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§1

Entreprenadens omfattning
Entreprenören åtar sig löpande skötsel och tillsyn av beställarens
fastighets- och förvaltningsinnehav i Lunds kommun i enlighet med
nedanstående förteckning (tabell 1). Entreprenaden omfattar totalt ca
1236 ha skogs- och naturmark, samt vandringsleder bl a Skåneleden.
Beställaren äger rätt att fortlöpande justera nedanstående
områdesförteckning i enlighet med tillkommande eller avgående arealer.
Tabell 1. Större områden som omfattas av entreprenaden:

Namn

1,2

Skrylle naturreservat (del av)

Rögle 3:30

Måryds naturreservat1,2

Areal (ha)
565+27,5
105

1,2

Risens naturreservat (del av)
Fågelsångsdalens naturreservat1

197,4
13

Rinnebäcksravinens naturreservat1

2,5

Naturreservatet Dalby no 5¹
Rögle 3:30 m.fl.2

13,6
26

Naturreservatet Rökepipan1
Idalaområdet, Veberöd2

37,5
49

Skogsdungar i Torna Hällestad2

5,3

Dalby fälad söder/Klockarelyckan
Naturreservatet Kaninlandet, Torna Hällestad1
Hardebergaängen
Naturreservatet Nöbbelövs mosse1
Naturreservatet Sularpskärret1

25,2
6,5
7,4
68,5
4,5

Höjeådalen, Källby-Värpinge
Höjeådalen, Lyckebacken
Höjeådalen, Åbron-Genarp
Annehem – St. Hans
Skogsplantering, Stångby
Skogsplantering, St. Råby
Skogsplantering + dammar, Ladugårdsmarken
Tusenårslunden, Ö. Torn
Arendala 1:8
Röglebäcken
St Lars-parken / Hunnerödsdammen
Fels mosse
Råbysjön (östra)
Revingeby – Kävlingeån
Billebjer

8,2
7
5,2
8,9
2,1
4,1
10,1
3,2
1,5
3
5,5
3,3
9,3
5,2
4,6
1236,5 ha

2019-11-25
1=

fastställd skötselplan finns, 2 = fastställd skogsbruksplan finns

Entreprenadens arbetsmoment omfattar i huvudsak:
Skogsskötsel
Arbetsledning
Traktdirektiv
Tillsyn av mark och anläggningar
Plantering
Röjning
Gallring inkl maskingallring gallringsskördare
Skotning
Skogsskydd (stängsel mm)
Skogsvägar och vägdiken (underhåll)
Naturvård i skogen (hänsynsåtgärder)
Naturvård och friluftsliv
Arbetsledning
Tillsyn av mark och anläggningar
Hägnader och stängsel
Spänger, stättor, stigar, ledmarkeringar
Informationsskyltar
Röjning
Slåtter
Renhållning
Vedutkörning
Åtgärderna preciseras i årligen utlagda åtgärdsprogram för skogsskötseln
(bilaga 1) respektive naturvård och friluftsliv (bilaga 2).
Entreprenaden omfattar dessutom jakt enligt särskilda riktlinjer för
utövande av jakt på kommunens skogs- och jordbruksfastigheter enligt
PM daterat 2013-03-20. Behovet av jakt preciseras av beställaren vid
sammanträde med arbetsgruppen skötsel av skog, natur & friluftsliv.
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§2

Entreprenadens utförande
Entreprenören förbinder sig att följa gällande skötsel- och
skogsbruksplaner samt utföra åtgärder enligt åtgärdsprogram för år 2020
för skogsskötseln (bilaga 1) respektive naturvård och friluftsliv (bilaga
2).
Entreprenören förbinder sig att följa de mål och principer som anges i
kommunens Grönstruktur- och naturvårdsprogram (2006), liksom i
tillämpliga delar av gällande skötselplaner och skogsbruksplaner.
Skogsskötseln anpassas till naturvårdens och friluftslivets krav i enlighet
med de anvisningar och riktlinjer som anges i ovan nämnda planer.
Arbetsuppgifterna skall bedrivas med personal och arbetsledning med
skogs- och naturvårdskompetens.
Entreprenören förbinder sig att samordna arbetena i fält med övriga
entreprenörer, berörda markägare och myndigheter.
Entreprenören förbinder sig att följa Lunds kommuns (kommunfullmäktiges beslut 2008-12-18) policy för upphandling inkl.
tillämpningsföreskrifter avseende miljökrav.

