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1. Kommunens beslut
Kommunfullmäktige i Lunds kommun beslutar med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken
(1998:808) att förklara det område som avgränsats med röd linje på bifogad karta (bilaga
1a) som naturreservat. Naturreservatets gränser ska märkas ut i fält enligt
Naturvårdsverkets anvisningar.
Beslutet riktar sig till var och en, fastighetsägare och innehavare av särskild rätt, vars
rättigheter att använda mark- och vattenområden berörs inom reservatsområdet. För att
trygga syftet med naturreservatet ska de föreskrifter gälla, som anges nedan med stöd av
7 kap 5, 6 och 30 §§ miljöbalken.
Med stöd av 3 § Förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.
fastställer Lunds kommun bifogad skötselplan (bilaga 5).
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2. Uppgifter om naturreservatet
Områdets namn:
Naturvårdsverket DOS:
Beslutsdatum:
Skyddsform:
Markägare:
Förvaltare:
Kommun:
Län:
Fastigheter:
Gränser:

Dalby fälad - Klockarelyckan
1114149
xx-xx-xx
Naturreservat enligt Miljöbalken
Lunds kommun och enskild
Lunds kommun, genom tekniska förvaltningen.
Lund
Skåne län
Dalby 25:11, 35:10, 63:105, 82:1, 92:2
Området är markerat med röd heldragen linje på bifogad karta
(bilaga 1)
Arealer:
38 ha
Lägesbeskrivning:
Cirka 1,5 km öster om Dalby centrum
Kartblad:
2C4J
Koordinat centralpunkt: X 1347090 Y 6173225 RT 90
Naturgeografisk region: 7, Skånes sediment- och horstområde
Vegetationszon:
Nemorala zonen (sydsvenska lövskogsregionen)

3. Syfte med naturreservatet är att:
Syftet med naturreservatet är att bevara biologisk mångfald och att skydda, vårda,
bevara och återställa värdefulla natur- och kulturmiljöer. Områdets kulturpräglade
miljöer bestående av betesmark med dess biologiska mångfald ska bevaras och
återställas. Inom området värdefulla naturmiljöer och livsmiljöer för skyddsvärda arter
ska skyddas och återställas. Syftet är också att inom ramen för bevarandet av biologisk
mångfald och naturmiljöer tillgodose behovet av områden för friluftslivet.
Syftet ska tillgodoses genom att:
o
o
o
o

1
2

bevara och restaurera de öppna betesmarkerna (fäladsmarkerna),
bevara, restaurera och utveckla de faunistiska, floristiska och mykologiska värdena
inom området,
gynna i området förekommande habitatlistad1, rödlistad2 eller sällsynt art,
upprätta och underhålla anordningar för friluftslivet.

Arter som förekommer i Rådets direktiv om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter,
Arter som är förtecknade enligt ArtDatabanken som rödlistade i Sverige.
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4. Reservatsföreskrifter
För att trygga syftena med naturreservatet ska de föreskrifter gälla som anges nedan med stöd av
7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken, så att skador på naturen inte uppstår eller så att den biologiska
mångfalden inte påverkas negativt samtidigt som det rörliga friluftslivets intressen tillgodoses. Aföreskrifterna är förbudsföreskrifter som riktar sig till markägaren. B-föreskrifterna är de
föreskrifter som reglerar vad markägaren ska tåla, bland annat i form av skötsel av
naturreservatet. C-föreskrifter är ordningsföreskrifter som riktar sig till både allmänheten och
markägaren. Det finns undantag från flera av föreskrifterna och dessa kommer efter
föreskrifterna i avsnittet Undantag och dispens från föreskrifterna.

A. Föreskrifter med stöd av 7 kap 5 § miljöbalken om inskränkningar i markägares
och annan sakägares rätt att förfoga över fastighet inom naturreservatet
Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:
1. uppföra ny byggnad eller annan anläggning såsom flaggstång, mast, antenn,
vindkraftverk, luft- eller markledning,
2. bedriva täkt, gräva, schakta, dika, utfylla eller på annat sätt skada fast naturföremål,
ytbildning eller grässvålen,
3. plöja, dämma, leda bort vatten eller på annat sätt vidta åtgärder som påverkar
ytförhållanden eller hydrologi,
4. omföra betesmark till åker,
5. använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel, gödselmedel eller
jordförbättringsmedel,
6. stödutfodra djuren förutom under högst 10 dagar i samband med vårens betessläpp
respektive höstens installning,
7. plantera, så eller sätta ut för trakten främmande växt- eller djurart,
8. jaga utöver skyddsjakt – avser dock ej fastigheten Dalby 82:1,
9. anlägga väg.
10. sätta ut bikupor,

B. Föreskrifter med stöd av 7 kap 6 § miljöbalken om markägares och annan
sakägares skyldighet att tåla visst intrång.
För att tillgodose syftet med naturreservatet förpliktas markägare och innehavare av särskild rätt
till fastighet att tåla att följande anordningar och åtgärder vidtas inom naturreservatet.
1. utmärkning av, skyltning till och upplysning om naturreservatet,
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2. naturvårdande åtgärder såsom skötsel av mark, vatten och anläggningar innefattande
t ex plantering av träd och buskar, betesdrift och stängsling, slåtter samt träd- och
skogsvård,
3. åtgärder i syfte att motverka skador som orsakas av vilt, främmande eller invasiva arter,
4. utförande av åtgärder för, av förvaltaren, utpekade rödlistade eller andra skyddsvärda
arter,
5. utförande och underhåll av anläggningar och anordningar för allmänhetens
tillgänglighet,
6. undersökningar i samband med dokumentation och uppföljning av fauna och flora, samt
markförhållanden.

