Tekniska Förvaltningen
Park- och Naturavdelningen

1(53)

Förslag till beslut
2021-04-09

Bildande av naturreservatet Höjeådalen i Lunds kommun
Dnr TN 2020/0228

Innehåll
Bildande av naturreservatet Höjeådalen i Lunds kommun ............................................................ 1
1. Kommunens beslut ............................................................................................................................ 1
2. Uppgifter om naturreservatet ....................................................................................................... 2
3. Syfte med naturreservatet är att: ................................................................................................. 2
4. Skäl för beslut ...................................................................................................................................... 3
4.1 Källby reningsverk samt dammar ............................................................................................ 4
5. Reservatsföreskrifter ........................................................................................................................ 5
6. Undantag från föreskrifter .............................................................................................................. 7
7. Upplysningar ........................................................................................................................................ 8
8. Beskrivning av området .................................................................................................................. 9
9. Skötselplan och förvaltning av naturreservatet .................................................................. 10
10. Överklagande .................................................................................................................................... 10
11. Bilagor ................................................................................................................................................. 11

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:
Församling/socken:

Fastigheter:
Gränser:

Arealer:
Lägesbeskrivning:
Kartblad:
Koordinat centralpunkt:
Naturgeografisk region:
Vegetationszon:
Vattendirektivet:
Vattenförekomst (HID):
Övriga bestämmelser:
Inskrivna nyttjanderätter:
Dikningsföretag:
VISS:

Naturreservatet Höjeådalen
1124988
xx-xx-xx
Naturreservat enligt Miljöbalken
Lunds kommun
Lunds kommun, genom tekniska nämnden.
Lund
Skåne län
Sankt Peters Klosters samt Helgeands församling/Lunds socken
Klostergården 3:1, 2:5, S:1, Väster 6:15, 6:16, Värpinge 16:18, 16:20,
17:26, 19:1, 19:3, 19:4, 19:6, 19:7, samt Lilla Råby 18:38.
Området är markerat med röd heldragen linje på bifogad karta
(bilaga 1a)
68 ha
Sydväst om Lunds centrum.
Ekonomiska kartan: 2C6G

55°41'30.5"N 13°09'48.7"E

6, Sydvästra Skånes slättlandskap
Nemorala zonen (sydsvenska lövskogsregionen)
Södra Sverige, Skåne
Höje å
Riksintresse Friluftsliv MB 3 kap 6§
Se bilaga 3
Höje å från St Lars i Lund till Bjällerup 1897, Lunds stad, område 2,
1968.
Höje å WA73964556 / SE616862-134337

3. Syfte med naturreservatet är att:
Syftet med naturreservatet är att bevara biologisk mångfald samt att tillgodose allmänhetens
behov av områden för friluftsliv och förbättra förutsättningarna för tätortsnära rekreation och
utomhuspedagogik. Inom området ska värdefulla natur- och kulturmiljöer vårdas, bevaras och
återställas. Livsmiljöer för skyddsvärda arter ska skyddas, nyskapas och återställas.
Precisering av syftet:
o Höjeådalens karaktär som tätortsnära friluftslivs- och naturområde med kulturhistoriska
miljöer ska bevaras och utvecklas samt erbjuda en tilltalande landskapsbild
o Gynnsamt bevarandetillstånd ska upprätthållas för i området förekommande arter och
livsmiljöer enligt EU:s art-och habitatdirektiv såväl som för nationellt fridlysta och
rödlistade arter
o Bidra till att nå god ekologisk status i Höjeå samtidigt som omgivande våtmarksbiotoper
bevaras, värnas och återställs.
o Miljöer som kan erbjuda en känsla av vild natur ska bevaras och återskapas.
o Naturmiljöer ska skötas naturvårdsinriktat, äldre träd och död ved och till dem knutna
arter ska värnas och bevaras och tillgången på denna livsmiljö ska långsiktigt säkras.
o Bevara och utveckla betesmarker och övriga hävdade gräsmarker med träd- och buskrika
områden och brynmiljöer.
o Bevara jordbruksmarken och den värdefulla flora och fauna som har funnits naturligt i
odlingslandskapet och som främjar den biologiska mångfalden.
o Bidra till att uppnå lokala och nationella miljömål
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Säkerställa att Källby reningsverk kan verka, utvecklas och i mån av behov i framtiden
avvecklas, samtidigt som Höjeådalens natur- och rekreationsvärden bevaras.

Syftet ska nås genom att:
o Ett område längs Höje å undantas från exploatering och bevaras som natur- och
rekreationsområde.
o Utnyttja områdets värden för friluftslivet samt naturgivna förutsättningar och underhålla
och utveckla tillgängliggjorda delar av reservatet för det rörliga friluftslivet utan att de
biologiska värdena går förlorade.
o Anläggningar och anordningar kopplade till friluftsliv och rekreation ska anläggas,
underhållas samt utvecklas.
o Ge goda förutsättningar för undervisning och utomhuspedagogik.
o Kopplingar till andra rekreationsområden bevaras och stärks.
o Nyskapa naturmiljöer genom till exempel träd- och brynplantering.
o Bevara och utveckla områdets biologiska mångfald i lövträdsmiljöer, vattendrag och ängs
- och betesmarker.
o Restaurera och återställa Höje å, rena och fördröja dagvattnet och skapa en varierad
naturmiljö som gynnar limnisk flora och fauna.
o Utpekade åkermarksytor ska brukas ekologiskt och särskilda bevarandeåtgärder ska
vidtas vid behov för att stärka förekomsten av hotade åkerogräs inom reservatet.
o Möjliggöra utveckling av dammarna vid Källby reningsverk i syfte att omhänderta
dagvatten i det fall att de inte används till vattenrening eller vid en eventuell framtida
avveckling reningsverket.
o Möjliggöra utveckling av reningsverkets område inklusive dammarna i naturvårds- och
friluftslivssyfte vid en eventuell framtida avveckling av reningsverket.
o Vidta nödvändiga åtgärder för att bevara och stärka livsmiljöer för EU-listade, fridlysta,
rödlistade eller annars särskilt skyddsvärda arter.

4. Skäl för beslut
Höjeådalen utgör ett mycket betydelsefullt område på landskapsnivå, som grön infrastruktur och
som bärare och producent av grundläggande ekosystemtjänster som helt saknas i det omgivande
landskapet.
Höje å rinner genom ett intensivt brukat jordbrukslandskap som även har högt
exploateringstryck. Bitvis är ån svårtillgänglig men vid tätorterna och städerna som den passerar
är tillgängligheten högre. Området anses ha goda förutsättningar för berikande upplevelser, både
p.g.a. dess natur- och kulturmiljöer men även då det finns goda förutsättningar för vattenknutna
friluftsaktiviteter. Naturliga processer såsom översvämningsytor i betesmarkerna och i
anslutande skogsmark talar om att det finns viktiga ekologiska funktioner i anslutning till
vattendraget.
I princip all naturmark har bedömts hysa åtminstone ett visst naturvärde (klass 4) med högre
naturvärden (klass 1 och 2) generellt kopplade till död ved, vattenmiljöer, betesmark och gamla
träd. Intilliggande områden med höga naturvärden (klass 2) är bland annat Källby
reningsdammar som är en populär plats för fågelskådning och flera mindre parksegment i Sankt
Lars-parken med förekomster av särskilt skyddsvärda träd och enstaka rödlistade arter.
Höje ås dalgång är av både regionalt och nationellt intresse att bevara. Delar av området omfattas
av riksintresse enligt miljöbalken för både friluftsliv och kulturmiljövård (MB 3:6.). Värpinge by
är dessutom ett sammanhängande område rikt på kulturarv.
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Området har delvis en vild naturkaraktär och erbjuder naturupplevelser till framförallt
Lundaborna men också mer långväga besökare. Genom tillgång till grönska och natur i Höjeådalen
främjas människors hälsa, välbefinnande och mentala återhämtning. Området ger även tillgång
till pedagogik utomhus som stärker inlärning, stimulerar till rörelse och vildare lek.
Genom att freda området från exploatering bidrar Lunds kommun till att uppnå antagna miljöoch friluftsmål kring god tillgänglighet till tätortsnära natur. Ett bildande av naturreservat innebär
också att ett större område med relativt tysta miljöer och goda förutsättningar för rekreation kan
skyddas. Lunds kommun ser det som fullt möjligt, och nödvändigt, att såväl reningsverk som
natur- och rekreationsvärden samexisterar i Höjeådalen.
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 naturvårdsprogrammet
(2006). Området finns även med i ’Närmare till naturen i Skåne – skydd av tätortsnära områden
för friluftsliv och naturvård’ (2003) framtagen av Länsstyrelsen Skåne. Under 2019 gjordes en
naturvärdesinventering av området. Där konstaterades att området hyser ett stort antal
skyddsvärda arter och har en mycket viktig funktion ur ett landskapsekologiskt perspektiv.
Förordnandet är även förenligt med Lunds Översiktsplan (ÖP) (antagen 2018) där större delen
av området pekas ut som naturmark samt som utvecklingsområde för friluftsliv och
naturupplevelse. Området finns även angivit i Fördjupad ÖP för Källby (ej antagen).
Skyddet bidrar till att uppnå miljömålen Ett rikt växt- och djurliv, Levande skogar, Ett rikt
odlingslandskap, Myllrande våtmarker, Frisk luft och En god bebyggd miljö. Samt de nationella
friluftsmålen Tillgänglig natur för alla, tillgång till natur för friluftsliv, Attraktiv tätortsnära natur,
Skyddade områden som resurs för friluftslivet och Friluftsliv för god folkhälsa.
Utöver riksintresse berörs naturreservatet även av:


Strandskydd enligt miljöbalken (MB 7:13)



Landskapsbildsskyddsområde enligt före detta Naturvårdslagen § 19. NVR-ID 2053168

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 kommunens
översikts- och detaljplaner.
Av ovan angivna skäl bör det angivna området avsättas som naturreservat.

4.1 Källby reningsverk samt dammar
Reservatet innefattar VA SYDs verksamhetsområde med reningsverk, tillhörande dammar samt
kringliggande område med tillfarts- och servicevägar mm (bilaga 1b). Syftet med att inkludera
detta område är dels för att dammarna utgör en central värdekärna för reservatet, samt att
säkerställa att området tillgängliggörs för naturvård och friluftsliv vid en eventuell framtida flytt.
Enligt beslut taget i kommunfullmäktige den 18 mars 2021 har Lunds kommun som avsikt att
ansluta sin allmänna avloppsanläggning till Nya Sjölunda i Malmö. Det är dock inte förrän nytt
tillstånd meddelas för Nya Sjölunda, en process Lunds kommun inte styr över, som det säkerställs
att Källby reningsverk kan läggas ner.
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Enligt reservatets föreskrifter är detta område undantaget från stora delar av de bestämmelser
som gäller för reservatet. Syftet med undantagen är att på bästa möjliga vis underlätta för
pågående samt framtida verksamhet med syfte att rena avloppsvatten, samt att möjliggöra en
eventuell framtida flytt och återställning av området. Det är också viktigt att kommunen kan
genomföra naturvårds- och friluftsfrämjande åtgärder efter området har återställts. I det fall att
reningsverket flyttas kommer föreskrifterna för området att skärpas efter att återställning och
naturvårds- och friluftsfrämjande åtgärder genomförts.

