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Simrishamn

Förord
Enligt Miljöbalkens 4 kap, § 2 är ”Sjö- och åslandskapet vid Romeleåsen i
Skåne” ett av de områden där turismens och friluftslivets, främst det rörliga
friluftslivets, intressen särskilt ska beaktas.
I syfte att värna och utveckla natur- och kulturmiljövärdena i Sjö- och åslandskapet vid Romeleåsen har Romeleås- och Sjölandskapskommittén, RÅSK
bildats av kommunerna Lund, Malmö, Sjöbo, Skurup, Svedala, Trelleborg och
Ystad samt Region Skåne.
En viktig del i ändamålet, som det uttrycks i stadsgarna: ”är att arbeta för
att området långsiktigt kan tillmötesgå medborgarnas behov av rekreation,
friluftsliv och naturupplevelser och därmed också medverka till att förbättra
folkhälsan.”
I Romeleåsen och Sjölandskapet finns de enda större naturområdena, som är
tillgängliga i relativ närhet av de tätorter där flertalet av RÅSK-kommunernas
medborgare bor. Det är också anledningen till att området är särskilt utpekat i
miljöbalken.
I de 7 kommuner som är medlemmar i RÅSK finns ca 570 000 invånare. Lägger man därtill de 4 kommuner i SV Skåne – Lomma, Burlöv, Staffanstorp och
Vellinge - vars medborgare i stor utsträckning använder Romeleåsen-Sjöland-

skapet för friluftsliv, rekreation och naturupplevelser så innebär det, att området är mycket viktigt för ca 51 % av Skånes befolkning.
Det finns stara skäl att se till området i sin helhet ur ett landskapsperspektiv
och utgå från medborgarnas behov både i nuläget, och på längre sikt. Romeleåsen och Sjölandskapet rymmer stora natur- och kulturmiljövärden. Det innebär goda förutsättningar för friluftsliv, rekreation och naturupplevelser, som
också kan bidra till en bättre folkhälsa samt skapa en del arbetstillfällen genom
ekoturism och därmed också bidra till en levande landsbygd.
Kunskapssammanställningen har varit ute på en bred remiss under hösten
2016 och en del revideringar och kompletteringar har gjorts efter detta. Med
dessa samlade fakta om Romeleåsen och Sjölandskapet så utgör detta dokument ett bra underlag för en fortsatt dialog om utvecklingen inom denna del av
Skåne.
April 2017
Romeleås- och Sjölandskapskommittén

Gunnar Jönsson		
Ordf RÅSK			

Hans W Hansson
Vice ordf RÅSK
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Sammanfattning
Romeleås- och sjölandskapet har tack vare den varierade topografin och geologin, mindre intensiv mänsklig påverkan och det sydliga läget, mycket höga
natur- och kulturmiljövärden bevarade i jämförelse med omgivande öppna
slättlandskap. Närheten till storstadsområdet i sydvästra Skåne gör därför att
besökstrycket är stort med över en halv miljon invånare inom tre mils omkrets.
Dessutom ligger Köpenhamn med över en miljon invånare inom en timmes
bil- och tågresa.
1975 utsågs Romeleås- och sjölandskapet till ett av 23 särskilt utpekade primära rekreationsområden. Dessa områden är av riksintresse på grund av sina
höga natur- och kulturmiljövärden samt närhet till storstadsområden. Riksintresset skall i så stor utsträckning som möjligt skyddas mot exploateringsföretag som kan skada värdena och regleras enligt Miljöbalkens fjärde kapitel.
Medlemmar i RÅSK är de kommuner som ligger inom riksintresset, Svedala,
Lund, Trelleborg, Sjöbo, Skurup och Ystad samt Malmö kommun och Region
Skåne. Länsstyrelsen är adjungerad till möten där varje medlemma har utsett
både politiska- och tjänstemannarepresentanter.
I Romeleås- och sjölandskapskommitténs (RÅSK) stadsgar står: ”Ändamålet
är att medlemmarna ska värna och utveckla natur- och kulturmiljövärdena
inom Sjö- och åslandskapet. Dessa har stor regional betydelse eftersom många
människor bor i närområdet. En viktig del i ändamålet är att arbeta för att området långsiktigt kan tillmötesgå medborgarnas behov av rekreation, friluftsliv
och naturupplevelser och därmed också medverka till att förbättra folkhälsan”.
I Romeleås- och sjölandskapet är det viktigt att planera för hela landskapets
natur- och kulturmiljövärden som förutsättning för rekreation och friluftsliv.
Besökare rör sig på vägar, markvägar, stigar, sjöar och vattendrag förutom de
iordningställda besöksmålen och upplever hela landskapet.
Romeleås- och sjölandskapet har två särskilt viktiga stövområden, Torup/
Bokskogen som ägs och förvaltas av Malmö kommun i Svedala kommun och
Snogeholmsområdet som förvaltas av Stiftelsen Skånska Landskap i Sjöbo
kommun. Dessutom finns ett antal mindre natur- och strövområden som har
iordningställda angöringsplatser och service för besökare. Antalet angöringsplatser är dock en begränsande faktor för hur många som kan besöka området
och idag finns parkeringar för totalt 1400 bilar koncentrerade till Bokskogen
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och Snogeholmsområdet. Tillgängligheten med kollektiva färdmedel är begränsad och flertalet besökare använder bilen för att ta sig till området. I det
sammanhanget är det viktigt att understryka angelägenheten av att planera för
utbyggnad av cykelvägar från städerna till de större natur- och skogsområdena,
såsom Romeleåsen och Häckeberga. Utvecklingspotentialen är också stor för
att utveckla cykling och naturturism i området i samverkan mellan kommuner,
regionala myndigheter, markägare och lokala näringsidkare. Även vandringsleder har utvecklingspotential med den befintliga Skåneleden som en viktig länk
i väst-östlig riktning genom området.
Kunskapssammanställningen är en beskrivning av historik, naturförhållanden,
kulturmiljöer i Romeleås- och Sjölandskapet.
De naturvårdsförordnanden i form av naturreservat, naturvårdsområden,
landskapsbildsskydd enligt §19 i tidigare naturvårdslagen, är viktiga och ger
bra förutsättningar för att säkerställa de natur- och kulturmiljövärden som
finns i området. Därutöver finns naturvårdsavtal samt avtal om biotopskydd
som har tecknats av bl a Länsstyrelsen respektive Skogsstyrelsen samt i vissa
fall av berörd kommun.
Naturvårdsförordnandena i kombination med överenskommelser med markägare ger goda förutsättningar för att säkerställa de natur- och kulturmiljövärden som finns i området. I den fortsatta dialogen om utvecklingen av Romeleåsen och Sjölandskapet bör det också finnas goda utsikter att finna lösningar
som medger att fler människor ges ökade möjligheter till friluftsliv, rekreation
och naturupplevelser.