C. Ordningsföreskrifter med stöd av 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och
visats samt ordningen i övrigt inom naturreservatet
Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:
1. avsiktligt störa djurlivet eller betande djur,
2. gräva, borra, måla eller på annat sätt skada levande och döda träd och buksar eller
vegetation i övrigt samt avlägsna eller föra bort död ved från området,
3. samla in mossor, lavar eller vedlevande svampar, med undantag av enstaka
beläggsexemplar, under förutsättning att insamlandet inte bryter mot
fridlysningsbestämmelserna,
4. köra eller parkera fordon annat än på för ändamålet upplåten väg eller parkeringsplats,
5. cykla förutom på anvisad väg, stig eller plats,
6. rida, förutom på anvisade ridstigar,
7. medföra hund eller annat husdjur som inte hålls i koppel,
8. placera eller sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning,
9. göra upp öppen eld eller använda engångsgrill, sprit-eller gasolkök eller liknande
utrustning annat än på särskilt anvisad plats,
10. tälta eller sätta upp utrustning för övernattning,
11. ställa upp husvagn, husbil eller motsvarande,
12. på ett störande eller högljutt sätt använda ljudanläggningar, musikinstrument eller
motsvarande,
13. anordna upplag, tippa trädgårdsavfall eller skräp
14. starta eller landa med luftfartyg, exempelvis drönare eller annat fjärrmanövrerat
obemannat luftfartyg inom reservatet,
Vidare är det förbjudet att utan förvaltarens tillsånd att:
1. fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning,
handplockning eller annan selektiv metod som inte förstör djurets livsmiljö, med efterföljande
återutsättning inom naturreservatet. Kravet på återutsättning gäller inte enstaka
beläggsexemplar av svårbestämda arter av varje art under förutsättning att fynden registreras
i Artportalen, eller motsvarande databas för hotade arter, och att insamlandet inte bryter mot
fridlysningsbestämmelserna,
2. anordna tävlingar, lägerverksamhet eller liknande arrangemang,
3. uppföra någon form av anläggning eller ställa upp för reservatet främmande föremål,
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5. Undantag från föreskrifter
Ovanstående föreskrifter under A och C gäller inte allmänna vägar och skall inte utgöra hinder för:
Föreskrifterna under A och C utgör ej hinder för;
•
•
•

•

•
•

förvaltaren av naturreservatet, eller den som förvaltaren uppdrar åt, att utföra de åtgärder
som behövs för reservatets vård och skötsel eller för förvaltarens tillsyn av området enligt
vad som framgår av föreskrifterna under B ovan.
tillsyn och åtgärder i samband med VA Syds och Trafikverkets anläggningar,
drift och underhåll av vid tidpunkten för detta beslut befintlig ledningar och anläggningar
tillhörande kommunen, VA Syd, el-, energi- och/eller teledistributör. Inför utförande av
arbete ska naturreservatets förvaltare informeras om åtgärden. Vid akuta
underhållsåtgärder kan naturreservatets förvaltare informeras om åtgärden sedan arbetet
inletts, dock senast inom tre arbetsdagar.
underhållsrensning av lagakraftvunna dikningsföretag eller lagliga diken. Inför utförande av
arbetet ska naturreservatets förvaltare informeras om åtgärden.

åtgärder i samband med miljöövervakning i kommunal eller statlig regi.
uppförande och underhåll av anläggningar, parkeringsplatser och liknande som behövs för
naturvård, pedagogik och rekreation.

Dispens från dessa bestämmelser kan, om det finns särskilda skäl, lämnas av Lunds kommun
enligt 7 kap 7 § miljöbalken. Dispensärenden hanteras av miljönämnden.

6. Upplysningar
Lunds kommun vill upplysa om att föreskrifter meddelade med stöd av 7 kap 30 § miljöbalken
gäller även om beslutet överklagas, samt att även andra lagar, förordningar och föreskrifter än
reservatsföreskrifterna gäller för området, exempelvis:
•
•
•
•
•
•
•
•

Fridlysningsbestämmelser. Alla vilda fåglar och däggdjur samt deras ägg, ungar och bon
är fredade enligt jaktlagen (1987:259). Vissa svamp-, växt- och djurarter är fridlysta enligt
8 kap miljöbalken och artskyddsförordningen.
7 kap miljöbalken med bestämmelser om områden som omfattas av biotopskydd (11 §)
eller strandskydd (13-18 §§),
11 kap 9a § miljöbalken med krav på anmälan till Länsstyrelsen vid åtgärder i vatten. Detta
kan t.ex. vara grävning, fyllning eller dämning eller utförande av anläggningar i ett
vattenområde som t.ex. bryggor och trummor,
2 kap kulturmiljölagen (1988:950) med bestämmelser om skydd för fornlämningar mm,
Terrängkörningslagen (1975:1313) och terrängkörningsförordningen (1978:594) med
vissa förbud mot körning i terräng,
15 kap 31 § miljöbalken om förbud mot nedskräpning,
Lokala, kommunala ordningsföreskrifter
Bestämmelserna i ett naturreservat gäller före allemansrätten.

7. Beskrivning av området
Fäladsområdet mellan Dalby och Torna Hällestad är en rest av ett betespräglat kulturlandskap som fram
till början av 1800-talet bredde ut sig över hela Romeleåsen. Stora öppna betesmarker som ägdes och
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brukades gemensamt av byarna och godsen. Naturreservatet är ett av de mest välbevarade områdena
med en rik flora av betesberoende växter, insekter knutna till öppna gräsmarker och fladdermöss som
trivs i det mosaikartade landskapet.
Naturreservatet breder ut sig mellan Hällestadsspåret i väster, Hällestadsvägen i norr, de anslutande
fäladsmarkerna i öster och gamla Veberödsvägen i söder.
Området är kuperat och bjuder besökaren på fina utblickar över landskapet. En stor mängd stenmurar
av olika ålder ramar in och ger betraktaren en tydlig bild av ett historiskt bondelandskap.