5. 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. bedriva täkt eller vidta åtgärder såsom att plöja, spränga, gräva, schakta, dika, utfylla, tippa,
dumpa, muddra, borra, markbearbeta, hårdgöra mark eller på annat sätt förstöra eller skada
fasta naturföremål, ytbildning eller vattenområden,
2. anordna upplag,
3. uppföra eller anlägga ny byggnad eller annan anläggning eller anordning som exempel mast,
stängsel, hägnad, brygga, flaggstång, antenn, vindkraftverk, elskåp,
4. dra fram eller på annat sätt anlägga mark-, vatten- eller luftledning/kabel eller liknande
anordningar,
5. anlägga vägar eller stigar,
6. avverka, gallra, röja, föra bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd, buskar och
vegetation,
7. inom betesmarker använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel, tillföra
växtnäringsämnen, kalk, handelsgödselmedel eller jordförbättringsmedel,
8. plantera, så eller sätta ut för området främmande eller ej naturligt förekommande växt- eller
djurarter,
9. bedriva jakt,
10. utföra vattenreglering, dämma, leda bort vatten eller på annat sätt påverka hydrologin,
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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, såsom arrendator, att tåla att följande anordningar och åtgärder vidtas inom
naturreservatet.
1. utmärkning av naturreservatets gränser och stigar, skyltning och upplysning om
naturreservatet,
2. naturvårdande åtgärder såsom skötsel av mark, vatten och anläggningar innefattande t ex
åkerbruk, plantering av träd och buskar, betesdrift och stängsling, slåtter, träd- och skogsvård,
3. åtgärder i syfte att motverka skador som orsakas av vilt, främmande eller invasiva arter,
4. anläggning, drift och underhåll av anordningar för allmänhetens rekreation, pedagogik och
tillgänglighet såsom parkeringsplatser, vägar, besökscenter, stigar, cykelvägar, grillplatser,
toaletter, bryggor, naturinformation, utegym, rastplatser inklusive bord och bänkar,
stängselövergångar, eller annan anläggning som är förenlig med reservatets syfte,
5. utförande av åtgärder för, av förvaltaren, utpekade rödlistade eller andra skyddsvärda arter,
6. undersökningar i samband med dokumentation och uppföljning av fauna och flora, samt
mark-och vattenförhållanden,

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. skada levande eller döda träd och buskar eller vegetation i övrigt samt avlägsna eller föra bort
död ved från området,
3. gräva, hacka, borra, måla, dämma, pumpa eller på annat sätt skada fasta naturföremål,
markytor eller vattenmiljöer,
4. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur förutom på särskilt anvisad plats, samt
underlåta att plocka upp spillning efter hunden,
5. tälta eller sätta upp utrustning för övernattning,
6. ställa upp husvagn, husbil eller motsvarande,
7. göra upp öppen eld eller använda engångsgrill, sprit-eller gasolkök eller liknande utrustning
annat än på särskilt anvisad plats,
8. anordna upplag, tippa trädgårdsavfall eller skräp,
9. köra motordrivet fordon annat än på anvisad väg,
10. cykla eller rida/köra med häst förutom på anvisad väg, stig eller plats,
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11. starta eller landa med luftfartyg eller annat fjärrmanövrerat obemannat luftfartyg inom
reservatet,
Vidare är det förbjudet att utan förvaltarens skriftliga tillstånd:
12. 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,
13. samla in mossor, lavar eller vedlevande svampar, med undantag av enstaka beläggsexemplar,
under förutsättning att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna,
14. sätta upp tavla, plakat, skylt, affisch, inskrift eller därmed jämförlig anordning på andra platser
än särskilt anvisade.
15. anordna tävlingar eller arrangemang,
16. på ett störande eller högljutt sätt använda ljudanläggningar, musikinstrument eller
motsvarande,
17. uppföra någon form av anläggning eller ställa upp för reservatet främmande föremål,
18. sätta ut bikupor.

6. Undantag från föreskrifter
Ovanstående föreskrifter under A och C gäller inte allmänna vägar och skall inte utgöra 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.
underhåll, drift och utveckling inom verksamhetsområdet för Källby reningsverk (bilaga 1b).
drift och underhåll av vid tidpunkten för detta beslut befintliga ledningar, ledningsrätter,
enslinjer och ensmärken och anläggningar samt framdragning av nya ledningar och
anläggningar tillhörande Källby reningsverk. Inför utförandet av arbete ska skriftligt samråd
ske med Lund tekniska förvaltningen i enlighet med särskilda bestämmelser om samråd1.
Vid prövning av föreslagna åtgärder från verksamhetsutövare av Källby reningsverk ska en
avvägning göras mellan den samhällsekonomiska nytta avloppsreningsreningsverket utgör,
såsom en absolut nödvändighet för hållbar utveckling och tillväxt i Lund, och det intrång
planerat arbete innebär för naturvärden i området.1

1 Samråd mellan Tekniska förvaltningen Lunds kommun och Källby reningsverk ska ske så att beslut från Tekniska förvaltningen

Lunds kommun ska vara Källby reningsverk tillhanda senast sex (6) veckor efter initierat samråd, exklusive den tid det tagit för
Källby reningsverk att inkomma med begärda kompletteringar. Vid eventuella kompletteringskrav från Tekniska förvaltningen
Lunds kommun ska beslut vara Källby reningsverk tillhanda senast två (2) veckor efter att Källby reningsverk sänt sitt svar på
kompletteringskravet till Tekniska förvaltningen Lunds kommun. Vid uteblivet svar från Tekniska förvaltningen Lunds kommun
inom 14 dagar från det att Källby reningsverk inkommit med samrådsunderlag, får Källby reningsverk påbörja det föreslagna
arbetet.
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sanerings- eller återställandeåtgärder, efterbehandlingsåtgärder eller tillskapande av
dagvattendammar kopplade till nedläggning av Källby reningsverk. Ansvaret för dessa
åtgärder påverkas inte av reservatbeslutet utan åvilar VA SYD eller annan
verksamhetsutövare.
att möjliggöra utveckling av dammarna vid Källby reningsverk i syfte att omhänderta
dagvatten i det fall att de inte används till vattenrening eller vid en eventuell framtida
avveckling av reningsverket.
att möjliggöra utveckling av reningsverkets område inklusive dammarna i naturvårds- och
friluftslivssyfte vid en eventuell framtida avveckling av reningsverket.
anläggning av avloppsanläggning eller framdragning av vatten efter tillstånd från berörd
myndighet. Inför utförandet ska skriftligt samråd ske med förvaltaren.
underhåll, drift och ombyggnad inom gällande ledningsrätt, servitut eller nyttjanderätter av
vid tidpunkten för detta beslut befintliga ledningar och anläggningar tillhörande kommunen,
Trafikverket, tele-, energi- och eldistributörer (bilaga 3). Inför utförande ska samråd ske med
kommunen. Vid akuta underhållsåtgärder ska samråd ske sedan arbetet inletts, dock senast
inom tre arbetsdagar.
underhåll samt utbyggnad av järnväg utmed befintlig sträckning. Åtgärder för trädsäkring
längs järnvägen får utföras utan hinder av reservatföreskrifterna dock får trädsäkringszonen
ej överstiga 5 meter på respektive sida om spåret.
Ledningsinnehavarens drift och underhåll samt ersättning av befintlig luftledning för el med
markförlagd kabel. Inför utförandet ska samråd ske med kommunen.
åtgärder i samband med miljöövervakning i kommunal eller statlig regi.
av ansvarig förvaltare eller den förvaltaren uppdrar åt att utföra underhåll och drift av vägar,
stigar, parkeringsplatser, byggnader, lekplatser och liknande anläggningar.
skyddsjakt och jakt på främmande arter samt jakt i naturvårdsförvaltningens regi,
uppförande och underhåll av byggnader, anläggningar, parkeringsplatser och liknande som
behövs för naturvård, pedagogik och rekreation.
grävning och schaktning samt utfyllnad för nya våtmarker, bullervallar, stigar, vägar och
grundläggning av byggnader och andra anläggningar för naturvård, pedagogik och rekreation
för allmänheten samt för trafiksäkerhetshöjande åtgärder.
driftåtgärder av vid tidpunkten för detta beslut befintliga vägar och parkeringsplatser för
motorfordon tillhörande vägkanter, vägdiken eller enskilda brukningsvägar. Vid utförande av
större åtgärder som inte är driftåtgärder ska skriftligt samråd ske med förvaltaren inför
arbetet. Vid akuta åtgärder kan samråd ske sedan arbetet inletts, dock senast inom tre
arbetsdagar.
underhållsrensning av lagakraftvunna dikningsföretag. Inför utförande av arbetet ska
naturreservatets förvaltare informeras om åtgärden.
dikning, plöjning och markbearbetning samt användning av kemiska eller biologiska
bekämpningsmedel och växtnäringsämnen, kalk eller jordförbättringsmedel på odlingsmark.

Lunds kommun får enligt 7 kap 7 § miljöbalken, om det finns särskilda skäl, lämna dispens från
meddelade reservatsföreskrifter. Dispensärenden hanteras av miljönämnden.

7. 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:
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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,
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.

8. Beskrivning av området
Höjeådalen är ett natur- och rekreationsområde vid Lunds stads södra gräns. Reservatet utgörs
av en mycket varierande natur längs Höje ås dalgång som skapar en sammanhängande, grön
korridor mellan Värpinge och Höjebromölla.
Området präglas av mötet mellan stad och land. Industri- och bostadsområden med sina parker
möter det moderna åkerlandskapet där Höje å bryter av med en rest av kulturlandskap i form av
våtmarker och betesmarker.
Miljöerna är i huvudsak unga, bestående av igenväxande marker från historisk äng, åker eller
betesmark mot högörtsängar, buskmark och lövskogar och de fuktiga gräsmarkerna
översvämmas ofta av det näringsrika vattnet från Höje å. Strandängarna på båda sidor ån är de
sista ängsmarkerna i ”fullåkerbygden”, även om i princip inga krävande ängs- eller
betesmarksväxter återstår i hela området. Delar av området har aldrig varit plöjd vilket har ett
stort kulturhistoriskt värde samt är av betydelse för biologisk mångfald av markorganismer.
Högre naturvärden (klass 1 och 2) är generellt kopplade till död ved, vattenmiljöer eller gamla
träd. Lokalerna med högsta naturvärde återfinns i nordvästra delen i en trädklädd betesmark
samt en mindre dunge med i båda fallen flera skyddsvärda träd och rödlistade arter.
I fuktskogarna och på strandängarna längst Höje å trivs arter som på något sätt utnyttjar ån,
intilliggande Källby reningsdammar, eller lever i fuktiga till blöta miljöer, t.ex. trollsländor,
groddjur, fåglar och, fladdermöss.
Fågellivet är rikt, särskilt kring buskmarkerna och trädridåerna vid vattnet. Över 200 fågelarter
finns rapporterade från dalgången, både vanliga arter och sällsynta. Kungsfiskare syns ofta
födosökande i området.
Området är även artrikt och individrikt på fladdermöss. Störst betydelse för fladdermöss inom
området finns i dess fuktiga delar, det vill säga Höje å med strandzon.
Utöver de värden som är kopplade till Höje å och dess direkta omgivning inom reservatet finns
även i området värdefulla parkmiljöer. Intilliggande Sankt Larsparken bildar en halvöppen
lundmiljö med ett större antal gamla träd som alla är av betydelse för biologisk mångfald. Flera av
träden är särskilt skyddsvärda då de hyser rödlistade arter och har sällsynt hög ålder eller
strukturer som håligheter med mulm.
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Buskmarker, öppna betesmarker och lövskog med gamla träd bidrar till ett rikt djur- och växtliv.
Gamla hamlade pilar, askar och hästkastanjer kantar vattendraget och på flera ställen finns
faunadepåer från grova träd som har avverkats.
Idag är Höjeådalen ett populärt närrekreationsområde för boende i Lund samt Värpinge by och
det enda tätortsnära naturområde i sin storlek i ett landskap som starkt präglas av det storskaliga
åkerbruket och infrastruktur.
Området nyttjas för naturupplevelser, rekreation, friluftsliv, kulturell upplevelse, pedagogik,
spontanidrott och socialt umgänge samt till utflykter och undervisning för förskolor och skolor i
Lunds kommun.
I anslutning till naturområdet finns planer på utbyggd järnväg, ny pendeltågsstation samt
utbyggnad av den nya stadsdelen Källby och förtätning av befintlig bebyggelse.