§3

Avrapportering, dokumentation och samråd
Entreprenören förbinder sig att kontinuerligt (veckovis) informera och
samråda med beställaren samt regelbundet deltaga i arbetsgruppen
skötsel av skog, natur & friluftsliv (månadsvis).
Skötselprotokoll, med uppgifter om genomförda åtgärder enligt
åtgärdsplanen, skall kontinuerligt föras av entreprenören samt vara
tillgängligt via excel-fil i ”Naturkatalogen”.
Entreprenören förbinder sig att lämna ifylld miljödeklaration.
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§4

Besiktning och kontroll
Beställaren äger rätt till besiktning när som helst under avtalsperioden.
Under entreprenadtiden kommer beställaren att utöva kontinuerlig
kontroll av entreprenadarbetena.
Kontrollplan utvisande vad som skall bli föremål för kvalitetssäkring och
egenkontroll skall lämnas av entreprenören.
Entreprenören skall redovisa:
- namnuppgift på den som är kvalitetsansvarig inom företaget.
- företagets kvalitetsplan och system för kvalitetssäkring.
- uppbyggnad av kontrollplaner och egenkontroll.

§5

Ersättning, betalning, m.m.
Beställaren ersätter entreprenören med
4 497 000 kronor, exkl. moms för 2020.
Kostnader för åtgärder markerade med * i avtalet ska faktureras
beställaren enligt självkostnadsprincipen men utan påslag för
administration och arbetsledning.
Betalning erläggs mot månadsvis fakturering. Entreprenören bilägger
redovisning enligt beställarens redovisningsmodell.
Avverkat virke är beställarens egendom, om inget annat överenskommits.

§6

Ändringar och tilläggsarbeten
Ändringar och tilläggsarbeten skall anses beordrade först sedan de beställts
skriftligt av beställaren. Har inte detta skett skall entreprenören
i god tid före arbetets utförande göra anmälan till beställaren om arbetet anses
medföra kostnader utöver kontraktssumman.
Värdet av ändringar och tilläggsarbeten skall beräknas enligt
självkostnadsprincipen.
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§7

Försäkringar
Entreprenören förbinder sig att teckna erforderliga försäkringar.

§8

Överenskommelsens giltighetstid
Denna överenskommelse träder i kraft 2020-01-01 och gäller
t.o.m. 2020-12-31.

§9

Uppsägning, ändring av entreprenadform
Överenskommelsen löper utan uppsägning under ett år (se § 8)
Beställaren skall senast 6 månader före överenskommelsens upphörande
informera entreprenören om val av upphandlingsform för kommande
entreprenad.

§ 10

Arbetsmiljö
Arbetsmiljöarbetet inom intraprenaden säkerställs mellan beställare och
utförare på följande vis:
Intraprenören tar fullt arbetsmiljöansvar för de arbeten som utförs inom
avtalet och identifierar de riskmoment som avtalet innebär. Dessa
moment riskbedöms enligt AFS 2001:1 och Lunds kommuns rutin för
riskbedömning i arbetsmiljöprocessen och intraprenören upprättar
erforderliga arbetsrutiner, lokala föreskrifter och checklistor för att
arbetet ska kunna utföras på ett säkert sätt och med så liten risk som
möjligt.
Rutinerna, föreskrifterna och checklistorna tas fram av, för arbetet,
ansvarig chef/arbetsledare hos intraprenören och hålls tillgänglig på
respektive arbetsplats inom intraprenaden.

§ 11

Allmänna bestämmelser
För entreprenaden skall AB 04 gälla.
Överenskommelsen har upprättats i två exemplar, varav vardera parten
tagit var sitt.
Överenskommelsen är endast giltig under förutsättning att Tekniska
nämnden godkänner densamma.
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Åtgärdsprogram för skogsskötseln år 2020
Bilaga 1.