Romeleåsen - Sjölandskapet

Karta 1b. Riksintresset 4 kap 2 § Miljöbalkens lokalisering i södra Skåne. Sifforna 1-12 representerar områden som respektive kommun pekat ut som lämpliga för friluftsliv.
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1 Inledning

Börringesjön vid Kringelvik i Svedala kommun

1.1. UPPDRAGET
Våren 2016 gav RÅSK konsulten Per Blomberg, EKID, i uppdrag att ta fram
ett kunskapsunderlag för Romeleås- och sjölandskapet. Syftet var att ge ett
helhetsperspektiv när det gäller friluftsliv, rekreation och naturupplevelser. För
den kommunala översiktsplaningen är det en fördel att ha en övergripande
sammanställning för RÅSK-området som används gemensamt för befolkningen i södra och sydvästra Skåne. Det är också värdefullt att få analyser av områdets styrkor och svagheter, utvecklingsmöjligheter och hot i ett samlat grepp.
Uppdraget gavs den 20 februari och ett förslag till sammanställning presenterades för RÅSK den 26 augusti 2017. Under hösten 2016 skickades förslaget
ut till medlemmarna, Länsstyrelsen, föreningar och andra berörda instanser
för remissbehandling. Två informationsmöten hölls för ideella organisationer
inom friluftsliv och miljö den 27 september och ett för politiker och tjänstemän den 14 oktober. Synpunkterna finns sammanställda i en särskild remissammanställning och sammanställningen har justerats efter remissynpunkterna. RÅSK godkände kunskapssammanställningen vid sitt möte den 10 februari
2017.

Avstämningar kring kunskapsunderlaget har skett på samrådsmöten
med projektgruppen som bestått av ordförande Gunnar Jönsson, vice
ordförande Hans W Hansson och Ingegerd Eriksson, ledamot i kommittén, den 22 juni och 15 augusti 2016 samt den 24 januari 2017.
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1.2. PRIMÄRA REKREATIONSOMRÅDEN
I slutet av 1960-talet och början av 1970-talet gick den svenska ekonomin på
högvarv och samhället förändrades snabbt. Infrastrukturen byggdes ut med
nya vägar, motorvägar, kärnkraftverk, kraftledningar och Sturups flygplats
(nuvarande Malmö airport). Bostadsbyggandet var omfattande med en miljon
bostäder som byggdes under tio år. All byggnation krävde omfattande råmaterial och många grustag och stenbrott öppnades i Romeleås- och sjölandskapet.
Både skogs- och jordbruket genomgick snabba rationaliseringar med omfattande granplantering och omvandling till stora brukningsenheter i jordbruket.
Trycket mot natur- och kulturlandskapet var större än det någonsin varit. Samtidigt ökade befolkningens fritid och behovet av rekreation. Bilägandet ökade
kraftigt och fritidsbebyggelse växte fram tillsammans med rekreationsområden. Malmö stad köpte Torups gods och Landstinget i Malmöhus län köpte
Snogeholms gods för att trygga tillgången på mark för friluftsliv. Skåneleden
börjar planeras och anläggas.
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Det var i denna oerhört snabba samhälls- och landskapsförändring som behovet av planering och prioritering växte. Riksdagen beslutade att genomföra
fysisk riksplanering där viktiga nationella intressen skulle säkerställas och motsvarande planering skedde även på regional och framför allt kommunal nivå.
Kommunreformen från 1973 hade slagit ihop ett stort antal små kommuner till
den struktur som stått sig fram till idag.