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
gälla tills vidare (bilaga 5, separat dokument). 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).
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11. Bilagor
1.
2.
3.
4.

Avgränsning Höjeådalens naturreservat
Sändlista
Förteckning över fastigheter och nyttjanderätter
Hur man överklagar kommunens beslut
5. Förslag till skötselplan med bilagor (hänvisning till separat dokument, [2021-04-09]

6. Remissammanställning
7. Kommunfullmäktige beslut
Beslut expedieras till:
Akten
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Bilaga 1b. VA SYDs verksamhetsområde markerat med blått
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Bilaga 2 . 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
Transportstyrelsen 601 73 Norrköping
Polismyndigheten i Lund, Box 13, 221 00 LUND
Havs- och vattenmyndigheten, Box 11 930, 404 39 Göteborg
Statens jordbruksverk, Vallgatan 8, 551 82 Jönköping
SLU Alnarp, Box 190, 234 22 Lomma
Lunds Universitet, Byggnadsenheten, Box 117, 221 00 LUND
Klostergårdens byalag: sekreterare@klostergardens-byalag.se
Stiftelsen Skånska Landskap: info@skanskalandskap.se
Innehavare av särskild rätt
E.ON Elnät Sverige AB: benny.kronvall@eon.se; anders.gustafsson@eon.se
E.ON Gas Sverige AB: gas.planer@eon.se
E.ON Värme Syd Sverige AB, regionmalmoplaner.evs@eon.se
E.ON energidistribution AB, Nobelvägen 66, 212 15 Malmö
Kraftringen Nät AB, Box 25, 221 00 Lunds kommun
Scania Real Estate Lund Aktiebolag, C/O Scania Real Estate Services AB, 151 87
Södertälje
Staten Trafikverket, 781 89 Borlänge
Henrik Trolle, Flackarps Skolväg 89, 245 61 Staffanstorp
Telia Sonera Skanova AB, Isbergs gata 2, 205 21 Malmö
Circle K Sverige AB, 118 88 Stockholm
Tele2 Sverige AB, 106 66 Stockholm
AB Sydvatten, Hyllie Stationstorg 21, 215 32 Malmö
Föreningar och intresseorganisationer
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
Höjeådalens Intresseförening: hojeadalen@gmail.com, martina.kvistreimer@gmail.com
Värpinge Golfklubb, Fackklubbsvägen 2, 227 63 Lund
Skånes Ornitologiska Förening: birds@skof.se
Höje å vattenråd: Karl.asp@lund.se
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Höje Å fiskevårdsområde: hojeafvo@hotmail.com
Sportfiskarna Skåne: info@sportfiskarnaskane.se
Artdatabanken: artdatabanken@slu.se
Cykelfrämjandet Malmö-Lund: info@cykelframjandet.se
Lunds Brukshundsklubb: info@lundsbrukshundklubb.se
Lunds Orienteringsklubb: info@lundsok.se
Arrendatorer
Håkan Rasmusson: hakan@varpinge.se
Nils Inge Larsson, Önnerupsvägen 21, 227 63 Lund
Göran Linell, Lodjursvägen 5, 246 52 Löddeköpinge
Fastigheter utanför området
Lunds kommun
Jarlbo, Eva Birgitta, Höjeåvägen 6, 227 63 Lund
Claes Vilhelm Sebastian Tham, Heimdalsgatan 4 Lgh 1301, 113 28 Stockholm
North Bridge Sweden Syd Ab, C/o Clarendon House Capital Grev Turegatan 3, 114 46
Stockholm
Lycke Lund Fastighets Ab, c/o Riksbyggen Ekonomisk Förening, 106 18 Stockholm
Fastighetsaktiebolaget H-Rup, C/o Ikano Bostad Ab Box 31066, 200 49 Malmö
Hemsö Öresund Kommanditbolag, Box 24281, 104 51 Stockholm
Nyfosa I-Parken I Lund Aktiebolag, Box 4044, 131 04 Nacka
Riksbyggen Bostadsrättsförening S:t Lars Park, C/o Riksbyggen Box 24004, 224 21
Lund
Lund Loke 4 Ab, Box 83, 246 21 Löddeköpinge
Lilla Råby Fastighets Ab, Hedentorpsvägen 8, 291 59 Kristianstad
Staffanstorp kommun
Carl- Johan Gustaf Wachtmeister, Trollebergs Gård, Trollebersvägen 56-38, 245 61
Staffanstorp
Johan Karl Gustav Magnusson, Västangård, Västangårdsvägen 94, 245 61 Staffanstorp
Stift Akademihemman, Box 117/Univers.ekon.enh, 221 00 Lund
Anna Stina Andersson, Eslövsvägen 85, 261 76 Asmundtorp
Henrik Trolle, Flackarps Skolväg 89, 245 61 Staffanstorp
Martin Lionel Nielsen, Flackarps Byaväg 53-21, 245 61 Staffanstorp
Bengt Göran Mårten Persson, Höjebromölla 1A, 245 93 Staffanstorp
Internt Lunds kommun
Kommunstyrelsen
Byggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Lunds Energi AB
Miljönämnden
Barn- och skolnämnden
Tekniska förvaltningen: Gatu- och trafikavdelningen, Mark- och
exploateringsavdelningen
VA SYD, Box 191, 201 21 MALMÖ
Lunds kommuns Fastighets AB
Kommunala lantmäterimyndigheten

Förslag till beslut naturreservatet Höjeådalen

Kommunala funktionshinderrådet
Servicenämnden

2021-04-09

Förslag till beslut naturreservatet Höjeådalen

Bilaga 3. Förteckning över fastigheter och nyttjanderätter

2021-04-09

Förslag till beslut naturreservatet Höjeådalen

2021-04-09

Förslag till beslut naturreservatet Höjeådalen

2021-04-09

Förslag till beslut naturreservatet Höjeådalen

2021-04-09

Förslag till beslut naturreservatet Höjeådalen

2021-04-09

Förslag till beslut naturreservatet Höjeådalen

2021-04-09

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. 04635 50 00 (växel)
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Bilagor:
a) Översiktskarta. Reservatsgränser.
b) Karta över skötselområden västra delen
c) Karta över skötselområden östra delen
d) Karta över större friluftslivsanläggningar i området (befintliga och planerade) –
västra delen
e) Karta över större friluftslivsanläggningar i området (befintliga och planerade) –
östra delen
f) Karta över vägar och stigar i Höjeådalen – västra delen
g) Karta över vägar och stigar i Höjeådalen – östra delen

1. Inledning, allmän beskrivning och bevarandevärden.
Naturreservatet Höjeådalen ligger i sydvästra utkanten av Lunds stad längs med Höje å
mellan Värpinge och Höjebromölla. Det utgör en utav de större sammanhängande gröna
korridorerna inom Lunds stad. Dalgången är ett populärt friluftsområde som används
flitigt av såväl joggare som naturintresserade samt kommunmedborgare som bara vill
komma nära naturen.
Redan 1990 framhöll Lunds kommun områdets värde i dåvarande Naturvårdsplan för
Lunds kommun (1990) som ett av kommunens få tätortsnära rekreationsområden.
Området har också pekats ut i ’Närmare till naturen i Skåne – skydd av tätortsnära
områden för friluftsliv och naturvård’ (2003) framtagen av Länsstyrelsen Skåne som ett
område lämpligt att ges långvarigt skydd och förvaltning för den viktiga
lanskapsekologin och stora potential för friluftsliv. Att bilda naturreservat är en åtgärd
som listas i handlingsplanen som hör till Grönprogram för Lunds kommun (2020) och
som också fanns med i tidigare Grönstruktur- och naturvårdsprogrammet (2006).
Höje ås dalgång är vidare av både regionalt och nationellt intresse att bevara då delar av
området omfattas av riksintresse enligt miljöbalken för både friluftsliv och
kulturmiljövård (MB 3:6.).
Utöver riksintresse berörs naturreservatet även av:



Strandskydd enligt miljöbalken (MB 7:13)
Landskapsbildsskyddsområde enligt före detta Naturvårdslagen § 19. NVR-ID
2053168

Under 2019 gjordes en naturvärdesinventering av området. Där konstaterades att
området hyser ett stort antal skyddsvärda arter och har en mycket viktig funktion ur ett
landskapsekologiskt perspektiv.
Förordnandet är även förenligt med Lunds Översiktsplan (2018) samt i Fördjupad
Översiktsplan för Källby (ej antagen) där större delen av området pekas ut som närnaturmark och viktigt tätortsnära rekreationsområde.
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Den till reservatsbeslutet kopplade skötselplanen är indelad i skötselområden och
redogör för de åtgärder som behövs inom skötselområdena samt beskrivning av den
löpande driften som krävs för att områdets natur- och rekreationsvärden ska bevaras
och utvecklas.
Reservatets föreskrifter och skötselplan ska innebära att områdets biologiska mångfald
bevaras och ges möjlighet att utvecklas. Hot mot den biologiska mångfalden ska
identifieras och motverkas. Genom reservatets föreskrifter och skötselplan ska det
skapas förutsättningar för att ta emot en ökad mängd besökare med bibehållna
upplevelsevärden.
Skötselplanen fastställs i enlighet med Miljöbalken 3 § förordning (1998:1252) om
områdesskydd och gäller tills vidare. En översyn och eventuell revidering av
skötselplanen bör ske inom 20 år från det år den antogs. Skötselplanen kan omarbetas
vid behov, till exempel då ny kunskap tillkommer, men de övergripande
bevarandemålen för naturreservatet ska fortsätta gälla.
Genom att freda området från exploatering bidrar Lunds kommun till att uppnå antagna
miljömål kring god tillgänglighet till tätortsnära natur. Ett bildande av naturreservat
innebär också att ett större område med relativt tysta miljöer och goda förutsättningar
för rekreation kan skyddas. Området har delvis en vild naturkaraktär och erbjuder
naturupplevelser till framförallt Lundaborna men också mer långväga besökare. Genom
tillgång till grönska och natur i Höjeådalen främjas människors hälsa, välbefinnande och
mentala återhämtning. Området ger även tillgång till pedagogik utomhus som stärker
inlärning, stimulerar till rörelse och vildare lek. Höjeådalen bildar också en viktig
ekologisk korridor som förbinder flera naturområden i ett i övrigt hårt exploaterat
landskap. Området ansluter till Rinnebäcksravinens naturreservat på ytterligare tre
hektar samt Sankt Lars-parken med sina höga ekologiska värden och är därmed ett
viktigt område för att uppnå kommunens mål om sammanhängande grönstruktur. I den
framtida förtätade staden kommer området att bli än viktigare som rekreationsområde.

