kuststräcka mellan Lomma och Bjärred ●● ●●● ●●
16 Kyrkfuret ●● ●●● ●●
17 Pråmlyckan ●● ●●● ●●
18 Öresundsparken ●● ●●● ●●

VÄRDEFULLA NATUROMRÅDEN Biologisk 
mångfald

Kulturella 
ekosystemtjänster

Övriga 
ekosystemtjänster

19 Augustenborg ●● ●● ●●
20 Kannikedammen ●● ● ●●
21 Kompensationsområde vid Otto Pers gård ●● ●● ●●
22 Lomma ängar ●● ● ●●
23 Oskarsfridsdammarna ●● ●● ●●
24 Norra Alnarps fälad ●● ●● ●●
25 Plommonskogen ●● ●● ●●
26 Strandfuret ●● ●● ●●

Översikt och värdering av större sammanhängande naturområden i Lomma kommun. Nedanstående naturområden beskrivs 
i områdesbeskrivningarna i detta kapitel i nedanstående nummerordning (se även karta på motsatt sida). Den övergripande 
värdeindelningen baseras på värden för biologisk mångfald, kulturella ekosystemtjänster samt övriga ekosystemtjänster 
(dessa värden illustreras med punkter i tabellen och beskrivs i områdesbeskrivningarna). Värdena på biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster finns även illustrerade på kartor i denna del av programmet under kapitlet Ekosystemtjänster.

Naturområden 

NATURVÄRDESKLASSIFICERING
Värderingen sker utifrån Lomma kommuns naturförutsättningar och klassificeringen kan därför skilja sig från 
områdesvärderingen i länets naturvårdsprogram. Bedömningen av olika områdens naturvärden är baserade på värdet 
det utgör för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Naturområdena är indelade i kategorierna: Synnerligen värdefulla 
naturområden, Mycket värdefulla naturområden och Värdefulla naturområden.

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

För varje område presenteras även korta fakta. Areal anger storleken i ha på det område som beskrivs. Markägare kan 
vara kommunen eller enskilda. Fastighet anger berörda fastigheters beteckning enligt fastighetsregistret. Naturtyp anger 
de huvudsakliga naturtyperna till exempel äng- och betesmark, skog och träd, skogsmark eller småvatten. Geografiska 
illustrationer över naturområden är baserade på flygfoton från 2016 (vår) samt 2010 (sommar).
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Natur- och grönområden större än 0,5 ha samt anlagda våtmarker. Områdesinformation, biologisk mångfald, 
ekosystemtjänster samt utvecklingsmöjlighet finns beskrivna i detta kapitel för de numrerade områdena. Se sammanställning 
och ekosystemtjänstvärdering för numrerade områden på motsatt sida..
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Arbetsmaterial. Ej antaget.6. SlättängsdammarnaNaturreservat
Slättängsområdet är ett tätortsnära naturområde med höga biologiska och rekreativa 

värden. Området domineras av de nio vattenfyllda lertäkterna som finns kvar sedan 

den tid området användes för tegeltillverkning. Sedan lerbrytningen upphörde har 

en stor del av området lämnats för fri utveckling och vegetationen är fortfarande i ett 

igenväxningsskede. Dammarna kantas av en frodig träd- och buskvegetation. Än idag 

kan man se rester från bruken samt gamla husgrunder och trädgårdar i naturreservatet. 

Alla dammarna är förbundna med varandra och mynnar så småningom ut i Höje å. 

BIOLOGISK MÅNGFALDVegetationen är mycket varierad med hagtornsskog, partier med askbestånd, alar med 

välutvecklade socklar, vassområden, öppna gräsytor mm. I området finns bland annat 

den sällsynta orkidén tvåblad och det utgör en av kommunens säkraste fyndplatser 

för snok. Slättängsområdet har en rik fladdermusfauna som gynnats av vegetationen 

kring dammarna. Tre arter av fladdermus reproducerar sig inom området, däribland 

den rödlistade trollfladdermusen. Inom området finns även flera rödlistade vedlevande 

skalbaggsarter. Dammarna är en viktig lokal för rastande och övervintrande fåglar och 

häckfågelfaunan är rik. Karaktärsarten för dammarnas vattenvegetation är vårtsärv som 

är en sällsynt art i Norden. I dammarna finns det även ett flertal fiskarter. 

KULTURELLA EKOSYSTEMTJÄNSTER
Slättängsområdet är ett uppskattat tätortsnära naturområde och det är lättillgängligt för 

cyklister och gående. Områdets variation gör att det rymmer många olika naturtyper och 

upplevelsemöjligheter. I delar av området hörs ljudet från omgivande vägar endast svagt 

och det ger små rofyllda rum. I dammarna finns det gott om fisk och i den östra dammen 

”Slättängsdammen” är det tillåtet att fiska med fiskekort. Den variationsrika naturen med 

dammar, skog och ängar samt bänkar, bord och bryggor utgör goda förutsättningar för 

naturpedagogik och området nyttjas ofta som utomhusklassrum av skolor och förskolor. 

NATURTYP Park och trädgårdÄng och betesmark      Igenväxningsmark        Skog och träd      Småvatten        Limnisk strand       
AREAL 17,4 ha

MARKÄGARE Lomma kommun
FASTIGHET Lomma 26:3

Synnerligen värdefulla naturområden

ÖVERSIKTSKARTA
Anger områdets geografiska placering i 
Lomma kommun.

FAKTATABELL
Kortfattad information om naturtyp, 
storlek, markägare och fastigheter.

OMRÅDES-IDEKOSYSTEMTJÄNSTER
Illustrationerna symboliserar biologisk 
mångfald och olika ekosystemtjänster. 
Färgen på symbolerna påvisar statusen 
i området.   

 
  Väl utvecklad

 
  Utvecklad
 

  Utvecklings-  
  potiential

  Ej relevant   
  för området

OMRÅDES-

BESKRIVNING

OMRÅDESVÄRDERING

OMRÅDESSKYDD 

NATURRESERVAT

Läsanvisning naturområdesbeskrivningar
Varje områdesuppslag inleds med en kortfattad beskrivning av området. Statusen 
och potentialen för alla 14 ekosystemtjänster och värdet för biologisk mångfald har 
bedömts för varje område. Detta är markerat med symbolerna uppe i vänstra hörnet. 
I den löpande texten beskrivs biologisk mångfald och de olika ekosystemtjänsterna. I 
texten är dock alla ekosystemtjänster grupperade under två kategorier: (1.) Kulturella 
ekosystemtjänster samt (2.) Övriga ekosystemtjänster. Det sammantagna värdet för 
biologisk mångfald och de två olika ekosystemtjänstkategorierna ligger till grund för den 
totala värderingen av hela naturområdet. Se övergripande värderingstabell gällande 
naturområden på föregående uppslag.
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Symboler för biologisk mångfald och ekosystemtjänster som används för att beskriva värdet av naturområden på efterföljande 
naturområdesuppslag. Vid övergripande värdering (se tabell föregående uppslag) ges de tre värdegrupperna lika stor tyngd. 
Beskrivning av naturens värden finns ovan i kapitel “Ekosystemtjänster”.
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Arbetsmaterial. Ej antaget.1. Alkärret i Haboljung
Naturreservat

Alkärret i Haboljung som ligger cirka en kilometer norr om Lommas tätort har höga 
naturvärden. Historiskt sett har området, liksom i stort sett hela Lommas kust, varit 
utmarker som främst använts för bete. I samband med en satsning på friluftsliv och 
anläggandet av en badplats i närheten i slutet av 1950-talet planterades al i området. 
Idag är stora delar av området i Haboljungs alkärr trädbevuxet med sumpalskog och 
sumpsnårskog. Alskog uppstår naturligt i fuktiga områden då trädarten är väl anpassad 
till mycket vatten, trädens bas kan till och med stå helt under vatten vid tillfälliga 
snösmältningar och kraftiga regn. Dessa skogar är idag sällsynta, framför allt på grund av 
den utbredda utdikningen av jordbruksmarken som skett sedan 1800-talet vilket lett till 
torrare markförhållanden. Förutom de fuktiga skogarna förekommer blöta partier med 
vass, högörtsängar och sumpkärrvegetation men det finns även en utsträckt friskäng i 
öster.

BIOLOGISK MÅNGFALD 
Naturreservatet innehåller en mosaikartad miljö med dungar, ängar, busksnår och 
våta partier med både öppna vattenspeglar och mer igenväxta våtmarker. Här finns ett 
rikt växtliv och man har funnit drygt 225 olika arter av kärlväxter, till exempel har det 
noterats piggtistel, paddfot, bolmört och odört. Träd- och buskskiktet består främst av 
klibbal, vårtbjörk, fläder och viden samt spridda förekomster av naverlönn. Området 
utgör en viktig refug för djurlivet och i synnerhet för många fågelarter, exempelvis olika 
tättingar och sångare. Tidigare har pungmes häckat här. Även groddjur, som vanlig groda 
och åkergroda, och olika insektsarter har en tillflyktsort i denna speciella biotop. Flera 
sällsynta och rödlistade fjärilar, som naverlönnguldmal och blek rosenvecklare finns 
eller har funnits i området. Det har även noterats flera sällsynta spindelarter såsom 
kärrmånspindel. Viktiga strukturer för den biologiska mångfalden består av sumpalskog, 
sumpsnårskog, högörtsäng, utbrett bestånd av bunkestarr, brynmiljöer samt enstaka 
friställda hängande björkar för att gynna häckning av pungmes. 

NATURTYP 
Äng och betesmark      
Igenväxningsmark        
Skog och träd      
Småvatten        
Havsstrand        
Limnisk strand       

AREAL 
9,1 ha

MARKÄGARE 
Lomma kommun

FASTIGHET 
Lilla Habo 1:7

Synnerligen värdefulla naturområden
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Snok (Natrix natrix)

KULTURELLA EKOSYSTEMTJÄNSTER 
Det är lätt att ta sig till området som ligger väster om Södra västkustvägen vid Haboljung, 
och många personer passerar genom naturreservatet för att komma till stranden eller 
campingen. Alskogen utgör även ett viktig visuellt inslag för strandstråket som sträcker 
sig utmed kusten. Även om många människor rör sig i området som är välkänt, så upplevs 
naturen i Alkärret i Haboljung oftast utifrån. Detta beror på att den artrika naturtypen är 
tätvuxen, fuktig och svårtillgänglig. I mitten av den norra delen finns dock en naturstig 
där man kan ta sig igenom för att uppleva miljön inifrån. Inne i området råder en känsla 
av det vilda med täta skogar och bryn, högvuxna örter såsom strandkvanne och den upp 
till tre meter höga strandmolken samt utbredda områden med stora bunkestarrtuvor. 

ÖVRIGA EKOSYSTEMTJÄNSTER
Jordarten utgörs på djupet framförallt av näringsrik fin- och grovlera, men den 
överlagrade ytjorden i Haboljung utgörs framförallt av sandiga avlagringar som 
ansamlats efter den senaste istiden. Fram till 1950-talet, då den västra delen fylldes 
ut, gick dock strandlinjen ungefär vid den öppna vattenspegeln. I det utsatta läget vid 
kusten har vegetationen stor betydelse för att binda jorden och motverka erosion från 
havets vågor, hårda vindar och regn. Det lågt belägna området blir ofta översvämmat och 
vegetationen är av stor betydelse för att minska översvämningar. Området är även viktigt 
sett ur ett klimatperspektiv. Träden binder mycket kol ifrån atmosfären, men framförallt 
så gör den höga markfuktigheten att nedbrytningen blir långsam och växtrester som 
innehåller mycket kol lagras upp långsiktigt i jorden. De vindskyddade högörtsängarna 
och gräsmarkerna utgör ett viktigt livsutrymme för många insekter och fåglar, som vi 
människor har nytta av som pollinatörer och naturliga skadedjursbekämpare i våra 
trädgårdar och odlingar.     

SKYDDSSTATUS
Området är sedan 2015 skyddat som ett kommunalt naturreservat och nästan hela 
området ligger inom strandskyddat område. Syftet med naturreservatet är att bevara 
och utveckla ett naturområde av stort värde för biologisk mångfald. Naturreservatet ska 
långsiktigt upprätta gynnsamma förhållanden för de arter och habitat som förekommer 
inom området. Det finns utrymme för lärande och rekreation men det ska inte ske på 
bekostnad av biologiska värden. 

UTVECKLINGSMÖJLIGHET
Områdets varierade miljö ska upprätthållas och utvecklas och skötselinsatser krävs för att 
förhindra att området växer igen till en mer ensartad miljö. Synnerligen viktigt att bevara 
och utveckla är häckningsmiljöer för pungmes, bunkestarrstuvor, öppen vattenyta, 
varierande ängsmarker, brynmiljöer samt sumpskogsområden. För att bevara en artrik 
växtlighet och ett rikt insektsliv bör stora delar av områdets fuktiga högörtsängar, 
friskängar och vasspartier hävdas årligen med slåtter, bete eller bränning. Områdets 
många brynmiljöer bör formas ondulerande för att gynna bland annat insekter och fåglar. 
Helt avgörande för områdets stora naturvärden är att de hydrologiska förutsättningarna 
bibehålls.

Synnerligen värdefulla naturområden

Ovan: Vattenyta i centrala delen av naturreservatet. Till höger: En bård av bunkestarr 
(Carex elata)växer utmed skogskanten, väster om den öppna ytan i bilden ovan. 
Bunkestarren skapar en värdefull biotop med höga biologiska värden. 
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Arbetsmaterial. Ej antaget.2. Alnarpsparken

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

BIOLOGISK MÅNGFALD
Delar av parken har fått utvecklas relativt fritt och hyser idag en rik flora och fauna, 
men även kulturpräglade element som de gamla, friställda och vidkroniga ekarna är 
väldigt viktiga för den biologiska mångfalden. Lunds Botaniska Förening har vid sina 
inventeringar funnit totalt 420 kärlväxter varav en rad sällsynta arter såsom strimfibbla, 
väggört, renlosta, grusnejlika, vitrapunkel, fläckbladig lungört, paddfot och mellanhäxört. 
Det finns gott om gamla träd med håligheter som erbjuder goda förutsättningar för 
hålhäckande fåglar och fladdermöss. Nästan samtliga Sveriges fladdermusarter har 
observerats i parken (Gerell 1978 – 1985). Gulhämpling och skogsduva har häckat i 
Alnarpsparken under mitten av 90-talet. Småfågelfaunan är rik och inkluderar bland 
annat arter som näktergal, steglits och stenknäck. År 2006 noterades en för Sverige ny 
häckande art – trädgårdsträdkrypare. Dock i hybridpar med vår vanliga trädkrypare. 

NATURTYP 
Park och trädgård
Äng och betesmark      
Igenväxningsmark        
Skog och träd      
Småvatten        
Antropogen limnisk miljö      
Limnisk strand       

AREAL 
49,6 ha

MARKÄGARE 
Sveriges
Lantbruksuniversitet

FASTIGHET 
Alnarp 1:1
Alnarp 1:60

Synnerligen värdefulla naturområden
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Snok (Natrix natrix)

Det finns också en rik insektsfauna som främst lever av och på gamla almar och andra 
träd som finns i parken. En del inventeringar finns men ingen bra sammanställning. 
Svampfloran är extremt rik i parken till följd av områdets långa kontinuitet och minst 
25 sällsynta eller hotade arter har påträffats. Det finns också en intressant lavflora i 
området.  

KULTURELLA EKOSYSTEMTJÄNSTER
I översiktsplanen för Lomma kommun (2010) framhålls att Alnarpsparken har ett stort 
värde ur naturvårdssynpunkt och den beskrivs som ett attraktivt utflyktsmål med stora 
rekreativa kvaliteter. Inom planområdet finns flera tydliga gångstråk som leder till Alnarp 
samt ett flertal gångvägar och stigar som löper genom parken, Alnarps Västerskog och 
vidare längs bäcken mot Alnarps fälad. Den lummiga och rogivande parken inspirerar 
till många hälsofrämjande upplevelser och aktiviteter, och i rehabiliteringsträdgården 
bedrivs natur- och trädgårdsterapi som syftar till att undersöka naturens roll för livskvalitet 
och hälsa. Parkens uppvuxna skog och omgivande alléer utgör med sin kontrast till det 
omkringliggande jordbrukslandskapet ett mycket viktigt element för landskapsbilden. 
Områdets långa historia som avspeglas både i vegetationen och byggnaderna gör även 
att området är av stor vikt för bevarandet av kultur- och naturarv.

ÖVRIGA EKOSYSTEMTJÄNSTER
Den utbredda skogsmiljön i Alnarp skapar flera reglerande och stödjande 
ekosystemtjänster. Skogarna som hyser flera gamla träd binder in kol ifrån atmosfären 
långsiktigt, i gamla skogar finns en stor del av kolet lagrat i marken. Skogsmiljön dämpar 
effekten av extrema klimat och binder jorden. Den rika faunan av insekter, fladdermöss 
och fåglar tryggar pollinering och naturlig bekämpning av skadeinsekter.  

SKYDDSSTATUS
Alnarps historia och det faktum att skog funnits i området sedan mycket lång tid tillbaka 
har medfört att området är av intresse för kulturmiljövården och naturvården. Alnarp 
ingår i ett större område som är av riksintresse för kulturmiljövården. I planprogram 
för Alnarpsområdet som 2016 antogs av kommunfullmäktige i Lomma kommun är 
markanvändningen angiven som park och landskapslaboratorium.

UTVECKLINGSMÖJLIGHET
Trädbestånden skapar förutsättningar för en ökad biologisk variation i det i övrigt 
uppodlade landskapet. För att bevara men även utöka parkens naturvärden är det viktigt 
att det sparas död ved, döda och döende träd. Det är viktigt att gamla vidkroniga ekar inte 
växer igen och att yngre tillåts utvecklas så att kontinuiteten av ekbeståndet och alla de 
arter som är knutna till det säkras. Att ytterligare utvidga planteringar med för området 
naturligt förekommande arter välkomnas. En tydlig skötselplan för att bevara områdets 
naturvärden bör tas fram. I Planprogram för Alnarp 2016 anges gång- och cykelstråk som 
bör bevaras och utvecklas för att ge allmänheten en ökad tillgänglighet, det anges även 
att möjligheterna är goda för fortsatt utveckling av området för rekreation och hälsa. 

Synnerligen värdefulla naturområden
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Arbetsmaterial. Ej antaget.3. Höje ås 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 bård med sin kantvegetation. 
Åns dalgång korsas av både E6 och Lommabanan, som båda utgör besvärliga barriärer 
för framkomligheten längs ån. Öster om E6an har våtmarken Kannikedammen anlagts 
i anslutning till Höje å. Väster om E6an rinner ån mellan betesmarker med mycket 
gamla anor. Vidare västerut, på åns södra sida, sträcker sig åkermarken ända fram 
till åbrinken innan bebyggelsen tar vid strax innan Lomma kyrka. På den norra sidan 
angränsar ån till Örestads golfbana. Nedströms efter golfbanan följer ett parti åkermark 
samt ridskolans betesmarker innan Kyrkfuret bryter det öppna landskapet med sina 
höga träd. Söder om Kyrkfuret rinner ån lugnt och stilla mellan frodig vegetation förbi 
bryggor, fritidsbebyggelse och vassbälten. Efter bron under Västkustvägen sträcker sig 
Höje å sedan sista biten igenom Lomma tätort utmed Fladängsparken till utloppet vid 
småbåtshamnen.

BIOLOGISK MÅNGFALD
Höje ås dalgång har stora biologiska värden, men ån har inte längre sitt naturliga lopp 
eftersom den har rätats i vissa partier. Tidigare hade ån en meandrande sträckning 
som bidrog till att vattnet rörde sig saktare genom landskapet på sin väg ut till 
Öresund och resterna efter äldre meanderbågar kan skönjas vid Västra Kannik. I Höje å 
landskapsvårdsplan har man gett förslag om att återskapa en del av Höjeåns gamla delta 
av slingrande åfåror. Åns bitvis branta slänter kan vara intressanta för flera fågelarter, 
bland annat för kungsfiskare som har observerats vid flera tillfällen vid ån och dammarna 
norr om Lomma tätort. I ån finns flera fiskarter, bland annat abborre, id och gädda.

KULTURELLA EKOSYSTEMTJÄNSTER
Öster om Lommabanan är Höje ås dalgång svårtillgänglig. Broarna för E6 och 
Lommabanan utgör stora barriärer och stängslade betesmarker sträcker sig däremellan 
hela vägen ner till ån. Trots detta arrangeras årligen enstaka vandringar utmed ån, från 
Värpinge till mynningen i Lomma.   

NATURTYP 
Äng och betesmark      
Igenväxningsmark        
Skog och träd      
Vattendrag        
Antropogen limnisk miljö      
Limnisk strand       

AREAL 
22,6 ha

MARKÄGARE 
Lomma kommun
Privata

FASTIGHET 
Flera

Synnerligen värdefulla naturområden



69

3.
 H

ö
je

 å
s 

d
a

lg
å

n
g

Naturmiljöprogram del B - Naturen i Lomma kommun

Snok (Natrix natrix)

Från och med Habo dammar och nedströms finns stigar eller gångstråk utmed 
åtminstone ena åbrinken. I området vid Habo dammar kan man finna svårtillgängliga 
men rogivande och sköna lummiga miljöer i gläntor mellan viden som växer utmed 
åstranden. Väster om Lomma kyrka och ut till mynningen skapar den lummiga grönskan 
längs ån en fridfull och populär tätortsnära naturmiljö. Ån är karaktäristisk för Lomma 
kommun och även om den längs många sträckor har rätats ut så utgör den ett viktigt 
landmärke och naturhistoriskt minne.

ÖVRIGA EKOSYSTEMTJÄNSTER
Höje å är naturligtvis avgörande för utjämningen av varierande dagvattenflöden från ett 
stort avrinningsområde. Ån sträcker sig ända från Häckeberga genom Genarp, Esarp, 
Kyrkheddinge och Lund för att sedan nå Lomma kommun och mynna ut i Öresund i 
Lomma tätort. Anlagda dammar, vassbälten och meandrande delar är väsentliga för att 
minska halten av näringsämnen, framförallt kväve.  

SKYDDSSTATUS
Större delen av området omfattas av strandskydd. Höje ås dalgång har bedömts vara 
av klass 1 enligt länsstyrelsens Naturvårdsprogram och är utpekat och prioriterat som 
nationellt särskilt värdefullt vatten av Länsstyrelsen, Naturvårdsverket, Fiskeriverket 
och Riksantikvarieämbetet. Området har även bedömts vara av regional betydelse för 
rekreation och friluftsliv.

UTVECKLINGSMÖJLIGHET
Idealiskt för att utveckla biologisk mångfald, rekreativa värden, vattenfördröjning och 
vattenrening är att fler sträckor av ån får en meandrande utformning. Det är också 
viktigt att det finns en skyddszon som bromsar upp spridningen av näringsämnen från 
angränsande åkermark. Lomma kommun bör genom fortsatt medverkan i vattenrådet 
verka för långsiktig förbättring av biologisk mångfald och övriga ekosystemtjänster i Höje 
ås dalgång.

Synnerligen värdefulla naturområden

Kanotutflykt på Höje å.
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Arbetsmaterial. Ej antaget.4. Löddeåns dalgång

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

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

Längs ån finns en vegetationsbård som är viktig livsmiljö för både fisk- och fågelfaunan. 
Även för insekter i det annars hårt odlade landskapet utgör å-miljön ett viktigt livsrum. 
Floran längs ån utgörs till stor del av kvävegynnade arter som bladvass, brännässla, 
kvickrot och rosendunört, men dikesveronika och spjutblad påträffas också vid de betade 
markerna. Borgeby ängar kallas de fuktiga ängarna norr om Borgeby slott. Här finns en 
våtmark som anlades 2002 inom ramen för Kävlinge å-projektet. Området runt dammen 
betas vilket minskar risken för igenväxning och de flacka slänterna med välhävdad grässvål 
ger en god förutsättning för vadarfåglar att trivas i området. Genom att bete sker ända 
ner till ån bildas på sina ställen en växtfri zon längst inne vid stranden, en så kallad blå 
bård, som är omtyckt av framför allt simänder som söker föda i det grunda vattnet invid 

NATURTYP 
Äng och betesmark      
Igenväxningsmark        
Skog och träd      
Småvatten        
Vattendrag        
Limnisk strand       

AREAL 
59,3 ha

MARKÄGARE 
Lomma kommun
Privata

FASTIGHET 
Flera

Synnerligen värdefulla naturområden
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Snok (Natrix natrix)

kanten. Ytterligare en damm har anlagts, inom ramen för Kävlinge å-projektet, väster 
om E6 i ohävdad öppen mark. Nedströms har nya gäddängar (översvämningsyta som 
utgör lekplats och ”barnkammare” för gäddor) och groddammar anlagts i Kävlingeåns 
vattenråds regi. Löddeåns mynning behandlas som ett särskilt naturområde.

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

KULTURELLA EKOSYSTEMTJÄNSTER
Lödde å och dess omgivningar är viktigt för friluftslivet. På ställen där man kommer till ån 
erbjuds ofta rogivande miljöer och om man besöker ån med kanot eller annan båt kan 
man uppleva en varierad natur med hagmarker, partier med högvuxna träd, vassar och 
djungelliknande snår. Fritidsfisket i ån är omfattande med ett flertal rapporter om stora 
gäddor och abborrar och fiskevattnet är vida känt.

ÖVRIGA EKOSYSTEMTJÄNSTER
Ån och anslutande våtmarker är av stor betydelse för dagvattenutjämning och 
dess utformning påverkar direkt hur mycket av näringsämnesläckaget ifrån 
jordbrukslandskapet som når havet.

SKYDDSSTATUS
Ån är av riksintresse för naturvård och stora delar av området är strandskyddat. Ån är 
även utpekad och prioriterad som nationellt särskilt värdefullt vatten av Länsstyrelsen, 
Naturvårdsverket, Fiskeriverket och Riksantikvarieämbetet. Löddeåns mynning, som 
hanteras som ett separat naturområde, är ett natura 2000 område som är skyddat 
som naturreservat och det är utpekad som fredningsområde för fisk. Ett större område 
vid Borgeby slott är av riksintresse för kulturmiljö. Området finns med i Länsstyrelsens 
program för tätortsnära natur som prioriterat område.

UTVECKLINGSMÖJLIGHET
Ån är fortfarande mycket näringsrik och därför är det viktigt att fortsätta med 
vattenvårdande åtgärder i avrinningsområdet som utförs i exempelvis Kävlingeå-
projektet. Anläggande av våtmarker, skyddszoner, översilningsmarker mm. bidrar också 
till att öka den biologiska mångfalden längs ån.    

Synnerligen värdefulla naturområden

Utsikt över Kävlingeån nära Borgeby slott. 
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Arbetsmaterial. Ej antaget.5. Löddeåns mynning (södra)
Naturreservat

Vid Löddeåns utlopp till Lommabukten ligger naturreservatet Löddeåns mynning. 
Reservatet består av betade och obetade strandängar, sandstrand, trädsamlingar samt 
ett par större sammanhängande vassområden. Söderut, längs Bjärreds norra bebyggelse, 
breder Gyllins ängar ut sig. Genom ängarna, en bit upp från stranden, löper en markerad 
”Littorinavall” som markerar kustlinjen vid Littorinahavets tid, för mellan 10 000 – 3000 
år sedan. Namnet “Littorinavall “ kommer sig av den snäcka som bär det latinska namnet 
Littorina littorea (vanlig strandsnäcka) och som man funnit i stora mängder i kustlinjen 
från denna tid. Snäckan talar om för oss att det då var en högre salthalt i Öresund än 
vad det är idag. Littorinasnäckan trivs inte i brackvatten men förkommer fortfarande i 
riklig mängd i Kattegatt.  Det är inte tillåtet att gräva i Littorinavallen. I den norra delen 
av Gyllins ängar finns Trollsjöparken, som är ett mindre skogsparti med mycket alm och 
lind. Trollsjöparken ligger delvis utanför naturreservatet liksom delar av Gyllins ängar.