Begreppet Primärt rekreationsområde är enligt utredningen Turism och
rekreation i Sverige (SOU 1973:52) ett urval av områden enligt principerna:
”att finna för landet unika landskapstyper som lämpar sig väl för en framtida
utveckling av rekreationslivet, att i största möjlighet kunna utnyttja befintliga
anläggningar och områden för det rörliga friluftslivet och att finna områden
som är relativt välbelägna i förhållande till landets större befolkningskoncentrationer.”
1975 antar riksdagen en proposition där Romeleåsen och Sjölandskapet pekas
ut som ett av 23 primära rekreationsområden. Här har rekreation och naturturism särskilda prioriteringar som bygger på natur- och kulturvärden. Exploateringar och andra ingrepp får bara ske om de inte påtagligt skadar natur- och
kulturvärden. Samtidigt finns det särskilda riksintressen för friluftsliv, naturvård och kulturmiljövård som tas fram av sektorsmyndigheterna och antas av
riksdagen.
1987 kommer naturresurslagen som tar ett samlat grepp om hushållningen
med naturresurser och där förekommer fortfarande begreppet primära rekreationsområden för de till namn utpekade områdena. 1997 ändras lagstiftningen
igen i samband med att miljöbalken träder ikraft. Nu förekommer inte längre
begreppet primära rekreationsområden men de särskilt utpekade områden
finns fortfarande med.

1.3. Riksintresset 4 kap 2 § MILJÖBALKEN

1.4. ROMELEÅS- OCH SJÖLANDSKAPSKOMMITTÉN

I fjärde kapitlet, under första paragrafen i miljöbalken står:
”De områden som anges i 2-8§§ är, med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i områdena, i sin helhet av riksintresse”, ”Exploateringsföretag
och andra ingrepp i miljön får komma till stånd endast om det kan ske på ett
sätt som inte påtagligt skadar områdets natur- och kulturvärden.”
Vidare står det: ”Dessa bestämmelser utgör inte hinder för utvecklingen av
befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet eller för utförande av anläggningar som behövs för totalförsvaret. Om det finns särskilda skäl utgör
bestämmelserna inte heller hinder för anläggningar för utvinning av sådan
fyndigheter av ämnen eller material som avses i 3 kap. 7 § andra stycket”

Redan flera år innan det primära rekreationsområdet Sjö- och åslandskapet
vid Romeleåsen i Skåne utsågs hade Romeleåskommittén (RÅK) bildats 1970.
Kommittén omfattade endast de östra delarna av det primära rekreationsområdet och verkade för att tillvarata de rekreativa värdena i landskapet. Samma
år som den statliga utredningen ”Hushållning med mark och vatten” (SOU
1973:52) kom så gav kommittén ut det första kunskapsunderlaget i rapporten
”Romeleåsen – Areell markanvändning, Rörligt friluftsliv, naturvård, kulturvärden.” 1975 presenterade RÅK en litteratursammanställning med referenser
för friluftsliv, natur- och kulturmiljövård (för östra delen av området).
En motsvarande kommitté, Sjölandskapskommittén (SJÖK), för det primära
rekreationsområdets västra del bildades 1975, samma år som riksdagen utsåg
de primära rekreationsområdena. 1979 gav båda kommittéerna ut två omfattande strategiska dokument i översiktliga planer för friluftslivet. Dessa planer
presenterar kunskapsunderlag, analyser av friluftslivets förutsättningar och ger
förslag på utveckling av områdets förutsättningar för friluftslivet.

Under andra paragrafen står:
”inom följande områden skall turismens och friluftslivets, främst det rörliga
friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av
exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön” ”…. Sjö- och åslandskapet
vid Romeleåsen i Skåne”.
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1980 slås så de båda kommittéerna samman till Romeleås- och sjölandskapskommittén (RÅSK). Medlemmar i kommittén blir Landstinget, Lunds-, Sjöbo-,
Svedala-, Ystad-, Skurup-, Trelleborgs och Malmö kommuner med Länsstyrelsen som inbjuden deltagare på mötena. De båda kommunförbunden Sydvästra Skånes kommunalförbund (SSK) och Sydöstra Skånes kommunalförbund
(SÖSK) var aktiva i RÅSK under 1980-talet. 1999 så bildas Region Skåne av det
tidigare landstingen och övertar landstingets roll som medlem.
Kommittén fastslog tidigt att turismen i Sjö- och åslandskapet vid Romeleåelsen skall ha en underordna roll till det rörliga friluftslivet. Huvudmannaskapet
diskuterades flitigt i början och inspiration gavs från stiftelser som skärgårdsstiftelsen i Stockholm och Bohusstiftelsen på västkusten. Någon liknande förvaltning blev aldrig aktuell för RÅSK men under 2000-talets första decennium
omvandlades Region Skånes markinnehav till Stiftelsen Skånska Landskap som
bland annat förvaltar Snogeholmsområdet (Ägs av OD Krooks donation).