2. Syfte med reservatet
Syftet med naturreservatet är att bevara biologisk mångfald samt att tillgodose
allmänhetens behov av områden för friluftsliv och förbättra förutsättningarna för
tätortsnära rekreation och utomhuspedagogik. Inom området ska värdefulla natur- och
kulturmiljöer vårdas, bevaras och återställas. Livsmiljöer för skyddsvärda arter ska
skyddas, nyskapas och återställas.
Precisering av syftet:
o Höjeådalens karaktär som tätortsnära friluftsliv- och naturområde med
kulturhistoriska miljöer ska bevaras och utvecklas samt erbjuda en tilltalande
landskapsbild
o Gynnsamt bevarandetillstånd ska upprätthållas för i området förekommande arter
och livsmiljöer enligt EU:s art-och habitatdirektiv såväl som för nationellt fridlysta
och rödlistade arter
o Bidra till att nå god ekologisk status i Höjeå samtidigt som omgivande
våtmarksbiotoper bevaras, värnas och återställs.
o Miljöer som kan erbjuda en känsla av vild natur ska bevaras och återskapas.
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o Naturmiljöer ska skötas naturvårdsinriktat, äldre träd och död ved och till dem
knutna arter ska värnas och bevaras och tillgången på denna livsmiljö ska
långsiktigt säkras.
o Bevara och utveckla betesmarker och övriga hävdade gräsmarker med träd- och
buskrika områden och brynmiljöer.
o Bevara jordbruksmarken och den värdefulla flora och fauna som har funnits
naturligt i odlingslandskapet och som främjar den biologiska mångfalden.
o Bidra till att uppnå lokala och nationella miljömål
o Säkerställa att Källby reningsverk kan verka, utvecklas och i mån av behov i
framtiden avvecklas, samtidigt som Höjeådalens natur- och rekreationsvärden
bevaras.
Syftet ska nås genom att:
o Ett område längs Höje å undantas från exploatering och bevaras som natur- och
rekreationsområde.
o Utnyttja områdets värden för friluftslivet samt naturgivna förutsättningar och
underhålla och utveckla tillgängliggjorda delar av reservatet för det rörliga
friluftslivet utan att de biologiska värdena går förlorade.
o Anläggningar och anordningar kopplade till friluftsliv och rekreation ska anläggas,
underhållas samt utvecklas.
o Ge goda förutsättningar för undervisning och utomhuspedagogik.
o Kopplingar till andra rekreationsområden bevaras och stärks.
o Nyskapa naturmiljöer genom till exempel träd- och brynplantering.
o Bevara och utveckla områdets biologiska mångfald i lövträdsmiljöer, vattendrag
och ängs - och betesmarker.
o Restaurera och återställa Höje å, rena och fördröja dagvattnet och skapa en
varierad naturmiljö som gynnar limnisk flora och fauna.
o Utpekade åkermarksytor ska brukas ekologiskt och särskilda bevarandeåtgärder
ska vidtas vid behov för att stärka förekomst av hotade åkerogräs inom reservatet.
o Möjliggöra utveckling av dammarna vid Källby reningsverk i syfte att
omhänderta dagvatten i det fall att de inte används till vattenrening eller vid en
eventuell framtida avveckling av reningsverket.
o Möjliggöra utveckling av reningsverkets område inklusive dammarna i
naturvårds- och friluftslivssyfte vid en eventuell framtida avveckling av
reningsverket.
o Vidta nödvändiga åtgärder för att bevara och stärka livsmiljöer för EU-listade,
fridlysta, rödlistade eller annars särskilt skyddsvärda arter.
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3. Beskrivning av området
3.1.1. Administrativa uppgifter
Områdets namn:
Naturvårdsverkets DOS nummer:
Beslutsdatum:
Skyddsform:
Markägare:
Förvaltare:
Kommun:
Län:
Församling/socken:
Fastigheter:
Gränser:
Arealer:
Lägesbeskrivning:
Kartblad:
Koordinat centralpunkt:
Naturgeografisk region:
Vegetationszon:
Vattendirektivet:
Vattenförekomst (HID):
Övriga bestämmelser:
Inskrivna nyttjanderätter:
Dikningsföretag:
VISS:

3.2.

Naturreservatet Höjeådalen
1124988
xx-xx-xx
Naturreservat enligt Miljöbalken
Lunds kommun
Lunds kommun
Lund
Skåne län
Sankt Peters klosters samt Helgeands församling
/Lunds socken
Klostergården 3:1, 2:5, S:1, Väster 6:15, 6:16,
Värpinge 16:18, 16:20, 17:26, 19:1, 19:3, 19:4,
19:6, 19:7, samt Lilla Råby 18:38.
Området är markerat med röd heldragen linje på
bifogad karta (bilaga 1)
68 ha
Sydväst om Lunds centrum.
Ekonomiska kartan: 2C5G
55°41'30.5"N 13°09'48.7"E
6, sydvästra Skånes slättlandskap
Nemorala zonen (sydsvenska lövskogsregionen)
Södra Sverige, Skåne
Höje å
Riksintresse Friluftsliv MB 3 kap 6§
Se beslut.
Höje å från Sankt Lars i Lund till Bjällerup 1897,
Lunds stad, område 2, 1968.
Höje å WA73964556 / SE616862-134337

Allmän beskrivning och bevarandevärden

3.2.1. Historisk och nuvarande markanvändning samt kulturhistoria
Höjeådalen präglas av mötet mellan stad och land. Industri- och bostadsområden
med sina parker möter det moderna åkerlandskapet där Höje å bryter av med en rest
av naturlandskap i form av våtmarker och betesmarker. Området är rikt på
kulturhistoria med det kontinuerligt använda landskapet längs Höjeå, genomkorsat
av äldre nordsydliga färdvägar och sen 1856 av stambanan samt senare utvecklat
med 1900-talets starka bebyggelseexpansion. Närmast ån förekommer
kulturbetesmarker, vilka ofta har ett rikt och varierat fågelliv. Historiskt har de
fuktiga gräsmarkerna som översvämmas av det näringsrika vattnet använts som
slåttermarker. Vattnet i området har även använts för att driva två vattenkvarnar;
Källby mölla, med anor från medeltiden och Höjebro mölla belägen sydost om Sankt
Lars. Långt senare, 1929, påbörjades arbetet med att anlägga det reningsverk som
angränsar till reservatet.
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Utöver de värden som är kopplade till Höje å och dess direkta omgivning finns även i
området värdefulla parkmiljöer. Störst kulturhistoriskt värde har Sankt Lars med
landets kulturhistoriskt sett mest intressanta mentalsjukhusmiljö. Sankt Lars är
belägen i områdets östra del och anlades i samband med att Lunds hospital öppnade.
Innan Lunds hospital anlades präglades också detta område av betesmarker, åker
och äng. Längs med ån fanns sammanhängande fuktängar och längre söderut fanns
fastmarksängar.
Förutom det före detta mentalsjukhusets kulturhistoriskt värdefulla byggnader finns
där idag en park med högstammiga träd med ett relativt rikt fågel- och
fladdermusliv. Även om parken är anlagd och där finns bebyggelse har många
värdefulla träd bevarats i parken, bland annat återfinns ask, alm, lind och bok. Delar
har drag av äldre lövskog av en typ som inte finns nära stadens centrum och
biotopskyddade alléer finns på flera platser i området. Genom Sankt Larsparken
passerar Höje å genom en annan omgivning än i angränsande delar. Ån löper i en
mindre ravin genom parken och förefaller inte vara lika rätad som på sträckan
västerut till Värpinge.

Häradsekonomiska kartan 1910-15
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Översikt över Wärpine by ca 1822
Källby var en kringvandrande by med anor från järnålder som fick sin definitiva
placering under 1000-talet. Ett spår av byn är den gamla byvägen som löper från
Västanväg ner mot bron över Höjeå upp mot Flackarp. Vid åpassagen finns rester av
Källbymöllas kvarndamm och längst byvägen norr om bron finns gamla hamlade
pilar. I området finns fragment av det äldre odlingslandskap som låg på Källbys
marker. Tvärs över byns marker skar 1856 den färdigställda järnvägen och längs
vägen mot Värpinge samt runt omkring låg ett antal gårdar. Väster och söder om
Lyckebacken samt runt Hälsans stig från Nordanväg fram till hundrastplatsen vid
Badarevägen finns hassel- och avenboksbestånd. I dessa bestånd växer körsbärs- och
mirabellträd. För ett äldre jordbruk var det brukligt att fruktträd blandades in i
bestånd av andra arter. För anläggande av det intilliggande avloppsreningsverket
köpte Lunds kommun upp Källbys mark och rev befintlig bebyggelse. Sista gården
försvann på 1960-talet.
1915 började en utredning om vad man skulle göra med kloakvattnet från Lund då
utsläpp från ca 25 000 invånare av mestadels obehandlat avloppsvatten rann rakt ut
i Höje å och vidare till Öresund. År 1929 beslöt stadsfullmäktige slutligen att anlägga
ett avloppsreningsverk vid Källby. Under flera decennier byggdes reningsverket
successivt ut och sista etappen omfattade också anläggning av två nya
efterpoleringsdammar som ett led i arbetet med att reducera kväve- och
fosforhalterna i åvattnet. Detta innebar stora miljöingrepp då Höjeå behövde rätas ut
för att skapa plats i dalgången.

3.2.2. Arkeologiska fynd
I Höjeådalen finns många historiska lämningarna från stenåldern till modern tid. Ån
har varit en viktig transportled och området med den dominerande moränleran en
god jordmån för tidigt jordbruk med boplatser från stenåldern. Det finns flera kända
fornlämningar inom reservatet vilket innebär att delar av området omfattas av lagen
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(1942:350) om fornminnen. Nordost om Källby reningsverk finner man den så
kallade Lyckebacken, som är en förmodad gravhög från bronsåldern.

3.2.3. Geovetenskaplig och hydrologisk beskrivning
Höje å rinner meandrande fram i en mycket flack dalgång som trots detta är väl
markerad i den i övrigt mycket flacka fullåkersbygden. Ån har sin upprinning i
Häckebergasjön, cirka 20 km sydost om Lund och mynnar ut i Lommabukten. Under
sin färd till havet rinner Höje å förbi Genarp, Staffanstorp och Lunds sydvästra delar
där den i norr kantas av Lunds stad och söder om ån ett utpräglat jordbrukslandskap
med vidsträckta åkrar. Åfåran omges av alridåer och betade fuktängar, torrängar,
ekhagar och bokskogar, men i övrigt är landskapet till stor del uppodlat.
Höje å är starkt påverkad av mänskliga aktiviteter och en stor del av vattendragen i
området har rätats ut eller kulverterats. Även många våtmarker har dikats ut. Ån och
omgivande mark är tydligt näringspåverkat vilket syns framför allt på
artsammansättningen i området som omger vattendraget. Jordarterna består av
främst av svämsediment och moränfinlera.
Sedan 1991 har ett aktivt vattenvårdsarbete bedrivits av kommunerna inom Höje ås
avrinningsområde inom ramen för Höjeåprojektet, först genom Höje å
vattendragsförbund och från och med 2010 av Höje å vattenråd. Syftet är att
förbättra vattenkvalitén och minska övergödningen i Höje å och Öresund, samt att
gynna växt- och djurlivet i de områden som är starkt påverkade av jordbruket.