8. Skäl för beslut
Dalby fälad – Klockarelyckan är en välbevarad rest av ett tidigare utbrett fäladslandskap som idag
största delen består av torr- och fuktängar med mindre inslag av medelrikkärr och delar av
skogsmiljöer. Området har potential för ett ökat friluftsliv och dess exponering i sluttningen mot
Hällestadsvägen är viktigt för landskapets karaktär.
Området hyser en hög biologisk mångfald med rödlistade och fridlysta arter. Under 2016 gjordes en
naturvärdesinventering där större delen av området bedömdes vara värdekärnor klassade 1 och 2
(Högsta naturvärde samt Högt naturvärde).
För att långsiktigt bevara och utveckla områdets natur- och kulturvärden är det viktigt med fortsatt
hävd på betesmarkerna och att de vid behov restaureras och återställs. De skogliga miljöerna bör skötas
med naturvårdsinriktade skötselåtgärder.
Det är utpekat som riksintresse för naturvård, delar ligger inom riksintresse för kulturmiljövård och
området gränsar till riksintresse för friluftsliv.
Skyddet bidrar även till att uppnå miljömålen Ett rikt växt- och djurliv, Levande skogar, Ett rikt
odlingslandskap, Myllrande våtmarker och Frisk luft. Samt de nationella friluftsmålen tillgång till natur
för friluftsliv och Friluftsliv för god folkhälsa.
Att bilda naturreservat är en åtgärd som är listad i handlingsplanen som tillhör Grönprogrammet för
Lunds kommun (2020) såväl som i det föregående Grönstruktur- och naturvårdsprogram (2006) med
naturvärdesklass 1, 2 och 3. Området finns även med som framtida kommunalt naturreservat i
Fördjupad ÖP för Dalby och för Skrylleområdet samt ingår i Program för skydd av tätortsnära natur (nr
87).
Kommunen gör bedömningen att ordningsföreskrifterna inom naturreservatet är av så begränsad
omfattning att det inte innebär något allvarligt försvårande av områdets nyttjande i enlighet med
vad som annars gäller enligt allemansrätten.
Förordnandet är förenligt med grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och
vattenresurser samt Lund kommuns översiktsplan (2018) och detaljplaner.
Av ovan angivna skäl bör det angivna området avsättas som naturreservat.

9. Skötselplan och förvaltning av naturreservatet
Enligt 3 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. skall en skötselplan ingå i varje
beslut om bildande av ett naturreservat. Lunds kommunfullmäktige fastställer med stöd av 3 §
förordningen (1998:1 252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. bifogad skötselplan att
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gälla tills vidare (bilaga 5). Inom ramen för denna kan kommunen fortlöpande meddela direktiv
om förvaltningen.
Lunds kommun och den nämnd som har naturvårdsansvaret skall vara naturvårdsförvaltare. Vid
förvaltningen skall fortlöpande samråd ske med arrendatorer, markägare, övriga berörda
förvaltningar inom Lunds kommun och berörda myndigheter.
Beslutet ska kungöras i länets författningssamling samt i ortstidning enligt 27§ förordningen om
områdesskydd. Sakägare ska anses ha fått del av beslutet den dag kungörelsen var införd i
ortstidning.
Nya kunskaper om hotade och hänsynskrävande arter och naturtyper ska beaktas i den löpande
skötseln av området.

10. Överklagande
Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen, förvaltningsavdelningen i Skåne län. Information
om överklagande se bilaga 4.
Sammanställningen från remissförfarandet bilägges beslutet (bilaga 6).
Beslut i detta ärende har fattats av kommunfullmäktige i Lunds kommun vid sammanträde den
xx, protokoll §xx (dnr KS xx, bilaga 7).

11. Bilagor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Karta över naturreservatet med avgränsning
Översiktskarta
Sändlista
Hur man överklagar kommunens beslut
Förslag till skötselplan med bilagor [2021-04-20]
Remissammanställning
Kommunfullmäktige beslut