BIOLOGISK MÅNGFALD
Naturreservatet utgörs av flacka betade strandängar med söt- och saltvattenpåverkad 
fuktängsvegetation, omväxlande med torrängsvegetation. Det finns också områden med 
bladvass som tillsammans med de betade ängarna skapar gynnsamma förhållanden för 
en mängd olika fågelarter. Det övergripande syftet med områdesskyddet är att gynna 
fågelfaunan. I området häckar bland annat skärfläcka, småtärna, större strandpipare, 

NATURTYP 
Äng och betesmark      
Igenväxningsmark        
Skog och träd      
Sandmiljö
Grund marin mjukbotten      
Småvatten        
Vattendrag        
Havsstrand        
Limnisk strand       

AREAL 
154,1 ha (58,7 ha landyta)

MARKÄGARE 
Lomma kommun
Samfälligheter

FASTIGHET 
Löddesnäs 1:1
Samfälligheter

Synnerligen värdefulla naturområden
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rödbena, skäggmes och brun kärrhök. En lång rad rastande fåglar, som exempelvis 
havsörn, myrspov, ljungpipare och brushane kan också observeras i området. Delar av 
området är belagt med beträdnadsförbud under perioden 15 april till 15 juli. Gyllins 
ängar, i den södra delen av reservatet, har tidigare varit hävdade men slås idag endast 
med slaghack. Marken är sandig och här växer till exempel strandråg och trift. Området 
är, med sina öppna gräsytor, en intressant insektslokal. Här växer orkidéer och det har 
grävts dammar för att gynna groddjur. 

KULTURELLA EKOSYSTEMTJÄNSTER
Strandstråket sträcker sig igenom den södra delen av reservatet där kusten, stranden och 
strandängarna erbjuder höga upplevelsevärden. I den norra hagmarken lockar ett nytt 
fågeltorn många besökare. Utöver högklassig fågelskådning så får man ifrån fågeltornet 
en fin utblick över åmynningen och kustlandskapet. Rakt igenom det breda vassbältet 
sträcker sig en gångbro ut till havskanten. 

ÖVRIGA EKOSYSTEMTJÄNSTER
Det breda vassbältet är viktigt för att motverka erosion från havets vågor. 

SKYDDSSTATUS
Området är utpekat som Natura 2000-område och statligt naturreservat sedan 1977. 
Naturreservatsgränser sträcker sig ut i havet till tre meters djup. Området är också 
av riksintresse för naturvård, innehar strandskydd och delar av området är utpekat 
som fredningsområde för fisk. I kommunens översiktsplan är området utpekat som 
intresseområde för naturmiljö. Området finns med i Länsstyrelsens program för 
tätortsnära natur som prioriterat område.

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

Synnerligen värdefulla naturområden

Utsikt över Löddeåns (även kallad Kävlingeån) 
utlopp i havet.

Skäggmes (Panurus biarmicus)

Mandelblomma (Saxifraga 
granulata)
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Arbetsmaterial. Ej antaget.6. Slättängsdammarna
Naturreservat

Slättängsområdet är ett tätortsnära naturområde med höga biologiska och rekreativa 
värden. Området domineras av de nio vattenfyllda lertäkterna som finns kvar sedan 
den tid området användes för tegeltillverkning. Sedan lerbrytningen upphörde har 
en stor del av området lämnats för fri utveckling och vegetationen är fortfarande i ett 
igenväxningsskede. Dammarna kantas av en frodig träd- och buskvegetation. Än idag 
kan man se rester från bruken samt gamla husgrunder och trädgårdar i naturreservatet. 
Alla dammarna är förbundna med varandra och mynnar så småningom ut i Höje å. 

BIOLOGISK MÅNGFALD
Vegetationen är mycket varierad med hagtornsskog, partier med askbestånd, alar med 
välutvecklade socklar, vassområden, öppna gräsytor mm. I området finns bland annat 
den sällsynta orkidén tvåblad och det utgör en av kommunens säkraste fyndplatser 
för snok. Slättängsområdet har en rik fladdermusfauna som gynnats av vegetationen 
kring dammarna. Tre arter av fladdermus reproducerar sig inom området, däribland 
den rödlistade trollfladdermusen. Inom området finns även flera rödlistade vedlevande 
skalbaggsarter. Dammarna är en viktig lokal för rastande och övervintrande fåglar och 
häckfågelfaunan är rik. Karaktärsarten för dammarnas vattenvegetation är vårtsärv som 
är en sällsynt art i Norden. I dammarna finns det även ett flertal fiskarter. 

KULTURELLA EKOSYSTEMTJÄNSTER
Slättängsområdet är ett uppskattat tätortsnära naturområde och det är lättillgängligt för 
cyklister och gående. Områdets variation gör att det rymmer många olika naturtyper och 
upplevelsemöjligheter. I delar av området hörs ljudet från omgivande vägar endast svagt 
och det ger små rofyllda rum. I dammarna finns det gott om fisk och i den östra dammen 
”Slättängsdammen” är det tillåtet att fiska med fiskekort. Den variationsrika naturen med 
dammar, skog och ängar samt bänkar, bord och bryggor utgör goda förutsättningar för 
naturpedagogik och området nyttjas ofta som utomhusklassrum av skolor och förskolor. 

NATURTYP 
Park och trädgård
Äng och betesmark      
Igenväxningsmark        
Skog och träd      
Småvatten        
Limnisk strand       

AREAL 
17,4 ha

MARKÄGARE 
Lomma kommun

FASTIGHET 
Lomma 26:3

Synnerligen värdefulla naturområden
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Påfågelöga (Inachis io) Trubbhagtorn (Crataegus monogyna)

Skäggdopping 
(Podiceps cristatusridibundus)

Snok (Natrix natrix)

ÖVRIGA EKOSYSTEMTJÄNSTER
Hela området ingår i dagvattennätets utjämning och reduktion av näringsämnen. Områdets 
dammar är därför av stor betydelse för exempelvis vattenrening, näringsomsättning och 
vattenfördröjning. Skogen i området har betydelse för ekosystemtjänster som exempelvis 
rening av luft och vatten, vattenfördröjning, erosionsdämpning, näringsomsättning samt 
naturarv och landskapsbild. Området är också viktigt ur kulturhistoriskt perspektiv då 
dammarna är ett kulturarv efter den tegeltillverkning som dominerade Lomma under 
flera hundra år. Områdets gräsmarker är viktiga för vattenrening. Gräsmarkerna är 
fortfarande ganska artfattiga men med fortsatt ängshävd finns det stor potential att 
utveckla den biologiska mångfalden samt värdet ängarna utgör som habitat för insekter 
som bland annat lever på skadedjur eller pollinerar. 

SKYDDSSTATUS
Området är skyddat som naturreservat sedan 2008. Det är detaljplanelagt som 
naturpark i de västra delarna och öster om väg 103 som park/plantering. Syftet med 
naturreservatet är att bevara och utveckla ett tätortsnära natur- och kulturmiljöområde 
av stort värde för biologisk mångfald och allmänhetens friluftsliv. Naturreservatet ska 
långsiktigt upprätta gynnsamma förhållanden för de arter och habitat som förekommer 
inom området. Områdets varierande miljö ska bibehållas och utvecklas. Dammarnas 
öppna vattenspeglar ska bevaras och deras djur- och växtliv skyddas. Reservatet ska 
kunna utnyttjas för undervisning och rekreation utan att dess biologiska värden hotas.

UTVECKLINGSMÖJLIGHET
För att utveckla områdets värden enligt naturreservatets syften ska området skötas 
enligt antagen skötselplan, skötselplanen bör dock uppdateras. I skötselplanen anges 
det bland annat att området ska ha en varierad struktur med stort antal solexponerade 
träd och buskar samt en vegetation runt dammarna som ger vindskydd åt insekter och 
fladdermöss. De biologiska värdena kan enligt skötselplanen bland annat utvecklas 
genom att gynna träd som kan utgöra bomiljöer för fåglar, fladdermöss och vedlevande 
insekter. Fåglar och fladdermöss kan även gynnas genom uppsättning av holkar. Genom 
att slå gräsmarkerna i slutet av sommaren och transportera bort materialet gynnas 
artrikedomen av både växter och insekter. Igenväxning av dammarna bör motverkas och 
en god vattengenomströmning bör säkerställas. Skötselplanen anger även att ädellövträd 
ska gynnas. För att gynna häckningen av fåglar som kräver öppna miljöer nära vatten kan 
häckningsplattformar eller liknande anordningar installeras.

Synnerligen värdefulla naturområden
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Arbetsmaterial. Ej antaget.7. Södra Lommabukten med 
Tågarps hed och Alnarps fälad
Naturreservat

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

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

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

NATURTYP 
Äng och betesmark      
Sandmiljö        
Grund marin mjukbotten      
Småvatten       
Vattendrag        
Havsstrand        
Limnisk strand       

AREAL 
Inom Lomma kommun:
240,2 ha (40,2 ha landyta)

MARKÄGARE 
Inom Lomma kommun:
Sveriges
Lantbruksuniversitet

FASTIGHET 
Inom Lomma kommun:
Alnarp 1:1

Synnerligen värdefulla naturområden
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KULTURELLA EKOSYSTEMTJÄNSTER
Området innefattas av beträdnadsförbud under häckningssäsongen samt året runt i 
vattnet. Trots det är området av stor betydelse för upplevelsebaserade värden då det 
utgör ett naturskönt inslag i södra kommunändan. Utöver detta gör det rika fågellivet att 
lokalen utgör ett viktigt mål i många fågelkikare. 

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

ÖVRIGA EKOSYSTEMTJÄNSTER
Våtmarken och de ofta översvämmade ängarna är viktiga för att rena vatten och 
hindra läckage av näringsämnen ut i Lommabukten. Området utgör med sina utbredda 
betesmarker ett viktigt habitat för mängder av insekter och annan fauna som bidrar 
till pollinering och naturlig bekämpning av skadedjur. Vegetationen är viktig för 
erosionsdämpning.

SKYDDSSTATUS
Ängarna med tillhörande vattenområde är statligt naturreservat som bildades 2008. 
Området innefattar Natura 2000-områden enligt fågeldirektivet och habitatsdirektivet. 
Det utgör även riksintresse för kulturmiljövården. Det råder utvidgat strandskydd längs 
kusten. Området har ingått i ängs- och betesmarksinventeringen 2002-2004. Området 
finns med i Länsstyrelsens program för tätortsnära natur som prioriterat område. 

UTVECKLINGSMÖJLIGHET
För att utveckla naturvärdena och eftersträva naturreservatets målbild ska området 
förvaltas enligt fastställd skötselplan.

Ängarna måste vara välhävdade och störningsfria för att vadarfåglar och sjöfågel ska lyckas 
häcka här. Igenväxning och förbuskning är ett stort hot på strandängarna. Staketstolpar, 
träd och buskar utgör utkiksplatser för rovfåglar och kråkfåglar och bör så långt det 
går undvikas i området. Vassområdet, som utvecklats på delar av strandängarna, är ett 
lämpligt habitat för brun kärrhök att häcka i. Om vadarfåglar ska prioriteras i området 
bör inte vassområdet sparas. 

Fortsatt hävd i form av bete, röjning och eventuell vassbränning bör ske. För att gynna 
den artrika floran bör ängarna inte gödslas. Fortsatt inventering av fågelfaunan och 
regelbunden återinventering av floran bör utföras. Ytterligare exploatering i omgivande 
kustmiljö bör undvikas. 

Synnerligen värdefulla naturområden

Rödbena (Tringa totanus) Grågås (Anser anser)
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Arbetsmaterial. Ej antaget.8. Östra dammarna
Naturreservat

Naturreservatet Östra dammarna ligger i direkt anslutning till Lomma tätort, strax 
öster om naturreservatet Slättängsdammarna och omfattar totalt cirka 24 ha. Två av 
reservatets dammar är som många andra dammar i kommunen gamla lertäkter, rester 
från traktens tegelindustri. Dammarnas höga naturvärden utvecklades när lertäkterna 
vattenfylldes efter att brytning upphörde runt år 1950. Naturvärdena skyddades genom 
en statlig reservatsbildning år 1982. Sedan dess har Östra dammarna varit ett viktigt 
område för såväl växt- och djurliv som för de människor som utnyttjar området för 
fiske och rekreation, mycket tack vare reservatets tätortsnära läge. År 2013 flyttades 
reservatet över i kommunal regi, samtidigt utökades reservatets yta och en ny skötselplan 
utformades.

BIOLOGISK MÅNGFALD
Området är i första hand skyddat för att främja det rika fågellivet. Många olika fågelarter 
häckar framför allt i den mindre våtmarken. Området kring dammarna består av öppna 
marker med ängsmarkskaraktär där arter som renfana, humlelusern, ängsgröe och 
rödsvingel dominerar.

I norra delen av reservatet har det tidigare varit ett deponiområde innehållandes många 
arter som naturligt inte är en del av vår flora och som ofta finner sin tillflykt till områden 
med öppen mark. I dessa områden har gräsarter som kösa och ekorrkorn noterats, 
arter som är relativt sällsynta jämfört med många andra i området. Även om floran inte 
innehåller de arter som kan anses mest ovanliga eller hotade, så är det intressant att 
ett område som för inte alltför lång tid sedan varit industrimark rymmer närmare 130 
kärlväxtarter och har ett flertal olika typer av gräsmarker i olika successionstadier. I detta 
område skrapades under år 2017 jordmånen bort på ett par ytor för att främja just 
ruderatarter. Samma år anlades även en backsvalebrant. 

NATURTYP 
Äng och betesmark      
Igenväxningsmark        
Skog och träd      
Sandmiljö        
Småvatten        
Vattendrag        
Limnisk strand       

AREAL 
24,3 ha

MARKÄGARE 
Lomma kommun

FASTIGHET 
Lomma 21:34
Lomma 24:6
Lomma 27:38

Synnerligen värdefulla naturområden
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Östra dammen är en mycket näringsrik damm med ett stort fiskbestånd. I och kring 
dammen finns det gott om sjunkna träd som skapar en bra biotop för både rovfisk och 
fiskyngel och ger dammen ett säreget intryck. I dammen finns det mycket mört, ål, 
braxen, sarv, karp och mer sparsamt av id, sutare, ruda, aborre och gädda.

KULTURELLA EKOSYSTEMTJÄNSTER
Området ligger som en grön entré till Lomma och dammarna påminner om den 
historiska markanvändningen. Det tätortsnära läget gör området till ett välbesökt 
utflyktsmål för bland annat promenader och fågelskådning. Ett fågeltorn finns mellan de 
två större dammarna och ett gömsle har satts ut vid den nyanlagda norra dammen. Östra 
dammen är en välbesökt damm för sportfiske, där man främst fiskar efter inplanterad 
karp. Området nyttjas ofta som utomhusklassrum av skolor och förskolor. För att främja 
naturpedagogiken har en pedagogikbox med undervisningsmaterial placerats i området.

ÖVRIGA EKOSYSTEMTJÄNSTER
Dammarnas stora yta gör att de utgör en viktig buffert vid höga dagvattennivåer. Området 
utgör med sina varierade biotoper habitat för mängder av insekter och annan fauna som 
bidrar till pollinering och naturlig bekämpning av skadedjur. Det tätortsnära läget gör att 
vegetationen bidrar till tätortens luftrening, och bullerdämpning. 

SKYDDSSTATUS
Området är sedan 2013 ett kommunalt naturreservat och hela området innefattas av 
strandskydd.

UTVECKLINGSMÖJLIGHET
För att eftersträva naturreservatets målbild ska området skötas enligt fastställd 
skötselplan. Med rätt skötsel kan ängsfloran bevaras och utvecklas. Dessutom ger det 
gamla deponiområdet och området kring det nya fördröjningsmagasinet möjligheter 
att utveckla habitat för organismer som är beroende av bar mark i olika former. 
Andra åtgärder är fortsatt främjande av habitat för pungmes och fladdermöss, utöka 
antalet fågelplattformar i dammarna samt plantering och föryngring av ädellövträd. 
Naturvårdsbete kan ske på vissa områden.

Synnerligen värdefulla naturområden

Kungsfiskare (Alcedo atthis, foto Fredrik 
Eckhardtsson)
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Arbetsmaterial. Ej antaget.9. Bjärreds saltsjöbad

I södra Bjärred, väster om Västkustvägen ligger Bjärred saltsjöbads naturområde. 
Området utgör en del av en äldre stor park runt Bjärreds gamla saltsjöbad som anlades 
vid sekelskiftet 1900. Vägen parkallén som nu avgränsar området i söder utgjorde 
tidigare ett stråk som sträckte sig igenom mitten av den stora parken, från stationshuset 
och ner till stranden. Ännu idag är området mycket populärt för rekreation och rymmer 
flertalet möjligheter för aktiviteter. 

Stora bokar växer i större delen av området. Längs stranden finns mer blandad vegetation 
och i sydvästra hörnet finns en lekplats och en toalett. I nordöst ligger tennisbanor. Mitt 
i området finns en enklare parkeringsplats och väster om den finns en äng som används 
för bland annat Valborgsfirande. Bjärreds saltsjöbad genomkorsas av ett flertal stigar och 
gångar. Kvarlevor från tiden som saltsjöbad är de stora bokarna, parkallén och trappor 
i slänten mellan två av de västliga gångarna. Vid Västkustvägen finns en glasskiosk och 
från stranden sträcker sig Långa bryggan ut i Öresund, med kallbadhuset längs ut.

BIOLOGISK MÅNGFALD
I relation till det omgivande bebyggda och brukade landskapet är det trädbevuxna 
området viktigt för den biologisk mångfalden. Stora delar av området, framförallt i sydost, 
utgörs av hedbokskog med avsaknad av busk- och fältskikt. Även om denna naturtyp är 
ganska artfattig finns det vissa vidkroniga flerstammiga bokar som har stor potential för 
biologisk mångfald av exempelvis lavar, insekter, fladdermöss och fåglar. I den nordvästra 
delen är markvegetationen tätare och ibland snårig och svårgenomtränglig. Ned mot 
kusten i väster är skogen yngre och har blandskogskaraktär med gläntor, bryn och snår. 
För att vara ett skogsområde råder det stor brist på död ved samt naturliga bohålor för 
fåglar.

NATURTYP 
Park och trädgård
Äng och betesmark      
Igenväxningsmark        
Skog och träd      

AREAL 
4,9 ha

MARKÄGARE 
Lomma kommun

FASTIGHET 
Bjärred 12:2
Bjärred 48:1

Mycket värdefulla naturområden
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KULTURELLA EKOSYSTEMTJÄNSTER
Bjärreds saltsjöbad är ett välkänt område och dess högvuxna bokskog utgör ett viktigt 
landmärke som även minner om parkens tidigare historia. Det finns flera olika typer av 
samlingsplatser; i väster, innan stranden breder ut sig, ligger en lekplats skyddad mot 
vind av de hamlade pilarna och i öster ligger tennisbanorna, den välbesökta glasskiosken 
och stationshuset, allt inramat av högresta ädellövträd. Den centrala delen av skogen 
genomkorsas av småstigar som väcker upptäckarlust, inbjudande klätterträd och en 
glänta som förvandlas till festplats på Valborgsmässoafton. Västerut mot stranden är 
vegetationen i den norra delen lägre och svårgenomtränglig men den har ändå högt 
upplevelsevärde då dungen är mycket välbesökt av barn för kojbyggen och skogskänsla. 
De klippta gräsytorna mellan busksnår och trädpartier i den sydvästra delen inbjuder till 
picknickar och sommarlek.

ÖVRIGA EKOSYSTEMTJÄNSTER
I det kustnära området är trädbeståndet viktigt för att motverka erosion genom att binda 
jorden, men även för att reglera det lokala klimatet genom dämpning av hårda vindar 
och häftiga regn. I direkt anslutning till badstranden är området viktigt då det utgör en 
sval och skuggig tillflyktsplats.  

SKYDDSSTATUS
Området har för närvarande inget skydd men det är detaljplanelagt som natur. Området 
är upptaget som förslag på nytt naturreservat i Lomma kommuns naturreservatsplan 
och naturreservatsbildning är pågående.

UTVECKLINGSMÖJLIGHET
För att trygga de värden som området utgör för rekreation och friluftsliv, biologisk 
mångfald samt landskapsbilden bör området skyddas. Bokträden är känsliga för 
förändringar och utveckling av rekreationsvärden måste genomföras med försiktighet 
för att inte äventyra det äldre beståndet. Viss gallring kan vara nödvändig för att friställa 
äldre vidvuxna och flerstammiga bokar, men även för att gynna yngre bokar och därmed 
säkra kontinuiteten av bokskog långsiktigt. Lämpliga insatser för att öka den biologiska 
mångfalden är uppsättning av holkar för fåglar och fladdermöss samt bevarande och 
skapande av död ved. Då området är välbesökt är det lämpligt för att sprida kunskap om 
naturen och naturvård till allmänheten. I den nordvästra delen är det viktigt att bevara 
och skapa äventyrliga skogsmiljöer för barn men någon liten gräsyta kan utvecklas till 
äng och vissa ekar kan friställas. Bokarna, parkallén och trapporna är historiska spår som 
bör framhävas. 

Mycket värdefulla naturområden

Den högresta bokskogen är viktig för 
landskapsbilden, även sett från havet.

Inslag av död ved är viktigt för den 
biologiska mångfalden. 
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Arbetsmaterial. Ej antaget.10. Domedejla mosse
Naturreservat

Domedejla mosse är ett vildvuxet skogs- och våtmarksområde mellan Bjärreds tätort och 
Borgeby. Området består till största delen av skog av varierande karaktär, men det finns 
även högvuxna örter, ängar och mindre vattensamlingar. I början av 1900-talet fanns en 
liten grund sjö, som försvann när området dikades ut under 1930-talet. Markerna runt 
om var tidigare öppna ängs- och betesmarker. Längs gränsen mot åkermarken i väster 
kan man se resterna efter en forsythiaodling. 

BIOLOGISK MÅNGFALD
Området har en mycket skiftande karaktär med både löv- och barrträd, äng och 
blöta sänkor. Den sydvästra delen av området domineras av sumpskog med glas- 
och vårtbjörk samt sälg. Här växer också bland annat strandklo, bladvass, besksöta, 
fackelblomster, svärdslilja och sjöranunkel. Inom området har kommunen anlagt ett 
öppet fördröjningsmagasin för dagvatten. Detta är igenvuxet men kan eventuellt öppnas 
upp och utvecklas till ett rikt småvatten till gagn för insekter och groddjur. Med sin vilda 
karaktär och snåriga terräng utgör området en betydelsefull häckningslokal för många 
tättingar och sångare, av vilka kan nämnas gärdsmyg, rödhake, grönfink, trädgårdssångare, 
näktergal, blåmes och talgoxe. Naturskyddsföreningen har sedan flera år tillbaka bedrivit 
årlig slåtter på en ängsyta centralt beläget i området. Inom området växer flera olika 
invasiva arter. Det finns exempelvis täta bestånd av både jättebalsamin och parkslide, där 
i stort sett inga av de naturligt förekommande växtarterna har möjlighet att konkurrera. 

I den nordöstra delen är det torrare, och här växer en mångfald av olika löv- och barrträd 
i olika åldrar.  Det finns också en artrik torräng, med arter som brudbröd, darrgräs och 
slåtterblomma. För att gynna ängens karaktärsarter hävdas ängen årligen med slåtter. I 
anslutning till ängen finns det utsprida uppslag av ek. För att gynna framför allt löv- och 
ädellövträd har gallring utförts i delar av området medan vissa partier lämnats för fri 
utveckling. Död ved och döda träd lämnas för att gynna framförallt insekter, svampar 
och mossor. 

NATURTYP 
Äng och betesmark      
Igenväxningsmark        
Skog och träd      
Småvatten        
Vattendrag        
Limnisk strand       

AREAL 
11,1 ha

MARKÄGARE 
Hushållningssällskapet
Lomma kommun

FASTIGHET 
Borgeby 1:1
Borgeby 17:70
Borgeby 17.98

Mycket värdefulla naturområden
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KULTURELLA EKOSYSTEMTJÄNSTER
Området är väldigt populärt för promenad, motion och lek. Den vilda och artrika 
karaktären möjliggör fina naturupplevelser trots områdets ringa storlek och det 
tätortsnära läget. De finns anlagda gångvägar och uppehållsplatser inom området, men 
även spontant uppkomna stigar, mötesplatser och kojbyggen som vittnar om områdets 
popularitet och de höga rekreativa värdena. Området utnyttjas intensivt av skolor och 
förskolor i närheten och för att underlätta naturpedagogik och utevistelse i området 
har en naturbas och en håvningsbrygga anordnats. Området är även betydelsefullt i en 
större skala då de högvuxna träden utgör ett karakteristiskt inslag i landskapsbilden och 
området utgör en viktig grön länk mellan Bjärred och Borgeby. 

ÖVRIGA EKOSYSTEMTJÄNSTER
Skogar är av stor betydelse för klimatreglering då de binder in mycket kol ifrån 
atmosfären i sin ved. Detta är extra viktigt i blöta marker då de döda växtmaterial som 
faller till marken bryts ner långsamt, vilket gör att kol lagras upp långsiktigt även i marken. 
Resterna av den ursprungliga våtmarken är viktig för rening av vatten samt utjämning av 
vattenflöden. 

SKYDDSSTATUS
Domedejla mosse pekades ut som naturreservat år 2000 för att bevara och utveckla den 
biologiska mångfalden samt för att användas till naturstudier och rekreation.

UTVECKLINGSMÖJLIGHET
För att utveckla biologisk mångfald och rekreativa värden sköts området enligt fastställd 
skötselplan för naturreservatet. Skötselplanen bör dock uppdateras för att optimera den 
framtida utvecklingen och hela området bör inventeras i avseende på kärlväxter, fåglar, 
insekter och groddjur. 

Mycket värdefulla naturområden

Fackelblomster (Lythrum salicaria). Inom området finns flera olika lummiga 
skogstyper.

Kojbyggen i östra delen av området.
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Fels mosse är en rest av en mer ursprunglig naturtyp som varit vanligare i det 
skånska slättlandskapet med bland annat orkidéängar och ett rikt fågelliv. Det är 
ett våtmarksområde som ligger omgivet av åkermark, på gränsen mellan Lunds och 
Lommas kommuner. Kärret skapades ursprungligen ur en dödisgrop och troligen har 
torvtäkt bedrivits i mossen under början av 1900-talet. Vegetationen består av öppna 
ängar av olika fuktighetsgrad och ett vassområde med flera små öppna vattenspeglar. 
Området har genomgått en stor restaurering de senaste åren i vattenrådets regi där 
en vattenspegel öppnats upp, ängarna röjts och slåttrats samt vissa trädmiljöer åter 
hamlats. 

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

KULTURELLA EKOSYSTEMTJÄNSTER
Området utgör en oas i odlingslandskapet och är viktigt för landskapsbilden och det 
utgör ett kultur- och naturarv. Även om området är något svårtillgängligt besöks det 
återkommande av bland annat fågelskådare och har stor betydelse för de närboende. 

NATURTYP 
Äng och betesmark      
Igenväxningsmark        
Småvatten        
Vattendrag        
Limnisk strand       

AREAL 
3,6 ha

MARKÄGARE 
Privat

FASTIGHET 
Fjelie 22:2

Mycket värdefulla naturområden
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ÖVRIGA EKOSYSTEMTJÄNSTER
Våtmarken är viktig för rening av vatten samt utjämning av vattenflöden. Området utgör 
med sina betesmarker och våtmarker ett viktigt habitat för insekter och annan fauna 
som bidrar till pollinering och naturlig bekämpning av skadedjur.

SKYDDSSTATUS
Området saknar skydd enligt kapitel 7 i miljöbalken, men tas upp i kommunens 
översiktsplan som en skyddsvärd naturmiljö och det är angivet som förslag på nytt 
naturreservat i Lomma kommuns åtgärdsplan för naturreservatsbildande. Ny vattendom 
finns för området sedan 2012 och i domen är skötsel av markerna ett villkor som ålagts 
Lomma och Lunds kommuner och skötselstöd utgår för tillfället.