Utöver nedanstående arbetsmoment skall entreprenören utöva
kontinuerlig tillsyn av de nya planteringarna, inkl. kontroll av
etableringsresultat, hägn, viltbetningsskador samt vid behov
kompletteringsplantera.
Då åtgärder ska utföras inom NO/NS-områden ska beställaren kontaktas
innan åtgärden påbörjas.
Skogsbruksplanen ska alltid kontrolleras innan åtgärder utförs. Innan
åtgärder ska traktdirektiv upprättas och utförande personal informeras om
åtgärden och de hänsyn som ska tas till naturvärden, allmänheten mm.
Traktdirektiv skickas till beställaren minst en vecka innan påbörjad
åtgärd.
Omprioriteringar kan ske under avtalsperioden.
Förebyggande behandling mot viltbetesskador:
Ädellövplantor som riskerar viltbetningsskador cervacolbehandlas under
hösten (Skrylle och Risen – även inom vilthägn). Detta gäller främst
avdelningarna 21, 114, 122, 127, 130, 172, 174, 208, 216 (Skrylle) och
66 (Risen)
Åtgärder mot angrepp av ffa granbarkborre:
Flera bestånd, främst i Skrylle, är angripna av insekter (främst
granbarkborre). Det kan därför bli aktuellt med avverkning av träd inom
flera avdelningar som inte kan anges vid avtalets tecknande.
Skogsvårdsåtgärder i Skrylle:
Kontroll och lagning av hägn ska ske regelbundet, minst en gång var 14:e
dag för avd 119, 147 och 208.
Plantering:
Avd 119:1 Kompletteringsplantering ska utföras vid behov.
Röjning och gallring (se skogsbruksplanen för ev kommentarer kring
utförandet mm):
Avd 49, 51, 52, 53, 58, 59, 62, 63, 64, 64:1, 72, 75, 107, 109:1, 110:1,
111:1, 125, 126, 127, 133, 134, 136, 136:1, 138, 139, 147:1, 150, 151,
152:1, 154, 154:1, 155, 163, 216, 119:1, 141, 147, 152, 208, 211, 123,
156, 160.
Eventuell prioritering av åtgärder/avdelningar i samråd med beställaren.
Bestånden ska gås igenom med beställaren innan åtgärden påbörjas.
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Åtgärdsprogram för naturvård & friluftsliv år 2020

Bilaga 2.

Naturreservat

•
•
•
•

Naturreservatet Dalby fälad no 5
Tillsyn och skötsel skall ske enligt gällande skötselplan.
Tillsyn, underhåll samt komplettering av informationsskyltar och
reservatsmarkeringar.
Tillsyn och underhåll av stängselövergångar och spänger.
Gräsröjning vid stängselövergångar (juni och augusti).
Vildsvinseltråd – regelbunden kontroll av funktion och ev. åtgärder.

•

Fågelsångsdalens naturreservat
Tillsyn och skötsel skall ske enligt gällande skötselplan.
Tillsyn, underhåll samt komplettering av informationsskyltar och
reservatsmarkeringar.
Tillsyn, underhåll och vinterväghållning* av parkeringsplatsen.
Tillsyn och upprensning av bäcken där den passerar vägbron (stenbron) i
reservatets östra del, minst en gång/mån. Vid kraftiga flöden minst
varannan dag. Kontroll av sandfälla vid bron för bedömning av
rensningsbehov.
Tillsyn och underhåll av befintliga stigar, genomgångar och spänger så
att de är funktionsdugliga. Tillsyn skall ske minst två gånger per år, i
mars-april och okt-nov.
Slåtter av skötselområde 7. Förslåtter av igenväxningsvegetation i skiftet
maj/juni. Huvudslåtter skall utföras vid månadsskiftet augusti/september
efter kärrnävans frösättning. Slåtter ska ske med knivslåtterbalk. Höet
skall vara borttaget senast en vecka efter slåttern.
Tillsyn av stängsel, genomförs under februari-april. Grässlåtter under
stängsel i maj (inför betessläppning) och i övrigt vid behov.
Slåtter av 3-m-beträdan mellan reservatet och Hardebergaspåret, 2 ggr
(första halvan av juli och första halvan av september). Vid behov
beskärning av träd.
Röjning av skog och betesmarken efter anmodan.