Beslut expedieras till:
Akten
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Bilaga 1 Karta över naturreservatet med avgränsning.
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Bilaga 2. Översiktskarta
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Bilaga 3. Sändlista
Länsstyrelsen i Skåne län, Miljöavdelningen, 205 15 MALMÖ
Naturvårdsverket, 106 48 STOCKHOLM
Boverket, Box 534, 371 23 KARLSKRONA
Riksantikvarieämbetet, Box 5405, 114 84 STOCKHOLM
SGU, Box 670, 751 28 UPPSALA
Lantmäterimyndigheten, Lantmäteriet, Box 50590, 202 15 MALMÖ
Skogsstyrelsen, Box 6, 243 21 HÖÖR
Trafikverket, Region Skåne, Box 543, 291 25 KRISTIANSTAD
Transportstyrelsen 601 73 Norrköping
Polismyndigheten i Lund, Box 13, 221 00 LUND
Statens jordbruksverk, Vallgatan 8, 551 82 Jönköping
Havs- och vattenmyndigheten, Box 11 930, 404 39 Göteborg
SLU Alnarp, Box 190, 234 22 Lomma
Lunds Universitet, Byggnadsenheten, Box 117, 221 00 LUND
Stiftelsen Skånska Landskap: info@skanskalandskap.se
Naturskyddsföreningen i Skåne, Box 1013, 221 04 LUND
Lunds Naturskyddsförening: lund@naturskyddsforeningen.se
Lundabygdens fågelklubb, Lars G R Nilsson, Kämpagränden 21B, 224 76 LUND,
lgrn@bredband.net
Lunds Botaniska Förening, Botaniska Museet, Ö. Vallgatan 18, 223 61 LUND
Friluftsfrämjandet, Lundaavdelningen, Vårvädersvägen 41, 222 27 LUND
Lunds Fältbiologer: lund@faltbiologerna.se
Kulturen, Stadsantikvarien, Box 1095, 221 04 LUND
Entomologiska sällskapet i Lund, c/o Ekologihuset, Sölvegatan 37, 223 62 LUND
Puggehatten – Skånes mykologiska förening, Botaniska muséet, Box 117, 221 00 LUND
Skånes Ornitologiska Förening: birds@skof.se
Artdatabanken: artdatabanken@slu.se
Kommunstyrelsen
Byggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Miljönämnden
Barn- och skolnämnden
Tekniska förvaltningen: Gatu- och trafikavdelningen, Mark- och exploateringsavdelning
Kommunala lantmäterimyndigheten
Kommunala funktionshinderrådet
Servicenämnden
Kraftringen, Box 25, 221 00 LUND
VA SYD, Box 191, 201 21 MALMÖ
E.ON Elnät Sverige AB: benny.kronvall@eon.se; anders.gustafsson@eon.se
Dalby 33:4, 35:4, Christina Svensson, Dalby 711, 247 94 DALBY
Dalby 33:19, Amos fastigheter AB, Fastighetsförvaltare Bergman, Nordlinds väg 95, 217 73
MALMÖ
Dalby 35:8, Sara & Lars-Håkan Linde, Dalby 721, 247 94 DALBY
Dalby 68:1, Bengt Bengtsson, Dalby 731, 247 94 DALBY
Dalby 34:6, E Fors Billackering AB, Västra Fäladsv 2, 247 53 DALBY
Dalby 34:11, Karin & Per-Ola Forsberg, Dalby 751, 247 94 DALBY
Dalby 25:8, 34:8, AB Sydsten, Stenyxegatan 7, 213 76 MALMÖ
Dalby 82:1, Anna Gerdtsson, Lunnarp 572, 247 94 DALBY
Dalby 25:17, 36:23, 36:2, Eva & Ingvar Mårtensson, Lokalvägen 10, 247 56 DALBY
Erling Larsson, Önneslöv 1081, 247 98 GENARP
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Bilaga 4. Hur man överklagar kommunens beslut
Kommunens beslut i frågor som rör bildande, ändring eller upphävande av naturreservat får
överklagas (19 kap 1 § miljöbalken). Beslut får överklagas av den som beslutet angår om det gått
honom eller henne emot (16 kap 12 § miljöbalken). Vissa ideella föreningars rätt att överklaga
enligt 16 kap 13 § miljöbalken gäller enbart domar och beslut om tillstånd, godkännande och
dispens, alltså inte bildande, ändring eller upphävande av reservat.
Om du vill överklaga Lund kommuns beslut ska du skriva till Länsstyrelsen Skåne,
förvaltningsavdelningen.
Överklagandet ska dock skickas till:
Lunds kommun
Box 41
221 00 LUND
Av överklagandet ska framgå vilket beslut som du överklagar (ange diarienummer) och hur och
varför du vill att beslutet ska ändras.
Skrivelsen ska undertecknas. Uppge även namn och telefonnummer. Om du har handlingar eller
annat som du anser stöder din uppfattning, så bör du skicka med detta.
Lunds kommun måste ha fått ditt överklagande senast den (datum anges när beslut är taget i
kommunfullmäktige). Annars kan överklagandet inte tas upp till prövning.
Behöver du veta mera om hur du ska göra kan du kontakta Lunds kommun på tel. 046-35 50 00
(växel)
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Förslag till skötselplan med bilagor [2021-04-20]

Skötselplan för naturreservatet
Dalby fälad - Klockarelyckan i Lunds
kommun
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1 Syfte med naturreservatet
Syftet med naturreservatet är att bevara biologisk mångfald och att skydda, vårda,
bevara och återställa värdefulla naturmiljöer. Områdets kulturpräglade miljöer
bestående av betesmark med dess biologiska mångfald ska bevaras och återställas. Inom
området värdefulla naturmiljöer och livsmiljöer för skyddsvärda arter ska skyddas och
återställas. Syftet är också att inom ramen för bevarandet av biologisk mångfald och
naturmiljöer tillgodose behovet av områden för friluftslivet.
Syftet ska tillgodoses genom att:
o bevara och restaurera de öppna betesmarkerna (fäladsmarkerna),
o bevara, restaurera och utveckla de faunistiska, floristiska och mykologiska
värdena inom området,
o gynna i området förekommande habitatlistad1, rödlistad2 eller sällsynt art,
o upprätta och underhålla anordningar för friluftslivet.

2 Beskrivning av området
2.1 Administrativa data
Områdets namn:
Naturvårdsverket DOS:
Beslutsdatum:
Skyddsform:
Markägare:
Förvaltare:
Kommun:
Län:
Fastigheter:
Gränser:

Dalby fälad - Klockarelyckan
1114149
xx-xx-xx
Naturreservat enligt Miljöbalken
Lunds kommun och enskild
Lunds kommun, genom tekniska förvaltningen.
Lund
Skåne län
Dalby 25:11, 35:10, 63:105, 82:1, 92:2
Området är markerat med röd heldragen linje på bifogad karta
(bilaga 1)
Arealer:
38 ha
Lägesbeskrivning:
Cirka 1,5 km öster om Dalby centrum
Kartblad:
2C4J
Koordinat centralpunkt: X 1347090 Y 6173225 RT 90
Naturgeografisk region: 7, Skånes sediment- och horstområde
Vegetationszon:
Nemorala zonen (sydsvenska lövskogsregionen)
2.2 Historisk och nuvarande markanvändning
Naturreservatet ligger sydost om Dalbys bebyggelse; mellan Hällestadsvägen i norr,
Hällestadsspåret i väster och gamla Veberödsvägen i söder. Historiskt är fäladen3 en rest
av Dalby bys utmarker4 där kreatur gemensamt har gått och betat sedan Dalby by
bildades för 1000 år sedan. Fäladsmarken användes även för att samla ved och virke.
Arter som förekommer i Rådets direktiv om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter,
Arter som är förtecknade enligt ArtDatabanken som rödlistade i Sverige
3 Fälad är en gammal sydsvensk benämning på den betesmarken som användes gemensamt av byns invånare.
4 Utmark kallades den marken som låg utanför byn och som nyttjades av byns invånare för bete, ved och byggnadsvirke.
1
2
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I Sverige har cirka 90 % av naturbetesmarkerna försvunnit sedan mitten av 1800-talet. I
området mellan Dalby och T Hällestad har en förhållandevis stor del av fäladslandskapet
bevarats. Tillsammans ger de små avgränsade fastigheterna en historisk bild av hur det
gamla betade landskapet såg ut på den skånska landsbygden.
Den inhägnade del av naturreservatet som i dag kallas för Klockarelyckan var enligt en
äldre karta från 1764 en slåtteräng vilken hägnades in och sköttes av klockaren Pravits. I
de äldsta texterna kallas Klockarelyckan för Mårtens lycka och omgivningen beskrivs
som ”Dalby fäladsmark är här omkring”.
Storskiftskartan från 1789 beskriver området som fäladsmark med skoglös, stenig och
buskig mark med små kärr. Skifteskartorna stämmer väl överens med hur det ser ut i
dag vad gäller betesmark och var de fuktigare partierna ligger belägna.
Enskiftskartan från 1810 visar hur den tidigare gemensamt ägda fäladsmarken delas in i
mindre privatägda områden. Dagens fastighetsgränser och stenmurar följer fortfarande
den indelningen väl.
På hushållningssällskapets karta över Dalby fälad från 1912 är ungefär hälften av
marken fäladsmark medan den andra hälften är odlad mark (fig. 1). Klockarelyckan är
slåttermark enligt samma karta och bilden speglar väl hur landskapet ser ut än i dag.
Fäladen består i dag till övervägande del av betad gräsmark och betas till största delen
av nötkreatur men även med häst.