UTVECKLINGSMÖJLIGHET
Området sköts av Lunds kommun i enlighet med villkoren i vattendomen, vilket bland 
annat innebär att området fortsatt betas. 

Mycket värdefulla naturområden
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Arbetsmaterial. Ej antaget.12. Habo dammar

Habo dammar utgörs av lertäktsgravar som numera är vattenfyllda och skapar värdefulla 
småvatten till gagn för bland annat både fågel och fisk. Ett delflöde av Önnerupsbäcken 
har letts in i dammarna i syfte att minska halten av näringsämnen i Höje å. Habo dammar 
gränsar i norr mot Örestads golfbana, och sydöst om dammarna flyter Höje å. Området 
ska utvecklas för rehabilitering och rekreation och i väster ligger Habo gård som bedriver 
rehabiliteringsverksamhet. Naturområdet ligger inne i ett stort kompensationsområde 
där naturvärdena ska utvecklas för att som skapa större sammanhängande grönstrukturer 
(se även sida 58–59 om kompensation).

BIOLOGISK MÅNGFALD
Habo dammar är en viktig biotop för både flora och fauna liksom för det rörliga 
friluftslivet. Pungmes observeras återkommande och den häckade i området 2017. 
Floran kring dammarna frodig och domineras av kvävegynnade arter som nässlor, 
kvickrot och rosendunört. I dammarna finns gott om bland annat vitfisk och öring. Alla 
dammar har kraftigt utvecklade vassområden. 

KULTURELLA EKOSYSTEMTJÄNSTER
Området är utvecklat för att främja rekreation och rehabilitering. Området runt 
dammarna utgör en del i ett större vandringsstråk, och den rogivande slingan runt 
dammarna ansluter till Habogård, Haboljungs fure, Kyrkfuret, Pråmlyckan och golfbanan. 
Habo dammar utgör en populär lokal för fågelskådare. I anslutning till Habogård finns 
en stenpark med information om skånsk geologi. Dammarna utnyttjas för sportfiske, 
fiskekort krävs.

NATURTYP 
Äng och betesmark      
Igenväxningsmark        
Skog och träd      
Småvatten        
Vattendrag     
Limnisk strand       

AREAL 
7,3 ha

MARKÄGARE 
Lunds kommun
Habo golf AB
Privat

FASTIGHET 
Stora Habo 1:6
Stora Habo 1:7
Lomma 11:35

Mycket värdefulla naturområden

Kompensationsområde
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ÖVRIGA EKOSYSTEMTJÄNSTER
Våtmarken är viktig för att minska kvävebelastningen på Höje å samt för att utjämna 
snabba förändringar i dagvattennivåer.

SKYDDSSTATUS
Dammarna ingår i detaljplan för Habo gård. Större delen av området är strandskyddat.

UTVECKLINGSMÖJLIGHET
Fågellivet i och omkring dammarna kan utvecklas genom att sätta upp fågelholkar samt 
installera häckningsplattformar i dammen. Pungmesen observeras återkommande 
i området och björkar med tunna hängande grenar på låg höjd kan friställas för att 
möjliggöra häckning. För att upprätthålla funktionen att minska halten av näringsämnen 
i Höje å är det viktigt att motverka igenväxning av dammarna. 

Mycket värdefulla naturområden

Gråhäger (Ardea cinerea).

Utsikt över dammarna.

Det utbredda vasbältet skapar bra habitat för många fåglar. 2017 häckade den rödlistade 
pungmesen i ett träd i bortre kant av bilden.
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Arbetsmaterial. Ej antaget.13. Haboljungs fure
Naturreservat

Haboljungs fure är, tillsammans med Kyrkfuret, Lomma kommuns största skogsområde 
och det är ett välbesökt tätortsnära rekreationsområde. Väster om furet ligger Alkärret 
i Haboljung, som dock avskiljs av Södra Västkustvägen som bildar en barriär. Vägen 
försvårar förflyttning för vissa djurarter mellan områdena, och den kan även utgöra ett 
hinder för människor som rör sig mellan de båda områdena. Trots detta har området 
en relativt god konnektivitet till andra naturområden och närhet till flera andra viktiga 
livsmiljöer. Inom en radie av en kilometer finns Höje ås dalgång (med Pråmlyckan), 
Slättängsdammarna, Kyrkfuret, Habo dammar samt en golfbana. Områdets placering 
i det omgivande naturlandskapet samt bristen på andra områden med något äldre 
träd växande på sandig mark inom kommunen medför att Haboljungs fure är mycket 
viktigt och skyddsvärt sett både ur biologiskt och rekreativt perspektiv. I anslutning till 
naturreservatet finns kompensationsområden, där ska naturvärdena utvecklas för att 
som skapa större sammanhängande grönstrukturer (se sida 58–59 om kompensation).

BIOLOGISK MÅNGFALD
Trädbeståndet har inte gallrats eller skötts i någon större omfattning sedan 
tallplanteringen på 1950-talet och större delen av de stora träden i skogen är cirka 60 
år. Under årens lopp har stormfällen gett utrymme för gläntbildningar och möjlighet 
för andra trädarter såsom ek, björk och lönn att växa upp. I anslutning till dessa gläntor 
utvecklas sakta en naturskogsliknande karaktär, med låg påverkan av mänsklig aktivitet. 
Torra öppna gläntor har hed- och torrängsvegetation med riklig förekomst av gråfibbla, 
gulmåra, liten blåklocka och blåmunkar samt lavar och mossor. 

På flera ställen i området förekommer partier med exponerad sandjord, vilka upprätthålls 
bland annat genom störning av hästar. Utöver att ge utrymme för flera olika annuella 
växtarter är dessa ytor gynnsamma för ovanliga insekter. I området har bland annat 
klöversidenbi, bivarg och metallvingesvärmaren noterats. 

Över 200 fågelarter har observerats i området, bland annat tre arter av hackspettar. 
Fåglarna som häckar i området är generellt sett inte ovanliga men man har bland annat 
observerat häckande hämpling som i Sverige enligt rödlistan klassas som sårbar (VU). 

NATURTYP 
Äng och betesmark      
Igenväxningsmark        
Skog och träd      
Sandmiljö     

AREAL 
31,6 ha

MARKÄGARE 
Lomma kommun

FASTIGHET 
Lilla habo 1:7

Mycket värdefulla naturområden

Kompensationsområde

Kompensationsområde
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Snok (Natrix natrix)

KULTURELLA EKOSYSTEMTJÄNSTER
Haboljungs fure har med sin närhet till såväl Lomma, Bjärred som Haboljung stora 
värden som strövområde med både anlagda och spontant uppkomna stigar. Stigarna 
används för både promenader och jogging. Den huvudsakliga gång- och cykelvägen 
mellan Lomma och Bjärred löper utmed reservatets västra kant och genomkorsar en 
del i nordvästra hörnet. Området hänger även ihop med Kyrkfuret och är därmed lätt 
att ta sig till från Höje å, Habo dammar, Östra dammarna och Slättängsområdet. Inne i 
de centrala delarna av området uppstår verklig skogskänsla och det hör förmodligen till 
en av Lommas tystaste platser. Här finns också tecken på barnens aktiviteter i form av 
flera kojbyggen.

Området som en del av Höje ås dalgång samt dess närhet till strandstråket finns utpekat i 
Närmare till naturen i Skåne - skydd av tätortsnära områden för friluftsliv och naturvård 
(Länsstyrelsen 2003). Man understryker även att närheten till storstadsområden gör 
området betydelsefullt för friluftslivet. I likhet med andra skogsområden i slättlandskapet 
är den höga vegetationen viktig för landskapsbilden.

Ett antal olika föreningar samt skolor och förskolor nyttjar området. Skolor och förskolor 
använder området för utflykter och naturstudier. Lomma Scoutkår som bildades år 1927 
har sin scoutgård på södra sidan av Habovägen och nyttjar ofta marken i både Haboljungs 
fure och Kyrkfuret. Även Lomma Ridklubb som ligger i närheten använder flitigt området 
och dess ridvägar. Det finns även hästlongeringscirklar inom området. Det finns även en 
löpslinga som sträcker sig igenom området.

ÖVRIGA EKOSYSTEMTJÄNSTER
Området utgör ett av få skogsområden i kommunen och det har därför stor betydelse 
för de ekosystemtjänster som tillhandahålls av denna naturtyp. Detta innefattar 
rening av luft och vatten, bindning av koldioxid, vattenfördröjning, erosionsdämpning 
och näringsomsättning. Området skapar med sin skog och gräsmarker viktiga habitat 
för insekter och annan fauna som bidrar till pollinering och naturlig bekämpning av 
skadedjur.

SKYDDSSTATUS
Området är skyddat som kommunalt naturreservat sedan 2015.

UTVECKLINGSMÖJLIGHET
För att utveckla områdets naturvärden och eftersträva naturreservatets målbild ska det 
skötas enligt fastställd skötselplan. För att utveckla de biologiska värdena bör inslaget 
av död ved i form av torrakor, högstubbar, lågor samt fauna- och fungadepåer öka. 
Ängsmarkerna bör hävdas årligen med exempelvis slåtter. Den biologiska mångfalden i 
de torra gläntorna kan utvecklas genom lämplig störning, vilket även kan leda till att de 
hyser fler sällsynta arter såsom hedblomster och fältmalört. 

Gulmåra (Galium verum) Tallskog

Slåtteräng

Mycket värdefulla naturområden
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Arbetsmaterial. Ej antaget.14. Kustdammarna

Från början låg en stor del av området ute i havet men under mitten av 1900-talet 
anlades vallar i väster för att möjliggöra lertäktsverksamhet. Lertäkterna har sedermera 
fyllts med vatten och de utgör numera Fyrkantsdammen (södra dammen) och 
Trekantsdammen (norra dammen). Det är populärt att vandra i området, speciellt 
utmed den västra kanten där Strandstråket sträcker sig. I anslutning till naturområdet 
finns ett kompensationsområde, där ska naturvärdena utvecklas för att som skapa större 
sammanhängande grönstrukturer (se även sida 58–59 om kompensation).   

BIOLOGISK MÅNGFALD
Den södra och största dammen, Fyrkantsdammen, har sparsam vegetation längs kanterna 
och en stor öppen vattenspegel. Den är en mycket viktig rastlokal för övervintrande 
sjöfågel, i synnerhet då väderförhållandena i Öresund är hårda. Under vinterhalvåret 
kan det ligga 1000-tals viggar rastandes i Fyrkantsdammen. Den norra dammen, 
Trekantsdammen, har ett mer skyddat läge med en fin bård av vass och varierande busk- 
och trädvegetation, och under häckningssäsongen hyser Trekantsdammen en rikare 
fågelfauna. I Trekantsdammen finns det gott om bland annat sothöna, skäggdopping och 
gråhakedopping. I vassen kan man ibland höra rördromens karaktäristiska ”tutande”. 
Många tättingar håller till i raden av svarttall som växer utmed Badvägen mellan de två 
dammarna samt i skogsdungarna utmed nordöstra kanten av trekantsdammen. 

KULTURELLA EKOSYSTEMTJÄNSTER
Dammarna utgör ett viktigt inslag med sitt tätortsnära läge utmed Strandstråket. Både 
de uppvuxna träden och dammarna utgör viktiga element för landskapsbilden och 
dammarna minner om en svunnen storhetstid för lerindustrin i Lommaområdet.  

NATURTYP 
Äng och betesmark      
Igenväxningsmark        
Skog och träd      
Småvatten   
Havsstrand        
Limnisk strand       

AREAL 
20,8 ha

MARKÄGARE 
Byggnadsfirma Claesson & 
Anderzén
Lomma kommun

FASTIGHET 
Lilla Habo 2:1
Lilla Habo 2:4
Lilla Habo 3:2
Lilla Habo 3:4
Lomma 3:3
Lomma 33:11

Mycket värdefulla naturområden

Kompensationsområde
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ÖVRIGA EKOSYSTEMTJÄNSTER
Dammarnas stora yta gör att de utgör en viktig buffert vid höga dagvattennivåer. Vallen 
i väster skyddar mot havets intrång.

SKYDDSSTATUS
Stora delar av området innefattas av strandskydd. Kustdammarna har pekats 
ut som lämpliga för naturreservatsbildning i Lomma kommuns åtgärdsplan för 
naturreservatsbildande (Lomma kommun, 2014) och naturreservatsbildning av området 
är pågående. Trekantsdammen är detaljplanelagd som natur. Fyrkantsdammen är ej 
detaljplanelagd. I detaljplanen efterfrågas att dammarna, med sin vegetation, hänger 
ihop med Alkärret så att arter kan röra sig mellan områdena samt att störningar i 
och kring Trekantsdammen bör minimeras. I Översiktsplan 2010 för Lomma kommun 
påpekas att alla kommunens 15-tal dammar är viktiga för den biologiska mångfalden i 
kommunen, och därför bör skyddas mot exploatering, och att Kustdammarna är två av 
de dammar som ur naturvårdsperspektiv är särskilt skyddsvärda.

UTVECKLINGSMÖJLIGHET
Områdets naturvärden bör skyddas genom bildande av naturreservat. En eventuell 
naturreservatsbildning inriktar sig på att bevara området som det är idag utan större 
ingrepp eller skötselplaner. För att gynna häckning av skrattmås och tärnor bör minst 
en häckningsplattform anläggas i dammarna. Förslagsvis anpassas den för att gynna 
häckning av småtärna, som regelbundet syns i närområdet.       

Mycket värdefulla naturområden

Utblick över trekantsdammen

Utmed västra kanten sträcker sig strandstråket.

Vigg (Aythya fuligula)
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Arbetsmaterial. Ej antaget.15. Kuststräcka mellan Lomma och Bjärred

Närheten till kusten och Öresund utgör en unik kvalitet för kommuninvånare och besökare 
samtidigt som kustområdet utgör basen till en stor del av den biologiska mångfalden i 
kommunen. Utmed hela kuststräckan finns strandstråket, som i den södra halvan av 
sträckan mellan Lomma och Bjärred möjliggör värdefulla gång- och cykelmöjligheter 
längs med stranden. Kuststräckan är i hög grad påverkad av mänsklig aktivitet och stora 
delar utgörs av utfyllnadsmark, erosionsskydd, anlagda stränder och tångupplag. Trots 
stora ingrepp har området höga natur- och rekreationsvärden. 

BIOLOGISK MÅNGFALD
Även om en stor del av kuststräckan är belagd med erosionsskydd så finns det bland 
annat driftvallar och tångbankar, strandängar, sandstränder och dyner samt grus- och 
blockstränder. Driftvegetationen som framförallt består av ettåriga salttåliga växter, 
såsom saltarv (Honckenya peploides) och baltisk marviol (Cakile maritima), etableras i 
vallar av tång, trådalger och växter som sköljts upp på stranden.

KULTURELLA EKOSYSTEMTJÄNSTER
Kuststräckan är ett oerhört viktigt strövområde. Där direkt tillgång till kusten är försvårad 
är det viktigt att naturliga marker behålls för att skapa en rogivande utsikt över havet.

NATURTYP 
Infrastruktur och bebyggd 
mark
Park och trädgård
Äng och betesmark      
Skog och träd      
Sandmiljö          
Vattendrag        
Havsstrand        

AREAL 
8,7 ha

MARKÄGARE 
Flera

FASTIGHET 
Flera

Mycket värdefulla naturområden
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ÖVRIGA EKOSYSTEMTJÄNSTER
De erosionsskydd som finns i området är viktiga för bebyggelsen längs kusten. Området 
utgör med sina buskage och strandängar habitat för insekter och annan fauna som 
bidrar till pollinering och naturlig bekämpning av skadedjur.

SKYDDSSTATUS
Delar av området finns med i olika detaljplaner som natur, strand eller öppen plats. 
Större delen av området är strandskyddat.

UTVECKLINGSMÖJLIGHET
Strandängsvegetationen kan utvecklas genom ängshävd. Erosionsskydd bör anpassas för 
att gynna biologisk mångfald och övriga ekosystemtjänster. Tillgängligheten ska fortsatt 
säkras genom bland annat Strandstråket.

Mycket värdefulla naturområden

Området är viktigt för rekreation. Utmed strandstråket finns flera rogivande platser.

Myrspovar syns ofta under flyttningen i södra delen av området.

Utanför kustdammarna häckar backsvalor i en erosionsbrant.
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Arbetsmaterial. Ej antaget.16. Kyrkfuret

Tillsammans med Haboljungs fure är Kyrkfuret ett av få skogsklädda naturområden 
i Lomma kommun. Skogen är vildvuxen och en viktig refug för både djur och växter 
samtidigt som det är ett omtyckt och välbesökt rekreationsområde. Norra delarna 
av furet gränsar skarpt mot hästhagar och i söder ligger ett område med bostad/
fritidsbebyggelse samt i sydväst brukshundsklubbens område. Kyrkfuret planterades 
troligen som skyddsskog för att hindra sandflykt i början av 1900-talet.

BIOLOGISK MÅNGFALD
I Kyrkfuret finns en rik och intressant flora med flera ganska sällsynta arter. I sydväst 
växer en blandskog dominerad av tall och björk. I vissa delar dominerar tallen helt men 
denna är på tillbakagång, eftersom den naturliga föryngringen är dålig. I norra delen 
av Kyrkfuret övergår vegetationen till en rikare blandlövskog, där trädskiktet utgörs av 
ädellövträd som ek, ask, tysklönn, fågelbär och skogsalm. Det rika fältskiktet består av 
arter som gulplister, lundarv, skogsbingel, lundslok, hässlebrodd och långsvingel. På sikt 
kommer hela området att utvecklas mot en större andel lövträdsinslag. Fortfarande 
finns det delar i området som har en mer öppen karaktär med ängsvegetation av 
rödventyp. Andra öppna områden utgörs av en liten knylhavreäng längs vägkanten 
i väster och en endast några kvadratmeter stor borsttåtelhed nära vägkorsningen 
nordost om hundklubbsområdet. Borsttåtelheden hyser en intressant flora med bland 
annat borsttåtel, hedblomster, fältmalört, blåmunkar och gul fetknopp. I brynen till 
dessa öppna ytor växer det upp täta buskage som är svårframkomliga men bra för 
småfågellivet. Längs Höje å löper en gång- och cykelväg och i åkanten växer täta vassar 
av framför allt bladvass, men även säv, stor igelknopp, bredkaveldun, gul svärdslilja och 
rosendunört. Fågellivet är rikt i området och det är vanligt att man hör både större och 
mindre hackspett. Bland häckande fåglar kan nämnas korp, lärkfalk och ormvråk.

NATURTYP 
Infrastruktur och bebyggd 
mark
Park och trädgård
Äng och betesmark      
Skog och träd      
Sandmiljö        
Limnisk strand       

AREAL 
8,4 ha

MARKÄGARE 
Byggnadsfirma Claesson & 
Anderzén
Lomma kommun
Lomma scoutkår

FASTIGHET 
Lilla Habo 3:1
Lilla Habo 3:5 
Lilla Habo 3:6
Lomma 26:3

Mycket värdefulla naturområden

Kompensationsområde

Kompensationsområde
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KULTURELLA EKOSYSTEMTJÄNSTER
Kyrkfuret är ett välbesökt naturområde. Området genomkorsas av många stigar som 
inbjuder till både promenader och ridning och centralt i området finns en grillplats. 
Lomma scoutkår använder ofta området till sina aktiviteter. Kyrkfuret bildar tillsammans 
med Haboljungs fure ett sammanhängande och viktigt stråk mellan kusten och Lomma 
tätort. I likhet med andra skogsområden i slättlandskapet är den höga vegetationen 
viktig för landskapsbilden.

ÖVRIGA EKOSYSTEMTJÄNSTER
Skogen planterades troligtvis för att motverka sandflykt och skogen är viktig för att 
binda jorden och minska erosionen. I likhet med övriga skogsområden i det öppna 
jordbrukslandskapet så bidrar skogen även med höga värden för bland annat rening av 
luft och vatten, bindning av koldioxid, vattenfördröjning och näringsomsättning.  

SKYDDSSTATUS
Området ska på sikt omvandlas till naturreservat då det är upptaget som förslag på 
nytt naturreservat i Lomma kommuns åtgärdsplan för naturreservatsbildande (Lomma 
kommun, 2014). Utöver strandskydd utmed Höje å har området för närvarande 
inget formellt skydd, men i översiktsplanen för Lomma kommun 2010 anges det att 
naturvärdena är mycket höga och att området utgör en viktig ekologisk korridor.

UTVECKLINGSMÖJLIGHET
Möjlighet att bilda naturreservat av området bör utredas. En framtida skötsel bör 
tillgodose att området kan fortsätta användas som rekreationsområde och samtidigt 
värna om växt- och djurlivets utveckling. Den ädellövskog som håller på att utvecklas 
bör gynnas. En fri utveckling, med skötselinsatser för att hålla stigar öppna, är en lämplig 
strategi i området. Andelen död ved bör öka för att gynna bland annat insekts- och 
fågellivet. Fallna träd och grenar bör endast flyttas om de ligger över stigarna. Vissa 
mindre partier bör hållas öppna med återkommande slåtter och markomrörning, 
särskilt den lilla borsttåtelhed som finns i området. I anslutning till naturområdet finns 
kompensationsområden, i dessa ska naturvärdena utvecklas för att som skapa större 
sammanhängande grönstrukturer (se även sida 58–59 om kompensation). 

Mycket värdefulla naturområden

Flera stigar sträcker sig igenom området 
som bland annat innefattar ridleder och 
joggingspår.

Fältmalört (Artemisia campestris)
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Området Pråmlyckan är beläget i den nordvästra kanten av Lomma tätort, öster om 
Höje å. Pråmlyckan har en central plats i kommunens historia. Såväl äldre vägsystem, 
bosättningar och senare industrialisering har på olika sätt präglat området.

BIOLOGISK MÅNGFALD
Området utgör en viktig ekologisk länk i sammanbindningen av naturreservatet 
Slättängsdammarna med området Kyrkfuret och naturreservatet Haboljungs fure 
på andra sidan Höje å. I det forna tegelbruksområdet har naturen återerövrat 
industrilandskapet och gett upphov till en speciell landskapstyp med egna kvaliteter 
där gamla industrilämningar samsas med naturlig vegetation. Naturmarken består 
huvudsakligen av äldre ruderatmark med inslag av blötare partier i form av bland annat 
vattenfyllda lertäkter. Vegetationen beskrivs som relativt ung och bestående dels av 
blandad lövskog, dels av öppna till halvöppna områden med hög markflora och spridda 
buskar som är en stor tillgång för Höje ås djurliv. Ån rinner längs hela planområdets 
västra gräns och undersöktes botaniskt i samband med reservatsbildningen av det 
närliggande området Slättängsdammarna. Askskogen närmast ån bedömdes tillhöra 
Natura 2000-naturtypen Svämädellövskog. Höje ås dalgång är en värdefull naturtyp med 
särskilt värde för växt- och djurliv och har bedömts vara av klass 1 enligt länsstyrelsens 
naturvårdsprogram. Området är värdefullt för fladdermöss, har en vanlig men rik 
fågelfauna och det har setts mindre vattensalamander i ett av småvattnen under år 2017. 
Området är troligen även viktigt för snok som har en känd population i det närliggande 
området Slättängsdammarna.

KULTURELLA EKOSYSTEMTJÄNSTER
Som tätortsnära naturområde är Pråmlyckan viktigt ur rekreationssynpunkt, idag används 
det främst för promenader och som fritidshusområde. Området med dess historia är ett 
viktigt inslag som minner om lerindustrins storhetstid i Lomma.

NATURTYP 
Infrastruktur och 
bebyggd mark
Park och trädgård
Äng och betesmark      
Igenväxningsmark        
Skog och träd      
Småvatten        
Vattendrag        
Limnisk strand       

AREAL 
6,7 ha

MARKÄGARE 
Flera

FASTIGHET 
Flera

Mycket värdefulla naturområden

Kompensations-
område
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ÖVRIGA EKOSYSTEMTJÄNSTER
Områdets placering nära Höje å gör att vegetationen är viktig för att binda jorden 
samt för att ta upp vatten vid förhöjd vattennivå i ån och i havet. Dammarna är viktiga 
fördröjningsmagasin vid förhöjda regn- och dagvattenflöden. De blöta skogsmiljöerna är 
viktiga för inbindning av kol i marken och vegetationen renar luften och reducerar buller.

SKYDDSSTATUS
Stora delar av området innefattas av strandskydd och har pekats ut som lämpligt för 
naturreservatsbildning i Lomma kommuns åtgärdsplan för naturreservatsbildande 
(Lomma kommun, 2014). Området omfattas till och med 2020-02-02 av ett 
interimistiskt förbud och naturreservatsbildning är pågående. Större delen av området 
är detaljplanelagt som park eller plantering, men vissa delar har undantagits från 
detaljplanen. I Översiktsplan 2010 för Lomma kommun påpekas att alla kommunens 
15-tal dammar är viktiga för den biologiska mångfalden i kommunen, och därför bör 
skyddas mot exploatering. I planprogrammet för området framhävs att det är mycket 
viktigt att Pråmlyckan fortsatt hålls tillgängligt för allmänheten.

UTVECKLINGSMÖJLIGHET
Naturreservatsbildning av området är pågående. Man kan göra mycket för den biologiska 
mångfalden genom riktade insatser mot groddjur, fladdermöss och fåglar, exempelvis 
att röja undan viss vegetation och sätta upp holkar. Med rätt insatser kan exempelvis 
öppna områden omvandlas till slåtterängar och gynna pollinerande insekter. Det är 
viktigt att beakta att en stor del av marken i området utgörs av fyllnadsmassor som 
tegel och eternit. I anslutning till naturområdet finns ett kompensationsområde, där ska 
naturvärdena utvecklas för att som skapa större sammanhängande grönstrukturer (se 
även sida 58–59 om kompensation).

Mycket värdefulla naturområden

I södra utkanten finns ett utbett vassbälte.

Området är ett populärt besöksmål.
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Arbetsmaterial. Ej antaget.18. Öresundsparken
Naturreservat

Öresundsparken och Öresundsparkens fritidsområde ligger som en länk mellan 
Lomma tätort och det statliga naturreservatet Södra Lommabukten med Tågarps hed. 
Naturvärdena är stora i det heterogena området som har en tydlig prägel av havet. 
Samtidigt är området påtagligt påverkat av människan genom planteringar, bebyggelse 
och gångar. 

Området angränsar i väster till Lommabukten och i söder till Norra Alnarps fälad samt 
naturreservatet Södra Lommabukten med Tågarps hed och Alnarps fälad. Öster om 
naturreservatet ligger Malmövägen och gång- och cykelvägen till Malmö. Området 
utgörs idag av natur och grönstruktur och nyttjas främst för rekreation och friluftsliv, 
och det utgör en viktig del av Strandstråket. Stranden har en naturlig utformning och 
rumsbildningen av öppna gräsmarker mellan dungar av buskar och träd ger det en viss 
karaktär av forna betesmarker. Området utgör med sina träddungar ett landmärke ifrån 
Lommabukten och den heterogena naturen med utblickar över havet utgör ett viktigt 
inslag i södra entrén till Lomma tätort.

BIOLOGISK MÅNGFALD
Vegetationen i området är artrik då naturen är heterogen, den innefattar bland annat 
havstrandsvegetation, gräsmarker (med stor variation i näringshalt och vattenhållande 
förmåga) samt buskage och partier med äldre träd. Parallellt med stranden löper en 
trädridå som utgör en viktig struktur för områdets biologiska mångfald då den skapar 
lämiljöer som gynnar många insekter och därmed även fåglar och fladdermöss. 
Prioriterade element som är viktiga att bevara är havsstrandens vegetation och 
tångvallar, ridån av träd och buskar, brynmiljöer, artrika torrängar och den uppvuxna 
bokskogen. I det lokala perspektivet är området viktigt för flera fågelarter eftersom 
obebyggda och obrukade busk- och skogsområden är få och små till ytan i Lomma 
kommun. Naturområdet fungerar även som en buffert mellan samhället och de rika 
fågelmiljöerna på strandängarna längre söderut. Vid inventering av fladdermöss 2015 
fann man fyra olika arter i området.