•
•
•
•

Naturreservatet Kaninlandet & Stationsområdet (Torna Hällestad)
Tillsyn och skötsel skall ske enligt gällande skötselplan.
Röjning av sly (främst aspsly) på sandheden.
Uppdragning av självsådda tallplantor på sandheden.
Slåtter med uppsamling av gräs (augusti).
Bränning av parti som inte blev slaget under 2019 (mars/april)

•
•
•

•
•

•
•

Måryds naturreservat
Tillsyn och skötsel skall ske enligt gällande skötselplan.
• Tillsyn, underhåll och komplettering av informationsskyltar och
reservatsmarkeringar.
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• Tömning av samtliga sopkärl minst var 14:e dag.
• Städning och tömning av dasset.*
• Tillsyn och underhåll av leder (Myrstigen), stigar, stängselgenomgångar,
bänkar och bord. Tillsyn skall ske minst två gånger per år, i april-maj och
sept.-okt.
• Tillsyn och underhåll av grillplatser en gång per månad.
• Gallringar och röjningar av planteringar efter samråd med markägarna.
• Slåtter vid P-plats, rastplats och längs stigar och dammkanter minst två
gånger per säsong (juni och augusti), längs stigar även i sept.-okt.
• Vid behov röjning av betesmarken.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Naturreservatet Nöbbelövs mosse
Tillsyn och skötsel skall ske enligt gällande skötselplan.
Tillsyn och underhåll av stigsystem inkl. bänkar, vindskydd och
eldstäder, brygga och broar.
Underhåll av fiskstigen inkl. håvningsbryggan.
Gräsröjning utmed stigar, vägar och staket. Hindrande busk- och
trädvegetation längs stigar och vägar röjs bort samtidigt. Skall utföras
fyra gånger per säsong enligt följande: v. 20, v. 25, v. 31 och v. 37.
Vegetationsröjning och kontroll av utloppet från Våtmarken i samband
med gräsröjningen av stigar.
Tillsyn och underhåll av stängselövergångar vid Gunnesboängen. Utförs
mellan februari och april månad (inför betessäsongen).
Stängselöversyn Gunnesboängen – stängs inför betessläpp och öppnas
efter slåtter. Vid behov slåtter under stängsel.
Slåtter av Gunnesboängen v 31-32. Ihopsamlat hö bortförs.*
Slåtter av vägkanter öster om järnvägen och ner från Madvägen
(augusti/september).*
Slåtter av beträda utmed Oxidationsdammsdiket (från dikeskant och 5
meter ut). Vid det andra tillfället slåttras även dikesslänten. Två gånger
per säsong: v 27 och v 35.*
Bekämpning parkslide. Slåtter. v.17/23/29/35/41.
Tillsyn av inloppsröret till Oxidationsdammen en gång i månaden.
Rinnebäcksravinens naturreservat
Tillsyn och skötsel skall ske enligt gällande skötselplan.
Underhåll och komplettering av informationsskyltar och
reservatsmarkeringar.
Tillsyn och underhåll av stängselövergångar. Utförs mellan februari och
april månad (inför betessäsongen).
Städning (uppsamling av skräp, m.m.).
Slåtter, samt uppsamling av gräs, av ytan väster om p-platsen
(september). Bortforsling av gräs.*

Risens naturreservat
Tillsyn och skötsel skall ske enligt gällande skötselplan.
• Tillsyn och underhåll av informationstavlor.
• Städning av toaletterna vid Idrottsplatsen och Sandvägen, samt tömning*
vid behov.
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• Tillsyn och underhåll av de två rastplatserna/grillplatserna
(Grävlingatorget och Stora vindskyddet) en gång/vecka april-okt samt en
gång/månad nov-mars.
• Utläggning av ved vid Häckeberga kvarn en gång/vecka april-okt.
• Tillsyn och underhåll av MTB-spår, ridled och vandringsleder.
• Tillsyn av vattenpump vid Ledholmshus; febr, april, okt, dec.
• Vinterväghållning av Sandvägen inkl. p-plats och vinterväghållning av pplats vid Hässlebergavägen.*
• Slåtter, samt uppsamling av gräs, av ytan på f.d. deponin två ggr per
säsong (skiftet maj/juni och augusti). Tistlar får inte gå i blom, stånds får
ej fröa av sig.
• Uppdragning av jättebalsamin vid skjutbanan (maj).