Figur 1. Hushållningssällskapets karta över Dalby fälad från 1912. Vit färg visar naturbetesmark, grön
visar slåttermark och gul visar åkermark.
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Flygfoto från 1940 (fig. 2) visar Dalby fälad helt utan buskar och träd med undantag av
ett skogsområde i den västra kanten av naturreservatet. Jämfört med flygfoton över
samma område från 2016 syns det tydligt att buskskiktet har ökat betydligt (fig. 3). På
båda flygfotona syns det tydligt hur diket går genom de centrala delarna av området från
den östra till den västra sidan av Dalby fälad. Man kan även se hur Dalby har växt österut
mot naturreservatet.

Figur 2. Flygfoto över Dalby fälad från 1940 visar en busk- och trädlös fäladsmark där bäcken rinner
igenom de centrala delarna.
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Figur 3. Flygfoto över Dalby fälad från 2016 visar en fäladsmark med ett ökat buskskikt.

Området är relativt tätortsnära och tillgängligheten är ganska god med befintliga stättor
för att ta sig runt mellan hagarna.
2.3 Beskrivning av områdets bevarandevärden
2.3.1 Inventeringar, planer och program
I Grönprogram (2020) och Grönstruktur- och naturvårdsprogrammet för Lunds
kommun – bevarande och utveckling (2006) är den största delen av naturreservatet
(den centrala och den sydostliga delen) klassat som naturvårdsklass 1 och övriga delar
som naturvårdsklass 3 (1-3 gradig skala där klass 1 bedöms ha högst värde). Området
beskrivs som ett av de mest värdefulla fäladslandskapen i landet där stora delar är av
riksintresse för naturvård (NV) och kulturmiljövård (KMV).
I den fördjupade översiktsplanen för skrylleområdet (2006) beskrivs området som ett
större sammanhängande fäladsområde med höga naturvärden. Området har potential
för ett ökat friluftsliv och dess exponering i sluttningen mot Hällestadsvägen är viktigt
för landskapets karaktär.
Stora delar av området var med i Jordbruksverkets ängs- och betesmarksinventering
2002-2004 (Rapport 2005:1). Framförallt består området av Fuktängar (6410),
enbuskmarker (5130) med inslag av artrika torra låglandsgräsmarker (6270) och torra
hedar (4030).
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I ”Det skånska Landsbygdsprogrammet - Ett utvecklingsprogram med
landskapsperspektiv” står det att naturbetesmarkerna i Romeleåsen har höga natur- och
kulturvärden. Bevarande av områdets naturbetesmarker med fäladsmarkerna i fokus är
av stor betydelse för områdets natur- och kulturvärden samt karaktär. Insatser för att
gynna betesdjursproduktion kopplat till betesmarksskötsel är viktiga för förståelsen av
området och för upplevelsen av landskapskaraktären. Området tas även upp i ”Sveriges
finaste odlingslandskap – Nationell bevarandeplan för odlingslandskapet”
(Naturvårdsverket 1997).
Stora delar av området är riksintresse för naturvård och mindre delar i sydost för
kulturmiljövård. Södra delen av området utgörs av riksintresse för mineral.
Som en förberedande del av naturreservatsbildningen utförde Lunds kommuns tekniska
förvaltning en inventering av kärlväxter i naturreservatet under sommaren 2010. I
området fanns 26 av de arter som användes som positiva signalarter i ängs- och
betesmarksinventeringen 2002-2004. Bland annat hittades backsippa, ängshavre,
granspira, jungfru Marie nycklar, svinrot, slåttergubbe och hirsstarr som samtliga tillhör
de slåttergynnade arterna. Området beskrivs som en mosaik av mer eller mindre finare
partier med hävdberoende arter och partier där ohävdsarter dominerar.
2.3.2 Geovetenskaplig beskrivning
Dalby fälad ligger på den nordvästra sluttningen av Romeleåsen. Romeleåsen är en horst
med en total area av 160 km2 och sträcker sig från Ystad i söder till Billebjer i norr. Det
är Sveriges sydligaste urbergsområde som går i dagen och åldern på den västra sidan av
Romeleåsen är beräknad till 1590-1700 miljoner år.
Markförhållandena varierar från torrare i höjderna medan det i den centrala slänten
som går i öst-västlig riktning är betydligt fuktigare. Berggrunden består mestadels av
finkornig gnejs. Jordarterna består av moränlera och postglacial sand.
2.3.3 Biologisk beskrivning
Flora
Naturreservatet består huvudsakligen av betad fälads- och tidigare åkermark där den
största delen består av torr- och fuktängar med mindre inslag av medelrikkärr. Området
skiftar mellan torrare partier i slänterna och fuktigare partier i de flackare delarna.
Naturreservatet är indelat i sex olika delområden (bilaga 2).
Område 1
Område 1 är det biologiskt mest intressanta området i naturreservatet med inslag av
torrbacke och medelrikkärr. Kärret går från den östra sidan till den västra sidan
samtidigt går det ett fuktigt stråk uppifrån sluttningen i det sydöstra hörnet.
Slåttergubbe (VU), sankt pers nycklar, jungfru marie nycklar, svinrot, granspira (NT),
stagg, grönstarr, ängsstarr (NT), hirsstarr, loppstarr (VU), borsttåg (NT), backsippa (VU),
tätört, rundsileshår, ängsvädd, ängsull och gökblomster är några av de andra
hävdberoende arterna som finns i området.