NATURTYP 
Infrastruktur och 
bebyggd mark
Park och trädgård
Äng och betesmark      
Igenväxningsmark        
Skog och träd      
Sandmiljö             
Limnisk strand       

AREAL 
8,5 ha

MARKÄGARE 
Lomma kommun
Sveriges
Lantbruksuniversitet

FASTIGHET 
Alnarp 1:1
Alnarp 1:57

Mycket värdefulla naturområden
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Naturmiljöprogram del B - Naturen i Lomma kommun

KULTURELLA EKOSYSTEMTJÄNSTER
I dag används området främst för rekreation och motion men förskolor, skolor och 
scoutkårer nyttjar ibland området för naturpedagogik. Dessutom lockar det rika fågellivet 
som går att observera ifrån platsen många fågelskådare. Många promenerar i området 
och under sommarhalvåret utgör den lugna och fridfulla miljön ett bra alternativ till de 
mer välbesökta kuststräckorna. I området det finns möjlighet att uppleva många olika 
mikroklimat och flera olika natur- och sinnesstämningar.

Området är mycket viktigt för landskapsbilden då den högre vegetation skapar en 
bra kontrast till den annars flacka landskapsbilden, sett både från havet och inlandet. 
Områdets karaktär och utformning skapar även en attraktiv södra entré till Lomma. 
Karaktären av fälad och det betesmarkslika utseendet knyter an till den historiska 
markanvändningen.

ÖVRIGA EKOSYSTEMTJÄNSTER
Området skapar med sina varierande skogsdungar och ängstyper viktiga habitat för 
mängder av insekter och annan fauna som bidrar till pollinering och naturlig bekämpning 
av skadedjur. De kustnära skogsdungarna är viktiga för att binda jorden och dämpa hårda 
vindar. 

SKYDDSSTATUS
Området är skyddat som naturreservat och hela området innefattas av strandskydd. En stor 
del av naturreservatet är i översiktsplanen (2010) utsett som ett kompensationsområde, 
som ska utvecklas för att långsiktigt gynna biologisk mångfald och friluftsliv. Detta är 
även viktigt för att skapa en större sammanhängande grönstruktur (se sida 58-59 om 
kompensation).

UTVECKLINGSMÖJLIGHET
Området ska skötas enligt antagen skötselplan för naturreservatet. Syftet med 
naturreservatsbildningen är att bevara biologisk mångfald samt skydda, vårda och 
utveckla värdefulla naturmiljöer. Syftet är också att utan äventyra biologisk mångfald 
tillgodose behov av områden för friluftsliv. 

Mycket värdefulla naturområden

Hålnunneört (Corydalis cava) Utblick över havet ifrån södra delen av 
området

Naturen bildar flera olika rum i området.
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Arbetsmaterial. Ej antaget.19. Augustenborg

Naturområdet som ligger nordväst om Borgeby tätort, har en varierad natur bestående 
av träd- och slyvegetation, vattenfyllda hål och ängar. Vegetationen är på flera ställen 
i igenväxningsskede. Tidigare har delar av området varit grustäkt vilket märks då 
området ligger lågt och man får gå ner för en vall när man går in i området. Det har 
även funnits en fruktplantering här. Området har stor potential för utveckling av flera 
olika ekosystemtjänster men då krävs vissa naturvårdande insatser. Med sin placering 
är grönområdet viktigt för rekreation men även för att binda samman ett större stråk 
av grönstrukturer. I anslutning till naturområdet finns ett kompensationsområde, detta 
är avsett att utvecklas som naturområde för att som skapa större sammanhängande 
grönstrukturer (se även sida 58–59 om kompensation).

BIOLOGISK MÅNGFALD
Området karaktäriseras av igenväxning vilket leder till att många av kärlväxtarterna har 
svårt att hävda sig. En inventering av kärlväxterna i området utfördes under 2005 och 
då fann man cirka 125 olika arter av kärlväxter. Sällsynta eller ganska sällsynta arter 
som noterades i området var bland annat körsbärsplommon och liguster samt slokstarr 
och praktkungsljus. Vid senare naturvärdesvärdering (Ekologgruppen, 2011) noterades 
även ett utbrett bestånd av krissla i den något glesare busk- och trädvegetationen i den 
sydöstra delen av området. I gläntorna är ängsvegetationen ofta högvuxen och ganska 
artrik, i vissa delar syns ingen påtaglig gödselpåverkan (Ekologgruppen, 2011). Det har 
ej noterats några rödlistade arter i området. Det vildvuxna området med en blandning 
av både gamla och unga träd, buskar och sly gör att det är ett attraktivt område för 
både fåglar och vilt. Insektsfaunan i området antas vara rik men någon inventering har ej 
utförts. De vattenfyllda hålen gör att området kan vara attraktivt både för groddjur och 
andra djur. Det finns uppgifter om att det har funnits lökgroda i området. 

NATURTYP 
Äng och betesmark      
Igenväxningsmark        
Skog och träd      
Småvatten        
Limnisk strand       

AREAL 
3,7 ha

MARKÄGARE 
Wihlborgs Borgeby AB
EXAB utvecklings AB

FASTIGHET 
Borgeby 15:14
Borgeby 15:38

Värdefulla naturområden

Kompensationsområde
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Naturmiljöprogram del B - Naturen i Lomma kommun

KULTURELLA EKOSYSTEMTJÄNSTER
Det är lite krångligt att ta sig till området, men väl inne i Augustenborgs skogsområde 
kan man under sommarhalvåret uppleva en isolerad och vild naturupplevelse. Det 
är inte helt lätt att ta sig fram på grund av snår, sanka områden, högvuxna ängar och 
ansamlingar av död ved men det är också det som ger området sin speciella charm och 
karaktär. 

ÖVRIGA EKOSYSTEMTJÄNSTER
Området är liksom övriga skogsbestånd viktigt för klimatreglering då det binder in 
mycket kol, men även marken är viktig för långsiktig kolinlagring då delar av området 
är fuktigt med långsam nedbrytning av döda växtdelar. Trädens bladverk är viktigt för 
luftrening och bullerdämpning från den närbelägna motorvägen. Inne i området växer 
en del ätbara växter såsom björnbär och utbredda bestånd av kirskål. 

SKYDDSSTATUS
 I Översiktsplan 2010 anges det att området bör skyddas. Området ska på sikt omvandlas 
till naturreservat då det är upptaget som förslag på nytt naturreservat i Lomma kommuns 
åtgärdsplan för naturreservatsbildande (Lomma kommun, 2014).

UTVECKLINGSMÖJLIGHET
Området har bitvis en fin ängsflora men de öppna markerna håller på att växa igen med 
buskar och träd. Det är viktigt att genomföra naturvårdsgallring samt hävd för att bevara 
och utöka den biologiska mångfalden i ängarna. Vegetationen runt vattensamlingen inne 
i området bör öppnas upp utmed ena kanten för att förbättra förutsättningarna för grod- 
och kräldjur samt övrigt djurliv. Insektsinventering bör utföras i området. Området är för 
närvarande svårtillgängligt men det tätortsnära läget gör att det har stora potentiella 
värden för rekreation. För att möjliggöra detta måste dock tillgängligheten till området 
förbättras och inne i området kan enklare stigar öppnas upp. Det finns även mycket 
skräp och skrot i området som bör plockas bort. 

 

Värdefulla naturområden

Småborre (Agrimonia eupatoria) Inne i områden finns en liten damm.

Träden stöttar varandra i Augustenborg.
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Arbetsmaterial. Ej antaget.20. Kannikedammen

Kannikedammen är anlagd som en del av Höjeåprojektet för att minska halten av 
näringsämnen i Höje å, jämna ut dagvattenflöden samt öka den biologiska mångfalden. 
Redan inom några år efter anläggandet fick dammen ett rikt fågelliv. Dammen ligger 
öster om motorväg E6 och den omgärdas av betesmark. 

BIOLOGISK MÅNGFALD
Utöver dammen utgörs området av betesmark, vattendrag och strandvegetation. 
Inventeringar vid Kannikedammen saknas men i området finns en varierad strandflora 
och området hyser ett rikt fågelliv. Trots att området är ganska svårtillgängligt har fynd 
av över 200 olika fågelarter rapporterats till artportalen. Det rika fågellivet hotas dock av 
igenväxning. Rådjur syns ofta inom området.

KULTURELLA EKOSYSTEMTJÄNSTER
Området ligger långt ifrån bebyggelse och är svårtillgängligt. Det rika fågellivet gör 
dock att det utgör en bra bas för fågelinriktad naturpedagogik och många fågelskådare 
besöker området. 

ÖVRIGA EKOSYSTEMTJÄNSTER
Vattensamlingen fyller en viktig funktion i att minska näringsämneshalterna i Höje å 
samt att utjämna dagvattenflöden.

SKYDDSSTATUS
Hela området innefattas av strandskydd och det ingår i ett större område som pekats ut 
som riksintresse för landskapsbildskydd. 

UTVECKLINGSMÖJLIGHET
Betestrycket bör anpassas för att undvika en alltför ensartad sammansättning av växter. 
Den biologiska mångfalden av både flora och fauna kan utvecklas genom att skapa 
långgrunda strandpartier. Häckningsplattformar kan anläggas i dammen.  

NATURTYP 
Äng och betesmark      
Igenväxningsmark        
Småvatten        
Vattendrag        
Limnisk strand       

AREAL 
18,3 ha

MARKÄGARE 
Stiftelsen akademihämman

FASTIGHET 
Kannikemarken 1:1

Värdefulla naturområden
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Naturmiljöprogram del B - Naturen i Lomma kommun
Värdefulla naturområden

21. Kompensationsområde vid 
Otto Pers gård
I Översiktsplan för Lomma kommun 2010 pekas området ut som kompensationsområde 
typ I, vilket innebär att markanvändningen (som tidigare var jordbruksmark) ska ändras 
för att gynna ekologiska och landskapsmässiga kvaliteter. Anläggning av området 
påbörjades 2014-2015 då en damm grävdes ut. Sedermera har en brygga anlagts och 
ängsflora har såtts in. 

BIOLOGISK MÅNGFALD
Även om området är nyanlagt har det ett rikt fågelliv med många gäss och änder, och 
den insådda ängsfloran har tagit sig. I den norra delen breder en vass ut sig som kan 
utgöra skydd för vissa fågelarter. Med sitt läge utgör området en viktig grön och blå ö 
i odlingslandskapet och det ligger som en del i en större grönstruktur som sträcker sig 
västerut mot Bjärred och sedan norrut mot Plommonskogen och Domedejla mosse.

KULTURELLA EKOSYSTEMTJÄNSTER
Det finns ingen tydligt markerad stig som leder till området men under vinterhalvåret är 
det många som tar sig dit för att åka skridskor. Dammen och kringliggande natur utgör 
ett viktigt inslag i landskapsbilden.

ÖVRIGA EKOSYSTEMTJÄNSTER
Som en tätortsnära våtmark fyller dammen en viktig funktion i att utjämna 
dagvattenflöden. Områdets ängsmarker inne i åkerlandskapet utgör en god grund för 
tillväxten av pollinerande och skadedjursbekämpande insekter.  

SKYDDSSTATUS
Området är utpekat som kompensationsområde i Översiktsplan för Lomma kommun. Hela 
kompensationsområdet ska på sikt omvandlas till naturreservat då det är upptaget som 
förslag på nytt naturreservat i Lomma kommuns åtgärdsplan för naturreservatsbildande 
(Lomma kommun, 2014).

UTVECKLINGSMÖJLIGHET
För att bevara en artrik flora bör ängen hävdas årligen genom exempelvis slåtter. 
Utvecklingen av naturtypen bör följas upp. Vid vidareutveckling av området kan buskage 
bidra till ökade naturvärden genom nya skogsbryn och vindskyddade miljöer. Hela 
kompensationsområdet ska utvecklas för att långsiktigt gynna biologisk mångfald och 
friluftsliv, detta är även viktigt för att skapa en större sammanhängande grönstruktur (se 
även sida 58–59 om kompensation).

NATURTYP 
Infrastruktur och 
bebyggd mark
Park och trädgård
Äng och betesmark      
Igenväxningsmark        
Skog och träd      
Småvatten        
Vattendrag        
Limnisk strand       

AREAL 
Befintlig natur
2,8 ha
Kompensationsområde
19,1 ha

MARKÄGARE 
Lomma kommun

FASTIGHET 
Flädie 23:4
Borgeby 17:98

Kompensationsområde
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Arbetsmaterial. Ej antaget.22. Lomma ängar

Väster om E6an ligger betesmarker med mycket gamla anor, Lomma ängar söder om ån 
och Kannikemarken norr om ån. Tidigare hade ån en meandrande sträckning som bidrog 
till att vattnet rörde sig saktare genom landskapet på sin väg ut till Öresund och resterna 
efter äldre meanderbågar syns fortfarande på flygfoton över området.

BIOLOGISK MÅNGFALD
De strandnära betesmarkerna vid E6, med spår av tidigare översilningssystem, är en 
kulturhistorisk skatt. Ängarna består av både torra och fuktiga partier, markerna har 
under perioder gödslats och har därför en kraftigt gräsdominerad vegetation. Trots det 
finns här delvis värdefull flora.  Området har genom variationen av torra och fuktiga delar 
en ganska rik och varierad flora. Det är viktigt att, såsom påpekas i naturprogrammet, 
området betas och inte gödslas. Lunds botaniska förening noterade vid inventering 2016 
och 2017 att några särdeles ovanliga arter inte påträffades, men däremot flera arter som 
normalt inte förekommer i betesmarker av mer trivial natur, däribland jordtistel (Cirsium 
acaule), strandpilört (Persicaria lapathifolia ssp. Lapathifolia), sumpfräne (Rorippa 
palustris), råttsvans (Myosurus minimus) och sköldmöja (Ranunculus peltatus). Åns bitvis 
branta slänter kan vara intressanta för flera fågelarter, bland annat kungsfiskare som har 
observerats vid flera tillfällen utmed Höje å.

KULTURELLA EKOSYSTEMTJÄNSTER
Området är svårtillgängligt och har därför ett begränsat upplevelsevärde även om det är 
natursköna betesmarker och ängar som breder ut sig utmed åkanten.  

ÖVRIGA EKOSYSTEMTJÄNSTER
Liksom andra områden med vattendrag är området viktigt för kretslopp av näringsämnen. 
Detta är dock begränsat på grund av ån har rätats ut och den tidigare meandringen 
försvunnit. 

SKYDDSSTATUS
Delar av området skyddas av strandskydd utmed Höje å.

UTVECKLINGSMÖJLIGHET
Området behöver inventeras på naturvärden och möjligheten att bilda naturreservat i 
området bör utredas. Det är väsentligt att ängarna även fortsättningsvis betas. Gödsling 
får ej förekomma. 

NATURTYP 
Äng och betesmark      
Småvatten        
Vattendrag        
Limnisk strand       

AREAL 
34,0 ha

MARKÄGARE 
Stiftelsen akademihämman
Privat
Lomma kommun

FASTIGHET 
Kannikemarken 1:1
Lomma 3:43
Lomma 24:6

Värdefulla naturområden
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Naturmiljöprogram del B - Naturen i Lomma kommun
Värdefulla naturområden

23. Oskarsfridsdammarna

Oskarsfridsdammarna är vattenfyllda lertäkter från det gamla tegelbruket Oskarsfrid. 
Området är beläget i den norra delen av Lomma tätort, nordväst om Lilla Lomma, 
och det ingår i bostadsområdet Oskarsfrid. Hela naturområdet är utsett som ett 
kompensationsområde, och det ska utvecklas för att långsiktigt gynna biologisk mångfald 
och friluftsliv. Detta är även viktigt för att skapa en större sammanhängande grönstruktur 
(se även sida 58-59 om kompensation).

BIOLOGISK MÅNGFALD
De två dammarna, en större och en mindre, omges av en träd- och slyridå av främst 
alm, björk och klibbal. Stränderna till dammarna kantas av bladvass. Omgivningarna 
runt dammarna hyser många ruderatmarksarter såsom hagtorn och gullris. Området 
är en intressant fågel- och fladdermuslokal, bland annat har flera arter av doppingar 
observerats i dammarna. Det finns gott om fisk i dammarna bland annat abborre, gädda 
och inplanterad karp. 

KULTURELLA EKOSYSTEMTJÄNSTER
Fiskeklubben Rutilus arrenderar dammarna för sportfiske och bedriver aktiv fiskevård 
här. Genom spontan användning har det bildats naturstigar runt dammarna och området 
utgör ett trevligt bostadsnära naturområde.

ÖVRIGA EKOSYSTEMTJÄNSTER
Dammarna är viktiga vattenutjämningsmagasin vid höga flöden.

SKYDDSSTATUS
Dammarna och området runt dem är detaljplanelagda som natur i detaljplan. Större 
delen av området är strandskyddat.

UTVECKLINGSMÖJLIGHET
Områdets värden för rekreation samt växt- och djurliv bör bevaras och utvecklas 
och möjligheten att bilda naturreservat av området bör utredas. Tillgängligheten till 
dammarna och området runt dem kan förbättras på vissa delar men det är även viktigt 
att bevara ostörda områden längs stränderna. Stora träd, eller träd som kan bli stora, 
längs dammarnas norra kant bör aktas särskilt eftersom de kan hysa fladdermöss. I 
strandbrinkarna kan kungsfiskare häcka. Inventering av flora och fauna bör genomföras 
för att optimera den fortsatta utvecklingen. 

NATURTYP 
Infrastruktur och 
bebyggd mark
Park och trädgård
Äng och betesmark      
Igenväxningsmark        
Skog och träd      
Småvatten        
Vattendrag        
Limnisk strand       

AREAL 
15,7 ha

MARKÄGARE 
Lomma kommun
Samfällighet

FASTIGHET 
Lomma 21:34
Lomma 24:6
Lomma S:69
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Arbetsmaterial. Ej antaget.24. Norra Alnarps fälad

Området ligger nordost om naturreservatet Södra Lommabukten med Tågarps hed 
och Alnarps fälad.   Området utgörs av betesmarker som i norra delen ramas in av 
trädalléer. Vissa delar av marken har periodvis brukats som åker men utöver det så har 
markanvändning återspeglat det historiska brukandet av området som betesmarker. 
Mitt i området sträcker sig en väg ner till en liten parkering vid fiskehoddorna, därifrån 
sträcker sig en naturskön stig norrut utmed kusten till naturreservat Öresundsparken. 

BIOLOGISK MÅNGFALD
Hagmarkerna utgör en viktig lokal för rastande fåglar. Området angränsar till utpekade 
Natura 2000 områden (enligt fågeldirektivet och habitatdirektivet) som har fågelskydd. 
För fåglarna utgör Norra Alnarps fälad en viktig naturmiljö i sin anslutning till 
naturreservatet i söder. De något torrare hagarna utökar vidden av naturtyper men de 
erbjuder även en trygghet för att bevara en kontinuitet av fuktiga strandängar vid hög 
nederbörd, stormar och höjda vattennivåer. Dessa är faktorer som ökar på grund av 
klimatförändring. I nordvästra delen av området finns en utbredd ängsvegetation och 
utmed stigen i väster växer typisk strandängsflora. Dessa gräsmarker samt vägrenar, 
alléer och brynmiljöer utgör viktiga lokaler för insekter och därmed även fåglar och 
fladdermöss. Naturområdet utgör en mycket viktig länk i en bred ekologisk korridor som 
sträcker sig utmed kusten söder om Lomma tätort.   

NATURTYP 
Infrastruktur och 
bebyggd mark
Äng och betesmark      
Skog och träd      
Sandmiljö        
Havsstrand        

AREAL 
17,1 ha

MARKÄGARE 
Sveriges
Lantbruksuniversitet

FASTIGHET 
Alnarp 1:1

Värdefulla naturområden
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KULTURELLA EKOSYSTEMTJÄNSTER
Den natursköna stigen som sträcker sig utmed rasbranterna vid kusten har ett högt 
värde för rekreation och friluftsliv. Naturupplevelsen vid kusten är relativt opåverkad 
av yttre störningar och avsaknaden av belysning och moderniteter främjar hälsa- och 
inspiration. Området utgör en viktig länk i ett större sammanhängande grönstråk utmed 
kusten. Betesmarkerna är viktiga som natur- och kulturarv samt landskapsbilden då de 
återspeglar den historiska markanvändningen och utgör en karaktäristisk vy över kusten 
med avbrott av trädalléerna.

ÖVRIGA EKOSYSTEMTJÄNSTER
Kusten är utsatt för erosion och i den norra delen gräver sig havet in emot området 
och skapar en dramatisk rasbrant, vegetationen är viktigt för att bromsa upp 
erosionsprocessen. De utbredda ängs- och betesmarkerna utgör viktiga habitat för flera 
insekter och övrig fauna som är viktig för pollinering och bekämpning av skadedjur.

SKYDDSSTATUS
Större delen av området innefattas av strandskydd.

UTVECKLINGSMÖJLIGHET
Det är viktigt att betestrycket hålls på en lämplig nivå för att gynna en artrik flora men 
även häckningsmiljöer för vissa fågelarter.  

Värdefulla naturområden

Området består framförallt av beteshagar.

Strandstråket leder genom området på en som grusväg som sträcker sig från Malmövägen 
ner till havet.
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Arbetsmaterial. Ej antaget.25. Plommonskogen

Plommonskogen ligger mellan Bjärred och Borgeby, längs Västanvägen. Det är ett litet 
smalt område med varierad växtlighet. Den södra delen består övervägande av öppna 
gräsytor och fruktträd, med inslag av hagtorn och stenros. Den norra delen har en del 
äldre träd och här finns ett stort inslag av trädgårdsväxter. Inne i området finns en poppel 
med stamomkrets på över 6m! I norra delen finns en mindre vattensamling. Området 
har förmodligen ett förflutet som trädgård.

BIOLOGISK MÅNGFALD
Med sin placering mellan Domedejla mosse och Kompensationsområdet vid Otto Pers 
gård utgör plommonskogen en viktig länk i en ekologisk korridor. En viktig kvalité med 
området är dess djungellika struktur och stora artrikedom av trädgårdsväxter som lockar 
många småfåglar och insekter. I det sydöstra hörnet finns ett område med känsla av 
igenväxande ekhage. Brynen och gläntorna i detta område ger goda förutsättningar för 
hög biologisk mångfald av bland annat insekter och fåglar.

KULTURELLA EKOSYSTEMTJÄNSTER
Denna högvuxna skog vid östra entrén till Bjärred är av stor betydelse för landskapsbilden. 
Områdets tätortsnära läge gör det intressant för rekreation och ett flertal kojor vittnar 
om områdets betydelse för lek. Området utgör ett värdefullt grönt stråk mellan 
bebyggelsen och det lite större naturområdet Domedejla mosse. Skolor och förskolor 
i närheten använder området flitigt för sin naturpedagogik och har föreslagit området 
lämpligt som naturbas. 

ÖVRIGA EKOSYSTEMTJÄNSTER
I likhet med övriga skogsområden i det öppna jordbrukslandskapet så bidrar skogen 
även med höga värden för bland annat rening av luft och vatten, bindning av koldioxid, 
vattenfördröjning och näringsomsättning. 

SKYDDSSTATUS
Området ska på sikt omvandlas till naturreservat då det är upptaget som förslag på 
nytt naturreservat i Lomma kommuns åtgärdsplan för naturreservatsbildande (Lomma 
kommun, 2014).

UTVECKLINGSMÖJLIGHET
Området ska utredas för naturreservatsbildning. Fåglar och vedlevande insekter bör 
inventeras för att vi ska få en bild av om det finns arter som kan kräva speciella åtgärder. 
Igenväxning av något öppnare Ekskogsmiljön i sydöstra hörnet bör motverkas. Eventuellt 
utvecklas möjligheterna för att genomföra naturpedagogik i området.

NATURTYP 
Infrastruktur 
och bebyggd mark
Äng och betesmark      
Igenväxningsmark        
Skog och träd      

AREAL 
18,9 ha

MARKÄGARE 
Wihlborgs Borgeby AB
Lomma kommun

FASTIGHET 
Borgeby 17:22
Löddesnäs 1:1

Värdefulla naturområden
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Värdefulla naturområden

26. Strandfuret

Strandfuret är från början en läplantering från tidigt 1900-tal och består, trots sitt 
namn, huvudsakligen av björk och tysklönn. I anslutning till naturområdet finns ett 
kompensationsområde, detta är avsett att utvecklas som naturområde för att som skapa 
större sammanhängande grönstrukturer (se även sida 58–59 om kompensation).

BIOLOGISK MÅNGFALD
Längs stranden växer bergtall och vresros. Längre inåt land växer mest björk och 
tysklönn. Området har inte haft någon aktiv skötsel och det finns död ved både som 
högstubbar och i högar på marken. Fältskiktet innehåller vårblommande örter såsom 
svalört, liljekonvalj och desmeknopp och det finns även gott om blekbalsamin som 
blommar senare.

KULTURELLA EKOSYSTEMTJÄNSTER
Området har stigar längs alla fyra sidorna. Strandstråket går genom västra delen 
av området. Dessutom genomkorsas tallplanteringen i väster av en mängd gångar 
och småstigar. Däremot är det näst intill omöjligt att ta sig tvärs igenom området i 
västöstlig riktning. Strandfuret används av badande och av förskole- och skolklasser 
för utflykter. I området finns flera kojbyggen, och området präglas av lekfullhet. Lägen 
med strand, vildvuxen skog och sanka delar gör att området är lämpligt att använda för 
naturpedagogisk undervisning och det nyttjas ofta som utomhusklassrum av skolor och 
förskolor. 

ÖVRIGA EKOSYSTEMTJÄNSTER
Träden ger erosionsskydd, både från vind och vågor. Området skapar lä, minskar buller 
och reducerar koldioxid och andra föroreningar.

SKYDDSSTATUS
Området är detaljplanelagt som strand och natur. Hela området är strandskyddat.

UTVECKLINGSMÖJLIGHET
Man bör utreda om det är möjligt att gradvis kunna byta ut tysklönnsbeståndet mot 
inhemska arter, detsamma gäller vresros. Mer död ved kan skapas, till exempel genom 
veteranisering av träd. Genom att sätta upp holkar kan man förbättra för fåglar och 
fladdermöss.

NATURTYP 
Havsstrand
Igenväxningsmark
Infrastruktur 
och bebyggd mark
Sandmiljö        
Skog och träd 
Äng och betesmark

AREAL 
Befintlig natur
5,2 ha
Kompensationsområde
3,2 ha

MARKÄGARE 
Lomma kommun

FASTIGHET 
Lomma 33:11

Kompensationsområde
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Grönområden
Idag bor en majoritet av Sveriges befolkning (omkring 87 procent) i tätorterna, omgivna av 
trafikbuller, belysningar och ett ständigt informationsflöde. Men människor är biologiska 
varelser som genetiskt är anpassade till ett liv i den gröna miljön. Samtidigt är vi flexibla 
och kan lätt anpassa oss till andra mer onaturliga miljöer. När vi avlägsnar oss från de 
naturliga miljöerna råkar vi ut för allt fler stressmoment och onödig energi förbrukas. 
Forskning har visat att tillgång till en varierad grönska har stor betydelse för människors 
psykiska och fysiska hälsa. I naturen kan vi hantera de flesta intrycken med vår spontana 
uppmärksamhet och våra sinnen stimuleras utan att det tar på krafterna. I vår stressiga 
vardag har vi dock sällan tid eller ork att ta oss långt för att till exempel ta en promenad 
i skogen och låta sinnena vila. Därför är den tätortsnära naturen och grönstrukturen i 
tätorterna allt viktigare för stadsmänniskans möjlighet till återhämtning och vardaglig 
rekreation. Forskning har visat att 300 meter utgör en gräns för hur långt människor kan 
gå för regelbunden vistelse i grönområde, och folkhälsoinstitutet rekommenderar att 
300 meter används som en maxgräns för tillgänglig natur vid stadsplanering.