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Naturreservatet Rökepipan
Tillsyn och skötsel skall ske enligt gällande skötselplan.
Tillsyn och underhåll av informationstavlor.
Underhåll och justering av stängsel och anordningar för friluftslivet, t.ex.
stigar, broar, spänger och stängselövergångar.
Slåtter av stigar runt och mellan betesfållorna (sk.omr. 2C) på Nyvången
(juni och aug), slåtter av gräsyta mellan scoutstugan och fårhagen
(augusti), skötselområde 2C. I augusti slåtter och ev. slyröjning mellan
2C och fastigheterna/husen i söder (ner till fastighetsgränsen).
Skötselområde 2G. Grindar öppnas och låses i öppet läge alternativt tas
bort efter betessäsongen utom mittenfållan.
Slåtter av stigen från Mjölpåsen (skötselområde 2D, 3B, 4E) mot Brända
tomten (juni och aug).
Skötselområde 4A Slåtter. (sköts som GVI d.v.s. slåtter med uppsamling
i augusti).
Skötselområde 4B. Slåtter av område vid vattentornet och österut
(augusti-mitten september). Uppsamling av höet.
Skötselområde 4D. Röjning och slåtter av delar där detta är möjligt.
Uppsamling.
Skötselområde 4G. Slåtter av MTB-stig (juni och aug).
Skötselområde 4F. Slåtter (augusti) – i hopsamling av höet efter slåtter.
Höet läggs i några komposthögar.
Backsippebacken väster om 4F: Slåtter och uppsamling.
Fjärilsstigen. Tillsyn och ev. underhåll.
Bekämpning parkslide. Slåtter. v.17/23/29/35/41.
Skrylle naturreservat
Tillsyn och skötsel skall ske enligt gällande skötselplan.
Tillsyn och underhåll av informationsskyltar, vägvisare,
reservatsmarkeringar och vägbommar.
Städrundor ska regelbundet utföras vid strategiska platser, t.ex. P-platser
och skogsvägar (exkl. Skryllegårdens närområde).
Röjningar/slaghackning utmed skogs-/markvägar (augusti).*
Slaghackning av stig vid ingång från Dalby/Sandbyvägen (3 ggr under
växtsäsongen).
Underhåll av ridspår (röjning, sladdning*, stolpar).
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• Slåtter utmed ridspår parallellt med Hällestadsvägen (2 ggr under
växtsäsongen).
• Underhåll av stängsel och stängselövergångar vid Skrölle backar och
”infartsbetet” (Hardeberga 2:19, 2:32 och 4:4). Grindar öppnas efter
betessäsongen och stängs inför den (viltåtgärd).
• Betesmarksröjning inom Skrölle backar.
• Röjning av gräs- och buskvegetation kring Belsebo (juni + sept.)
• Utsättning resp. intagning av batteri-/solcellsaggregatet vid Skrölle
backar.
• Vinterväghållning av p-platser och infarter till p-platser vid
Billebjersvägen, Åkestorpsvägen, Hällestadsvägen, Röglevägen och
Rögle dammar.*
• Naturleken – mindre underhåll t ex utläggning av flis.
• Tillsyn av foderplats och utläggning av viltfoder vid viltgömslet.
• MTB-spår, Myrstigen, Ulastigen och Sinnenas stig. Kontroll av
markeringar, spänger etc. en gång per år. Vid behov underhåll.
• Tillsyn av grillplats vid Dalbybadet och vid Rögledammen (avd 30).
• Bekämpning parkslide. Slåtter. v. 17/23/29/35/41.
Naturreservatet Sularpskärret
Tillsyn och skötsel skall ske enligt gällande skötselplan.
• Tillsyn av stängsel och -övergångar.
• Tillsyn av reservatsskyltar och – markeringar.
• Borttransport av hö efter slåtter. *

Övriga områden

Annehem
• Slåtter av gräsytor utanför beteshagarna (v 21-22, v 32-33).
• Slåtter av vägren från St Hans backar till fastighetsgränsen vid
Annehems gård (v 32-33).
• Underhåll av stängsel, stängselövergångar och fårhus.
Dalby fälad - Klockarelyckan
• Tillsyn och underhåll av stängselövergångar.
• Tillsyn och underhåll av p-platsen vid Hällestadsvägen.
•