•

att verka för att besök i området ska underlättas genom förbättring av
tillgängligheten.

•

att verka för verksamheter som är en tillgång för besökare, men som
även bidrar till utveckling av landsbygden.

•

att fånga upp önskemål från medlemmarna samt ta olika initiativ som
medverkar till att nå syftena ovan.

Under senare år har RÅSK haft fokus på information om friluftsliv och naturområden. Bland annat har man gett ut en guide till 12 utflyktsmål och en folder
- Slottsslingan samt sex foldrar för enskilda utflyktsmål inom Romeleåsen och
Sjölandskapet som valts ut av kommunerna. Alla foldrar finns på hemsidan.
Romeleås- och sjölandskapskommittén fastställde 2013-02-15 förslag till reviderade stadgar, efter att samtliga medlemmar yttrat sig över dessa och godkänt
dessa. I stadsgarna står bland annat:
”Ändamålet är att medlemmarna ska värna och utveckla natur- och kulturmiljövärdena inom Sjö- och åslandskapet. Dessa har stor regional betydelse
eftersom många människor bor i närområdet. En viktig del i ändamålet är
att arbeta för att området långsiktigt kan tillmötesgå medborgarnas behov
av rekreation, friluftsliv och naturupplevelser och därmed också medverka
till att förbättra folkhälsan.”
Vidare står att kommittén har som uppgift:
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•

att verka för att värna och utveckla natur- och kulturmiljövärdena 		
samt friluftslivets intressen inom området som gynnar rekreation, 		
friluftsliv, naturupplevelser och folkhälsa.

•

att informera, i första hand medborgarna, om området, i syfte att för
bättra kunskapen om dess historia och värden av olika slag samt stimu
lera till besök i området.

Solnedgång över Äskedals ängar i Svedala kommun nära riksintressets västra gräns.

1.5. FRILUFTSLIV
Friluftsliv definieras i regeringens proposition ”Framtidens friluftsliv” som
”vistelse utomhus i natur- eller kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling” (SNV 2013). Detta är en mycket vid definition och man brukar tala om ”rörligt friluftsliv” för den del som avser vistelser
i natur- och kulturlandskapet i form av vandring, promenader, skidåkning,
båtfärder etc. I den stora undersökningen ”friluftsliv 2007” angav många tillfrågade att just dessa aktiviteter var vad de förknippade med friluftsliv medan
få ansåg att trädgårdsarbete och promenader i staden var friluftsliv. När man
däremot frågade samma personer vad de gör när de utövar friluftsliv kommer
just promenader nära hemmet och trädgårdsarbete som de vanligaste aktiviteterna.
”Rekreation (av latin recreare, ge nytt liv) är bland annat vila, vederkvickelse
samt stärkande eller upplivande miljöombyte för att återhämta krafter. Utvidgad betyder rekreation även avkopplande aktivitet som främjar återhämtande
av krafter såsom motion, skogspromenader, fiske, jakt och bedrivande av idrott
och sport.” (Wikipedia 2016). Rekreation är därmed ett vidare begrepp men
används ofta i samma betydelse.

Regeringen beslutade om en samlad friluftspolitik 2012 som naturvårdsverket
har sammanställt i tio övergripande mål:
Mål för friluftslivspolitiken
1. Tillgänglig natur för alla
2. Skyddade områden som resurs för friluftslivet
3. Starkt engagemang och samverkan
4. Allemansrätten
5. Tillgång till natur för friluftsliv
Målet innebär bland annat att:
•antalet områden av lokalt, regionalt och nationellt intresse för friluftsliv som
är kända och kartlagda med värdebeskrivningar ökar.
•andelen översiktsplaner som behandlar och visar tillgången till natur- och
kulturlandskap med olika upplevelsevärden i hela kommunen ökar och uppdateras kontinuerligt.
•friluftslivets behov av tillgång till attraktiva natur- och kulturlandskap säkerställs genom hållbart brukande, fysisk planering och bevarande.
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•modeller för att lösa eventuella målkonflikter mellan olika intressen är etablerade.
6. Attraktiv tätortsnära natur
7. Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling
8. Ett rikt friluftsliv i skolan
9. Friluftsliv för god folkhälsa
10. God kunskap om friluftslivet
Friluftsliv i lagstiftningen
De två viktigaste lagarna som berör friluftslivet är Plan och bygglagen samt
miljöbalken. Plan och bygglagen (PBL) anger att friluftsliv är ett allmänt intresse som ska beaktas i den kommunala fysiska planeringen. Här avses främst
översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner och detaljplaner.
I miljöbalken, MB (SFS 1998:808) uttrycks att friluftsliv är så kallat riksintresse
i ett flertal utpekade områden och att det även är ett av strandskyddets två syften. Strandskyddet etablerades under 1950-talet för att ge tillträde till stränder
längs kuster, sjöar och vattendrag för allmänheten.