GRÖNOMRÅDEN I LOMMA KOMMUN
Grönområden kännetecknas av parkliknande karaktär medan naturområden 
kännetecknas av biologisk mångfald och natur. Det finns dock ingen skarp gräns mellan 
grönområden och naturområden. Ofta finns karaktärer från båda typer i samma område 
och de flesta grönområdena är av stor betydelse för biologisk mångfald. Grönområden 
är dock placerade i nära anslutning till bebyggelse i tätorter och byar. I det urval av 
grönområden som hanteras i Naturmiljöprogrammet ingår enbart tätortsnära (eller 
bynära) grönstrukturer som är större än 0,5 hektar och har en dominerande karaktär 
av park. 

Placering, utformning och skötsel av grönområden är av stor betydelse för biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster. Anläggningen av naturlika planteringar är ett exempel 
på förändringar i grönområden som har stor betydelse för biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster. Under 90-talet omvandlade kommunen flera av de tidigare ensartade 
bestånden av träd och andra växter till naturlika planteringar. Dessa planteringar har 
skapat ett viktigt livsutrymme för flera olika arter.

Skötselprogram för Lomma kommuns grönytor
Utveckling och skötsel av specifika grönområden hanteras i Skötselprogram för Lomma 
kommuns grönytor (Lomma kommun, 2015a). I skötselprogrammet, som är ett 
komplement till Naturmiljöprogrammet, anges målbilden: ”Kommunens invånare och 
besökare ska erbjudas välskötta och attraktiva parker, grönområden, lekplatser och 
stränder. Skötselplanen ska förenkla arbetet för att uppnå grönytor med hög kvalité och 
varierat innehåll. En hög biologisk mångfald eftersträvas för att gynna flora och fauna och 
för att skapa varierande och rika miljöer”. I skötselprogrammet har varje område tilldelats 
befintliga och önskade baskaraktärer som exempelvis Det rofyllda, Det artrika och Rum 
för lek. Det finns totalt nio angivna baskaraktärer. Det är viktigt att invånarna i Lomma 
kommun har god tillgång till kvalitativa grön- och parkområden, och därför har alla större 
grönområden i tätorterna inventerats gällande baskaraktärerna. Skötselprogrammet ska 
vid behov uppdateras, exempelvis tas områden som ombildas till naturreservat bort ur 
programmet. I naturmiljöprogrammet beskrivs översiktligt grönområdenas betydelse 
och utvecklingspotential för biologisk mångfald och ekosystemtjänster.  

Biologisk mångfald i grönområden
Flera av de växt- och djurarter som finns nära och inne i tätorterna är beroende 
av grönområden och gröna trädgårdar. I Lomma kommuns tätorter och byar är 
grönområdena av speciellt stor betydelse då omgivande landskap ofta domineras av 
ett artfattigt jordbrukslandskap. För många arter kan grönområdena själva utgöra 
en livsmiljö eller boplats. För den biologiska mångfalden är det dock avgörande hur 
naturområdet är utformat samt vilka naturtyper, biotoper och boplatser det innehåller. 
Strategiskt placerade och formgivna mindre grönområden är också av stor betydelse 
för att sammankoppla utspridda större natur- och grönområden i ett grönt nätverk. Ett 
välutvecklat grönt nätverk gör att många växt- och djurarter kan upprätthålla livskraftiga 
populationer och sprida sig mellan olika platser. Många av kommunens naturområden 
är avgränsade av tätorter vilket gör de gröna spridningsvägarna speciellt viktiga. 
Det gröna nätverket måste dock utvecklas balanserat då studier påvisar att större 
sammanhängande ytor är viktigare än flera små, samtidigt kan spridningsvägar vara 
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Grönstruktur - Lomma, Haboljung och Lilla Lomma
Grönområden (färg) och naturområden (genomskinlig färg) större än 0,5 hektar i nära anslutning till 
till bebyggelse i Lomma, Haboljung och Lilla Lomma  
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avgörande i ett fragmenterat landskap. 

GYNNSAMMA KARAKTÄRER
Biologisk mångfald och utbredning av hotade arter kan i många fall gynnas genom relativt 
små insatser. Nedanstående åtgärder ökar även biologisk mångfald i naturområden men 
här fokuseras på aspekter som är speciellt viktiga för grönområden. I jämförelse med 
naturområdena är det dock viktigt att naturvårdsinsatserna i grönområdena i större 
grad gestaltas på ett tilltalande sätt och att det informeras om syftet och funktionen 
av vissa insatser. För att även öka naturpedagogik kan det vara lämpligt att genomföra 
och informera om naturvårdsinsatser nära skolor. Naturliknande grönstrukturer och 
hög biologisk mångfald höjer också värdet på flera olika ekosystemtjänster. Strategiskt 
placerade insatser i grönområdena kan exempelvis höja upplevelsevärdet, förbättra 
förutsättningarna för pollinerande insekter och minska störningskänsligheten för 
variationer i klimatet. 

Kvalitet och storlek
Områdesstorlek, naturmiljökvalitet och avstånd till liknande naturtyper är alla faktorer 
som påverkar den biologiska mångfalden. Utbredningen av en naturtyp är avgörande för 
många arters fortlevnad då storleken exempelvis påverkar variationen inom naturtypen, 
tillgången på föda och boplatser, antalet möjliga revir samt hur störningskänsligt ett 
område är. Det är viktigt att skapa en balans mellan variationsrikedom av olika naturtyper 
och storlek på vardera naturtyp. Ett variationsrikt område med flera olika naturtyper kan 
få hög total biologisk mångfald medan stora områden av samma naturtyp kan få högre 
biologisk mångfald inom naturtypen. Vid utvecklingen av grönområden är det därför 
viktigt att se helheten i ett större område.

Gröna spridningsvägar 
I Lomma kommun är större natur- och grönområden ofta avgränsade av tätorternas 
bebyggelse och det omgivande åkerlandskapet. För att skapa ett heltäckande nätverk av 
sammanhängande naturområden är grönområden och småbiotoper i odlingslandskapet 
därför av stor betydelse. För att optimera grönområdenas funktion som spridningsväg 
och livsmiljö för många arter är det viktigt att utveckla biologiskt värdefulla naturtyper 
som är anpassade till omkringliggande större naturområden. För många djur och växter 
kan vägrenar med ängsvegetation utgöra viktiga spridningsvägar och habitat. För att 
skapa spridningsvägar som lämpar sig för så många djur och växter som möjligt bör 
grönområden och grönstrukturer ha en stor variation av biotoper. 

Artsammansättning
I Sverige finns cirka 2 200 växtarter, cirka 30 % av dessa är förvildade kulturväxter som 
spridits de senaste århundradena. Den höga biologiska mångfalden som är kopplad 
till naturskogar och kulturhistorisk jordbruk är utvecklad kring dessa arter. Gällande 
trädarter har de flesta vildväxande arterna spridits naturligt för tusentals år sedan. Detta 
gör att befintliga samhällen av insekter och andra djur, svampar, lavar och även andra 
växter i trädmiljöer till stor del är anpassade till dessa arter. Flest arter är knutna till 
ädellövträd och riktigt gamla parkträd av exempelvis ek eller lind kan hysa en väldigt 
stor rikedom arter. För att utveckla den biologiska mångfalden i grönområden är det 
viktigt att främst gynna inhemska arter och att långsiktigt säkra utvecklingen av gamla 
ädellövträd. Utbredningen av invasiva arter, vilka konstaterats hota den inhemska floran, 
bör motverkas.

Ängar
Slåtterängar är en artrik kulthistorisk biotop som idag bara utgör en bråkdel av den 
historiska utbredningen. För att skapa artrika ängar ska de hävdas (slås) på sensommaren 
och den slagna vegetationen ska borttransporteras. Genom att den slagna vegetationen 
forslas bort från området så utarmas marken långsamt på näringsämnen. Detta gör 
att det blir plats för en mångfald av olika växtarter med olika specialanpassningar till 
näringsfattiga förhållanden, vilket i sin tur leder till många insektsarter. I näringsrika 
miljöer konkurrerar istället ett fåtal snabbväxande arter ut all annan vegetation. Genom 
att lämna stråk, öar och områden med ängsvegetation i grönområden kan den biologiska 
mångfalden öka drastiskt. Ängarna kan också utformas i kontrast till omgivande ytor så 
att de blir estetiskt tilltalande. När ängarna med tiden blir näringsfattigare ökar också 
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Grönstruktur - Bjärred och Borgeby
Grönområden (färg) och naturområden (genomskinlig färg) större än 0,5 hektar i nära anslutning till 
till bebyggelse i Bjärred och Borgeby  
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blomsterprakten och dominansen av gräs minskar. För att uppnå slåtterängsliknande 
vegetation i grönområden är det alltså en förutsättning att den slagna vegetationen 
transporteras bort från ängen, i annat fall kommer näringen finnas kvar och ett fåtal 
näringsgynnade arter kommer att dominera. I vissa fall kan den slagna vegetationen 
placeras i funga- och faunadepåer eller snokhögar i närheten. I de vindutsatta 
grönområdena i Lomma kommun kan det vara lämpligt att skapa ängar på läsidan av 
skogsdungar med skogsbryn för att gynna många insekter och därmed även fåglar och 
fladdermöss.

Trädmiljöer och naturlika planteringar
Parkernas trädmiljöer kan långsiktigt hysa en oerhört hög biologisk mångfald. Den 
biologiska mångfalden gynnas bland annat av varierande och flerskiktade skogspartier 
och dungar, skogsbryn, blommande och bärande trädarter, död ved samt inte minst av 
gamla ädellövträd. I parkerna finns förutsättningar för många ädellövträd att växa utan 
konkurrens vilket gör att de kan bli väldigt gamla och utveckla vida kronor med strukturer 
och delar med död ved som gynnar väldigt många arter. Det finns exempelvis över 1 000 
svenska arter av insekter, svampar och lavar som är beroende av ek.   

För att både kortsiktigt och långsiktigt öka den biologiska mångfalden är det viktigt att 
anläggning av nya skogsmiljöer utformas för att efterlikna en naturlig utveckling med stor 
variation av inhemska arter. Detta kallas för naturlika planteringar och har genomförts 
i flera grönområden i Lomma kommun. Genom veteranisering av vissa träd kan man 
påskynda utvecklingen av den höga biologiska mångfald som är knuten till gammal skog. 

Skogsbryn
Skogsbryn utgörs av en gradvis övergång från skogsmiljö till öppen mark. Skogsbryn är 
viktiga för biologisk mångfald, vilket beror på flera olika faktorer. I skogsbrynet finns det 
utrymme för arter från den slutna skogen samt för arter från den öppna marken men 
även för arter som gynnas av den något öppna men ändå skyddade miljön. Ofta finns det 
i skogsbrynen flera blommande buskar och träd samt örter. Då många bryn dessutom 
är vindskyddade utgör de en bra miljö för många insekter, vilka i sin tur utgör föda för 
fåglar och fladdermöss. Brynen erbjuder också med sin skyddade miljö nära öppna ytor 
goda häckningsmiljöer för flera fågelarter. Om skogsbrynen inte görs raka utan formges 
kurvigt (ondulerande) så ökar längden av skogsbrynet, den skyddande effekten samt 
variationen. För att utveckla den biologiska mångfalden i grönområden är en bra metod 
att skapa breda och ondulerande skogsbryn.   

Småvatten och våtmarker
Den historiska förekomsten av småvatten och våtmarker i Skåne minskade drastiskt i 
samband med rationaliseringen av jordbruket. I småvatten och våtmarker med naturlig 
strandvegetation är oftast artrikedomen hög. Flera olika insektsarter kan i larvstadiet 
utvecklas i vattensamlingen. Botten, strandkanten och omgivande vegetation skapar 
en stor variation med utrymme för flera olika växter och djur. Småvatten är viktiga för 
bland annat grodor och kräldjur och det rika insektslivet gynnar även exempelvis fåglar 
och fladdermöss. Det bästa är om olika våtmarksmiljöerna är länkade eller finns nära 
varandra för att säkra spridningen av växter och djur. Anläggande och naturvårdsinriktad 
skötsel av naturliknande småvatten och våtmarker i grönområden är av stor betydelse 
för biologisk mångfald och de skapar dessutom ett högt värde för flera andra 
ekosystemtjänster. Grunda småvatten i grönområden behöver dock skötas för att inte 
motverka igenväxning.

Ruderatmarker
Störda ytor med blottad jord utgör en nödvändig livsmiljö för flera olika ettåriga 
växtarter och gynnar även flera olika insektsarter och andra djur. Den hotade backsvalan 
är exempelvis beroende av kontinuerligt störda rasbranter för att bygga sina bon. 
Den biologiska mångfalden gynnas av att de störda ytorna ofta har en stor variation 
i så kallade mikrohabitat med varierande små markstrukturer och olika ljus-, fukt- 
och näringsförhållanden. Detta innebär att det finns livsmiljöer för flera olika arter. 
Ruderatmarker kan variera mycket i storlek, det kan exempelvis vara stora nedlagda 
dagbrott eller små plättar av sandjord som blivit exponerad vid slåtter. I grönområden 
råder det ofta en brist på ruderatmark och små insatser som att lägga ut en liten sandig 
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Grönstruktur - Flädie
Grönområden (färg) större än 0,5 hektar i nära anslutning till till bebyggelse i Flädie  

Grönstruktur - Fjelie
Grönområden (färg) större än 0,5 hektar i nära anslutning till till bebyggelse i Fjelie  
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jordhög eller att skrapa lite av vegetationstäcket. I grönområdena är det är dock viktigt 
att tänka på placering, gestaltningen och information för att öka acceptansen och 
förståelsen om insatsen.

Funga- och faunadepåer samt död ved
Döda träd som fortfarande står upp eller har fallit ner kallas för död ved och de utgör 
en viktig livsmiljö för mängder av olika djur, svampar och lavar. En naturskog kan 
innehålla upp till 40 % stående och liggande död ved. Död ved finns i olika former såsom 
torrakor (döda stående träd), högstubbar, lågor (liggande trädstammar) samt ved- och 
rishögar. I grönområden är det oftast en stor brist på död ved och en viktig åtgärd för 
att öka den biologiska mångfalden är att bevara samt skapa död ved genom exempelvis 
veteranisering. En del kan uppleva död ved som något skräpigt. I grönområdena kan det 
därför vara bra att tänka på gestaltningen och att informera om betydelsen av död ved.

Holkar och andra boplatser för fauna
Många av grönområdena skulle kunna utgöra ypperliga livsmiljöer för flera fåglar och 
andra djurarter om det fanns fler boplatser. Naturliga boplatser för djur är i många fall 
knutna till naturstrukturer som det är brist på i grönområden. För att gynna biologisk 
mångfald och många hotade arter är det därför viktigt att skapa bomiljöer. Detta kan 
göras genom att installera fågelholkar, fladdermusholkar, bihotell och mulmholkar (för 
vedlevande insekter). Andra åtgärder är att placera ut igelkottsbon, snokhögar, funga- 
och faunadepåer samt död ved. 

Kulturella ekosystemtjänster
I skötselprogram för Lomma kommuns grönytor (Lomma kommun, 2015a) har de 
olika grönområdena tilldelats baskaraktärer som beskriver de känslor och karaktärer 
området ska förmedla. Dessa är ett bra verktyg för planering och utvecklingen området. 
De olika grönområdena bör dock likt naturområdena kompletteras med värden 
för ekosystemtjänster (se beskrivning ovan under kapitlet Ekosystemtjänster samt 
Naturområden). 

Det är vetenskapligt bevisat att naturupplevelser positivt påverkar vår mentala och fysiska 
hälsa samt att den sträcka man är beredd att ta sig för att uppleva natur och grönska 
är ungefär 300 m. Grönområden fyller därmed en mycket viktig folkhälsofrämjande 
funktion i våra tätorter. Det är därför viktigt att integrera naturen i samhället, främst 
för att vi dagligen ska kunna ta del av dess gottgörande ekosystemtjänster, men det kan 
även leda till stora samhällsekonomiska vinster.

Det är viktigt att grönområden utformas så att de blir attraktiva besökspunkter. En enkel 
gräsmatta fyller på vissa platser också en viktig funktion, men om ett område även 
innehåller några träd, buskar, en damm och kanske en löpslinga eller utomhusgym, 
finns mycket mer att se på och att göra, därmed blir området mer välbesökt. En annan 
viktig aspekt är att ta tillvara på karaktären ”Det vilda”. Om ett grönområde inte är alltför 
tillrättalagt känns det mer vilt och naturligt och påverkar våra sinnen på ett annat sätt. 
Det är även viktigt att det finns en variation av grönområden, att de har olika karaktärer. 
Detta är positivt för biologisk mångfald, rekreation och hälsa samt för många av de 
övriga ekosystemtjänsterna.

Gröna stråk
Om grönområden kan kopplas samman till större sammanhängande områden eller 
med hjälp av smalare stråk så kan längre sammanhängande grönskande promenadstråk 
skapas vilket underlättar denna typ av rekreation. I vissa områden i kommunen kan 
gröna stråk i jordbrukslandskapet vara ett av få sätt att skapa naturliga promenadstråk 
för de närboende.

Övriga ekosystemtjänster
Några av de viktigaste ekosystemtjänster som grönområden ger oss människor 
är luftrening, klimatreglering och vattenfördröjning. Med luftrening avses både 
rening av luftföroreningar och av buller. Dessa karaktärer kan mycket väl förstärkas 
i många grönområden, genom mer träd och buskar och anläggandet av dammar 
eller små våtmarker. Andra ekosystemtjänster som bör förstärkas är pollinering och 
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skadedjursbekämpning exempelvis genom att anlägga mindre ängar inom vissa 
grönområden. Att skapa ängsmarker skulle även förstärka kultur- och naturarvet då 
ängsmarker är ett viktigt arv från äldre jordbrukstider. 

Vissa ekosystemtjänster saknas idag i många grönområden men är önskvärda, såsom 
matproduktion av exempelvis frukter och bär. Att skapa och förstärka ekosystemtjänster 
i grönområden kan även bidra till mer variationsrika områden vilket är positivt ur 
rekreation- och hälsosynpunkt. 

Utvecklingsmöjlighet 
Fler områden behöver anläggas på strategiska platser för att minska andelen invånare 
som har längre än 300 m till natur, speciellt viktigt är detta i och omkring Fjelie, Flädie och 
Önnerup samt i centrala Lomma öster om järnvägen. Artrika områden och områden som 
hyser hotade arter behöver inventeras och viktiga strukturer för dessa arter ska förstärkas. 
I enklare grönområden bör nya strukturer skapas, såsom träd- och buskpartier, ängar 
och dammar, och allmänheten ska informeras om värdena av biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster. Att binda ihop grönområden med varandra och med naturområden 
är viktigt både för rekreation och hälsa och för biologisk mångfald. Exempel på lämpliga 
insatser och grönstrukturer för att utveckla naturvärdena i grönområden ges ovan i 
stycket Gynnsamma karaktärer. 

Flera av åtgärderna i kapitel Mål och åtgärder (del A) syftar till att öka naturvärden i bland 
annat grönområden. Insatser för att genomföra åtgärderna kan bland annat innefatta: 
inventering i grönområden som är speciellt artrika eller hyser hotade arter; uppsättning 
av holkar eller andra boplatser för trängda arter; kartlägga och bekämpa invasiva 
arter; skapa ekologiska korridorer och gröna stråk; genomföra naturtypskarteringar; ta 
fram trädpolicy; öka tillgången på naturmiljöer vid skolor; informera allmänheten om 
ekosystemtjänster; anlägga grönområden för att minska andelen invånare som har 
längre än 300 m till natur; skapa grönområden i nära anslutning till Fjelie och Flädie; 
samt inkorporera naturvårdande skötsel i grönområden.

  

Trädkronor i naturreservat Alkärret i Haboljung
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Bilaga 1: Strategi och analys för 
utveckling av mål och åtgärder  
Nedan finns en kortfattad sammanfattning, utvärdering och 
bristanalys över statusen i Lomma kommun gällande naturens 
värden samt utbredningen av natur- och grönområden och övriga 
gröna strukturer. De resonemang som presenteras ligger till grund 
för utvecklingen av naturmiljöprogrammets mål och åtgärder 
samt visionen. Strategier och analyser är uppdelade i de fyra 
övergripande kategorierna Biologisk mångfald, Ekosystemtjänster, 
Balans samt Kommunikation och kunskap.
Stycket Biologisk mångfald tar upp faktorer som är viktiga för att 
bevara, förstärka och skapa natur och mångfald av arter. Under 
stycket Ekosystemtjänster beskrivs varför dessa är viktiga för vårt 
välbefinnande och hur vi kan förstärka dessa för att skapa ett 
hållbart samhälle. Balans adresserar vilka skydd vi kan ge naturen 
och hur vi kan arbeta med att skydda och skapa ny natur. Slutligen 
tas det i stycket Kommunikation och kunskap upp den viktiga 
aspekten av hur vi kan lära både skolbarn och vuxna om naturen 
och att känna en delaktighet i och ett ansvar för den.

Biologisk mångfald
Vi lever idag i den sjätte artutrotningens tid. Anledningen är 
människans påverkan på andra arter och samtidigt räknas 
förlusten av biologisk mångfald som ett av de största hoten mot 
mänsklighetens överlevnad. Det är överväldigande men samtidigt 
kan man göra stor skillnad på lokal nivå. 
Biologisk mångfald innebär både en mångfald av naturtyper, 
en mångfald av arter och en mångfald av individer (genetisk 
variation). Praktiskt arbetar man med begreppet genom att 
skydda eller utveckla miljöer så att många arter eller individer 
kan rymmas, förflytta sig, breda ut sig och fortleva. Begreppet 
innebär inte nödvändigtvis att så många arter som möjligt ska 

få plats på en viss yta och det innebär inte heller att så många 
naturtyper som möjligt ska rymmas på en viss yta. Det krävs 
omfattande kunskap om varje arts behov för att veta vilken åtgärd 
som behövs för artens överlevnad. I en värld där människor 
inte tog mark eller vatten i anspråk skulle detta ske i en naturlig 
ordning, men där människan tar plats i den omfattning som sker i 
exempelvis sydvästra Skåne idag så behöver arter och naturtyper 
hjälp med spridningsvägar, sammanlänkning av områden, 
boplatser, utrotning av invasiva arter, åtgärder för att minska 
näringsämnen, röjning och nyskapande av miljöer för att nämna 
några naturvårdande insatser som görs idag.

Kvalitet och kvantitet
Storleken på sammanhängande naturområden samt hur väl 
dom är sammanbundna är faktorer som har stor betydelse 
för hur hög den biologiska mångfalden, och därmed även 
ekosystemtjänsternas funktion, blir i ett område. Men, utöver att 
öka kvantiteten är även kvalitetshöjande åtgärder mycket viktiga 
för att öka naturens värden. 

Utvärdering och bristanalys
I Lomma kommun är de befintliga naturområdena ofta 
fragmenterade och utspridda i landskapet. Natur- och 
grönområden utgör enbart 13% av den totala landytan. Detta 
innebär stora begränsningar i tillgänglig allemansrättslig mark 
för kommunens invånare men naturligtvis också för tryggandet 
och utvecklingen av biologisk mångfald och ekosystemtjänster. 
Utöver ett fåtal lämningar av kulturhistoriska naturtyper och 
biotoper (exempelvis betade strandängar vid Alnarps fälad och 
gamla ekhagar i Alnarpsområdet) så är natur- och grönområdena 
i Lomma kommun unga i den biologiska successionsordningen. 
Flera områden är också påverkade av gödsling eller andra för 
biologisk mångfald kvalitetsförsämrande åtgärder.
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Framtidsutveckling
Med lämpliga skötselåtgärder, eller i vissa fall ett lämnande 
för fri utveckling, kan höga biologiska värden som liknar de 
historiska återskapas. Utvecklingen av höga naturvärden är oftast 
en långsam process men vissa skötselåtgärder och insatser kan 
drastiskt påskynda utvecklingen, exempelvis veteranisering av 
träd, installation av fågelholkar och andra typer av bon samt 
anläggning av dammar som minskar näringshalten i åarna. Även 
om det i Lomma kommun finns en del riktigt fina naturområden 
som hyser en hög biologisk mångfald samt stora värden på 
ekosystemtjänster så behöver både kvantiteten och kvaliteten av 
natur- och grönområden öka för att säkra och utveckla naturens 
värden för kommande generationer. Skapande av naturreservat 
och kompensationsområden är exempel på åtgärder som höjer 
kvaliteten och kvantiteten på naturområden.

Hotade arter och naturtyper 
En stor del av den biologiska mångfalden i Lomma kommun 
är präglad av det kulturhistoriska jordbruket som till ytan 
dominerades av artrika och varierande betesmarker och ängar 
som ofta omgärdades av biotoper som våtmarker, alléer, 
skogsbryn och stenrösen. Innan människans extensiva brukande 
av jorden bredde artrika ädellövskogar ut sig, men tidigare stora 
betesdjur som jättehjort och visent vittnar om att det även då 
fanns öppna landskap. Flera av de kulturhistoriska naturmiljöerna 
utgör idag Natura 2000 naturtyper och många av de värdefulla 
småbiotoperna i jordbrukslandskapet är i miljöbalken definierade 
som biotopskyddsområden. 
Kommunen är också en plats där många flyttande fågelarter 
passerar eller rastar på vår och höst, vilket innebär ett särskilt 
ansvar att skydda miljöer som är viktiga för detta. Det finns också 
relativt unika marina miljöer i kommunen, men dessa behandlas 
mer utförligt i det särskilda marina naturmiljöprogram som tagits 
fram.
I den nationella rödlistan (Artdatabanken, 2015) klassas cirka 5 

% av samtliga bedömda arter i Sverige som hotade. Många av 
de hotade arterna och deras eventuella boplatser är skyddade 
genom artskyddsförordningen (2007:845), men för att trygga 
bevarandet krävs det ofta skydd av sammanhängande värdefulla 
naturtyper som utgör artens livsmiljö. För vissa av de hotade 
arterna har Naturvårdsverket sammanställt åtgärdsprogram 
(Naturvårdsverket, 2017) med lämpliga åtgärder i olika områden. 
Länsstyrelsen har delvis baserat på åtgärdsprogrammen pekat 
ut kommunala ansvarsarter. Inom kommunens gränser finns det 
dock flera andra hotade arter som för närvarande har livskraftiga 
populationer eller har god potential att utveckla livskraftiga 
populationer. 

Utvärdering och bristanalys
Inom kommunen är 386 hektar (varav 95 hektar landyta) beslutat 
som Natura 2000-område enligt Art- och habitatdirektivet och/
eller Fågeldirektivet. Utöver dessa områden finns det flera 
biotopskyddsområden samt naturtyper och grönstrukturer som 
är av stor betydelse för den biologiska mångfalden.
I Lomma kommun har flera projekt och åtgärder genomförts 
för att gynna hotade arter och kommunen har legat i framkant 
gällande bildande av naturreservat. Detta har lett till utökat skydd 
och utveckling av värdefulla naturmiljöer. Naturvårdssatsningarna 
har varit framgångsrika och förutsättningarna för hotade arter, 
naturtyper och biologisk mångfald har på många platser förbättrats. 
Trots flera insatser utgör dock den befintliga grönstrukturen 
fortfarande bara en bråkdel av den historiska utbredningen, 
och flera av de arter som tidigare fanns i Lomma kommun 
har försvunnit eller minskat i populationsstorlek/utbredning. 
Dessutom saknas fortfarande kunskap om artsammansättningen 
i många naturområden. För att uppfylla nationella och regionala 
miljömål har Lomma kommun ett ansvar att genomföra riktade 
insatser för att fortsatt skydda naturmiljöer och gynna hotade 
arter. Insatser gällande hotade arter bör i första hand fokuseras på 
de arter som är knutna till kommunens befintliga eller historiska 
naturtyper. 
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Framtidsutveckling
För att fortsatt skydda hotade arter ska kommunen efterfölja 
statligt och regionalt satta riktlinjer i exempelvis åtgärdsprogram 
för hotade arter och naturtyper. Kommunen ska utöver det arbeta 
med att gynna övriga hotade arter, naturtyper och livsmiljöer. 
För att öka kunskapen om naturmiljöerna och effektivisera 
naturvårdsinsatserna ska inventeringar genomföras i områden 
som har potential att hysa rödlistade arter. I nämndsplanen för 
kommunstyrelsen 2017 anges det att: ”ambitionen att andelen 
skyddad areal ska dubblas fram till slutet av 2018 i jämförelse 
med december 2012”. Historiska värdefulla naturmiljöer som 
idag har en liten utbredning består av bland annat strandängar, 
slåtterängar, rikkärr, ädellövskog och limniska våtmarker. Vid 
kompensationsåtgärder och nyskapande av natur är det också 
viktigt att hänsyn tas till sammanlänkning av områden, utveckling 
av naturtyper som är en bristvara och andra åtgärder som kan 
innebära att hotade arter och naturtyper kan bli mer livskraftiga.