3.2.4. Biologisk beskrivning
Höjeådalen utgörs av en mycket varierande natur. Betesmarker, buskmarker och
lövskog präglar området vilket skapar förutsättning för ett rikt djur- och växtliv.
Naturliga processer såsom översvämningsytor i den centralt belägna betesmarken
samt alsumpskogar talar om att det finns viktiga ekologiska funktioner i anslutning
till vattendraget där man finner gamla hamlade pilar, askar och hästkastanjer. Under
2019 gjordes en naturvärdesinventering av området. Där konstaterades att området
hyser ett stort antal skyddsvärda arter och har en mycket viktig funktion ur ett
landskapsekologiskt perspektiv.
Omkring hälften av området utgörs av natur medan resten är reningsverksdammar,
bebyggelse, infrastruktur, åkermark mm. De träd- och buskbärande miljöerna är i
huvudsak unga, igenväxande marker. Höje å och Källby reningsdammar är
tongivande, liksom den sammanhängande äldre lövträdsmiljön i Sankt Lars-området.
Större delen av området omfattas av strandskydd och är utpekat som riksintresse för
friluftslivet. I kommunens översiktsplan pekas större delen av området ut som
naturmark. I princip all naturmark har bedömts hysa åtminstone ett visst naturvärde
(klass 4). Högre naturvärden (klass 1 och 2) är generellt kopplade till död ved,
vattenmiljöer eller gamla träd. Objekten med högsta naturvärde återfinns i
nordvästra delen, i en trädklädd betesmark samt en mindre dunge med i båda fallen
flera skyddsvärda träd och rödlistade arter. Områden med höga naturvärden (klass
2) är bland annat Källby reningsverksdammar samt mindre trädområden med
förekomster av särskilt skyddsvärda träd och enstaka rödlistade arter. Öppna gräsoch buskmarker hyser generellt endast vissa till påtagliga naturvärden (klass 4
respektive 3), då de är kraftigt näringspåverkade och med kort historia som sådana
miljöer.
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Lövträdsmiljöer med jätteträd, grova träd, hålträd och i vissa fall gott om död ved
finns. Merparten av dessa ligger utmed Höje å men i några enstaka fall kan det också
röra sig om parkområden inne bland bebyggelsen. Närheten till Sankt Lars-parken
har stor betydelse då den halvöppna lundmiljön har ett större antal gamla träd som
alla är av betydelse för biologisk mångfald. Flera av träden är särskilt skyddsvärda
då de hyser rödlistade arter eller sällsynt hög ålder eller strukturer som håligheter
med mulm. Gamla träd har i de flesta fall ett stort värde för den biologiska
mångfalden och värdet bör ses som extra betydande i urbana och exploaterade
områden så som tätorter. Barken på de gamla träden utgör ett viktigt substrat för
lavar och mossor medan insekter i högre grad gynnas av håligheter, savflöden och
andra skador på träden. Även fåglar och fladdermöss utnyttjar dessa träd i hög
utsträckning. Bland noterade grova träd och hålträd förekommer grönpil, bok, ask,
hästkastanj, klibbal, skogsalm, lind, skogslönn, platan och poppel.
Det är dock inte enbart de gamla träden som är värdefulla. Yngre träd utgör en
mycket viktigt framtida resurs. Genom en god planering kan framtida
generationsglapp i trädskiktet undvikas, något som annars kan få betydande
negativa konsekvenser för den biologiska mångfalden.
På en del platser finns utplacerade faunadepåer med grova lågor. Denna typ av
miljöer erbjuder goda förutsättningar för exempelvis vedsvampar och vedlevande
insekter. Några arter som noterats är hartsticka Ganoderma pfeifferi (EN), bokoxe
Dorcus parallelipipedus, knubblårsbarkfluga Solva margi-nata och vedharkranken
Dictenidia bimaculata.
I parken förkommer också s.k. Evighetsträd. De ska genom olika åtgärder försöka ges
ett längre liv än vad som är brukligt med avseende på skötselåtgärder mm.
I betesmarken söder om Värpinge finns skyddsvärda träd av ask, lönnar och grönpil.
Fältskiktet domineras av bland annat hundäxing, brännässlor och engelskt rajgräs
och i mitten av betesmarken finns ett våtmarksområde med stora mängder kalmus. I
västra delen ligger en faunadepå med grova asklågor. Flera av träden är hålträd med
mulm som vid en undersökning visade sig hysa en del vedlevande insekter, bl.a.
Abraeus granulum (NT) och Cryptophagus fuscicornis (NT). Övriga rödlistade arter
som noterades var falsk allékrimmerlav Rinodina pityrea (EN), grynig dagglav
Physconia grisea (NT), ask Fraxinus excelsior (EN), stare Sturnus vulgaris (VU) och
hussvala Delichon urbicum (VU).
Höje å
Det långsträckta reservatsområdet löper längs Höje å och delar av områdena utmed
ån utgörs av sumpskogsmiljöer och strandängar. Där trivs arter som på något sätt
utnyttjar ån, Källby reningsdammar, eller lever i fuktiga till blöta miljöer, t. ex.
trollsländor, groddjur, fåglar och, fladdermöss. Strandängarna på båda sidor ån har
historiskt varit de sista ängsmarkerna i ”fullåkersbygden”, även om i princip inga
krävande ängs- eller betesmarksväxter återstår i området. Delar av området har
aldrig varit plöjd vilket är av betydelse för biologisk mångfald av markorganismer.
I den centrala delen av området rinner ån förbi Lunds avloppsreningsverk som med
sina stora efterpoleringsdammar utgör en viktig rast- och övervintringslokal för
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änder och andra våtmarksfåglar. Området är en populär och välbesökt fågellokal som
är känd långt utanför Lund. I eller i direkt anslutning till dammarna har det mellan år
2000–2018 noterats 72 prioriterade fågelarter varav 53 rödlistade (Artportalen)
som utnyttjar dammarna som rastplats vintertid. Grunden för dammarnas funktion
som fågellokal är att det finns ett kontinuerligt flöde och att större delen alltid är
isfria, vilket om möjligt bör säkerställas när verket läggs ned.
Inom reservatsområdet häckar mindre vanliga arter som kungsfiskare, backsvala
och kärrsångare och det finns goda stammar av sydsveriges lövskogsarter.
Kungsfiskaren är rödlistad och klassad som sårbar (VU) och förekommer
regelbundet längs med hela Höjeå. Arten har gjort häckningsförsök på flera platser i
området. Den är vid häckningen beroende av småfisk samt ganska ostörda
förhållande och söker föda vid ån och i dammar intill.
Häckande och rastande fåglar förutom kungsfiskare är framförallt knutna till åns
omgivningar snarare än ån i sig. En större mängd arter rastar till exempel på de
vidsträckta ängsmarkerna mellan Lund och Lomma. Av häckande eller misstänkt
häckande fåglar knutna till åns närmaste omgivningar kan speciellt nämnas: stare
Sturnus vulgaris (VU) som häckar i närhet av jordbrukslandskap, i tätorter eller
andra öppna marker och som under häckningstid är helt beroende av öppna
gräsmarker med kortvuxet fältskikt. Hussvala Delichon urbicum (VU) har också
observerats inom reservatsområdet. I Sverige häckar hussvalan i princip bara i
människans närhet och många häckningar genomförs på byggnader i tätorter.
Vintertid övervintrar skogsarter som domherre, sidensvans och gråsiska i området.
Utter är idag åter ett inslag i Höjeås däggdjursfauna efter att ha varit försvunnen
under flera decennier. Den är rödlistad som nära hotad (NT), är fridlyst och
upptagen i habitatdirektivets bilaga 2 och 4. Numera ser man spår av utter både uppoch nedströms reningsverket och i vissa biflöden. För grodor och salamandrar är
kombinationen av lekdammar och marker där de kan söka föda eller övervintra
avgörande. Till exempel förekommer vanlig groda och vanlig padda frekvent i
Källbymölla odlingsområde. Mindre vattensalamander föryngrar sig i små dammar
inom området. Den ätliga grodan Pelophylax lessonae har en god stam i
kvarndammen och i reningsverksdammarna. I Sverige är den begränsad till
sydvästra Skåne med undantag för ett par troligen utplanterade bestånd. Stammen i
området är stor och viktig nationellt. Bottenfaunan i Höje å nedströms Lund är också
mycket artrik. Levande exemplar av den fridlysta arten tjockskalig målarmussla (EN)
har hittats både upp och direkt nedströms reservatsområdet.
I Höje å mellan Källby och åns mynning i havet har registrerade elfisken genomförts
på sex provlokaler mellan 1994 och 2020. Sammanlagt har nio arter registrerats;
abborre, groplöja, grönling, gädda, mört, småspigg, sutare, ål och öring. Höga tätheter
av stirr (årsungar) indikerar som regel på ett bestånd av havsöring. Den tillbringar
sin ungdom och lekperiod i sötvatten, simmar sedan ut i havet men återvänder som
vuxen till sin födelseplats för att leka.
Pilblad kan också betraktas som en karaktärsart i den typ av vattendrag som Höjeå
utgör. Den är rödlistad som nära hotad (NT) beroende på minskande populationer i
Sverige. Förekomsten i ån omfattar bestånd både upp- och nedströms reningsverket.
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Höjeås nuvarande viktigaste karaktärsarter så som de ovan nämnda kungsfiskaren,
utter och pilblad indikerar mycket av det som fortfarande är värdefullt i åmiljön och
deras miljökrav täcker in många andra arter. Förbättrad vattenkvalitet och minskad
näringsbelastning är positiv för livet i ån och gynnar förmodligen många av de arter
som är direkt knutna till vattendraget, inte minst musslor och fisk och i
förlängningen även utter, kungsfiskare och pilblad.
Fladdermöss
Vid inventering av området har sju till åtta olika fladdermusarter påträffats i
området mellan Värpinge och Sankt Lars: större brunfladdermus Nyctalus noctula,
gråskimlig fladdermus Vespertilio murinus, nordfladdermus Eptesicus nilssonii,
dvärgpipistrell Pipistrellus pygmaeus, trollpipistrell Pipistrellus nathusii, brunlångöra
Plecotus auritus, vattenfladdermus Myotis daubentonii och Myotis sp., det vill säga
obestämda fladdermöss ur släktet Myotis. Sannolikt är dessa mustasch- och/eller
tajgafladdermöss alternativt svåridentifierade vattenfladdermöss.
Inventeringen har även inkluderat reningsverksdammarna men sannolikt rör sig
fladdermössen över hela dalgången. Däremot är de öppna vattenytorna viktiga
födosöksområden.
Höjeådalen är artrikt och individrikt, men bara av vanliga arter som är lättrörliga och
har låga habitatkrav. För känsliga arter, inte minst skogslevande, är trädmiljöerna för
små och isolerade för att kunna utnyttjas. Sankt Larsparken är också för upplyst för
att utgöra lämpligt habitat för de flesta arterna. De vid inventeringen funna arterna
rör sig över stora områden, upp till någon mil, och födosöker med säkerhet i
naturområden i hela detta landskap beroende på kläckningsperioder hos
insektspopulationerna. Störst betydelse för fladdermöss inom Höjeådalen finns i
dess fuktiga delar, det vill säga Höje å med strandzon samt reningsverksdammarna.
Samtliga arter av fladdermöss är fridlysta. Det är viktigt att det inte tillförs ljuskällor
som påverkar fladdermössen negativt.
Åtgärdsprogram för hotade åkerogräs
Skåne är det landskap i Sverige som har flest hotade växter i landet. En grupp växter
som har det särskilt svårt är de som kom hit med forna tiders jordbruk. Flera arter
har under årtusenden anpassats till att växa bland åkrarnas säd och kallas ogräs.
Många åkerogräs har nästintill försvunnit när utsädesrensningen blev effektivare
och bönderna började använda kemiska bekämpningsmedel och många arter idag är
så sällsynta att de bedöms som utrotningshotade.
Sedan 2015 samarbetar Länsstyrelsen Skåne och Lunds Botaniska Förening med de
botaniska trädgårdarna Fredriksdal museer och trädgårdar i Helsingborg och
Botaniska trädgården vid Lunds universitet i ”Projekt ex situ-bevarande” som går ut
på att rädda kvar de mest akut hotade kärlväxterna i det skånska landskapet. Syftet
är att hålla en genbank av akut hotade kärlväxter med känd geografisk härkomst i
odling, producera frön för eventuell återföring till naturliga miljöer samt att sprida
kunskap om den skånska vilda floran. Frön bevaras och odlas i Fredriksdals
botaniska trädgård i Helsingborg och sås efter hand ut på nya platser i landskapet. På
Rinnebäcks gård och på kringliggande åkermark har den gula åkerranunkeln,
Ranunculus arvensis samt åkermadd, Sherardia arvensis fått en ny växtplats. Fröna
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kommer ursprungligen från Sveriges enda naturreservat för åkerogräs, Dalby
Västermark, som ligger utanför Lund. Arten Spjutsporre Kickxia elatine återfinns
också i reservatets östra delar, dock krävs aktiva driftåtgärder såsom kontinuerlig
markstörning för att säkra dess framtid.
Trots att bevarande i odling på muséer ser lovande ut så ska tyngdpunkten av
bevarandet av Skånes rika flora ske i dess naturliga miljö genom att uppnå lämplig
skötsel för alla arter och ett hållbart brukande av Skånes natur och kulturlandskap.
Förutom att ex situ-projektet ger viktiga konkreta bidrag till arternas bevarande,
bidrar det förhoppningsvis även till att öka kunskapen och förståelsen hos en
bredare allmänhet för vår vilda flora och betydelsen av att bevara biologisk mångfald
i landskapet.
Odlingslandskapet är dock inte bara åkermark utan här finns en varierande mängd
småbiotoper i form av vägkanter, ägogränser, dungar, småvatten och diken. De flesta
arterna i odlingslandskapet finns i dessa småbiotoper eller i övergången mellan
dessa och åkermarken. Som exempel kan nämnas igelkott, olika kvävetåliga
ängsväxter samt många insekter som är knutna till dessa. I anslutning till
småbiotoperna växer det upp buskar och träd där arter som fläder, hagtorn, oxel,
rönn, alm och ask är vanliga.