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I det nordöstra hörnet finns en torrbacke där det bland annat växer brudbröd, backsippa
ängshavre, darrgräs, backnejlika, knägräs, jungfrulin, ärenpris och gulmåra.
Det förekommer rikligt med enebuskar men det finns även inslag av sälg, slån och björk.
Område 2
En till stora delar fuktig betesmark. Vanliga arter är älgört, veketåg och tuvtåtel. Men det
förekommer även t ex kärrjohannesört (NT), gökblomster, nattviol, darrgräs, gulvial,
knägräs och stagg.
Det finns träd- och buskar utmed stenmuren som omgärdar området.
Område 3
Välbevarad fäladsmark med hävdberoende arter där det i de finare partierna bland
annat växer ängsstarr, loppstarr, granspira, jordtistel (NT), slåttergubbe, jungfru marie
nycklar, majnycklar (NT), kärrjohannesört, revig blodrot (VU), ängsskära (NT), nattviol,
backtimjan (NT), blåsuga, stagg, brudbröd och ärenpris. I de flacka och fuktiga partierna
är det rikligt med tuvtåtel, kärrtistel, veke- och knapptåg
Område 4
Fäladsmark med både fuktiga och torra partier med ett omfattande träd- och buskskikt.
Floran är rik med arter som svinrot, jungfrulin, brudbröd, jordtistel och backsippa.
Område 5
Betesmark som tidigare har brukats som åker. Floran är trivial och består mest av
vallgräs.
Område 6
En helt öppen betesmark med delvis kulturpåverkad grässvål i främst den södra delen
men med en mer naturlig vegetation i norr. Bland kärlväxterna kan nämnas backsippa,
brudbröd och darrgräs.
Område 7
Övriga betesmarker som tidigare varit odlade. Kulturpåverkad flora. Värdefulla för
landskapsbilden, kulturmiljön och som förbindelselänk mellan övriga områden.
Svampar
I den östra delen av området har en stor mängd svampar som är knutna till ogödslade
gamla betesmarker hittats: praktvaxskivling (NT), scharlakansvaxskivling (NT), fager
vaxskivling (NT), sepiavaxskivling (VU) m fl arter.
Fauna
Området är rikt på dagfjärilar, humlor, bin, trollsländor och andra insekter. Dessa
fungerar som pollinatörer och är beroende av de växter som är förknippade med
området, bland annat födosöker många av insekterna på de rikligt förekommande
korgblommiga växterna. Sotnätfjäril (NT), violettkantad guldvinge (NT) och storfibblebi
(NT) har observerats.
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Inom området finns större och mindre vattensalamander. I övrigt har vanlig groda och
ätlig groda observerats. Större vattensalamander har påträffats i vattensamlingar inom
skötselområde 4.
Flera intressanta fladdermusarter har observerats: mindre brunfladdermus (CR), större
brunfladdermus, dvärgpipistrell, brunlångöra, nordfladdermus och gråskimrig
fladdermus.
En stor mängd fågelarter häckar i området eller passerar under flyttningen söderut.
Bland troliga häckfåglar i området eller dess närhet kan nämnas: gröngöling (NT),
buskskvätta (NT), ängspiplärka (NT), gulsparv (VU), stare (VU) och tornseglare (VU).
Några däggdjur som finns i eller besöker området är grävling, räv, fälthare, rådjur och
vildsvin.
2.3.4 Kulturhistoria
Dalby fälad – Klockarelyckan är en rest av ett medeltida fäladsområde som täckte hela
Romeleåsen från Hardeberga och ner över Dalby och vidare mot Björnstorp.
Området har troligen varit fattigt på både träd och buskar. Det som gick att bränna
användes som ved och till annat som behövdes på gården. I samband med att jordbruket
effektiviserades och vallodlingen uppstod sjönk betestrycket och fäladen började växa
igen med enebuskar. Träd har tillåtits etablera sig utmed stengärdesgårdarna men har i
övrigt hållits efter.
Flera av fastigheterna inom naturreservatet är avgränsade av stenmurar. Huvuddelarna
av stenmurarna går parallellt från den södra till den norra delen. Stenmurarna byggdes
sannolikt under enskiftet i början av 1800-talet när utmarken delades upp mellan
ägarna.
Delar av Dalby 35:10 utgör den egentliga Klockarelyckan. Lantmäterihandlingar visar att
marken tilldelades klockaren Pravits under mitten av 1700-talet. Klockaren Pravits lät
hägna in marken för att bruka den som slåttermark och Klockarelyckan har varit avskild
från den omkringliggande fäladsmarken sedan dess. Det syns tydligt i landskapet att den
stenmur som omgärdar Klockarelyckan inte är från samma tidsperiod som de övriga.
Stenmuren som omger området följer naturen då den omgärdar den fuktiga
slåttermarken och har därför en oval form. Övriga stenmurar är raka med räta vinklar –
utlagda av en lantmätare på skifteskartorna.
Övriga delar av fäladsmarken är namnlös – den obebyggda betesmarken var ju
gemensamt ägd av byns bönder fram till 1800-talet. Därför har naturreservatet fått
namnet Dalby fälad – Klockarelyckan.
2.3.5 Friluftsliv
Naturreservatet ligger i direkt anslutning till Dalbys östra och sydöstra bebyggelse.
Närheten till Dalby och de delar av byn som i övrigt saknar närnatur gör att värdet för
friluftslivet i området är stort. Från höjderna är det en tilltalande vy över det öppna
fäladslandskapet med en utsikt ner mot Hällestadsvägen och upp mot Dalbys vattentorn.