Gröna spridningsvägar
För att upprätthålla en hög biologisk mångfald samt friska och 
livskraftiga populationer är det viktigt att arter kan sprida sig 
mellan olika områden eller förflytta sig i ett förändrat klimat. För 
flera arter är spridningsvägarna en förutsättning för att nå nya 
områden, men spridningen är även viktig för att det ska ske ett 
kontinuerligt utbyte av genetiskt material. Gröna spridningsvägar 
kan på många platser utvecklas i jordbrukslandskapet genom 
att återställa historiska biotopstrukturer i landskapet. Vid 
utvecklingen av korridorer är det viktigt att naturmiljöer som 
finns i omgivande naturområden även finns i spridningsvägarna. 
Om spridningsvägarna utformas med heterogen natur (med 
exempelvis buskar, träd, bryn, ängsvegetation, stenar, död ved 
och vatten) så lämpar de sig för spridning av flera olika arter. 

Utvärdering och bristanalys
Även om ett nätverk av naturområden är utvecklat på vissa platser 
så saknas fortfarande ett sammanhängande kommunövergripande 
nätverk av gröna spridningsvägar. De gröna spridningsvägarna 

har delvis utvecklats och säkrats genom strandskydd, bildande 
av naturreservat, skapande av våtmarker samt anläggande 
av naturkompensationsområde. Dalgångarna vid Höje å och 
Kävlingeån utgör viktiga spridningsvägar, men på flera ställen är 
strandbrinken väldigt smal på grund av närliggande jordbruksmark 
eller på annat sätt i anspråkstagen mark. Utbredda bristområden 
för gröna spridningsvägar finns i jordbrukslandskapen öster om 
Lomma tätort samt norr om Höje ås biflöde Önnerupsbäcken 
upp till byarna Fjelie och Flädie. I jordbrukslandskapet är 
biotopskyddsobjekt som alléer samt småvatten och våtmarker 
i jordbruksmark väldigt viktiga att bevara och utveckla också 
för att få till stånd ett grönt nätverk. Uppvuxen vegetation nära 
landsbygdens våtmarker och bebyggelse utgör dessutom viktiga 
gröna öar i det ofta monotona jordbrukslandskapet. Det är viktigt 
att utvecklingen av gröna stråk ses i ett regionalt perspektiv och 
koordineras med närliggande kommuner.

Framtidsutveckling
Nuvarande och tillkommande reservat och naturområden 
ska fungera som basområden för en utökad grönstruktur. 
Biotopskyddade områden ska mätas ut och markägare ska 
informeras. Det är viktigt att markägare också arbetar med 
landskapets ekosystemtjänster i form av att låta markvägar, 
ägogränser och andra remsor få fungera som ekologiska korridorer 
och refuger. Detta för att gynna jordbrukets produktion och 
pollinering, men också för att skapa möjligheter för viltet. På sikt 
kan man tänka sig att sådana nyttor kan komma att handlas upp 
som en tjänst som produceras likaväl som mat. Utvecklingen av 
gröna spridningsvägarna bör på lämpliga platser samordnas med 
utvecklingen av gröna stråk. 

Klimatanpassning
Det finns en bred enighet bland forskare att mänskliga utsläpp 
av växthusgaser leder till global uppvärmning. Under det senaste 
århundradet har den globala medeltemperaturen stigit med nästan 
en grad Celsius och havsnivåerna har stigit cirka 20 centimeter 
(IPCC, 2014). I ett framtida förändrat klimat förväntas fortsatt ökad 
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havsnivå och varmare klimat vilket även leder till fler stormar och 
ökad erosion. Samtliga av dessa faktorer påverkar den biologiska 
mångfalden och ett varmare klimat leder till att utbredningen av 
arter kan förändras. Nya arter som kommer från varmare klimat 
kan hota den befintliga floran och faunan. Den stigande havsnivån 
utgör ett hot mot de kustanknutna naturtyperna. 

Utvärdering och bristanalys
Sammanhängande grönstrukturer finns i och nära tätorterna 
och längs delar av kusten, men det råder brist på viktiga 
spridningsvägar och naturmiljöer i jordbrukslandskapet. 
Framförallt i jordbrukslandskapen öster om Lomma tätort samt 
norr om Höje å upp till byarna Fjelie och Flädie är naturmiljöerna 
väldigt små och fragmenterade. För att minska konsekvenserna 
av pågående och framtida erosion och havsnivåhöjning har flera 
åtgärder genomförts utmed kuststräckan. Erosionsskydd har 
installerats på utsatta ställen utmed kusten. Erosionsskydd, vallar, 
badstränder och andra anläggningar utmed stränderna gör att 
det är en brist på de kulturhistoriskt utvecklade strandängarna. 
De befintliga stränderna och strandängarna är också hotade i takt 
med att havsnivån höjs då reträttvägar kan vara begränsade eller 
omöjliggjorda av infrastruktur, bebyggelse eller erosionsskydd.  

Framtidsutveckling
Gröna spridningsvägar i nordsydlig riktning är viktiga för att säkra 
förflyttning av arter som hotas av ett varmare klimat och extremare 
väder, samtidigt ska spridningen av de nytillkommande arter som 
utgör ett stort hot mot den befintliga biologiska mångfalden 
motverkas. Erosionsskydd vid kuststräckan bör anpassas för att 
främja biologisk mångfald. Exempelvis kan strandvegetation växa 
genom permeabla armeringar och naturliknande strandstrukturer 
kan anläggas utanför erosionsskydden. Vid anläggande av 
skyddsvallar för översvämning bör man eftersträva att återskapa 
för platsen lämpliga värdefulla naturmiljöer. Tar man bort en 
värdefull miljö ska den kompenseras och om man vid anläggning 
skapar värdefull miljö som inte tidigare fanns på platsen kan 
det ses som naturkompensation. Reträttvägar behöver säkras i 
planeringen. Skötsel och åtgärder i områden ska anpassas för ett 

förändrat klimat och även ha en beredskap för invasiva arter eller 
ny sammansättning av arter. 

Skötsel
En stor del av den biologiska mångfalden är knuten till kulturhistorisk 
markanvändning som exempelvis betesmarker och slåtterängar, 
till forna tiders utbredda ädellövskogar eller till alla de blöta 
miljöer som fanns innan åkerlandskapet dikades ut på 1800-talet. 
För att återskapa den biologiska mångfalden och dessa i många 
fall förlorade naturmiljöer är riktad naturvårdsskötsel ofta en 
förutsättning. De ursprungliga kulturhistoriska skötselmetoderna 
är ofta tidskrävande och blir därmed dyra. Som ersättning 
används moderna metoder för att snabbt, kostnadseffektivt och 
säkert uppnå målbilden som är ofta är baserad på den historiska 
naturmiljön. Utvecklingen av de höga naturvärdena som finns i 
naturskogar tar över 100 år att utveckla vilket gör att det är av stor 
vikt att bevara de värdefulla skogsmiljöer som redan finns. Det 
går dock att påskynda uppkomsten av höga naturvärden genom 
åtgärder som konstgjort åldrande av träd och skapande av död 
ved.

Utvärdering och bristanalys
De kommunala reservaten sköts av kommunen enligt fastställda 
skötselplaner för att uppnå reservatets målbild. Typiska 
skötselåtgärder är hävd av ängar, skapande av brynmiljöer, 
anläggande av konstgjorda livsmiljöer av död ved, naturvårdsgallring 
för att gynna ädellövträd och anläggning av boplatser för olika djur. 
Stora ängsytor hävdas dock genom slåtter under en väldigt kort tid 
vilket gör att livsmiljön för bland annat många insekter slås undan. 
Utöver detta är en nackdel med slåttern att borttransport av det 
slagna materialet är dyrt då det inte längre går att avsätta små 
mängder som djurfoder. Utöver naturområden är grönområden 
viktiga för den biologiska mångfalden, och små insatser kan ofta 
leda till att artrikedomen ökar och att grönområdet blir en del av 
ett större sammanhängande naturnätverk och får en funktion som 
ekologisk korridor. Tekniska nämnden antog 2015 Skötselprogram 
för Lomma kommuns grönytor där baskaraktärer som exempelvis 
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”Det vilda” och ”Det artrika” tilldelats vissa platser och ligger som 
målbild för en naturvårdsinriktad skötsel. 

Framtidsutveckling
För att uppnå målbilden i naturreservaten ska skötseln genomföras 
enligt skötselplanerna. Det är viktigt att resultatet av genomförd 
naturvårdsskötsel följs upp. Skötseln av grönområden ska följa 
Skötselprogram för Lomma kommuns grönytor. Skötselprogrammet 
för grönytor samt skötselplaner för naturreservat ska vid behov 
uppdateras för att nå den angivna målbilden. För att öka den 
biologiska mångfalden är det bland annat viktigt att skötseln 
inriktas på att bevara och utveckla artrika ängs- och betesmarker, 
ädellövskogar med naturskogskaraktär, artrika och välmående 
sötvattenmiljöer och våtmarker samt strandängar. Det är också 
väsentligt att utveckla fler småbiotoper i odlingslandskapet samt 
skapa boplatser och mikromiljöer för hotade arter och naturtyper. 
Alternativa skötselmetoder som exempelvis naturvårdsbete och 
kontrollerad naturvårdsbränning bör införas för att effektivisera 
naturvården och öka den biologiska mångfalden.

Invasiva arter
De flesta främmande växter och djur som förflyttas av människan 
orsakar inga problem. Det blir dock mer och mer påtagligt att den 
biologiska mångfalden och vår inhemska flora och fauna hotas 
av så kallade invasiva arter som kan ta över stora områden i vår 
natur. IUCN (International Union for Conservation of Nature and 
Natural Resources, Internationella naturvårdsunionen) framhäver 
att invasiva arter är ett av de största hoten mot den biologiska 
mångfalden. Ofta är effekterna av invasiva arter mer omfattande 
än att de enbart konkurrerar ut vissa arter. Exempelvis skapar 
vresros ofta en helt ny biotop och jordsammansättning. Lupiner 
som också är invasiva lever i symbios med kvävefixerande 
bakterier vilket leder till att de gödslar marken och hotar artrika 
näringsfattiga ängar vilket i sin tur får följdeffekter på flera olika 
insektsarter. 

Utvärdering och bristanalys

I Lomma kommun växer cirka 20 olika invasiva växtarter. 
Bekämpning av jätteloka har pågått framgångsrikt under 
flera år och bestånden är i nuläget under kontroll, dock krävs 
årligen insatser. Vissa bestånd av invasiva arter som exempelvis 
jättebalsamin, parkslide, jätteslide, snöbär, tysklönn och 
vresros klipps regelbundet ner och röjs undan i samband med 
naturvårdsskötsel, dock krävs troligen andra metoder för att 
långsiktigt minska utbredningen. Att bekämpa invasiva arter är 
i många fall komplicerat och tidsödande, det är viktigt att följa 
utvecklingen av bekämpningsmetoder och utbyta kunskaper 
och erfarenheter med kommuner och myndigheter. De värsta 
effekterna får invasiva arter i vattenmiljöerna och i dagsläget sker 
ett visst arbete i vattenråden. Att bekämpa de marina arter som 
idag finns i Öresund kräver både nationella och internationella 
insatser och i dagsläget bevakas frågan från kommunalt håll.

Framtidsutveckling
Rekommendationer på åtgärder i den lokala planen för invasiva 
arter ska följas, planen ska uppdateras med aktuella arter och 
lämpliga metoder angivna av exempelvis Naturvårdsverket och 
Länsstyrelsen i Skåne. Den geografiska kartläggningen av invasiva 
arter bör uppdateras med utbredningsyta, denna ska justeras 
frekvent med information om beståndens omfattning och 
insatser för att bekämpningen av invasiva arter ska kunna följas 
upp. Arbetet med sötvattensmiljöer bör samordnas i vattenråden 
och den marina miljöns problematik faller i stor utsträckning på 
staten.

Ekosystemtjänster
Ekosystemtjänster kan definieras som den nytta och välbefinnande 
som ekosystemen, direkt eller indirekt, ger oss människor. Centralt 
är alltså att det är människan som står i centrum. Begreppet 
ekosystemtjänster blev allmänt känt först i början av 2000-talet 
i samband med arbetet av Millenium Ecosystem Assessment 
(MEA) som initierades av FN. I Lomma kommun delar vi in 
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ekosystemtjänsterna efter de fyra kategorier som är utarbetade 
av MEA: ”försörjande”, ”reglerande”, ”kulturella” och ”stödjande”. 
”Försörjande” tjänster resulterar i de produkter som människan 
får ut från naturen. Det kan vara mat, virke, bränsle och rent 
vatten.
”Reglerande” tjänster är de fördelar människan får från naturliga 
processer och funktioner i ekosystemen, exempelvis pollinering, 
luftkvalitetsförbättring, vattenrening, erosionskontroll och 
klimatreglering.
”Kulturella” tjänster är icke-materiella fördelar som höjer vårt 
välbefinnande. Det kan vara ökad hälsa från vistelse i naturen, 
möjlighet till friluftsliv och motion, naturpedagogik eller spirituell 
berikning.
”Stödjande” tjänster är nödvändiga för att skapa alla övriga 
ekosystemtjänster, de innefattar bland annat primärproduktion, 
fotosyntes och formering av jord.
Att det är viktigt med ekosystemtjänster uppmärksammas 
exempelvis genom regeringens kommittédirektiv ”En effektivare 
och mer konsekvent tillämpning av ekologisk kompensation” (Dir. 
2016:23) samt uppdragen regeringen gett Naturvårdsverket att 
”sammanställa information om ekosystemtjänster” (M2012/176/
Nm) och att ”genomföra en kommunikationssatsning om 
ekosystemtjänster” (M2014/1903/Nm). Det övergripande 
målet med kommunikationssatsningen är enligt regeringen 
att ”öka förståelsen för den biologiska mångfaldens och 
ekosystemtjänsternas värden och deras betydelse i samhället samt 
att detta i möjligaste mån ska bidra till att öka måluppfyllelsen för 
berörda miljökvalitetsmål.”

Biotiska processer
Av grundläggande betydelse är att ekosystemtjänster bygger på 
biotiska processer. Det betyder att enbart tjänster som produceras 
genom levande biologiska processer räknas in i begreppet 
ekosystemtjänster. Därför är tjänster som våg-, vind- och solkraft 
inte ekosystemtjänster då de istället drivs av så kallade abiotiska, 

icke levande, processer.

Biologisk mångfald
”Biologisk mångfald” räknas ibland in i ekosystemkategorin 
”stödjande”. Men i och med att alla ekosystemtjänster i grund och 
botten är beroende av levande organismer är biologisk mångfald en 
förutsättning för alla ekosystems långsiktiga kapacitet att leverera 
ekosystemtjänster.). Dessutom innehåller begreppet ”biologisk 
mångfald” många andra värden än bara som ekosystemtjänst, 
inte minst den etiska aspekten av att alla organismer har rätt till 
att existera. Därför behandlar vi biologisk mångfald som en egen 
kategori i Lomma Kommun. 

Kulturella ekosystemtjänster
I naturen finns det plats för friluftsliv, rekreation, träning och 
motion. Naturen kan även nyttjas till turism eller för konstnärlig 
utveckling, samt bidra till ett samhälles identitetskänsla. Inte 
minst är naturen viktig för psykisk och social hälsa.

REKREATION OCH FRILUFTSLIV
Att kunna vistas i naturen är betydelsefullt hur ett 
folkhälsoperspektiv, och närhet till rekreation och friluftsliv är en 
viktig förutsättning för vårt välbefinnande.

Utvärdering och bristanalys
Det råder stor brist på natur och allemansrättslig mark i 
kommunen. Trots det finns det goda möjligheter till rekreation 
i kommunen, framför allt i de kustnära delarna. Bland annat så 
har Strandstråket och Skåneleden anlagts, löpslingor finns på 
flera platser och stränder och bryggor lockar till bad året runt. 
Flertalet naturreservat har bildats på senare år och flera därtill 
planeras. Flera av dessa har som syfte att främja rekreation och 
friluftsliv. Inåt landet och runt byarna Fjelie och Flädie finns 
det idag tyvärr färre möjligheter. En stor del av kommunen där 
består av jordbruksmark med ytterst lite natur runt åkrarna. Det 
skulle behövas fler bräddade vegetations- och gångstråk längs 
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åkerkanter som främjar promenader och andra aktiviteter i vårt 
öppna landskap. Detta hade dessutom varit en vinst för många 
andra ekosystemtjänster då dessa stråk dessutom skulle verka som 
skyddszoner för näringsläckage och som ekologiska korridorer för 
många olika växter och djur. 

Framtidsutveckling
I framtiden har vi kanske ett Lomma där andelen skyddad natur 
ökat och flyter ut i landskapet genom gröna sköna korridorer som 
bryter av mot de blommande fälten och som ger njutning och 
möjlighet till vandring och naturupplevelser.

HÄLSA OCH INSPIRATION
Det är vetenskapligt bevisat att naturupplevelser positivt 
påverkar vår mentala och fysiska hälsa. Naturen är även en 
viktig inspirationskälla. Det är viktigt att integrera naturen i 
samhället, främst för att vi dagligen ska kunna ta del av dess 
gottgörande ekosystemtjänster, men det kan även leda till stora 
samhällsekonomiska vinster. 

Utvärdering och bristanalys
Forskning har visat att den sträcka man är beredd att ta sig för 
att uppleva natur och grönska är 300 m. I Lomma kommun har 
många nära till natur- eller grönområden, men det finns områden 
där det är längre. Kvalitén på områdena är också olika bra, i vissa 
grönområden råder det brist på exempelvis träd och buskar och 
andra områden ligger nära vägar, järnväg eller andra bullerkällor.

Framtidsutveckling
Det är viktigt att se till att det finns grönska nära alla folks hem. 
Det är också viktigt att värna om det tysta, exempelvis genom att 
plantera tät vegetation i bullerutsatta områden. Det är viktigt att 
inte alla områden blir likadana, att vissa får vara mer hemliga och 
inte för tillrättalagda. Ju grönare och mer naturlikt ett område är, 
ju bättre effekt ger det på folks hälsa. Fler meditationsplatser ska 
skapas och lämpliga områden för naturrehabilitering ska pekas ut.

NATURPEDAGOGIK OCH LÄRANDE
En annan viktig funktion hos de kulturella ekosystemtjänsterna 
är deras pedagogiska värde. När vi vistas i naturen får vi 
möjlighet att lära oss hur den fungerar och hur viktigt det är 
med fungerande ekosystem. Det bidrar till en ökad förståelse 
för naturen och för hur viktigt det är att skydda de naturliga 
processerna. Då naturpedagogik är en viktig del i Lomma 
kommuns naturvårdsarbete så tas det upp mer i detalj under 
kapitlet ”Kommunikation och kunskap”.

Utvärdering och bristanalys
Idag finns flera platser och håvningsbryggor iordningställda för 
naturpedagogik för barn, naturbaser med material för insamlande 
och studerande av djur och natur. Det finns även många 
informationsskyltar om naturen längs kusten och i Lommabukten 
längs med Strandstråket. Det finns en tryckt naturguide framtagen 
”Natur och tillgänglighet i Lomma kommun”. Ytterligare 
information om naturen och ekosystemtjänster uppsatt på 
strategiska platser hade varit önskvärt. Det finns två fågeltorn i 
kommunen, ett vid Löddeåns mynning och ett i Östra dammarnas 
naturreservat.

Framtidsutveckling
Det behövs fler platser för skolornas uteklassrum, utekontor för 
arbetsplatser och möjligheter till naturstudier. Det finns planer 
för en naturbod i kommunen med information om kommunens 
djur, växter, geologi och kulturhistoria. Den tryckta naturguiden 
bör uppdateras och pedagogiskt informationsmaterial om 
ekosystemtjänster ska tas fram. Information och skyltning av 
de kommunala naturreservaten ska förbättras. En strategi för 
utvecklingen av intresseväckande och tillgänglighetsanpassad 
naturinformation ska tas fram.

KULTUR- OCH NATURARV SAMT LANDSKAPSBILD
Områden som har enastående kulturella och/eller naturmässiga 
värden kan bli utsedda till världsarv av Unesco. År 2016 hade 
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Sverige 15 stycken av världens 1031 världsarv. Men det finns även 
kultur- och naturarv i mindre skala, där exempelvis tegelindustrin 
i Lomma är ett exempel på ett lokalt kulturarv, och Lommabukten 
skulle kunna anses vara ett lokalt naturarv. Dessa arv kan vara 
viktiga ur flera perspektiv, bland annat för hälsa och friluftsliv 
eller som en del av invånarnas identifiering med sin hembygd. 
Landskapsbilden är viktig av liknande skäl som natur- och 
kulturarv. I Lomma kommun identifierar sig förmodligen många 
invånare med jordbrukslandskapet och närheten till havet.

Utvärdering och bristanalys
Lomma Kommun har ett nära samarbete med Höje å vattenråd 
och följer landskapsvårdplanen för Höje å och åtgärdsprogrammet 
för Kävlingeån. Dessa har bidragit med många nya våtmarker 
och återställd meandring av å-sträckor. Men för att återskapa 
naturmiljön som den såg ut innan utdikningarna och för att främja 
den biologiska mångfalden samt minska näringsläckaget till åar och 
hav är det viktigt att fortsätta arbeta för att skapa fler våtmarker. 
Att bada har länge varit en betydande fritidsaktivitet i Lomma, 
därmed både ett kultur- och naturarv. Ibland har dock badvattnet 
i havet utanför Lomma varit otjänligt, på grund av oidentifierade 
källor uppströms Höje å, en förbättrad vattenfördröjning skulle 
även således kunna leda till förbättrad badkvalité. Ett stort hot 
mot landskapsbilden är olika former av exploatering. 

Framtidsutveckling
Arbetet för att minska utsläppen via Höje å fortsätter. Nya 
utfyllnader i havet som skadar Lommabukten bör upphöra. 
Ett nätverk av våtmarker, meandrande vattendrag och gröna 
korridorer med växtlighet i landskapet ska återskapas.

Försörjande ekosystemtjänster
Ekosystemets försörjande tjänster ger oss tillgångar så som mat, 
dricksvatten, bränsle, energi och byggnadsmaterial. Försörjande 
tjänster ingår ofta i vårt handelssystem, vilket gör att det är ganska 
lätt att förstå deras nytta och att sätta ett ekonomiskt värde på 

dessa tjänster.

VATTEN OCH MAT
I denna kategori ingår tjänster som matproduktion och 
vattenförsörjning. Det kan vara kommersiellt fiske eller jordbruk 
såväl som privata odlingslotter, fritidsfiske eller skogsområden 
för bär- och svampplockning. Det handlar också om grundvatten 
eller andra dricksvattenkällor och dess nutida eller framtida 
utnyttjande.

Utvärdering och bristanalys
En stor del av markanvändningen i kommunen består av 
jordbruk på bördiga jordar. Marken tillhör en av Sveriges 
mest högproduktiva och matjorden i sig är en värdefull resurs 
som är beroende av ekosystemtjänster från markorganismer. 
Däremot är jordbrukslandskapet på många ställen präglat av 
stora sammanhängande arealer med få andra naturliga element 
och en problematik med minskande mullhalter i jordarna, brist 
på pollinatörer och vindutsatta ytor. Om man vänder blicken 
mot en mer småskalig produktion så består stora delar av 
bostadsområdena av trädgårdsstad med möjligheter till odling. 
Det finns endast ett kolonilottsområde i Lomma. Svamp och 
bär finns i begränsad tillgång främst i de få skogsområden 
som finns i kommunen. Under kommunen finns bland annat 
grundvattenakviferen ”Alnarpsströmmen”. Den används idag inte 
till dricksvattenförsörjningen i kommunen men den kan komma 
att bli en viktig vattentillgång i framtiden. Det är därför viktigt att 
skydda den från utsläpp och föroreningar.
Lommabukten är utsett som riksintresse för yrkesfisket eftersom 
den, liksom andra grunda havsområden, fungerar som en stor 
barnkammare för marin fauna under våren och sommaren. På 
de sandiga bottnarna i bukten växer flatfiskar som skrubbskädda 
och rödspätta upp, och i ålgräsängarna hittar yngel av torsk, ål, 
sill, horngädda och sjurygg föda och skydd. Ålgräsängarna är 
således oerhört viktiga för den biologiska mångfalden men även 
för fritids- och yrkesfisket. Åtgärdsprogram för dessa och andra 
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åtgärder för havet och lommabukten finns beskrivet i kommunens 
marina naturmiljöprogram.

Framtidsutveckling
Att få till stånd ett mer heterogent jordbrukslandskap med 
blommande åkerkanter och trädrader hade starkt gynnat 
den biologiska mångfalden i kommunen och varit positivt för 
jordbruket på grund av ett bättre mikroklimat, ett ökat antal 
pollinatörer och skadedjursbekämpare. Trädgårdsstaden har stor 
potential för småskalig odling, något som kan få större betydelse 
framöver. Att ge utrymme för stadsodling kan också vara en 
utvecklingsmöjlighet.

RÅVAROR
Naturen ger oss skogar med träd som vi kan använda till virke 
eller andra produkter. Andra råvaror som kan räknas som 
ekosystemtjänster är exempelvis ull och gummi.

Utvärdering och bristanalys
Det finns ingen produktion av råvaror i kommunen. Träråvaror är 
inte aktuellt då det finns begränsat med skog. Däremot skulle det 
finnas plats för betande djur, exempelvis till naturvårdsbete, som 
kan ge råvaror som ull. Att ha betade områden hade dessutom 
gynnat den biologiska mångfalden.

Framtidsutveckling
Om vissa områden i kommunen hade betats av får i naturvårdssyfte 
skulle ullproduktion i liten skala vara möjlig.

ENERGI
Här ingår bland annat energigrödor och restavfall för rötning. 
Även ved för hemmabruk är en viktig energitjänst. Sol-, vind- 
och vattenkraft räknas inte in som ekosystemtjänster då de inte 
kommer från biologiska (levande, organiska) källor.

Utvärdering och bristanalys
Det finns viss produktion av energiskog i kommunen, men på 
den bördiga jord som vi har kan det vara bättre att satsa på 
matproduktion. Energifrågor, inklusive energikällor som inte 
räknas till ekosystemtjänster, behandlas närmare i Lomma 
Kommuns Energi- och klimatplan.

Framtidsutveckling
Ett tillvaratagande av rötmaterial från jordbruk, slåtter av 
ängsmarker samt från rensning av tång skulle kunna bidra till 
energiproduktion. Detta kräver en utökad infrastruktur för 
rötanläggningar med biogasproduktion, något som mycket möjligt 
kommer bli en nödvändighet i ett framtida hållbart samhälle.