3.3.

Rekreation, pedagogik, friluftsliv och information

Med sitt centrala läge, på gång- och cykelavstånd från staden Lund och med flera
busshållplatser i närheten, är Höjeådalen ett mycket värdefullt område för
friluftslivet. Riksintresset för friluftsliv sträcker sig utmed Höje å från Genarp till
Lomma och bitvis är ån svårtillgänglig, men vid tätorterna är tillgängligheten högre.
Där finns goda förutsättningar för motion med promenadstråk och stigar som är
lättillgängliga för allmänheten. Framkomligheten inom reservatet varierar men är
bäst vid Sankt Larsparken där gångarna är breda och grusade eller asfalterade. Vid
hästhagen vid Källby finns grindar som kan kräva assistans.
För den som vill upptäcka nya områden så finns det avstickare från de större
gångvägarna som leder in i mindre lättåtkomliga delar. I reservatet finns
svårtillgängliga delar under vissa tider på året då vattenståndet i ån är mycket högt.
Det förhindrar dock inte att det går att röra sig i området och det finns
promenadstråk som ligger högt belägna i landskapet. Utöver motionsaspekten så
finns det ytterligare möjligheter att använda området till rekreation då det finns
grillplatser, vindskydd, gräsytor för picknick, lekplats m.m. Grillplatsen vid Sankt
Lars är tillgänglig för rullstolsburna. För de fågelintresserade finns det ett fågeltorn
vid reningsverksdammarna och i Höje å finns det möjlighet att fiska bland annat
havsöring, om man har fiskekort.
Variationen gör att området används flitigt av såväl joggare som naturintresserade,
eller folk som bara vill komma nära naturen. Området används flitigt av skolorna för
olika naturstudier. Det finns grillplatser vid Sankt Lars, Källby mölla och Värpinge.
Utmed ån finns rastplatser och i hästhagen mellan Sankt Lars och Källby finns en
håvningsbrygga för studier av vattenlevande organismer och en berättarplats.
För barn erbjuder Höjeådalens dammar, öppna marker och skogsmarker möjligheter
till att lära känna och undersöka naturen och den biologiska mångfalden.
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Möjligheterna till spontan lek är god vilket är viktigt för upplevelsen av och
förståelsen för naturen. Det finns även möjligheter att utveckla områdets
friluftsvärden genom anläggning och förbättring av befintliga parkeringsplatser,
informationstavlor och platser för utomhuspedagogik.
Bildandet av Höjeådalens naturreservat utgör en unik möjlighet att utveckla och
utvidga ett tätortsnära rekreationsområde i Lunds stad.

3.4.

















Hot mot bevarandevärden

Naturreservatet är långsmalt och ligger i område som är intressant för
exploatering. Totalt sett är ytan som är faktiskt tillgänglig för rörligt friluftsliv
liten. Ytterligare exploatering i närområdet kan innebära ett hot mot både
naturvärden och friluftslivet.
I nuläget är upplevelsevärdena, samt i viss mån naturvärdena, kraftigt beroende
av omgivande landskap. Naturreservatet behöver hantera och ta höjd för
kommande förändringar i detta landskap, samt ett ökat antal besökare vilket
betyder ett ökat slitage och störningar på naturområden.
Mycket av värdet ligger i att området upplevs som ostört och ”vilt”. Då och då
finns önskemål från allmänheten att städa och rensa genom att avlägsna död ved
då det anses vara ”fult”. Död ved är dock viktigt för de vedlevande insekter,
svampar m.m. som påträffas inom reservatet.
Kring vattendraget finns ibland önskemål om att träd ska avverkas i syfte att
förbättra utsikten. Det gäller särskilt för att kunna se ån från norra sidan. En
avverkning skulle innebära att solinstrålningen ökar och riskerar att påverka
vattendraget negativt (lokalt). Det är även positivt för många fåglar och andra
djur om trädskiktet får fortsätta vara slutet.
I ett tätortsnära friluftsområde där många människor rör sig finns behov av att
skapa en känsla av säkerhet. En åtgärd för det kan vara att sätta upp belysning
längs gångstråk. På så vis skapas ljusföroreningar som påverkar flera
organismgrupper negativt. Fladdermöss och insekter påverkas negativt av
artificiellt ljus under nätter och kvällar.
Igenväxning av öppna gräsmarker och betesmarker är ett hot mot hävdgynnade
konkurrenssvaga arter eftersom de blir skuggade och utkonkurrerade av
snabbväxande igenväxningsarter. Det hotar på sikt biologisk mångfald i
gräsmarker – växter, fjärilar och andra insekter m.m.
Hela inventeringsområdet, sånär som på ett par mindre objekt, är tydligt till
extremt på-verkade av gödsling från omkringliggande jordbrukslandskap och
från reningsverket, sannolikt både luftburet och vattenburet. Delar av området
öster om reningsdammarna verkar dessutom ha tjänat som slamdeponier att
döma av de extrema näringsnivåer som observeras där.
Införsel av invasiva och främmande arter i vattendraget och på land kan påverka
den naturligt förekommande floran och faunan negativt.
Höje å har en otillfredsställande ekologisk status och bör inte utsättas för
ytterligare negativ påverkan för att kraven i EU:s vattendirektiv ska nås. Av de
elva preciseringar av miljökvalitetsmålen för Levande sjöar och vattendrag som
är relevanta för Höje å och dess avrinningsområde bedöms det idag att ingen är
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uppnådd trots att det inom ramen för åtgärdsprogrammet har vidtagits
omfattande åtgärder. För att förbättra tillståndet behöver det genomföras
åtgärder i hela vattenavrinningsområdet men det är särskilt viktigt att minska
belastningen från åns närmiljö, främst genom att minska den negativa påverkan
som dagvattenutsläppen har.

4. Inventeringar och underlagsmaterial
Lunds stadspark och S:t Larsparken. Naturvärdesbedömning och inventering av
skyddsvärda arter knutna till gamla träd (Naturcentrum AB, 2004)
Naturvärdesinventering av S:t Larsparken i Lund med fördjupade inventeringar av
biotopskydd, fladdermöss och värdefulla träd (Naturcentrum AB, 2016)
Naturvärdesinventering i Lunds stad (Naturcentrum AB, 2017)
Lunds översiktsplan (2018)
Naturvärdesinventering av Höjeådalen (Ekologigruppen AB, 2019)
Källby dammar efter reningsverkets flytt (Ekologigruppen AB, 2019)
Höjeådalens naturreservat - skötselplan (Calluna AB, 2019)
Lunds kommuns Grönprogram (2020)
Ekosystemtjänster i Höjeådalen (Ramböll, 2020)
Åtgärdsprogram för bevarande av hotade åkerogräs (Ekologigruppen, 2007)
Bevarande av akut hotade kärlväxter (Gabrielle Rosquist, Bente Eriksen, Helena
Persson, Jakob Sandberg, Åke Svensson & Charlotte Wigermo, 2018)

5. Översikt över planerad markanvändning och skötsel
5.1. Övergripande mål och riktlinjer
Det övergripande målet med naturreservatet är att bevara och utveckla ett
rekreations- och friluftsområde med höga natur- och upplevelsevärden.
Åkermarken ska om möjligt odlas ekologiskt, helst med gamla kultursorter, och
förutsättningar för en vild fauna och flora med anknytning till kulturlandskapet ska
eftersträvas. Skogsmiljöerna ska vara flerskiktade med en rik förekomst av död ved
och med ett välutvecklat buskskikt samt brynmiljöer. Betesmarkerna ska vara
välhävdade och utvecklas mot naturliga vegetationstyper. Vattendraget ska ha god
vattenkvalitet, det ska inte förekomma några vandringshinder och det ska finnas
förutsättning för en rik fauna och flora. Målet är också att bevara och synliggöra
kulturhistoriskt värdefulla miljöer.

5.2. Generella mål och åtgärder för friluftsliv och
naturvärden
Skötselåtgärderna ska bidra till att uppfylla syftet med reservatet. I de delar som är
särskilt viktiga för friluftslivet, t ex utmed huvudstråk, ska skötseln anpassas
därefter. Det kan t ex innebära att stigar ska hålla hög kvalitet och att farliga träd
åtgärdas. Motsvarande gäller för de delar som är särskilt viktiga av naturvårdsskäl
eller ur kulturmiljösynpunkt.
För att gynna den biologiska mångfalden är det viktigt att de organismer som lever i
och intill Höje å så långt möjligt skyddas mot negativa ingrepp t ex i form av
rensningar. Miljön utmed vattendraget ska vara omväxlande trädbevuxet så att
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vattendraget beskuggas men även öppet för att gynna vattenvegetation. Stränderna
ska där de är öppna om möjligt hävdas genom bete. För att minska störning på t ex
fågellivet ska delar av stränderna vara svårtillgängliga för människor.
Kulturlandskapets växter som bärande buskar, träd och ”åkerogräs” ska finnas kring
den åkermark som ingår i reservatet. På åkermarken ska det eftersträvas en odlad
biologisk mångfald i form av olika kulturgrödor.
De öppna betesmarkerna utmed ån ska hävdas, i första hand genom bete. Övriga
öppna ytor, som inte ska tillåtas att växa igen, hävdas genom ängsskötsel eller
gräsklippning.
Skogspartier, buskridåer och trädrader är viktiga för biologisk mångfald och ur
rekreationssynpunkt. Skogspartierna ska om möjligt skötas med få ingrepp, död ved
och högstubbar ska lämnas. Buskridåerna lämnas täta där det är viktigt för den
biologiska mångfalden medan partier där friluftsvärdena är höga kan dessa hållas
mer öppna och skötta. Träd ska generellt skötas för att de ska uppnå hög ålder
samtidigt som de hålls säkra utmed stigar och vägar.
För att skydda den biologiska mångfalden är det viktigt att hydrologin inte skadas på
ett betydande sätt vid åtgärder inom naturreservatet. Vid åtgärder gäller även att
skador på mark ska undvikas.
Invasiva arter ska om möjligt bekämpas inom reservatet.
För att öka områdets upplevelsevärde för besökarna ska områdets kulturhistoriska
värdefulla miljöer tillvaratas.
Friluftslivet ska gynnas och leder, stigar, grillplatser, bord med bänkar och toaletter
ska underhållas. Informationstavlor och vägvisare ska finnas och underhållas.