Utsikt från Hindberget mot Skurup med Skurups kyrka i horisonten.

Kullatorpet på Romeleåsen intill Dörröds fälad i Lunds kommun.

12

Dalby
Björnstorp

Staffanstorp

Veberöd

Björstorp
Romeleklint

Idala

Klågerup

Bara

Hyby

Toppeladugård

Häckeberga

Assartorp

Östarp

Kullaskogen

Genarp

Vismarlöv

Skabersjö
Skabersjö slott

Everlöv

Dörröd
St Rödde

Häckebergasjön

Simontorp

Blentarp

Sövde

Sövdeborg

Sövdesjön
Snogeholmssjön

Eksholm

Ramnakulla

Ydddingesjön

Elsagården

Snogeholm

Frihult

Assmåsa

Ågerup

Bökeberg

Sturup

Roslätt

Ellestad

Skönabäck

Rockarp

Fjällfotasjön

Svedala

Kumlatofta
Karups sommarby

Torup
Holmeja

Sjöbo

Hemmestorps
björke

Gödelöv

Björkesåkrasjön

N Lindholmen

Börringesjön

Brodda

Havberg

Lemmeströ

Västra Kärrstorp

Bellinga

Beden

Börringekloster
Börringe kyrka

Ellestadssjön

Knickarp

Slimminge
Rydsgård

Svaneholm

Rögla

Sövestad
Skårby Krageholmssjön
Krageholm

Havågrdssjön
Havgård

Minnesberg

Grönby

Näsbyholm

Anderslöv

Skurup

Rydsgård
Marsvinsholm

Karta 2. Riksintresse 4 kap 2§ Miljöbalken avgränsning och berörda kommuner. Malmö kommun är också med i RÅSK och äger och förvaltar Torup/Bokskogen. Gränsen
för riksintresset är länsstyrelsens officiella men skiljer sig något från den som Romeleås- och sjölandskapskommittén använder. Kommittén har också ansökt om att få
utvidga området att omfatta Näsbyholm i Trelleborg och Skurups kommuner.
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2 Landskapets värden

2.1. Upplevelselandskapet
Vår uppfattning om landskapet som vi vistas i påverkas av en rad personliga
faktorer som personliga erfarenheter, kunskap, ålder och referenser m.m. Det
finns dock gemensamma värderingar som många av oss delar och andra som
den representativa demokratin fastställt. Hit räknas bland annat landskapsbild,
natur- och kulturmiljövärden samt förutsättningar för rekreation och friluftsliv.
I en lång rad studier har man frågat människor vilket landskap som de föredrar. Det visar sig att det finns gemensamma estetiska förebilder. De landskap
som flest känner sig attraherade av är ett varierat landskap med lagom påverkan av människan. Den halvöppna ängen, hagmarken eller den uppväxta parken är miljöer som nästan alla föredrar. Närhet till vatten, utsikter i ett kuperat
landskap och gamla träd värderas högt. Ren vildmark och kraftigt påverkade
landskap som granplanteringar, industrimiljöer och motorvägar hamnar långt
ner i de studier som gjorts. (Fredman 2010)
Inom forskningen studerar man också hur människor reagerar på olika miljöer. Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp har bland annat studerat vilken betydelse naturen och trädgården har för stressåterhämtning, förskolebarns fysiska
och mentala utveckling samt välbefinnandet hos äldre på vårdhem. Denna och
annan internationell forskning visar att vegetation, trädgård, landskap och natur har stor påverkan på vårt välbefinnande, kreativitet och stressåterhämtning