Reglerande ekosystemtjänster
De reglerande ekosystemtjänsterna hjälper till att upprätthålla 
balansen i naturen. Det kan exempelvis vara rening av luft och 
vatten, pollinering eller skadedjursbekämpning. Träden i en stad 
kan rena luften vi andas, producera syre samt reducera buller- 
och växthusgaser. Växtlighet kan också utgöra skydd mot erosion. 
Vi människor tänker förmodligen inte så ofta på de reglerande 
tjänsterna, de arbetar lite i det dolda, men de är oerhört viktiga 
och är en av grundpelarna för möjligheterna att skapa ett hållbart 
samhälle.

KLIMATREGLERING
Klimatreglering kan ske både i stor och liten skala. På lokal 
nivå kan det vara en trädrad eller häck som skapar skugga och 
skydd från vinden. På regional och global nivå kan det handla 
om den koldioxidreducerande effekten som vegetationen har. 
Klimatreglering kan även bestå av strukturer som motverkar 
översvämningar till följd av ett förändrat klimat såsom 
våtmarksområden eller kantzoner vid vatten.

Utvärdering och bristanalys
Som kustkommun är Lomma kommun i ett utsatt läge för förhöjda 
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havsnivåer, vilket är en effekt av den globala uppvärmningen. 
För att bromsa den globala uppvärmningen måste halten 
växthusgaser i atmosfären minska. Reducering av växthusgaser 
sker framför allt genom växternas fotosyntes, där växthusgasen 
koldioxid omvandlas till syre. Det sker även genom att växterna 
binder kolet från koldioxiden i sin biomassa. Våtmarker är miljöer 
som effektivt kan lagra stora mängder kol som omvandlas till 
bland annat torv. Det är inte möjligt för Lomma kommun att i 
större utsträckning bromsa den globala uppvärmningen genom 
att ändra markförhållanden, exempelvis genom skapande av 
mer skog eller våtmarker (dock är skapandet av dessa strukturer 
väldigt betydelsefullt för många andra ekosystemtjänsters 
funktion). Istället är det viktigt att på andra sätt minska halten av 
växthusgaser i atmosfären. En viktig aspekt i detta är att aktivt 
arbeta för att fasa ut användningen av fossila bränslen, vilket 
behandlas i Lomma kommuns Energi- och Klimatplan.
När havet stiger ökar erosionsrisken, inte bara längs kusten utan 
även längs åarnas stränder och brinkar. Dessutom kommer det 
varmare klimatet att förorsaka kraftigare regnfall än tidigare, vilket 
ytterligare ökar översvämningsrisken. Mer om översvämningsrisker 
under ekosystemtjänsten ”Vattenfördröjning”.

Framtidsutveckling
Att temperaturen på jorden stiger är ett faktum. Och med stigande 
temperaturer kommer stigande havsnivåer. Vissa fysiska åtgärder, 
såsom erosionsskydd vid kusten, kommer att uppföras och vara till 
nytta för vissa områden vid extrema situationer. Men det kommer 
att bli fler översvämningar i stora delar av kommunen i framtiden. 
Det viktigaste att göra är att planera samhället efter dessa nya 
förutsättningar samt att värna och utveckla de naturliga strukturer 
som kan mildra de negativa effekterna. Även om skapandet av 
nya våtmarker i kommunen inte har mer än minimal inverkan på 
klimatet globalt sett, är det viktigt att göra så mycket vi kan, att 
inspirera och visa andra kommuner och organisationer, i Sverige 
och i världen, att det går att göra mycket, även som liten kommun. 
Om alla hjälps åt kan vi nå vårt mål, en hållbar framtid för våra 

efterkommande.

RENING AV LUFT OCH VATTEN
Förekomst av vegetation nära vägar förbättrar luftkvaliteten och 
begränsar spridningen av luftföroreningar. Vegetationen i parker 
och grönområden skapar syre och förbättrar luften för de boende 
i närheten. Dessutom reducerar vegetationen buller. Naturobjekt 
med vattenreningspotential kan vara infiltrationsmarker, 
svämplan, våtmarker eller sänkor i landskapet.

Utvärdering och bristanalys
Det finns vissa stadsområden som har mer än 300 m till närmsta 
grönområde, vilket påverkar den lokala luftkvaliteten negativt. Mer 
tätortsnära grönska hade förbättrat luftkvalité och bullernivåer. 
Den mest förebyggande åtgärden är att minska utsläpp från 
fordonstrafik, men det innefattas inte av detta program, det 
hanteras istället i energiplanen. 
Det finns många hårdgjorda ytor i kommunen vilket försämrar 
markens naturliga reningspotential av vatten.

Framtidsutveckling
Grönytor, småparker och enstaka träd och buskar nära bebyggelse 
bör öka, växtlighet på husfasader, så kallade gröna väggar är ett 
effektivt sätt att få bättre luftrening i tätorten. Detta påverkar inte 
bara luftkvaliteten utan förbättrar även det lokala klimatet för de 
närboende.
En minskning av hårdgjorda ytor samt att vid ny exploatering 
använda sig av genomsläppliga material, exempelvis gröna 
väggar och armerat grus eller gräs hade kunnat öka graden av 
vattenrening samt även förbättra skyddet mot översvämningar 
genom bättre naturlig infiltrationskapacitet.

VATTENFÖRDRÖJNING
Regnvatten behöver ha vägar att transportera sig i samhället. 
Om kapaciteten hos de existerande strukturerna inte räcker 
till vid kraftiga regnfall finns det stor risk för översvämning. 
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Viktiga strukturer för regn- och dagvattenavrinning är bland 
annat infiltrationsytor, fördröjningsmagasin och naturliga 
våtmarksområden. Att skapa eller återskapa våtmarker och 
fördröjningsmagasin som kan ta hand om tillfälliga vattenflöden 
är också viktigt. Innan den storskaliga utdikningen som skedde 
främst mellan mitten av 1800-talet och mitten av 1900-talet fanns 
det många fler våtmarksområden i Skåne, och mycket mindre 
problem med kraftiga översvämningar. En annan viktig orsak till 
att fördröja dagvattnets väg till åar, sjöar och hav är att dagvattnet 
ofta för med sig föroreningar som behöver renas.

Utvärdering och bristanalys
Det saknas tillräckligt med våtmarker och fördröjningsmagasin 
både i landskapet och i den bebyggda miljön. Träd minskar 
generellt översvämningsrisken och ökar reningsgraden av 
ytvatten. Det råder trädbrist på många ställen i kommunen, bland 
annat i jordbrukslandskapet där det dessutom är extra viktigt för 
att reducera läckage av näringsämnen och bekämpningsmedel. 
Träd i tätorterna är mycket viktiga, med rätt val av trädart och plats 
tillför träden otroligt många kvaliteter i den bebyggda miljön och 
kan göra stor skillnad för att minska översvämningar. På platser 
där träd inte är lämpliga finns många andra lösningar för att både 
låta naturen göra jobbet och bidra med andra kvaliteter i den 
fysiska miljön såsom gräsklädda svackor eller rain gardens.

Framtidsutveckling
För att motverka översvämningar är det viktigt att inte skapa 
ogenomträngbara ytor, exempelvis asfalt, utan istället göra ytor 
som låter vattnet infiltrera ner i marken. Man bör därför arbeta 
aktivt i planeringsprocesser med genomsläppliga ytor som 
exempelvis gröna tak, grus eller armerade gräsytor istället för 
asfalt och betong. För att utveckla tätortsmiljöernas förmåga att 
minska översvämningar behöver hårdgjorda ytor tas bort och fler 
gröna lösningar byggas. Att skapa och återskapa meandrande 
vattendrag, våtmarker och andra fördröjningsmagasin som kan ta 

hand om tillfälliga vattenflöden såväl som att återskapa trädmiljöer 
kan återge landskapet en del av dess vattenreglerande förmåga. 

EROSIONSDÄMPNING
Här är det viktigt att identifiera riskområden och undersöka vilka 
element som är viktiga för att förhindra erosion. Viss vegetation 
kan vara bättre än annan på att binda strandmaterial och minska 
erosionen. Detta är en ekosystemtjänst som kan komma att bli 
mer betydelsefull i framtiden om klimatförändringarna leder till 
kraftigare regn och högre havsnivåer. Även om det är erosion från 
hav, åar och översvämningar som är de mest aktuella i Lomma 
kommun så finns det andra sorters erosion. Till exempel har 
flertalet skogsområden i kommunen planterats för att binda 
jorden och undvika vinderosion och sandflykt. 

Utvärdering och bristanalys
Idag är stränder och kustnära områden på många platser 
hårdgjorda, felaktigt utformade eller bevuxna med till exempel 
invasiva växter. Detta gör att det bara återstår små delar av de 
tidigare kulturhistoriska strandbetesängarna med en rik flora och 
fauna. Kommunens kustzonsprogram hanterar detta avsnitt mer 
utförligt.

Framtidsutveckling
På vissa platser bör bekämpning av invasiva växter ske i 
högre utsträckning än vad som sker idag. En omvandling mot 
ekosystembaserade lösningar bör övervägas när åtgärder ändå 
ska genomföras. Gällande naturens utveckling bör ett geografiskt 
system med önskade målbilder i strandens olika zoner och på 
olika platser utvecklas.  

POLLINERING
För att få äpplen i trädgården eller för jordbrukaren att lyckas med 
skörden är det viktigt att det finns tillräckligt med pollinatörer. 
Framför allt många olika arter av insekter pollinerar våra växter 
och grödor när de samlar pollen eller dricker nektar. 
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Utvärdering och bristanalys
Lomma kommun består till stor del av mycket bördig 
jordbruksmark. Därför är pollinering och skadedjursbekämpning 
två viktiga reglerande ekosystemtjänster i kommunen. Förbättrade 
förutsättningar för dessa två ekosystemtjänster kan leda till bättre 
skördar och mindre behov av bekämpningsmedel och konstgödsel. 
En viktig pollinerare är honungsbiet, men även vilda bin är viktiga 
för pollinering. Dessutom kan andra insekter än bin utgöra ca 40 
% av pollineringen av ekonomiska grödor (Rader 2016). Därför 
är det viktigt att även stötta flugor, getingar, skalbaggar, steklar, 
humlor och fjärilar. Det finns väldigt lite strukturer i det storskaliga 
jordbrukslandskapet som idag främjar dessa pollinatörer. 

Framtidsutveckling
För att få ett ökat antal och en ökad mångfald av pollinatörer 
behövs det fler lämpliga habitat för dessa såsom ängs- och 
betesmarker, artrika vägrenar, torrbackar, sandiga marker, gamla 
träd och skogsbryn i soliga lägen.

SKADEDJURSBEKÄMPNING
Fåglar, rovinsekter och spindlar är viktiga skadedjursbekämpare. 
Att skapa och upprätthålla bra förutsättningar för dessa och 
andra skadedjurspredatorer kan bidra till exempelvis minskad 
användning av bekämpningsmedel. 

Utvärdering och bristanalys
Bristen på natur i kommunen skapar en brist på biologisk mångfald, 
vilket leder till färre skadedjursbekämpande arter. Desto fler arter 
som finns, ju bättre balans kan förväntas. Det skapar ett artsamhälle 
och en natur som är mer motståndskraftig och anpassningsbar mot 
förändringar. I Lomma kommun skapar de stora sammanhängande 
monokulturerna i jordbrukslandskapet alltför bra förutsättningar 
för skadedjur. Det behövs mindre åkerplättar med mer varierade 
grödor samt natur som gynnar skadedjursbekämpande arter i 
nära anslutning till jordbruksmarkerna.

Framtidsutveckling
Många av de åtgärder som gynnar pollinerare (se stycket innan) 
gynnar även skadedjursbekämpande djur. Andra åtgärder som 
kan förbättra skadedjursbekämpningen är att anlägga dammar för 
insekter och groddjur eller sätta upp fågelholkar och på andra sätt 
förbättra förutsättningarna för insektsätande fåglar.

Stödjande ekosystemtjänster
Stödjande ekosystemtjänster är grundläggande processer 
i ekosystemen som är en förutsättning för alla de andra 
ekosystemtjänsterna. Det kan exempelvis vara vattnets, syrets och 
kvävets kretslopp, fotosyntes och nybildande av jord. Biologisk 
mångfald räknas ibland som en stödjande process. Men eftersom 
biologisk mångfald ligger till grund för de andra stödjande 
processerna, samt även innefattar andra viktiga funktioner och 
värden, behandlas den som en egen kategori i Lomma Kommun.

NÄRINGSOMSÄTTNING
Ekosystemens växt- och djurliv tar upp och binder näringsämnen i 
sin biomassa. När de dör bryts de ned av andra organismer som åter 
frigör de bundna näringsämnen. Detta bidrar bland annat till att 
hålla våra jordbruksmarker bördiga och påverkar näringsstatusen i 
våra vattendrag. Exempel på viktiga näringscykler är vattencykeln, 
kvävecykeln, syrecykeln och kolcykeln. En störning i ett kretslopp 
påverkar övriga kretslopp och i förlängningen ekosystemets balans 
och förmåga att producera ekosystemtjänster.

Utvärdering och bristanalys
Lomma kommun består till stor del av ett storskaligt 
jordbrukslandskap. Bearbetning av jorden och tillförsel av 
gödslingsmedel påverkar stort den naturliga jordmånsbildningen 
och näringscyklerna i marken. Det bidrar också till ett läckage av 
näringsämnen till våra vattendrag och åar som mynnar i havet och 
därmed bidrar till övergödning i Öresund. 
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Framtidsutveckling
Det behövs ett kretsloppstänkande i hur vi förvaltar vår mark i 
kommunen, exempel på åtgärder är att anlägga skyddszoner längs 
vattendrag som fångar näringsämnen innan de läcker ut i vattnet 
och att återskapa våtmarker och meandrande sträckor längs våra 
vattendrag. Vi bör också vara lyhörda för nya (och gamla) rön och 
forskning om odlingsmetoder som kan reducera utarmningen av 
jordbruksmarken, eller kanske till och med förbättra jordmånen.

Balans
Skydd av Natur

NATURRESERVAT
Naturreservat kan bildas av länsstyrelsen eller kommuner för 
att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla 
naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftslivet 
(Miljöbalken 1998:808, 7 kap.). För de skyddade områdena anges 
i beslut och föreskrifter syfte och skäl för reservatsbildningen. Vid 
bildandet av naturreservat är det viktigt att utreda vilken förvaltning 
som krävs för att syftet ska tillgodoses och en skötselplan ska ingå 
i naturreservatsbeslutet (Naturvårdsverket, 2015). Naturreservat 
utgör den vanligaste skyddsformen och 2016 fanns det i Sverige 
4507 naturreservat som tillsammans utgör 9,3% av den totala 
landarealen (SCB, 2017).

Utvärdering och bristanalys
I nämndsplanen för kommunstyrelsen i Lomma kommun för 
2017 anges det att: ”Ambitionen är att andelen skyddad areal ska 
dubblas fram till slutet av 2018 i jämförelse med december 2012”. 
År 2012 utgjorde de fem naturreservat som fanns i kommunen 
en total yta av 437 hektar varav 142 var landyta. I slutet av 2017 
utgjorde de totalt åtta naturreservaten (varav sex kommunala) 
en yta på 497 hektar (varav 201 hektar landyta). Detta innebär 
en ökning av 14 % totalt och 42 % av landytan sedan 2012. 

Beräkningen av ytan är baserad på naturreservatshandlingarna. 
Naturvårdsverkets kartverktyg för skyddad natur har avvikande 
arealangivelse på vissa av kommunens reservat. För att säkra 
korrekt skötsel av naturreservaten granskas förvaltningen av 
miljöenheten. Utvecklingen av naturtyper är komplex och ofta 
förändras förutsättningarna med tiden, det är därför viktigt att 
granska skötselplanerna och uppdatera dem vid behov.

Framtidsutveckling
Det krävs ytterligare 378 hektar för att dubblera den totala ytan 
naturreservat sedan 2012, för att dubblera den landbaserade 
ytan krävs 82 hektar. Bildning av nya naturreservats ska följa 
kommunstyrelsens naturreservatsplan. Naturvårdsverkets 
kartverktyg för skyddad natur ska uppdateras med aktuell 
geografisk utbredning för kommunens naturreservat. 
Skötselplaner till antagna reservat ska granskas och uppdateras 
vid behov.

BIOTOPSKYDDSOMRÅDEN
Biotopskyddsområden består av små mark- eller vattenområden 
som utgör värdefulla naturmiljöer. Regeringen har fastställt 
att visa lätt definierbara naturtyper och karaktärer utgör 
biotopskyddsområden. Dessa består ofta av små biotoper 
i odlingslandskapet som exempelvis alléer och åkerholmar 
samt småvatten och våtmarker. Utöver dessa får enskilda 
biotopskyddsområden fastställas av kommunen, länsstyrelsen 
eller skogsstyrelsen. År 2016 fanns det i Sverige 7 850 utpekade 
biotopskyddsområden (SCB, 2017), många biotopskyddsområden 
har dock inte registrerats. 

Utvärdering och bristanalys
I Lomma kommun finns det flera olika småbiotoper i 
jordbrukslandskapet som stämmer in på definitionen gällande 
biotoper som är skyddade i hela landet. Det finns också områden 
som är på god väg att utvecklas till biotopskyddsområden. 
Flera av de historiska småbiotoperna i jordbrukslandskapet har 
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dock försvunnit och en fullständig kartläggning och registrering 
av nuvarande skyddsbiotopområden saknas. Angående 
biotopskyddsområden är det viktigt att informera fastighetsägaren 
om det gällande skyddet.

Framtidsutveckling
Befintliga småbiotoper i landskapet bör kartläggas och registreras. 
Som ett verktyg i arbetet med att återskapa gröna spridningsstråk 
i jordbrukslandskapet är det även viktigt att kartlägga historiska 
småbiotoper och naturmiljöer som är på väg att utvecklas till 
biotopskyddsområden. Fastighetsägare markförvaltare bör 
informeras om biotopskyddade områden.

NATURA 2000
Naturtyper som är särskilt skyddsvärda ur ett europeiskt perspektiv 
har pekats ut som Natura 2000 områden baserat på EU:s 
naturvårdsdirektiv. Länsstyrelsen ansvarar för att peka ut lämpliga 
områden som regeringen sedan kan föreslå till EU-kommissionen. 
Natura 2000 områden är ofta sammansatta av en eller flera så 
kallade Natura 2000 naturtyper (enligt art- och habitatdirektivets 
bilaga 1). I Sverige finns det 87 Natura 2000 naturtyper som är 
indelade i grupperna, Kust och hav, Sanddyner och sandhedar, 
Sötvatten, Gräsmarker, Myrar, Berg- och substratmarker samt 
Skogar (Naturvårdsverket, 2011). Totalt hade 4 532 svenska Natura 
2000 områden beslutats fram till år 2016 (SCB, 2017).   

Utvärdering och bristanalys
I Lomma kommun finns tre Natura 2000 områden som är beslutade 
enligt Art- och habitatdirektivet och/eller Fågeldirektivet. 
Dessa områden har en total yta på 386 hektar (varav 95 hektar 
landyta). Natura 2000 områdena är till största delen skyddade 
som naturreservat. Vid Löddeåns mynning (södra) är dock 
den marina naturreservatsgränsen otydligt angiven då den är 
baserad på djup. Vid eventuellt framtida bildande av ett marint 
naturreservat i nordvästra delen av kommunen är det viktigt att 
området angränsar till det tidigare området så att hela Natura 

2000 området täcks in av naturreservatsskydd. I kommunen finns 
flera olika Natura 2000 naturtyper, det är dock bara en del som 
har kartlagts. 

Framtidsutveckling
Samtliga naturvårdsområden bör inventeras för att undersöka 
den totala utbredningen av Natura 2000 naturtyper. I samband 
med inventering bör en geografisk databas med utbredningen av 
befintliga Natura 2000 naturtyper byggas upp. Hela det beslutade 
Natura 2000 området vid Löddeåns mynning bör täckas in genom 
bildande av marint naturreservat.

STRANDSKYDD
Genom strandskyddslagstiftningen värnas allmänhetens tillgång 
till stränder samt strändernas höga naturvärden på land och under 
vatten. Enligt miljöbalken syftar strandskyddet till att: 1. trygga 
förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, 
och 2. bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i 
vatten. Strandskyddet innebär bland annat förbud mot byggande, 
grävande och andra åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren 
för djur- eller växtarter. 

Utvärdering och bristanalys
En stor del av Lomma kommuns yta är strandskyddad. Hela 
kuststräckan, de bägge åarna, samt Östra dammarna och 
Oskarfridsdammarna innefattas av strandskydd. Strandskyddets 
omfattning in mot land kan vara allt från ett par meter till 300 meter, 
beroende på markanvändning och bebyggelse. Strandskyddet 
sträcker sig även ut i Lommabukten ungefär 300 meter. Det 
finns många fastigheter som går ända ner till strandkanten och 
därmed begränsar tillgängligheten för allmänheten samt påverkar 
växt- och djurlivet. Endast ungefär 25 % av kuststräckan är idag 
oexploaterad med en mycket låg grad av fysisk störning. Andelen 
strandnära byggande i Sverige är idag lika hög som på 1950-talet 
när strandskyddslagstiftningen kom till och dubbelt så hög som 
på 1970-talet när strandskyddslagstiftningen skärptes (SCB, 2004, 
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2015). 

Framtidsutveckling
Drift- och underhållsrutiner inom strandskyddat område ska vara 
anpassade till strandskyddslagstiftningen. I skötselplaner för 
park- och naturområden bör planerade åtgärder samt ingrepp 
med relevans för strandskyddslagstiftningens syften framgå och 
rutinerna för strandskyddstillsyn kan utvecklas. Fastighetsägare 
och markförvaltare bör informeras om strandskyddslagstiftningen 
samt strandskyddets omfattning och syften. Fortsatt byggande 
på strandnära mark vilket strider mot strandskyddets syften 
måste motverkas för att inte urholka lagstiftningen och för lång 
tid framöver försämra livsvillkoren för växt- och djurlivet samt 
möjligheten att vistas nära hav och vatten. 

Miljökompensation
Miljökompensation är en metod som används i planerings- 
och exploateringsprocesser för att uppnå god hushållning 
med naturresurser och bevara biologisk mångfald och 
ekosystemfunktioner. Enkelt uttryckt kan man säga att det går 
ut på att ekologiska värden och funktioner inte ska försämras 
vid exploateringar och andra projekt, utan allra helst förbättras. 
En miljövärdesbedömning identifierar viktiga ekologiska värden 
och ekosystemtjänster som är önskvärda att bevara och skydda. 
Om värden riskerar att påverkas negativt av exploateringen 
används miljövärdesbedömningen även som grund till en 
miljökompensationsutredning. Kompensationsarbetet utgår 
ifrån balanseringsprincipen vilken innebär att negativ påverkan i 
första hand ska undvikas och i andra hand minimeras. De negativa 
effekter som kvarstår därefter ska kompenseras. Kompensation 
kan ske genom att utjämna eller ersätta. Utjämning innebär att 
man kompenserar på samma plats som den negativa påverkan 
sker samt med samma funktion som försvinner. Ersättning innebär 
att man kompenserar förlusten på en annan plats i kommunen 
och/eller med en annan funktion än den som det kompenseras 
för. Enligt Översiktsplan 2010 och beslut av kommunstyrelsen i 

Lomma ska miljökompensation användas vid all exploatering, så 
långt det är rimligt. Lomma kommun arbetar utifrån principen att 
miljökompensation inte bara ska gottgöra skada som uppkommer 
utan även förbättra den ekologiska statusen i kommunen. 

Utvärdering och bristanalys
Lomma kommun ligger långt fram inom miljökompensationsarbetet 
jämfört med rikets snitt, men det finns fortfarande många 
förbättringspunkter. I dagsläget finns det inget lagligt stöd att 
arbeta med miljökompensation utanför Lomma kommuns egna 
projekt. Miljöbalken ger endast begränsat stöd för kompensation, 
exempelvis för intrång eller skada i naturreservat, Natura2000-
område eller biotopskyddsområde. Detta medför således att 
miljökompensation inom projekt som utförs av privata byggherrar 
eller på privata fastigheter utförs helt på frivillig basis.
Två olika typer av kompensationsområden har utpekats i 
Översiktsplanen 2010, typ I och typ II. I typ I-områden ändras 
markanvändningen för att öka de ekologiska kvaliteterna, till 
exempel kan viss åkermark omvandlas till äng eller skogsmark 
och i typ II-områden ska befintlig natur förstärkas för att gynna 
biologisk mångfald. Hittills har det i ett typ I-område vid Otto-
Pers gård i Bjärred genom kompensation skapats en damm med 
omgivande ängsmark.
Arbetsgången för miljökompensationsarbetet har 
utvecklats i samarbete mellan miljöstrategiska enheten 
och detaljplaneenheten, vilket har resulterat i att 
miljövärdesbedömningen utförs tidigt i detaljplaneprocessen. 
Detta är positivt då man undviker att ekologiska värden upptäcks 
sent i ett planeringsarbete när eventuella exploateringsplaner 
redan har beslutats. På samma sätt finns en rutin för projekt som 
inte föregås av detaljplaneprocessen.

Framtidsutveckling
Lomma kommuns vision är att alla delar av vårt samhälle ska 
förstå vikten av biologisk mångfald och ekosystemtjänster. 
I framtiden kommer alla verksamheter, både kommunala 
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och privata, att integrera miljökompensation i alla projekt. 
Ett första steg är att kommunen är konsekvent i sitt eget 
miljökompensationsarbete, men även att den kommunicerar 
ut goda resultat av miljökompensation till samhället. Det är 
essentiellt att kompensationsarbetet blir helt integrerat med 
övrig projektutveckling och förvaltning.

Principer för utökande av natur
Lomma kommun är en till ytan liten kommun med få ytor som inte 
är bebyggda eller består av jordbruksmark. Att låta naturen få sin 
plats i och omkring våra samhällen är mycket viktigt. För sin egen 
skull och för oss. Den biologiska mångfalden är en grund för alla 
de ekosystemtjänster som naturen bidrar med, allt från pollinering 
av grödor till den ro och välbefinnande som grönskan skänker oss 
människor. Historiskt sett har naturen fått ta mindre och mindre 
plats i samhället till förmån för bostäder och verksamheter, t.ex. 
fabriker och matproduktion. 
För att nå ett hållbart samhälle som värnar om naturen och 
där invånarna trivs och frodas behövs mer natur i kommunen. 
Lomma kommun strävar efter att både skapa natur och skydda 
kommunens befintliga natur men även att integrera natur 
och ekosystemtjänster i befintliga urbana miljöer samt i vårt 
jordbrukslandskap och andra antropogena verksamheter och 
strukturer.

Utvärdering och bristanalys
Vi blir bättre och bättre på att förstå naturens värde och vi 
avsätter allt fler områden till skyddad natur. Men vi måste bli mer 
medvetna om naturens roll som en integrerad del i samhället, där 
den hjälper oss med nödvändiga ekosystemtjänster på nära håll. 
Här har samhällsplanering en viktig roll men det är också viktigt 
att nå ut med informationen till externa aktörer som till exempel 
byggherrar, något som vi har börjat göra.  
På grund av de naturliga förutsättningar som finns i vår kommun, 
är det viktigt att välja vad man kan satsa på för naturvårdande och 
naturskapande åtgärder. Det finns många abiotiska (icke-levande) 

faktorer som begränsar vilka naturtyper som kan etableras, 
såsom jordarter, flackt landskap (topografin) och dominerande 
västanvindar. Exempelvis bör man inte satsa på att skapa en torr 
sandstäpp i ett område med lerjordar. Andra faktorer är rent 
arealmässigt, det vill säga vad som får plats. Därför satsar vi på 
att skapa och bevara alléer och dungar i stället för hela skogar. 
Det är viktigt för biologisk mångfald med stora sammanhängande 
områden men det är i många fall omöjligt i Lomma. Därför satsar 
vi istället på att skapa bryn och övergångsmiljöer, som också kan 
hysa en mångfald av arter då dessa innehåller delar av två olika 
naturmiljöer. Ett skogsbryn kan skapa många olika mikroklimat 
och hysa både skogsarter från skogen och ängsarter från den 
intilliggande ängen.
För att kunna göra välgrundade naturvårdande val måste man 
ha kunskap om naturen. Därför stöter vi på problem när vi inte 
kan förutse vad klimatförändringarna kan komma att innebära. 
Det finns andra kunskapsluckor som också försvårar förståelsen 
om vad som är bäst att satsa på. Till exempel finns bara de ytliga 
jordarterna karterade, att känna till de underliggande jordarterna 
och hur djupt de ligger kan göra stor skillnad för hur exempelvis 
hydrologin beter sig i ett område, var man bör anlägga våtmarker 
eller vad för vegetation man kan etablera i ett område.
Att ha kunskap om och satsa på vissa så kallade nyckelarter är ett 
bra sätt att gynna så mycket biologisk mångfald som möjligt. En 
nyckelart är en art som har stor betydelse för andra arter i ett 
ekosystem. Exempelvis skapar hackspettar boplatser för många 
andra fågelarter, ålgräs ger skydd och miljöer för många andra 
arter och flera av våra ängsväxter hyser många arter som bara kan 
bo på eller överleva på just dessa växter.