10

Förslag till beslut Dalby Fälad - Klockarelyckan

2021-04-20

Det rör sig redan i dag folk i området och området har potential att i takt med ökad
exploatering bli ett område med ett aktivt friluftsliv.
Hällestadsspåret ligger i direkt anslutning till naturreservatet vilket gör att det är lätt att
ta sig dit till fots eller med cykel. För att underlätta passage mellan betesfållorna finns
det flera övergångar jämnt fördelade i området.
Områdets varierande topografi och behov av hävd genom betande djur vilket medför
instängsling gör att tillgängligheten delvis är begränsad.

3 Planerad markanvändning och skötsel
3.1 Övergripande bevarandemål
Målet med naturreservatet är att långsiktig bevara och utveckla de värdefulla
hävdbetingade fäladsmarkerna, samt de växt- och djursamhällen som är karaktäristiska
för dem. Området ska även fungera som friluftsområde och därför vara tillgängligt för
allmänheten.
3.2 Generella riktlinjer & anvisningar
3.2.1 Betesmark
För betesmarken gäller generellt att den ska hållas öppen genom bete eller slåtter.
Bestånden av konkurrensstarka ohävdsarter som älggräs och rosendunört ska hållas
nere till förmån för hävdberoende arter. Vid behov utförs röjning av buskar och ris. Det
får inte tillföras några näringsämnen i området, ingen tillskottsutfodring får ske utanför
fångstfållorna (begränsat till tidpunkten för installning) och inga former av
bekämpningsmedel eller gödningsmedel får användas.
3.2.2 Vatten/Vattenavledning
Vattendraget som passerar området från öster mot väster ska i möjligaste mån få rinna
fritt utan dikesrensningar.
Från Dalby 68:1 m fl fastigheter kommer en dagvattenledning som mynnar i bäcken.
3.2.3 Kulturlämningar och fornvård
Alla stenmurarna omfattas av det generella biotopskyddet enligt miljöbalken. Det
förekommer inga kända fornlämningar inom området.

4. Mål och åtgärder för skötselområden
För områden som betas gäller generellt att betesdjur ej ska hållas inom området 1
december – 31 mars. Tillskottsutfodring ska undvikas men kan utföras i anslutning till
när djuren släpps på bete under våren och i samband med installning under hösten.
Plats och mängd ska väljas så att naturvärdena inte skadas genom tramp och
näringstillförsel.
4.1 Skötselområde 1 (3,67 ha)
4.1.1 Beskrivning
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Området har mycket höga floristiska värden kopplade till beteshävd. Det är kuperat med
flera fuktstråk vilket gör mark och vegetation känslig för kreaturstramp. Det är
olämpligt med tunga kreatur under stora delar av året vilket gör området svårt att hävda
genom enbart bete. Kompletterande slåtter kan vara nödvändigt för att hålla arter som t
ex tuvtåtel, älgört och tåg i låga tätheter. Buskar och träd gynnas också av att området är
svårhävdat.
4.1.2 Bevarandemål
Målet är att upprätthålla en välhävdad gräsmark med lågt inslag av träd och buskar.
Vegetationen ska domineras av hävdberoende arter typiska för naturbetesmark genom
att:
o Kväve- och trampgynnade arter som älgört och tuvtåtel hålls nere genom bete
och kompletterande slåtter.
o Träd- och busktäckningsgraden ska vara högst 5 %.
o Typiska arter för området som granspira, jungfru Marie nycklar, slåttergubbe,
svinrot, ängsvädd, tätört och i de lite torrare partierna ängshavre, darrgräs,
knägräs, brudbröd och ängsskallra ges förutsättningar att förekomma i
livskraftiga populationer.
4.1.3 Skötselåtgärder
o Beteshävden anpassas efter årsmånen
o Kompletterande slåtter av t ex älgört och tuvtåtel genomförs vid behov
o Området hålls fritt från uppväxande sly.
4.2 Skötselområde 2 (5,10 ha)
4.2.1 Beskrivning
Området är en del av fäladen som åtminstone under 1700- och 1800-talet nyttjades för
slåtter. Hävden har därefter ersatts av betesdjur. Området är fuktigt och delvis stenigt
vilket gör det svårt att slå med slåtterbalk eller andra maskiner. Betesdjuren kan
periodvis behöva kompletteras med slåtter av t ex veketåg, älgört och tuvtåtel.
Bäcken, som är dikad, går centralt genom området. Från öster ansluter en
dagvattenledning.
4.2.2 Bevarandemål
Målet är att upprätthålla en välhävdad gräsmark med lågt inslag av träd och buskar på
den öppna ytan medan den får finnas buskar utmed områdets gränser. Vegetationen ska
domineras av hävdberoende arter typiska för fuktig naturbetesmark genom att:
o Kväve- och trampgynnade arter som älgört och tuvtåtel hålls nere genom bete
och kompletterande slåtter.
o Träd- och busktäckningsgraden ska vara högst 1 %.
o Typiska arter för området som gökblomster, nattviol, darrgräs och gulvial ges
förutsättningar att förekomma i livskraftiga populationer.
4.2.3 Skötselåtgärder
o Beteshävden anpassas efter årsmånen.
o Kompletterande slåtter av t ex älgört och tuvtåtel genomförs vid behov.
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o Området hålls fritt från uppväxande sly.
4.3 Skötselområde 3 (12,0 ha)
4.3.1 Beskrivning
Öppen välbevarad fäladsmark med värdefull flora. Det förekommer enebuskar,
björnbärssnår och andra inslag av buskar och träd inom och i kanterna av området.
4.3.2 Bevarandemål
Målet är att upprätthålla en välhävdad gräsmark med inslag av träd och buskar.
Vegetationen ska domineras av hävdberoende arter typiska för naturbetesmark genom
att:
o Området betas med nötkreatur eller i andra hand hästar
o Träd- och busktäckningsgraden ska vara högst 5 %.
o Typiska arter för området som jordtistel, slåttergubbe, backsippa och backtimjan
ges förutsättningar att förekomma i livskraftiga populationer.
4.3.3 Skötselåtgärder
o Beteshävden anpassas efter årsmånen.
o Kompletterande röjning respektive slåtter av t ex björnbär, älgört och tuvtåtel
genomförs vid behov.
o Området hålls fritt från uppväxande sly.