och att dessa egenskaper har stor ekonomisk betydelse för samhället.
Riksdag och regering har tillsammans med flera internationella överenskommelser bestämt att vi skall bevara natur- och kulturmiljövärdena i så stor
utsträckning som möjligt. Ambitionsnivån varierar över tiden men det är en
tydlig trend att ambitionerna har höjts de senaste decennierna.
Vi har en lagstiftning som reglerar när, hur och var förändringar kan ske i
landskapet genom t ex Plan och bygglagen och Miljöbalken. Särskilt värdefulla
miljöer skyddas genom olika förordnanden och som underlag för prioriteringar och avvägningar har EU, riksdagen, regionala myndigheter och regioner
samt kommuner tagit fram olika strategier och dokument. Ett viktigt ställningstagande, som Sverige tagit tillsammans med flertalet länder i Europa, är
den Europeiska landskapskonventionen. Den europeiska landskapskonventionens mål är en rikare livsmiljö där alla kan delta i utformningen. Dess medel är
förbättrat skydd, förvaltning och planering av europeiska landskap. Den syftar
också till att främja samarbetet kring landskapsfrågor inom Europa och till att
stärka allmänhetens delaktighet i det arbetet.
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2.2. Landskapets förutsättningar
Geologi
Romeleåsen är en urbergshorst som reser sig många hundra meter meter från
kringliggande urberg men då dessa överlagrats med omfattande kalkberggrund och jordarter reser sig horsten idag ca 100 meter över omgivande landskap. Jordlagrets tjocklek varierar mellan några meter och ca 100 meter över
Alnarpssänkan som sträcker sig i nordväst-sydostlig riktning väster om Romeleåsen i en förkastningsspricka.
Landskapet har framförallt formats av återkommande nedisningar som brutit
loss urberg och kalkberg, krossat dessa under isarnas väldiga tyngd och transporterat runt jordlagren genom sina rörelser och avsmältningens vattenmassor.
Backlandskapens jordarter skiljer sig från omkringliggande slätter genom att
bestå av mer material från urbergshorsten. Här finns ett större inslag av stenar
och stenblock och jordarterna är mindre näringsrika än på de idag nästan helt
uppodlade slätterna. Förekomsten av material från kalkberg har dock gjort
att näringsförhållandena varierar i området med inslag av kalkrika jordar vid
sidan av näringsfattiga jordar.
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Topografin
Den senaste istiden har format det landskap vi ser idag. Romeleåsens urberg
slipades och på flera platser kan man studera de runda hälarna. Backlandskapet formades genom att ett stort antal isblock blev liggande i landskapet i
slutskedet av isens avsmältning. Isblocken bildade de sänkor där vi idag finner
sjöar och våtmarker. Denna typ av landskap brukar kallas för dödislandskap.
Mellan isblocken avlagrades fina partiklar till leror som ligger högre än sjöarna
och kallas för platåleror. I kanten av ismassor som rörde sig bildades vallar i så
kallade ändmoräner. De omfattande vattenmassorna från de väldiga isblocken
som låg kvar och den stora ismassan som drog sig tillbaka sköljde ur jordlagren
och transporterade iväg olika grovlekar olika långt. Vombsänkan består av ett
stort sanddelta dit tillflöden har transporterat grus och sand. I sluttningarna på
platålerorna eroderade vattenflödena ut rännor som vi idag kan se tydligt. På
en relifkarta framträder områdets topografi och vi kan se hur Romeleåsen höjer sig i mitten med backiga landskap på båda sidor. Gränsen är tydlig i söder
mot ett mer flackt landskap medan backlandskapet fortsätter både västerut och
österut från riksintressets avgränsning.

Ugglarpssjön

Veberöd

Genarp

Häckebergasjön

Sjöbo

Blentarp
1

Sövdesjön
Snogeholmssjön

2

Ydddingesjön
Fjällfotasjön

Björkesåkrasjön

Ellestadssjön

Svedala
Krageholmssjön

Börringesjön
Havgårdssjön

Skurup

Karta 3. Reliefkarta som visar topografin. Lantmäteriet 2016. Notera stenbrotten vid
pilarna 1 och 2.
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Blentarp
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Sövde
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Svedala
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Krageholmssjön
Havågrdssjön

Skurup
Näsbyholmssjön
Tullstorpsån

Dybecksån

Karta 4. Romeleås- och sjölandskapets sjöar, våtmarker och vattendrag. Källa Lantmäteriet. Vattenkvaliteten i sjöarna varierar men nästan alla är naturligt näringsrika
slättsjöar. Nästan alla vattendrag är kraftigt reglerade av människan och få sträckor
har en naturlig vattenregim.

18

Rydsgård
Skivarpsån

Hydrologi
I dödislandskapets sänkor bildades dagens sjöar och under årtusendena har
en del sjöar vuxit igen till kärr som idag saknar vattenspeglar. I väster finns
sex större sjöar och i öster fyra större sjöar. Vattendragen som avvattnar Romeleåsen framträder tydligt på karta 5. Östra sidan av åsen tillsammans med de
tre norra av de östra sjöarna avvattnas via Klingavälsån norrut till Kävlingeån
som mynnar i Öresund. Den västra sidan av Romeleåsen och Häckebergasjön avvattnas också åt nordväst via Höjeå till Öresund. Övriga sjöar avvattnas
även de åt nordväst via Segeå som också mynnar i Öresund. Endast ett mindre
område längst i söder med Krageholmssjön och de södra delarna av västra
backlandskapet avvattnas åt söder. Det går alltså en vattendelare i södra kanten
av området där backlandskapet är som mest kuperat.
Sjölandskapet
De tio större sjöarna i riksintresset har stor betydelse för områdets attraktionskraft och hyser också mycket stora naturvärden. Alla sjöarna är naturligt
grunda näringsrika slättsjöar med stora vassbälten längs stränderna. Alla sjöar
och vattendrag i Skåne har bedömts utifrån ekologisk status. I Romeleås- och
sjölandskapet har Yddingesjön, Fjällfotasjön, Börringesjön och Krageholmssjön dålig ekologisk status, främst på grund av hög näringsbelastning från jordbruk, flygplats och samhällen. Sövdesjön, Snogeholmssjön och Ellestadssjön
har något bättre ekologisk status men fortfarande otillfredställande (se karta
5). Ett omfattande arbete för att förbättra vattenstatusen, berika den biologiska
mångfalden och öka tillgängligheten för friluftslivet sker genom de vattenråd
som bildats för olika avrinningsområden. Romeleås- och sjölandskapet berörs
främst av Segeån-, Höjeåns- och Kävlingeåns vattenråd och deras verksamhetsområden. Vattenråden består av representanter från kommuner, markägare
och olika intresseorganisationer. På vattenrådens hemsidor finns mycket information att hämta om vattendragens situation och olika åtgärder som pågår.
Markanvändning
Karta 6 visar dagens markanvändning och ger en bild av den stora variation
som finns i området. Markanvändningen är ett resultat av geologi, jordarter,
topografi, hydrologi och människans påverkan under många tusen år. Skogsmarken är koncentrerad till ett stråk längs båda sidor av Romeleåsen och kring
alla de större sjöarna. Barrskog dominerar och större bestånd av lövskog finns