6. Specifika mål och skötselåtgärder för skötselområden
6.1. Vattendraget Höje å med stränder
Beskrivning
Medelvattenföringen i ån är ca 2,5 m3/s och i huvudfåran skiljer det ca 100 gånger
mellan högsta och lägsta flöde. Det finns stora dagvattenutsläpp som påverkar
vattenföringen.
Höje ås ekologiska status är enligt VISS ”otillfredsställande” och den uppnår inte god
kemisk status. Närsaltbelastning från jordbruk, reningsverk, enskilda avlopp och
dagvatten är betydande föroreningskällor.
Sträckan från reservatets östra gräns till järnvägsbron omfattas av ett
dikningsföretag som äger rätt att rensa vattendraget i enlighet med beslut från 1897.
Ån rensades år 2015 uppströms järnvägsbron.
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Utmed sträckan mellan motorvägen E22 till järnvägsbron är ån lugnt flytande genom
omväxlande öppna till mer slutna omgivningar. Ett kort parti med strömmande
vatten finns under den vägbro som binder ihop Sankt Lars-området.
Sträckan utmed reningsverksdammarna är lugnt flytande med omfattande träd- och
buskvegetation på stränderna. Denna sträcka rensades och mycket av
strandvegetationen avverkades för ca 20 år sedan.
Sträckan nedströms reningsverkets verksamhetsområde rinner Höje å genom ett
öppet kulturlandskap med betade stränder. Ån upplevs här ha ett förhållandevis
naturligt lopp. Området nedströms bron används frekvent av sportfiskare. Under
senare år har spår av utter observerats vid flera tillfällen.
I beskuggade sträckor är vatten- och strandvegetationen sparsam medan det i mer
öppna partier finns arter som pilblad (NT), gul näckros, stor andmat, jättegröe, säv
och kalmus.
Hela sträckan omfattas av Höje å fiskevårdsområde. De säljer fiskekort och har
fisketillsyn. Delar av sträckan har upplåtits för fiske. Förutom den ur
sportfisksynpunkt intressanta öringen förekommer också bl a grönling, ål (CR), mört
och id.
Ån med dess närmaste omgivning har stor betydelse för födosökande fladdermöss.
De delar som inte påverkas av belysning är värdefullast. Kungsfiskare kan ofta ses
utmed vattendraget och på översvämmade ytor kan andflockar med t ex bläsänder
ses rasta. I vass- och buskvegetationen utmed vattendraget häckar arter som
sävsparv (NT), näktergal och kärrsångare.
Bevarandemål
Höje å ska i de delar som inte omfattas av dikningsföretag om möjligt tillåtas ha en
naturlig flödesdynamik och även ha möjlighet att meandra. Den sträcka som
omfattas av dikningsföretaget ska skötas så skonsamt som möjligt. Rensningar ska
inte ske utan att det är fastställt att det finns ett verkligt behov.
Kantzonerna längs vattendraget ska bestå av en mosaik av betesmarker, annan
öppen mark och skog. Vattenkvalitén ska vara god, varken försurat eller övergött och
halterna av miljögifter ska understiga gällande gränsvärden enligt
bedömningsgrunderna för vattendirektivets miljökvalitetsnormer. Främmande
invasiva arter ska om möjligt bekämpas.
Skötselåtgärder
Restaureringsåtgärder:
Åtgärder för att återskapa ett mer naturligt vattendrag i form av t ex strömmande
partier, naturliga stränder, plantering av vegetation får utföras om möjlighet ges.
Driftåtgärder:
Vattendraget och dess stränder ska regelbundet städas.
Vandringshinder ska avlägsnas.
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Nedfallna träd och andra hinder kan tas bort om de riskerar att påverka
vattendragets lopp på ett icke önskvärt sätt.
Främmande eller invasiva arter ska om möjligt tas bort då de upptäcks, både på land
och i ån.

6.2.

Betesmark

Beskrivning
Betesmarkerna utmed Höje å är kraftigt näringspåverkade. Floran är förhållandevis
trivial men marken är sannolikt inte bearbetad utan består av gammal betes- och
ängsmark. Floran består t. ex. av arter som kärrkavle, hundäxing, engelskt rajgräs,
ängsbräsma och revsmörblomma. De hävdas för närvarande av hästar, får och
nötkreatur.
I betesmarkerna är de högsta naturvärdena knutna till de äldre träden. Flera av
träden är hålträd med mulm där rödlistade insekter lever t ex Abraeus granulum
(NT) och Cryptophagus fuscicornis (NT). På barken växer t ex de rödlistade lavarna
falsk alléskimmerlav Rinodina pityrea (EN) och grynig dagglav Physconia grisea (NT).
Buskar som hagtorn, fläder och slån ger föda och skydd åt småfåglar som ärtsångare,
svarthätta och törnsångare. Blommande buskar är också värdefulla pollenkällor för
många insektsarter.
Flera arter av fladdermöss födosöker över betesmarker och angränsande vattenytor.
De öppna markerna har stor betydelse för landskapsbild och är värdefulla ur
friluftslivssynpunkt. På grund av risk för konflikter mellan betande djur och
människor behöver tillträde till områdena kunna begränsas. Djurhållningen bör där
det är praktiskt möjligt anpassas så att den på ett bra sätt kan kombineras med
friluftslivet. Behovet av att beta de gamla ängsmarkerna är viktigt både ur ett
naturvårdsperspektiv och även för bibehållande av ett kulturlandskap. Det är även
värdefullt att kunna erbjuda de urbana besökarna möten med husdjur i en lantlig
atmosfär.
Bevarandemål
Arealen betesmark ska vara minst 10 ha. Betesmarkerna ska präglas av beteshävd.
Det ska förekomma äldre träd med död ved. Buskar med blomning för att gynna
insektslivet ska förekomma. Främmande eller invasiva arter ska bekämpas med
målsättning att de inte ska förekomma inom betesmarkerna.
Skötselåtgärder
Restaureringsåtgärder:
El- och vattenanslutningar.
Driftåtgärder:
Årligt bete vid behov kompletterat med slåtter.
Röjning av inte önskvärd igenväxningsvegetation.
Stängselunderhåll.
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Skötselåtgärder av träd.
Främmande eller invasiva arter ska om möjligt tas bort.

6.3.

Åkermark

Beskrivning
I reservatets västra delar finns flera åkrar av olika storlek. De odlas i dagsläget
ekologiskt med olika kultursorter av bl. a. råg, vete och korn. Bonden har,
tillsammans med Länsstyrelsen och Fredriksdals botaniska trädgård, sått ut hotade
åkerogräs som t ex åkerranunkel, åkermadd och spjutsporre. Vissa åkrar omges av
ridåer av träd och buskar och vissa även av temporära pollinatörsremsor.
Bevarandemål
Arealen åkermark ska vara 10 ha men får minska till förmån för tillskapande av
allemansrättsligt tillgänglig mark, t ex beträdor. Åkermarken skall odlas ekologiskt
med inslag av kultursorter och hotade åkerogräs. Främmande eller invasiva arter ska
bekämpas med målsättning att de inte ska förekomma.
Skötselåtgärder
Restaureringsåtgärder:
Utökad insådd av hotade åkerogräs.
Plantering av träd och buskar utmed åkrarna för att gynna biologisk mångfald.
Driftåtgärder:
Årligt brukande av åkermarken. Träda är tillåtet om det behövs för
ogräsbekämpning.
Främmande eller invasiva arter ska om möjligt tas bort.

6.4.

Skogsmark

Beskrivning
Skogsmarken finns främst i områdets centrala del vid den s.k. Klimatskogen och
öster om Sankt Lars, utmed Höje ås södra strand. Men det finns flera mindre
trädbevuxna partier och även träd- och buskridåer utspritt inom reservatet.
Klimatskogen är ett av besökare välfrekventerat område som är av stort socialt
värde. Skogen är ung, drygt 30 år, men utgör trots detta ett av de viktigaste
trädbestånden i området.
Skogsområdet vid Sankt Lars har en vild karaktär med träd i olika åldrar. Det är
flerskiktat med delvis täta buskage och slypartier. Det egentligen enda området inom
reservatet som är skyddat från omfattande mänsklig störning och har därför stor
betydelse för främst faunan.
De högsta biologiska värdena är knutna till de äldsta träden. Gammal bark, döda
grenar, håligheter med mulm och andra egenskaper som träd får i slutfasen av sin
levnad ger goda förutsättningar för en mängd olika lavar, mossor, svampar och
insekter. I håligheter kan t.ex. fåglar och fladdermöss hitta rast- och boplatser. De
äldsta träden med grov stam, hög och vid krona uppfattas också oftast som extra
värdefulla ur upplevelsesynpunkt.
Bevarandemål
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Skogen ska skötas så den uppnår en hög ålder med förutsättningar för en hög
artdiversitet. Trädslagen ska så långt möjligt vara lövträd naturligt förekommande i
Skåne. Motsvarande gäller buskar.
Skogspartierna ska där det är möjligt vara flerskiktade.
Skogsområdet vid Sankt Lars ska förbli vilt med låg mänsklig störning och
skogsskötselåtgärder ska undvikas.
Skötselåtgärder
Restaureringsåtgärder:
Kompletteringsplanteringar vid befintliga skogsområden med fler träd men även
med buskar.
Driftåtgärder:
Planteringar vid behov.
Säkerhetsbeskärningar vid främst stigsystem t. ex. reducering av trädkronor.
Åtgärder för att gynna biologisk mångfald t. ex. veteranisering.
Skötsel av värdefulla gamla träd för ökad livslängd.
Tillskapande av faunadepåer och andra miljöer med död ved.

6.5.

Träd- och buskridåer, solitärträd

Beskrivning
Träd och buskar utmed stigsystemen bidrar till upplevelser och naturkvalitéer för
besökare som kan få lä för vinden, skugga och njuta av fågelsång. Skogsek, ask, bok,
avenbok, skogslönn, klibbal, björk, sötkörsbär, sälg, hästkastanj, skogslind, fläder,
hagtorn, brakved, slån, rosor, skogsolvon, hassel m. fl. arter förekommer.
Träd- och buskridåer utmed Höje å har bl.a. en viktig temperaturreglerande funktion
då de skuggar vattendraget och därmed håller nere vattentemperaturen varma
sommardagar.
Blommande träd och buskar har stor betydelse som pollenkälla för många insekter
som lever av eller föder upp sina larver med pollen. Buskar ger skydd och
häckningsplatser åt småfåglar.
De äldre träden i betesmarken vid Värpinge hyser flera rariteter och bör därmed få
extra uppmärksamhet. Det finns även äldre träd i Sankt Larsområdet som har
potential att vara värdefulla för t. ex. vedlevande insekter.
Bevarandemål
Träd- och buskmiljöerna ska skötas så de uppnår en hög ålder med förutsättningar
för en hög artdiversitet. Träden och trädmiljöerna ska, där det är möjlighet ur
säkerhetssynpunkt, ges möjlighet att innehålla död ved och andra strukturer som
gynnar biologisk mångfald. Träd och buskar ska så långt möjligt utgöras av arter som
är naturligt förekommande i Skåne.
Skötselåtgärder
Restaureringsåtgärder:
Kompletteringsplanteringar men även nya ridåer anläggs.
Driftåtgärder:
Planteringar vid behov.
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Säkerhetsbeskärningar vid främst stigsystem t. ex. reducering av trädkronor.
Åtgärder för att gynna biologisk mångfald.
Skötsel av värdefulla gamla träd för ökad livslängd.
Tillskapande av faunadepåer och andra miljöer med död ved.