Fels mosse
Vägkantsslåtter ner till fångstfållan (aug-sept.).*

Genarp - sandmarker
• Slåtter av gräsytor mellan Friluftsbadet och naturreservatet Risen inkl.
åkermarken (materialet läggs i komposthögar).
• Blüchers park: slåtter och i hopsamling. Bortkörning av gräs.*
Hardebergaängen
• Reparation och underhåll av stängselövergångar.
• Utsättning resp. intagning av batteri-/solcellsaggregatet.
• Vid behov justering av vattenslang från Rögle dammar (dricksvatten till
korna).
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Häckeberga NVO
• Vinterväghållning av sex st. parkeringsplatser.*
• Tillsyn av p-platserna & sophämtning*.
• Städning av grillplatser vid behov (Sjörundan, Bökesjön). Kontroll maj
och augusti.
•
•
•
•
•

Höje å
Betesputsning av hästhagarna vid Källby (juli/augusti).*
Vid behov röjning av sly i hagarna.
Stängseltillsyn fårhagarna (april).
Slåtter vid Hunnerupsdammen (augusti).
Röjning av sly vid siktgator ner mot Hunnerupsdammen.

Idala och sandmarker i Veberöd
• Tillsyn och underhåll av informationsskyltar.
• Grässlåtter längs gångstigen, två ggr/säsong. (juni och augusti).
• Slåtter (med ihopsamling) av gräsytor vid Liabacken (aug./sept.) och
gräsytor vid Industriområdet. I hopsamling av höet till komposthögar vid
Liabacken. I övrigt bortkörning.*
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Krankesjön
Tillsyn av fågelgömslet ”Ivassen” med spång, inkl. underhåll av
skyltmaterialet (avser bl a skyltrengöring och städning).
Vasslåtter utmed spången.
Sopning, snöröjning och halkbekämpning av Ivassen-spången.
Tillsyn av vindskydden vid Ivassen-rastplatsen.
Tillsyn av bord och bänkar vid Silvåkra (4 st.), tömning av soptunna (2
st.).
Tillsyn av informationstavlor vid Strandängen/Sjötorps ängar, Almen och
Silvåkra/Ivassen. Tavlorna skall rengöras 1 ggr/år, (april).
Gräsröjning utmed spången till Almentornet, 2 ggr/år (skiftet maj/juni
och augusti).
Stängseltillsyn Almen (april).
Ladugårdsmarken
Slåtter av stråket (3 ggr/år) och röjning av planteringsytor. Partier med
ffa renkavle slåttras med tätare intervall. Kontroll ska ske regelbundet
(c:a var tredje vecka – beroende av årsmån).
Röjning utmed gång- och ridspår.
Röjning utmed dike mellan dammarna och runt den norra dammen.
Slåtter av öppna gräsytor (hopsamling och bortkörning*) och stråk utmed
åkermarken (2-3 ggr/år).
Tillsyn av vattenanläggningen och dokumentation av tillsynen ska ske
enligt ”Plan för tillsyn och skötsel av dammar och diken med omgivande
mark på Ladugårdsmarken”.
Tillsyn av rastplatsen vid södra dammen (en gång per kvartal).
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Råbysjön
• Slaghackning kring fastigheten Stora Råby 36:6, 2 ggr/år (månadsskiftet
maj/juni, månadsskiftet augusti/september).*
•

Röglebäcken, S Sandby
Röjning efter anmodan av beställaren.

Torna Hällestad station
• Tillsyn och underhåll av bänkar & infotavla vid Stationsområdet.
• Tillsyn och underhåll av Stationsområdet (främst slyröjning).
Tusenårslunden
• Underhåll och justering av stängsel.
• Slåtter kring staket.
• Tillsyn och rengöring av infotavla.