främst kring Torup, Ellestadssjön och Krageholmssjön. Öppna betesmarker
och andra gräsmarker finns främst i anslutning till skogsmarken kring sjöarna
och på Romeleåsens sluttningar. Ej betade gräsmarker består främst av golfbanor och flygplatsen Malmö airport. Öppna odlingsmarker finns främst i de
centrala södra delarna och insprängda mellan skogsområdena och betesmarkerna. Tätorterna ligger i en ring runt områdets avgränsning och i flera fall har
man medvetet dragit gränsen utanför tätorterna.
Rumslighet
Upplevelsen av landskapet bestäms ofta av skalan, riktmärken och avgränsningen av det landskapsavsnitt man befinner sig i. Skogsbryn, dungar, gårdar,
trädridåer, alléer och höjder bryter sikten och skapar rumslighet. Ibland är
rummen små och intima och ibland är de stora med milsvid utsikt. Karta 7 är
ett försök att beskriva rumsligheten i området samt de viktigaste landmärkena.
Ofta består dessa av kyrktorn, vindkraftverk, master, flygledartorn etc. Romeleåsens resning gör att utblickar är möjliga och att rumsligheten blir mindre
tydlig. Även i ett stråk kring flygplatsen är rumsligheten otydlig. Rummens
storlek påverkar hur nya dominanta inslag i landskapet uppfattas och i hur
stort omland som de visuellt är synliga i.
Tidsdjup
Människan har påverkat landskapet under årtusenden och nya förändringar
suddar ut tidigare spår. De olika spåren från olika tidsepoker är viktiga för den
kulturhistoriska förståelsen av landskapet och dess förändringar. Äldre spår
ger oss också en förankring i landskapet och är viktigt för vårt välbefinnande.
Man brukar prata om landskapets årsringar där varje år lämnar nya avtryck.
Vissa tidsepoker har satt större avtryck i landskapet än andra och den samhällsförändring som har haft störst inflytande var den kungliga förordningen
om enskifte i Skåne år 1803. Maclean på Svaneholm började redan på 1780-talet skiftet och under början av 1800-talet skiftades flertalet av byarna inom
riksintresset. Idag domineras landskapets struktur av skiftets förändring och
det finns mindre områden som behållit äldre tiders strukturer och karaktär.
På samma sätt har senare tiders förändringar överlagrat skifteslandskapet men
bara i begränsade områden när det gäller den övergripande karaktären. Ge-
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Karta 5. Sjöarnas och vattendragens status i Romeleås- och sjölandskapet 2014.
Orange markering är dålig status (sämst), lila är otillfredsställande och ljusblått
måttlig ekologisk status. Mindre sjöar och vattendrag saknar statusbedömning. Källa
Länsstyrelsen 2016.