4.4 Skötselområde 4 (1,97 ha)
4.4.1 Beskrivning
Fäladsmark med värdefull flora. Det förekommer buskar och träd inom området, bl a
planterade äppelträd. I den norra delen en igenväxande våtmark.
4.4.2 Bevarandemål
Målet är att upprätthålla en välhävdad gräsmark med sparsamt inslag av träd och
buskar. Vegetationen ska domineras av hävdberoende arter typiska för naturbetesmark
genom att:
o Grässvålen hålls väl avbetad av nötkreatur eller hästar.
o Träd- och busktäckningsgraden ska vara högst 5 %.
o Typiska arter för området som svinrot, jungfrulin, brudbröd, jordtistel och
backsippa ges förutsättningar att förekomma i livskraftiga populationer.
4.4.3 Skötselåtgärder
o Beteshävden anpassas efter årsmånen.
o Området hålls fritt från uppväxande sly.
4.5 Skötselområde 5 (7,55 ha)
4.5.1 Beskrivning
Tidigare åkermark eller mark påverkad av gödsling. Inga buskar och träd förutom det
som växer utmed stenmurarna. Inga höga floravärden men området är viktigt att bevara
öppet för att behålla den fina landskapsbilden.
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4.5.2 Bevarandemål
Målet är att upprätthålla en hävdad gräsmark med inslag av träd och buskar utmed
stenmurarna. Enstaka solitära träd kan etableras på de öppna ytorna. Vegetationen ska
domineras av hävdberoende arter typiska för naturbetesmark genom att:
o Grässvålen hålls avbetad och/eller slåttras.
4.5.3 Skötselåtgärder
o Beteshävd och/eller slåtter.
o Området hålls fritt från uppväxande sly.

4.6 Skötselområde 6 (5,01 ha)
4.6.1 Beskrivning
Öppen fäladsmark med värdefull flora i främst den norra delen. Det förekommer träd
och buskar utmed stenmurarna som omger området.
4.6.2 Bevarandemål
Målet är att upprätthålla en välhävdad gräsmark med sparsamt inslag av träd och
buskar. Vegetationen ska domineras av hävdberoende arter typiska för naturbetesmark
genom att:
o Grässvålen hålls väl avbetad av nötkreatur eller hästar.
o Träd- och busktäckningsgraden ska vara högst 1 %.
o Typiska arter för området som backsippa, brudbröd och darrgräs ges
förutsättningar att förekomma i livskraftiga populationer.
4.6.3 Skötselåtgärder
o Beteshävden anpassas efter årsmånen.
o Området hålls fritt från uppväxande sly.
Skötselområde 7 (0,74+1,86=2,6)
4.8.1 Beskrivning
Två delområden som utgörs av fd åkermark som idag hävdas genom bete och slåtter.
Inga buskar och träd förutom det som växer utmed stenmurarna. Inga höga floravärden
men området är viktigt att bevara öppet för att behålla den fina landskapsbilden.
4.8.2 Bevarandemål
Målet är att upprätthålla en hävdad gräsmark med inslag av träd och buskar utmed
stenmurarna. Enstaka solitära träd kan etableras på de öppna ytorna. Vegetationen ska
domineras av hävdberoende arter typiska för naturbetesmark genom att:
o Grässvålen hålls avbetad och/eller slåttras.
4.8.3 Skötselåtgärder
o Beteshävd och/eller slåtter.
o Området hålls fritt från uppväxande sly.
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5. Friluftsliv och rekreation
5.1 Tillgänglighet och information
Parkeringsplats finns i anslutning till reservatet. Hällestadsspåret passerar i områdets
västra kant vilket ger god åtkomst för besökare till fots eller cykel. Grindar och/eller
stättor ska finnas så att stängsel kan passeras.
Det kan övervägas att anordna en markerad slinga genom området för att öka
tillgängligheten.
Informationsskyltar med beskrivning av reservatet ska finnas vid de större ingångarna.
5.2 Utmärkning av naturreservatets gräns
Gränsmarkering ska utföras enligt anvisningar från Naturvårdsverket.

6. Jakt och fiske
Inom fastigheten Dalby 82:1 regleras inte jakt och fiske. I övrigt ska jakt endast ske som
så kallad skyddsjakt.

7. Tillsyn
Naturvårdsförvaltaren utövar den dagliga tillsynen. I övrigt sker tillsynen av
Miljönämnden.

8. Dokumentation och uppföljning
8.1 Uppföljning av bevarandemål
Kontakt ska tas med floraväktarna minst vart femte år för att få en bild av
populationsutvecklingen för de arter som följs inom projektet.
Florainventering ska utföras minst vart tionde år för att följa bestånden av främst
rödlistade arter.
8.2 Uppföljning av skötselåtgärder
Översyn av gränsmarkeringar ska göras minst vart femte år.
Beteshävden ska kontrolleras årligen. Grindar och stängselövergångar ska kontrolleras
årligen.
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Bilaga 1 Översiktskarta
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Bilaga 2 Skötselområden

17