Framtidsutveckling
Viktiga element att fokusera på för att skapa så mycket biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster som möjligt är att skapa och 
värna om gröna stråk i landskapet. Extra viktigt är detta längs 
med våra åkrar och vattendrag. Andra fokusgrupper är alléer, 
våtmarker och störda miljöer så som ruderat- och ängsmarker. 
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En alléplan och en trädpolicy kommer att tas fram och även en 
kompensationsstrategi för träd och buskar. Ett annat viktigt fokus 
är att motverka invasiva arter som hotar inhemska växter.
Implementeringen av ett fungerande miljökompensationsarbete 
(se tidigare stycke) är också en viktig del i att återskapa sedan 
länge förlorad natur samt skapa tätortsnära och integrerad natur 
i vårt samhälle.

Kommunikation och 
kunskap
Naturpedagogik
I Lomma används naturpedagogik för att tidigt väcka intresse 
och kunskap för naturen. Förskolorna har ett naturnätverk 
där pedagoger regelbundet träffas för att lära sig mer och 
inspirera varandra till att använda naturen i den pedagogiska 
verksamheten. I kommunen finns sex naturbaser; lådor som är 
placerade i spännande naturmiljöer och innehåller bland annat 
håvar, vattenkikare, luppar och artböcker. Utöver att använda 
närliggande naturområden behöver barnens närmiljö, skol- och 
förskolegårdar, innehålla varierande miljöer med utrymme för 
naturliknande miljöer och biologisk mångfald. 
Kommunen har en avsatt summa pengar som de pedagogiska 
verksamheterna kan söka för att utveckla sin naturpedagogiska 
verksamhet.

Utvärdering och bristanalys
Det finns stora möjligheter att ytterligare utveckla den 
naturpedagogiska verksamheten i kommunen, intresset är stort 
hos många pedagoger för att jobba med naturpedagogik men 
samordnande resurs, framförallt för skolorna, saknas. Det har 
tidigare funnits ett naturnätverk för skolorna, men detta är för 
tillfället inte aktivt.

Framtidsutveckling
Flera av kommunens skolgårdar och förskolegårdar kan utvecklas 
ytterligare för att inbjuda till utforskande av naturmiljöer både 
på egen hand och i naturpedagogiskt syfte. Samtliga förskolor 
bör ha nära till ett naturområde där de har möjlighet att uppleva 
närnatur. Naturbaserna behöver underhållas, och om behov finns 
utökas. 

Naturvärdesinformation
Kunskapen om värden i kommunens naturområden ökar ständigt, 
då nya områden inventeras med fokus på olika arter. Utöver den 
information kommunen samlar in genom inventeringar bidrar 
privatpersoner och föreningar, samt andra myndigheter, med 
värdefull kunskap om förekomsten och utbredningen av olika arter 
och livsmiljöer. Intresset och engagemanget för de naturvärden som 
finns i kommunen kan öka genom att information tillgängliggörs. 
I kommunens naturreservat samt längs kusten finns skyltar med 
information om viktiga arter och ekosystem. Särskilda skyltar med 
information riktad till barn finns i flera naturreservat. Skyltarna 
är på svenska, ibland med tillägg på engelska och tyska. För att 
kunna ge information på fler språk behövs digitala kopplingar, tex 
genom att besökaren kan scanna en QR-kod på tavlan med sin 
telefon och få tillgång till mer information. 
Kommunen har tagit fram en naturguide som på ett lättillgängligt 
sätt tipsar om vandringar i kommunens naturområde. På hemsidan 
finns förutom naturguiden information om naturreservat, parker 
och naturområden. 
Flera föreningar i kommunen bidrar med både insamlande av 
information om arter med mera i kommunen och med att sprida 
information om naturvärden och friluftsliv till sina medlemmar 
och allmänheten. 

Utvärdering och bristanalys
Information måste ständigt uppdateras, både innehållet, vid 
ändrat kunskapsläge eller ändrade förhållanden, samt vilka 
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informationskanaler som används. 

Framtidsutveckling
Inventeringar och framtagna rapporter kan aviseras som 
nyheter på hemsida och sociala medier, samt kommuniceras i 
pressmeddelanden. 

Medborgardialog och annan 
samverkan
Naturen betyder mycket för många, och det finns invånare med 
god kunskap och kännedom om kommunens naturområden. 
Det är viktigt att använda den kunskapen och engagemanget vid 
arbetet med att utveckla naturvården och att göra det i tidigt 
skede. Kommunen har flera kanaler för att tillvarata kunskapen 
och engagemanget hos föreningar och medborgare. 
Kustvattenrådet träffas minst en gång per år och diskuterar 
frågor som påverkar natur och friluftsliv vid kusten, här ingår 
representanter från kommunen, yrkesfiskarna samt de föreningar 
som är aktiva längs kusten, men rådet är öppet för alla som vill 
komma och annonseras på hemsidan. 
Flera av de aktiva natur- och friluftsföreningarna används även 
som remissinstanser och för dialoger inom sina respektive 
intresseområden vid bildande av naturreservat eller när strategier 
med påverkan på naturmiljöer tas fram. 
Kommuninvånarna bjuds in till öppna samråd vid behov, till 
exempel vid bildande av naturreservat som är viktiga för 
allmänheten. 

Utvärdering och bristanalys
Det finns idag en rutin för att få informationsutbytet att fungera. 
Ett problem är hur man ska nå alla grupper och engagera även 
de som inte vet om att de är intresserade av naturen. Detta är 
möjligtvis en mycket stor grupp.

Framtidsutveckling
För att engagera nya grupper och få in kunskap om nyttjande av 
natur eller kommande möjliga konflikter mellan olika nyttjande så 
behöver nya angreppssätt prövas, möjligtvis även ny teknik.

Aktiviteter
Naturaktiviteter anordnas av kommunen, exempelvis 
fågelskådning, fågelholksbygge och naturpedagogik i havet i 
samband med Lommadagarna och Lommabuktens dag. Flera 
föreningar anordnar dessutom naturaktiviteter i kommunen: 
Naturskyddsföreningen Lomma-Bjärred anordnar utflykter till 
flera av kommunens naturområde och årligt slåtter i Domedejla 
mosse, Skånes Ornitologiska förening arrangerar turer till de 
populära fågelskådningsplatserna längs kusten, scouterna och 
friluftsfrämjandet har program med fokus på friluftsliv för barn 
och unga.

Utvärdering och bristanalys
Liksom med dialog och samverkan är frågan hur man ska nå 
alla grupper och engagera även de som inte vet om att de är 
intresserade av naturen. Detta är möjligtvis en mycket stor grupp. 
Nya metoder behöver utvecklas och nya kanaler för att nå ut med 
information utnyttjas.

Framtidsutveckling. 
Ett sätt att öka antalet publika naturaktiviteter är att anordna 
invigningar när nya naturreservat bildas, med tex naturguidningar 
och tipsrundor. Biblioteken i Lomma och Bjärred har varje termin 
välbesökta aktivitetsprogram, där det är möjligt att anordna 
föredrag kring naturvärden, gärna i samband med att ny kunskap 
tagits fram. Ny teknik och nya informationskanaler kan komma att 
spela en allt större roll. 
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ID Åtgärd Ansvar

Kostnad 
kommunen i 
genomförandet 
(tkr) Bidrag (tkr) Status Kommentar

1.1 Grön planeringskompetens TN en tjänst 0 genomförd
1.2 Fortbildning inom kommunala 

förvaltningen
KS inom ram 0 genomförd och fortgår

1.3 Krav på grön kompetens vid 
entreprenader m.m.

TN, MBN inom ram 0 sker from 2016

1.4 Inventering av småbiotoper och 
ruderatmarker inklusive analys 
och åtgärdsbehov

KS inom projekt ev 
projektdebitering

delvis genomförd/ pågår

1.5 Ökad kunskap om rödlistade 
arter 

KS inom projekt ev 
projektdebitering

delvis genomförd/ pågår

1.6 Underlätta för naturpedagogik BUN, KS, TN ca 200 + drift 
inom ram

ca 200 genomförd och fortgår 5 LONA-projekt

1,7 Anordna naturbaser BUN, KS, TN 200 + drift inom 
ram

200 8 st finns 2 LONA-projekt

1.8 Inrätta ett Naturmiljöråd KS inom ram genomförd
1.9 Utöka samarbetet med SLU och 

Lunds universitet
KS inom ram genomförd och fortgår

2.1 Naturguide KS 150 150 genomförd 1 LONA-projekt
2.2 Tillgänglighet och säkra vägar till 

grönområden och natur 
TN, MBN inom ram eller 

projekt
0 genomförd och fortgår

Bilaga 2: Uppföljning av 
Naturmiljöprogram 2008-2016

Uppföljning av åtgärdsprogram - sid 43-61 i del A “Naturmiljöprogram med grönplan för Lomma kommun 2008-2016”
LONA = Lokala naturvårdssatsningen (statliga medel via lst)
LOVA = Lokala vattenvårdsprojekt (statliga medel via lst)
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2.3 Lokala vandringsleder KS, TN 150 + drift 
inom ram + 
strandstråk 

400 ej strandstråk genomförd och fortgår Skåneled o Höje å-stråk

2.4 Gångbro över Lödde å KS, TN struken politiskt - -
2.5 Fler gröna stråk i slättlandskapet KS inom projekt 0 genomförd och fortgår

2.6 Friskvård och Rehabilitering SN - - ej genomförd
2.7 Avstånd till natur- och 

grönområden 
MBN inom ram 0 genomförd

2,8 Namnge och skylta natur- och 
grönområden

TN, MBN inom projekt 200 genomförd och fortgår Flera LONA-projekt

2.9 Naturbuss KS avslutad  2010 0 genomförd
3.1 Rensning av åar och diken KS, TN inom Höje å 

vattenråd
200 genomförd och fortgår LOVA inom Höje å VR

3.2 Kulverterade bäckar och diken KS, TN inom Höje å 
vattenråd

120 genomförd och fortgår LOVA inom Höje å VR

3.3 Habo dammar KS 35 + medfinans 
300

465 + drift av 
Habo gård

genomförd och fortgår 1 LONA-projekt

3.4 Höje å landskapsvårdsplan (HVF) KS ca 4800 ca 6000 delvis genomförd och 
fortgår

Flera LONA/LOVA-projekt, 
miljöinvesteringsstöd samt 
särskilda medel från HaV

3.5 Kustdammarna skyddas i 
detaljplan

MBN, KS 225 225 pågående skyddas nu istället som 
reservat, pågående LONA-
projekt

3.6 Slättängsdammarna skydd 
naturreservat

KS, TN 243 + drift inom 
ram

243 genomförd

3.7 Östra dammen, fysiska åtgärder 
samt överta reservatet från 
länsstyrelsen

KS, TN 200 + 325 + 
drift inom ram

200 + 325 genomförd dessutom utökat område

ID Åtgärd Ansvar

Kostnad 
kommunen i 
genomförandet 
(tkr) Bidrag (tkr) Status Kommentar



26

U
p

p
fö

ljn
in

g
 av N

a
tu

rm
iljö

p
ro

g
ra

m
 2

0
0

8
-2

0
16

B
ila

g
a

 2
 

Naturmil jöprogram för Lomma kommun 2018-2025 - Bi lagor

3.8 Säkra allmänhetens tillgång till 
kustzonen genom strandstråkets 
genomförande

MBN, KS, TN, 
KFN

? ? genomförd

3.9 Naturvårdsplan för 
Lommabukten 

KS 310 + 
tryckkostnad

310 genomförd Marint naturmiljöprogram, 
utökat till att bli kustplan o 
ingå i ÖP

3.10 Planera för en höjning av 
havsytan

KS, MBN, TN inom ÖP o dp 0 genomförd och fortgår

3.11 Inventera, bevara och utveckla 
värdefulla trädmiljöer

KS, TN inom projekt delvis genomförd och fortgår Flera av 
reservatsbildningarna samt 
fokus i drift mot mer död 
ved o ädellöv 

3.12 Alnarpsparken, kommunen ska 
bidra till en god förvaltning

KS, SLU 200 0 genomförd och fortgår Årligt bidrag till parken

3.13 Augustenborg, skydd som 
naturreservat

MBN, TN - - kommande/ finns i 
reservatsstrategin

3.14 Skydda evighetsträd i Borgeby 
slottspark 

KS, TN - - genomförd åtgärdad genom utvidgat 
strandskydd

3.15 Domedejla mosse, utvecklad 
förvaltning

KS, TN drift inom ram 0 genomförd och fortgår

3.16 Haboljungs alkärr skydd i 
detaljplan

KS, TN, MBN 200 + drift inom 
ram

200 genomförd skyddat istället som 
reservat, 1 LONA-projekt

3.17 Haboljungs fure utvecklad 
förvaltning

KS, TN 170 170 genomförd skyddat istället som 
reservat, 1 LONA-projekt

3.18 Kyrkfuret skyddas KS, TN - - kommande/ finns i 
reservatsstrategin

3.19 Plommonskogen inventeras TN - - kommande/ finns i 
reservatsstrategin

3.20 Bevara och återskapa 
betesmarker

KS inom Höje å 
vattenråd

60 genomförd Fels mosse, Lilla Bennikan, 
Lomma ängar

ID Åtgärd Ansvar

Kostnad 
kommunen i 
genomförandet 
(tkr) Bidrag (tkr) Status Kommentar
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3.21 Samarbete kring naturbete - 
betespooler

KS, TN, KFN - - ej genomförd

3.22 Blommande vägrenar  TN inom ram 0 ej genomförd Behöver samordnas med 
bekämpning av invasiva 
växter

3.23 Alnarps fälad fortsatt kommunalt 
engagemang för området

KS, TN 45 45 genomförd 1 LONA-projekt

3.24 Fels mosse skyddas som 
naturreservat

KS, TN inom Höje å 
vattenråd

skötselstöd samt 
miljöinvest

genomförd till del Markägare negativ, 
området säkrat genom ny 
vattendom och kommunal 
skötsel 

3.25 Frierupsravinen och Tångarna 
utveckling av skötseln

KS - - ej genomförd

3.26 Lilla Bennikans hagar säkrad 
förvaltning

KS inom Höje å 
vattenråd

skötselstöd samt 
miljöinvest

genomförd dessutom ny våtmark med 
skötselstöd för betet

3.27 Löddeåns mynning översyn av 
skötselplan

KS, TN - - ej genomförd Länsstyrelsen åtagande, 
dock utvidgat strandskydd 
genomfört

3.28 Tillämpning av 
balanseringsprincipen

KS, MBN i projekt och dp forskningsanslag genomförd rutiner upprättade internt, 
handbok finns, pågående 
forskningsprojekt flera, 
ingår mer detaljerat i 
miljömål

3.29 Upprätta gestaltnings- och 
skötselplaner för grönområden. 

TN 500? 0 genomförd

3.30 Bullerfria områden MBN, KS inom ram 0 genomförd och fortgår ingår i rutiner vid planering
3.31 Park vid Flädie mejeriväg KS, TN, MBN - - ej genomförd
3.32 Öresundsparken och 

Öresundsparkens fritidsområde 
KS, TN 100 100 genomförd dessutom skyddad som 

reservat 1 LONA-projekt

ID Åtgärd Ansvar

Kostnad 
kommunen i 
genomförandet 
(tkr) Bidrag (tkr) Status Kommentar



28

U
p

p
fö

ljn
in

g
 av N

a
tu

rm
iljö

p
ro

g
ra

m
 2

0
0

8
-2

0
16

B
ila

g
a

 2
 

Naturmil jöprogram för Lomma kommun 2018-2025 - Bi lagor

ID Åtgärd Ansvar

Kostnad 
kommunen i 
genomförandet 
(tkr) Bidrag (tkr) Status Kommentar

3.33 Strandhusen och Strandparkens 
dammar i ekologisk balans

TN inom ram 0 utfiskning genomförd

3.34 Strandfuret TN ramavtal med 
CA

0 genomförd

3.35 Holkar för fåglar och fladdermöss KS, TN 60 60 genomförd

3.36 Artspecifika åtgärder KS 400 400 genomförd och fortgår snokar, igelkottar, fåglar 
många arter, fladdermöss 
många arter, ålgräs flera 
LONA-projekt

3.37 Begränsa förekomsten av 
främmande och oönskade arter

TN, MBN inom ram 0 genomförd och fortgår en strategi upprättad för 
kärlväxter
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Bilaga 3: Rödlistade arter i 
Lomma kommun
Rödlistade reproducerande arter i Lomma 
kommun sedan 1980
Totalt har det i artportalen sedan 1980 registrerats 154 rödlistade 
arter som kan anses reproducera sig i Lomma kommun. Detta 
innefattar samtliga observationer på kärlväxter, mossor, lavar, 
svampar, alger, ryggradslösa djur, grod- och kräldjur, fladdermöss, 
andra däggdjur och fiskar, samt fåglar som registrerats under 
aktivitetskategori trolig eller säkerställd häckning. Kärlväxter, 
fåglar, insekter och svampar dominerar vad gäller antalet 
rödlistade arter.

RÖDLISTADE KÄRLVÄXTER I KOMMUNEN, 

RAPPORTERADE EFTER 1980
Starkt hotade (EN) arter: renlosta (Bromus arvensis), knippnejlika 
(Dianthus armeria), ask (Fraxinus excelsior), grusnejlika (Gypsophila 
muralis), ängskorn (Hordeum secalinum), dvärgjohannesört 
(Hypericum humifusum), spjutsporre (Kickxia elatine), ädelmynta 
(Mentha × gracilis), småblommig ädelmynta (Mentha × gracilis 
var. parviflora), kattmynta (Nepeta cataria), luddfingerört 
(Potentilla heptaphylla), dikesskräppa (Rumex conglomeratus) 
och åkermadd (Sherardia arvensis). 
Sårbara arter (VU) arter: vittåtel (Aira caryophyllea), grådådra 
(Alyssum alyssoides), taggkörvel (Anthriscus caucalis), lungrot 
(Blitum bonus-henricus), sanddådra (Camelina microcarpa), 
rapunkelklocka (Campanula rapunculus), källgräs (Catabrosa 
aquatica), småtörel (Euphorbia exigua), hedblomster (Helichrysum 
arenarium), knölvial (Lathyrus tuberosus), hjärtstilla (Leonurus 
cardiaca), äkta hjärtstilla (Leonurus cardiaca subsp. cardiaca), 
kråkkrassing (Lepidium coronopus), källfräne (Nasturtium 
officinale), stallört (Ononis spinosa subsp. hircina), väggört 

(Parietaria officinalis), vanlig backsippa (Pulsatilla vulgaris subsp. 
vulgaris), åkerrättika (Raphanus raphanistrum), äkta daggvide 
(Salix daphnoides subsp. daphnoides), stortimjan (Thymus 
pulegioides), klibbveronika (Veronica triphyllos), luddvicker 
(Vicia villosa), kvarnvicker (Vicia villosa subsp. varia) och vanlig 
luddvicker (Vicia villosa subsp. villosa).
Nära hotade (NT) arter (tidigare benämnda ”missgynnade 
arter”): desmeknopp (Adoxa moschatellina), rosenlök (Allium 
carinatum), åkerkulla (Anthemis arvensis), kösa (Apera spica-
venti), paddfot (Asperugo procumbens), åkerkål (Brassica rapa 
subsp. campestris), vit sminkrot (Buglossoides arvensis var. 
arvensis), piggtistel (Carduus acanthoides), jordtistel (Cirsium 
acaule), riddarsporre (Consolida regalis), hålnunneört (Corydalis 
cava), bolmört (Hyoscyamus niger), sommarfibbla (Leontodon 
hispidus), kärrjohannesört (Hypericum tetrapterum), stenfrö 
(Lithospermum officinale), smal kärringtand (Lotus tenuis), 
åkerrödtoppa (Odontites vernus), majnycklar (Dactylorhiza majalis 
subsp. majalis), stor bockrot (Pimpinella major), fläcklungört 
(Pulmonaria officinalis), bergbjörnbär (Rubus montanus), hårnarv 
(Sagina micropetala), pilblad (Sagittaria sagittifolia), kavelhirs 
(Setaria viridis) och etternässla (Urtica urens).

RÖDLISTADE LAV-, MOSS- OCH ALGARTER I 

KOMMUNEN, RAPPORTERADE EFTER 1980
Nära hotade (NT) arter (tidigare benämnda ”missgynnade arter”): 
grynig dagglav (Physconia grisea)

RÖDLISTADE SVAMPARTER I KOMMUNEN, 

RAPPORTERADE EFTER 1980
Starkt hotade (EN) arter: hartsticka (Ganoderma pfeifferi) och 
eklackticka (Ganoderma resinaceum).
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Sårbara (VU) arter: gulbrämad flugsvamp (Amanita franchetii), 
fläckig saffransspindling (Cortinarius alcalinophilus), porfyrrödling 
(Entoloma porphyrophaeum), stortråding (Inocybe fibrosoides), 
skillerticka (Inonotus cuticularis), tårticka (Inonotus dryadeus), 
borstriska (Lactarius mairei), rödbrun rottryffel (Scleroderma 
cepa) och liten ekkremla.
Nära hotade (NT) arter (tidigare benämnda ”missgynnade arter”): 
spetsfotad champinjon (Agaricus litoralis) rotsopp (Caloboletus 
radicans), blekspindling (Cortinarius caesiostramineus), 
oxtungsvamp (Fistulina hepatica), rödbandsriska (Lactarius 
rubrocinctus), kortfotkremla (Russula curtipes) och knottrig 
rottryffel (Scleroderma verrucosum).

RÖDLISTADE DÄGGDJUR RAPPORTERADE EFTER 

1980
Sårbara (VU) arter: tumlare (Phocoena phocoena)

RÖDLISTADE HÄCKANDE FÅGLAR I KOMMUNEN, 

RAPPORTERADE EFTER 1980
Akut hotade (CR) arter: sydlig kärrsnäppa (Calidris alpina schinzii)
Starkt hotade (EN) arter: pungmes (Remiz pendulinus), svarthakad 
buskskvätta (Saxicola rubicola)
Sårbara (VU) arter: kungsfiskare (Alcedo atthis), årta (Anas 
querquedula), tornseglare (Apus apus), brunand (Aythya ferina), 
hussvala (Delichon urbicum), sävsparv (Emberiza schoeniclus), 
gråtrut (Larus argentatus), ejder (Somateria mollissima), 
småtärna (Sternula albifrons), stare (Sturnus vulgaris), kentsk 
tärna (Thalasseus sandvicensis)
Nära hotade (NT) arter (tidigare benämnda ”missgynnade 
arter”): duvhök (Accipiter gentilis), sånglärka (Alauda arvensis), 
ängspiplärka (Anthus pratensis), fjällvråk (Buteo lagopus), blå 
kärrhök (Circus cyaneus), mindre hackspett (Dendrocopos minor), 
spillkråka (Dryocopus martius), pilgrimsfalk (Falco peregrinus), 
skräntärna (Hydroprogne caspia), skäggmes (Panurus biarmicus), 

rapphöna (Perdix perdix), svart rödstjärt (Phoenicurus ochruros), 
backsvala (Riparia riparia), buskskvätta (Saxicola rubetra)

RÖDLISTADE FISKAR I KOMMUNEN, 

RAPPORTERADE EFTER 1980
Akut hotade (CR) arter: ål (Anguilla anguilla)
Sårbara (VU) arter: torsk (Gadus morhua)
Nära hotade (NT) arter (tidigare benämnda ”missgynnade arter”): 
sjurygg (Cyclopterus lumpus)

RÖDLISTADE GROD- OCH KRÄLDJUR I 

KOMMUNEN, RAPPORTERADE EFTER 1980
Sårbara (VU) arter: grönfläckig padda (Bufotes variabilis), 
strandpadda (Epidalea calamita), lökgroda (Pelobates fuscus)

RÖDLISTADE LEDDJUR I KOMMUNEN, 

RAPPORTERADE EFTER 1980
Starkt hotade (EN) arter: Spindlar – kärrmånspindel (Agroeca 
dentigera)
Sårbara (VU) arter: Fjärilar – bålgetingsglasvinge (Sesia 
bembeciformis); Skalbaggar – större vedvivel (Cossonus 
parallelepipedus), borstbagge #1 (Dasytes nigrocyaneus), 
kortvinge #1 (Silusa rubiginosa); Steklar – rovstekel #1 (Diodontus 
tristis); Tvåvingar – brokig strömvapenfluga (Oxycera trilineata)
Nära hotade (NT) arter (tidigare benämnda ”missgynnade 
arter”): Fjärilar – ockragult gulvingsfly (Cirrhia gilvago), brunrött 
rovfly (Cosmia pyralina), ligusterfly (Craniophora ligustri), större 
vitblärefly (Hadena bicruris), sexfläckig bastardsvärmare (Zygaena 
filipendulae); Skalbaggar – smal frölöpare (Harpalus anxius), 
rödhjon (Pyrrhidium sanguineum), pilbladsbock (Donacia dentata) 
, stillfröjordloppa (Psylliodes tricolor), bladbagge #1 (Chrysomela 
saliceti), bladbagge #2 (Oomorphus concolor), bladbagge #3 
(Phyllotreta dilatata), dykare #1 (Dytiscus circumflexus), blåsbagge 
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#1 (Clanoptilus barnevillei), trädsvampborrare (Cis fusciclavis), 
gråbandad trägnagare (Hemicoelus costatus), trägnagare 
#1 (Anobium fulvicorne), trägnagare #2 (Grynobius planus), 
vasstandad trädbasbagge (Lissodema denticolle), asbagge #1 
(Thanatophilus dispar), kortvinge #1 (Euplectus duponti), kortvinge 
#2 (Philonthus salinus), kortvinge #3 (Quedius balticus), kortvinge 
#4 (Stenus providus), kortvinge #5 (Tasgius globulifer), kortvinge 
#6 (Trichonyx sulcicollis), kärnfruktsplintborre (Scolytus mali), vivel 
#1 (Aulacobaris lepidii) vivel #2 (Ceutorhynchus chalybaeus), vivel 
#3 (Ceutorhynchus thomsoni), vivel #4 (Phloeophagus lignarius), 
vivel #5 (Tournotaris bimaculata), tvåfärgad barksvartbagge 
(Corticeus bicolor); Sländor – vattenmyrlejonslända (Osmylus 
fulvicephalus); Spindlar – kärrgropspindel (Entelecara omissa); 
Steklar – mosshumla (Bombus muscorum), lusernbi (Melitta 
leporina), punktblodbi (Sphecodes puncticeps) ; Tvåvingar 
– vapenfluga #1 (Beris vallata), långryggad barkvapenfluga 
(Eupachygaster tarsalis)

RÖDLISTADE ÖVRIGA RYGGRADSLÖSA DJUR I 

KOMMUNEN, RAPPORTERADE EFTER 1980
Nära hotade (NT) arter (tidigare benämnda ”missgynnade arter”): 
Blötdjur – smal dammsnäcka (Omphiscola glabra) 
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