6.6.

Övriga gräsytor

Beskrining
Det förekommer en mängd, oftast mindre, gräsytor av olika karaktär inom området.
De kan vara oklippta och under igenväxning men även bestå av regelbundet
kortklippta ytor av gräsmattekaraktär.
Det är få av de klippta gräsytorna som i dagsläget hyser en värdefull flora. De högsta
naturvärdena är ofta kopplade till de igenväxande delarna där ”ogräs” blommar och
erbjuder föda och föryngringsmiljöer åt främst insekter men även mindre däggdjur
och fåglar.
Kring gräsytorna finns ofta brynmiljöer med buskar och träd som är värdefulla för
främst insekter och fåglar. Små solbelysta och vindskyddade ytor kan erbjuda
mycket värdefulla miljöer för främst insekter.
Kärlväxtfloran är i allmänhet trivial med arter som knylhavre, hundäxing, kvickrot,
snårvinda, renfana, åkertistel, sträv kardvädd, snärjmåra.
Gräsytorna har ofta stor betydelse för friluftslivet och för landskapskapsbilden.
Bevarandemål
Det ska finnas en mosaik av öppna gräsytor inom reservatet. De ska bestå av både
oskötta svagt igenväxande ytor till klippta gräs- och ängsytor.
Skötselåtgärder
Restaureringsåtgärder:
Plantering av träd och buskar.
Möjliggöra slåtter av fler ytor.
Driftåtgärder:
Slåtter av långgräsytor. Det avslagna gräset ska som regel samlas upp och bortföras.
Slaghackning respektive klippning av ytor där gräset inte samlas upp.
Gräsytor som är under igenväxning kan röjas för att bromsa igenväxningstakten
alternativt slaghackas med jämna intervall.
Gynna bryn med blommande och bärande buskar kring gräsytorna.

6.7.

Dammar och våtmarker

Beskrivning
Dammarna i området är oftast anlagda som utjämningsmagasin för kulverterat
dagvatten men det finns även ett par dammar med vattenintag från Höje å. I
dammarna stannar vattnet upp och erbjuder ett varmt och mer stillastående vatten
än i Höje å. Detta gynnar många vattenlevande djur och växter som här kan
reproducera sig eller finna föda. De flesta arter som finns i Höje å finns även i
dammarna som i allmänhet står i kontakt med vattendraget. Dammarna används
gärna av skolklasser för håvning av vattenlevande djur.
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Bevarandemål
Dammarna ska hålla en öppen vattenspegel. Våtmarkerna hålls öppna med endast
enstaka buskar och träd.
Skötselåtgärder
Restaureringsåtgärder:
Översyn av dammarnas funktion, in- och utlopp.
Rensning av igenväxta dammar.
Driftåtgärder:
Tillsyn och rensning av brunnar, kulvertar, in- och utlopp.
Klippning och röjning av igenväxningsvegetation.
Rensning av ansamlat sediment.

6.8.

Reningsverksdammarna

Beskrivning
Dammarna med omgivande mark används för rening av dag- och avloppsvatten.
Området ligger inom reningsverkets verksamhetsområde. Allmänhetens tillträde till
området sker inom de ramar och förutsättningar som verksamheten medger.
De stigar som finns i området är värdefulla för friluftslivet och området är en välkänd
fågellokal. Utmed båda sidor av ån löper det så kallade Höjeåstråket. Centralt i
området finns en bro som leder över till södra sidan av ån.
Det varma vattnet från reningsverket gör att dammarna inte fryser om vintrarna
vilket lockar till sig rastande änder och andra sjöfåglar. Under sommaren kan
häckande arter som t ex smådopping och gråhakedopping ses. Utmed ån och dess
buskridåer kan kungsfiskare, sävsparv, kärrsångare, näktergal m fl arter upptäckas. I
området finns ett fågeltorn med bänkar. Dammarna har även stor betydelse som
födosökslokal för fladdermöss.
Bevarandemål
Stigarna hålls, under förutsättning att det är förenligt med reningsverkets
verksamhet och tillstånd, framkomliga för besökare. Områdets betydelse för
fågellivet bevaras. Om reningsverket, eller delar av detta, avvecklas ska området
närmast befintligt reningsverk prioriteras för friluftslivet medan Höje å med
stränder och den västra halvan ska prioriteras för att utveckla de naturvärden som
finns i området.
Skötselåtgärder
Restaureringsåtgärder:
Restaurering av Höjeåstråkets beläggning och förbättrad skyltning. Översyn av
fågeltorn med intilliggande rastplats.
Driftåtgärder:
Stigar, bänkar och fågeltorn underhålls.

6.9.

Invasiva arter

Beskrivning
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Det förekommer invasiva arter inom reservatet och dess närområde. I betesmarken i
den västra delen finns enstaka plantor av jätteloka. Den förekommer även med
enstaka exemplar i naturreservatet Rinnebäcksravinen. Jättebalsamin är
rapporterad mellan reningsverksdammarna och Höje å. Parkslide förekommer i
anslutning till reningsverket, i skogspartiet vid Sankt Lars och öster om Malmövägen.
En annan problematisk art är armeniskt björnbär som breder ut sig och kan skapa
ogenomträngliga bestånd.
Bevarandemål
Invasiva arter som finns upptagna på EU:s förteckning ska inte förekomma inom
reservatet (EU-förordning nr 1143/2014).
Invasiva arter som finns upptagna på Naturvårdsverkets lista över arter som bör
bekämpas ska i möjligaste mån inte förekomma inom området.
Skötselåtgärder
Restaureringsåtgärder:
Bekämpning av befintliga arter som finns på EU-listan.
Bekämpning av de arter på Naturvårdsverkets lista som det bedöms att det går att
bekämpa med framgång och med rimlig ekonomisk insats.
Driftåtgärder:
Kontroll av invasiva arter med fokus på EU-listade arter.
Bekämpning av EU-listade arter och övriga som det bedöms möjligt att bekämpa.

7. Friluftsliv
7.1. Övergripande mål och åtgärder för friluftsliv
Höjeådalen är ett av Lundabornas viktigaste rekreationsområden. Det är
mångfacetterat med Sankt Larsområdets kulturhistoria, betesmarker med hästar
och kor som ger en lantlig karaktär, vida utblickar över slättlandskapet, stora öppna
vattenytor och stillsamt framflytande vattendrag. Till detta kommer höga
flerbostadshus, industribyggnader, järnvägs- och bilbroar och
reningsverksanläggning. Stad möter land både abrupt och mjukt beroende på vilken
del av området som besöks.
Höjeådalen korsas på ett antal ställen av tåg-, bil-, gång- och cykelbroar men de
flesta stigar går utmed dalgången. Stigarna är av olika karaktär och rör sig genom
skilda miljöer vilket gör en promenad intressant för besökaren. Gång- och
cykelvägar från södra delarna av Lund och Värpinge ansluter till området.
Bussförbindelse finns till Värpinge och Sankt Lars-området. Åtkomsten kommer att
bli ännu bättre i och med anläggandet av tågstation Klostergården.
Framkomligheten i området är god till måttlig, men mer begränsad för
rörelsehindrade.
Det faktum att den södra sidan av dalgången, åkermarken, till största delen är
obebyggd ger besökaren en känsla av rymd som närmast kan jämföras med en
promenad utmed havet. De östra delarna präglas av Sankt Larsområdet,
trafikmiljön, bostadsbebyggelsen och att naturen är av parkkaraktär. Den centrala
delen med järnvägen och reningsverket med intilliggande industriområde
tillsammans med igenväxande buskområden ger intryck av stadens bakgård och en
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”urban vildhet” som kan upplevas som positiv av besökare. Väster därom bidrar
pileraden utmed grusvägen mot Värpinge och den böljande åkermarken till att ge
området en lantlig karaktär. I denna del är bruset från staden och trafiken ofta
förhållandevis lågmäld.
I området finns iordningsställt håvningsbryggor, informationsskyltar, grillplatser,
fågeltorn, strövstigar och rastplatser.
Bevarandemål
Området ska vara lättillgängligt för främst gående och cyklister. Det ska finnas stigar
av olika karaktär varav vissa ska vara tillgänglighetsanpassade. Bänkar och andra
rastplatser ska finnas utmed huvudstråken. Grillplatser, uteklassrum, bryggor och
övriga friluftslivsanordningar ska finnas och hållas i ett gott skick. Soptunnor,
papperskorgar och hundlatriner ska finnas vid entréer och utmed huvudstråken.
Belysning är anpassad för att både öka tryggheten för besökare men samtidigt även
för att minimera störningar för djurlivet. Informationsskyltar ska vara väl
underhållna och uppdaterade. Det ska finnas tillgång till minst en
tillgänglighetsanpassad toalett som ska vara placerad vid en av huvudentréerna.
Reservatgränserna ska vara utmärkta enligt Naturvårdsverkets riktlinjer.
Skötselåtgärder
Restaureringsåtgärder:
Huvudentréer vid Sankt Lars, Källby mölla, Klimatskogen och Värpinge anläggs.
Större samlingsplats för besökare i form av vindskydd eller liknande.
Gömsle eller liknande för upplevelse av vattendraget.
Gränsmarkering utförs i enlighet med Naturvårdsverkets riktlinjer.
Informationstavlor sätts upp.
Toaletter, papperskorgar, soptunnor och hundlatriner.
Upprustning av stigar och vägar.
Cykeluppställningsplatser.
Handikapparkering för bil.
Upprustning av gångbro över ån vid Sankt Lars.
Iordningställande av fiskeplatser.
Driftåtgärder:
Renhållning.
Städning och underhåll av toalett.
Underhåll av stigar och vägar med tillhörande skyltar och vägvisare.
Underhåll av anläggningar med tillhörande närområde.
Beskärning av träd och annan vegetation som utgör fara för friluftslivet.
Tillsyn och underhåll av informationstavlor och reservatsmarkeringar.
Tillsyn (naturvårdsvakt).

8. Gränsmarkering
Gränsutmärkning av naturreservatet skall utföras enligt Naturvårdsverkets riktlinjer.
Markeringarna underhålls och förnyas vid behov.
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9. Uppföljning och utvärdering
Förekomsten av invasiva arter ska dokumenteras och regelbundet, minst vart femte år,
följas upp. Områdets status för vedlevande insekter ska följas upp genom bedömningar
av expertis och översiktlig inventering minst vart tionde år.
För uppföljning av Höje ås status och behov av åtgärder ska samordning ske med
Vattenrådet.
Uppföljning av skötselåtgärderna görs löpande av naturvårdsförvaltaren.

10.

Tillsyn och förvaltning

Tillsyn av naturreservatet utförs av miljönämnden i Lunds kommun. Tekniska
förvaltningen är naturvårdsförvaltare.
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Bilaga d) Karta över större friluftslivsanläggningar i området (befintliga och planerade) –
västra delen
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Bilaga e) Karta över större friluftslivsanläggningar i området (befintliga och planerade) –
östra
delen
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