Vandringsstråk och spår/leder

Romelestigen (Väderkullen-Romeleklint)
• Tillsyn och underhåll.
Myrstigen (Skrylle-Måryd)
• Tillsyn och underhåll.
Sinnenas stig (Skrylle)
• Tillsyn och underhåll.
Ulastigen (Skrylle)
• Tillsyn och underhåll.
MTB-spår Skrylle
• Tillsyn och underhåll.
Höjeåstråket
• Slåtter av gångstigar i St Lars utmed och ner till fårhagarna (juni & aug).
• Slåtter av gångstig norr om Källbybetet vid Vattenverket (juni & aug).
Genarpsstråket utmed Höje å
• Tillsyn och underhåll.
• Slåtter och städning av beträdan mellan Häckebergaskolan och f.d.
reningsverket via uteklassrummet vid Stubbarp. Genomförs 2 ggr/år,
v.22-23 (gångstig) och v.32-33 (hela beträdan).*
• Tillsyn och underhåll av uteklassrummet vid Stubbarp.
Ladugårdsmarksstråket
• Se under Områden- Ladugårdsmarken.

14(16)

2019-11-25
Pilgrimsvägen
• Kontroll och ev. komplettering av ledmarkeringar (mars/april).
Skåneleden
• Tillsyn och underhåll av Skåneledens hela sträckning genom Lunds
kommun, omfattande markeringar, lägerplatser, informationstavlor,
vattentäkter, bänkar, bord, spänger och stängselgenomgångar. Hela
sträckan skall besiktigas årligen.
• Dass: se Renhållning.
• Sopkärl: se Renhållning.
• Städning av grillplatser en gång per vecka.
• Utläggning av ved en gång per vecka.
• Uppsättning av ny information och nya kartor vid behov.
• Provtagning av dricksvattentäkterna en gång per år (april).

Renhållning

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dass
Billebjer, Dalby Söderskog, Genarps IP, Knivsåsen, Måryd,
Prästaskogen, Risen (Sandvägen), Skrylle (Naturleken) samt Skåneleden.
Städning samt påfyllning av handtvätt och toapapper skall ske en gång
per vecka och latrintömning* i mars/april och efter behov.
Under vinterhalvåret (nov-mars) anpassas städning etc. efter behovet
dock minst en gång varannan vecka.
Dasset vid Dalby Söderskog städas måndag och torsdag under
vårblomningen (april-maj) i övrigt som ovan.
Vid Knivsåsen skall det finnas en bajamaja april-maj och sept.-okt samt
två bajamajor juni-augusti.*
Vid naturleken Skrylle ska det finnas en bajamaja året runt.*
Torrdasstunnor ska finnas vid lägerplatser utmed Skåneleden som töms
vid behov (Dörröd, Häckeberga, Risen, Sturup). Städas enligt ovan.
Samtliga dass underhålls löpande.
Renhållning (inkl. tömning av sopkärl)
Billebjer (3), Dalby Söderskog, Häckeberga, Måryd (2), Prästaskogen.
Kärl som töms av Renhållningsverket.*
Risen (4), Nöbbelövs mosse (2), Idala (1), Höjeådalen (3), Silvåkra
fågeltorn (1) (Höjeådalen och N mosse töms av KL-gruppen). Kärl med
säck.
Skåneleden: Dörröd, Häckeberga, Risen, Silvåkra och Sturup. Kärl med
säck.
Vid Knivsåsens parkering samt vid stigen mot busshållplatsen ska det
finnas vardera en sopcontainer.*
Vid P-platser och utmed Skåneleden i Häckeberga NVO utförs städning
1-2 ggr/år, efter anmodan från beställaren.
Hundlatrin ska finnas vid Skrylle Billebjersvägsparkeringen
(hundspåret).
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Övrigt

Jätteloka
Bekämpning (juni/juli och efter blomning) av jätteloka (Värpinge,
Vallkärrabäcken, Höje å/Genarp, Skrylle/Rögletippen m fl. platser).
Blommor huggs av innan fröbildning.
Inom naturreservaten grävs jättelokorna upp innan blomning.
P-platser
Häckeberga, Nöbbelövs mosse (1), Höje å/Källby mölla (1),
Ladugårdsmarken (1), Skrylle (7), Hällestadsvägen/Klockarelyckan (1),
Kaninlandet/Trollskogsvägen (1), Måryd (2), Silvåkra (1),
Fågelsångsdalen (1), Risen (2).
• Tillsyn av P-märken, vägvisning, räcken och informationstavlor.
• Slåtter kring p-platsen (c:a 1 meter) i juli/augusti.
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