20

Skurup

Rydsgård

Staffanstorp

Veberöd

Björnstorp

Björstorp

Romeleklint

Gödelöv

Klågerup

Idala

Genarp

Bara

Everlöv

Karups som-

Kullaskogen

Blentarp marby

St Rödde

Häckeberga

Assartorp

Hyby

Kumlatofta

Östarp

Toppeladugård
Vismarlöv

Sjöbo

Hemmestorps
björke

Sövdeborg

Dörröd

Häckebergasjön

Sövdesjön

Torup
Ramnakulla

Eksholm
Holmeja

Elsagården

Frihult

Snogeholmssjön

Ågerup

Ydddingesjön
Skabersjö slott

Sturup
Roslätt

Sövde

Simontorp

Bökeberg

Rockarp

Ellestad

Skönabäck

Björkesåkrasjön

Fjällfotasjön

Assmåsa

Knickarp
Beden

Svedala

Västra Kärrstorp

Börringekloster
N Lindholmen

Brodda

Havberg

Bellinga

Rydsgård
Slimminge

Svaneholm

Börringesjön

Ellestadssjön

Rögla

Krageholmssjön
Skårby

Havgårdssjön

Skurup

Havgård

Minnesberg

Näsbyholmssjön
Grönby
Anderslöv

Näsbyholm

Sövestad
Krageholm

Rydsgård
Marsvinsholm

Karta 6. Markanvändning idag i Romeleås- och sjölandskapet. Källa Lantmäteriet. Mörkgrönt barrskog, mellangrönt lövskog, ljusgrönt gräsmark.
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Karta 7. Viktiga rumsliga avskiljare i landskapet markerade med röda linjer och landmärken med röda stjärnor. P Blomberg 2016.
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Karta 8. Landskapets kulturhistoriska tidsdjup. Översiktlig skiss av P Blomberg 2016.
Gult är år 1800-1870, orange år 1532-1800, ljusrött år 1000-1532 och mörkrött är
-1000. Ljusgrått år 1870-1945 och mörkgrått år 1945-.
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Landskapsekologi
Naturvårdsprogrammen som kommunerna och Länsstyrelsen tagit fram
redovisar värdeområden och värdekärnor där de mest unika och omistliga
naturvärdena finns samlade. Detta har varit en framgångsrik strategi från alla
bevarandeintressen för att undvika att de viktigaste områdena för respektive
bevarandeintresse går förlorat vid exploateringar som nya vägar, järnvägar,
bostadsbebyggelse, vindkraftverk, golfbanor etc. Men framförallt när det gäller
biologisk mångfald är dessa ”öar” av värdekärnor inte isolerade från varandra.
Växter och djur rör sig och sprider sig i landskapet och det har stor betydelse
hur landskapet mellan värdekärnorna ser ut och vilka barriärer som skapas.
Studier av ekologiska samband i landskapet brukar kallas för landskapsekologi. Genom att mer se till hela landskapet mellan värdekärnorna är det också
möjligt att utforma nya inslag i landskapet på ett bättre sätt för att stärka de
landskapsekologiska sambanden.
Karta 9. Några landskapsekologiska samband
i Romeleås- och sjölandskapet. Grönt/svart är
äldre ädellövskogssamband och rött/orange
är naturbetessamband. Längs pilarna finns
spridningsstråk där många specialiserade
arter till ädellövskog respektive naturbetesmarker har möjlighet att sprida sig och skapa
genetiskt utbyte. De markerade områdena är
kärnområden med särskilt hög förekomst av
kvalitativt viktiga miljöer. Analysen ger större
förståelse för hur olika miljöer samverkar i
landskapet och är framför allt en teoretisk bild
av möjliga samband. Verkligheten är väldigt
komplex och svår att förutse då de ingående
värdekärnorna ser olika ut och landskapet
mellan områdena varierar i sin attraktivitet
för de olika organismgrupperna. Kartan är
en principskiss för de kommunövergripande
spridningsstråken och mer information finns i
Region Skånes ”Skånes Grönstruktur” 2011.
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2.3. Karaktärsområden
För att beskriva landskapets övergripande värden brukar kommuner, forskare,
konsulter och myndigheter göra landskapskaraktärsanalyser. Den mest betydelsefulla regionala landskapskaraktärsanalysen gjordes för Landsbygds-programmet som Länsstyrelsen i Skåne tog fram 2007. Där delas Skåne in i tre
landskapstyper, slätt, skogslandskap och mosaiklandskap samt ett antal karaktärs-områden som mer i detalj beskriver en indelning av områden med liknande förutsättningar. Metodiken har till stor del inspirerats av ett långvarigt
arbete i England kring Landscape Characterization Analysis (LCA). I Landsbygdsprogram-met berörs Romeleås- och sjölandskapet av fyra huvudsakliga
karaktärsområden samt mindre delar av ytterligare fyra karaktärsområden.
Skillnaderna består främst i att Romeleås- och sjölandskapet har avgränsats
med närmaste större vägar medan Landsbygdsprogrammet följer naturliga
gränser i landskapet. Att en del av Vombsänkan ingår i Romeleås- och sjölandskapet beror främst på att denna del är skogsklädd och gränsar till sjölandskapet med stor betydelse för friluftslivet.

I analysen har tre landskapstyper på samma sätt som för Landsbygdsprogrammet avgränsats men i en annan skala. Presentationen innehåller 33 karaktärsområden som på ett mer detaljerat sätt presenterar områdets landskap.
9 karaktärsområden domineras av skogsmiljöer och är de viktigaste områdena
för friluftslivet. Här är nästan all mark tillgänglig enligt allemansrätten. Attraktionskraften beror främst på om skogen domineras av lövskog/tallskog eller
granskog.
17 karaktärsområden består av ett mosaiklandskap med omväxlande skogar,
dungar, betesmarker och åkermark. Landskapstypen är mycket attraktiv för friluftslivet men tillgängligheten är begränsad genom att stora delar är uppodlad.
7 karaktärsområden ingår i angränsande slättlandskap och beror främst på hur
Romeleås- och sjölandskapet har avgränsats.

Med stöd i Landsbygdsprogrammets indelning har här en översiktlig landskapskaraktärsanalys gjorts med inspiration av Trafikverkets metodik
”Landskap i Långsiktig planering”. Denna metodik bygger på en helhetssyn på
landskapet där form, tidsdjup och ekologi vägs samman i landskapsanalysen.
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Skogslandskapet

Återges i kartan med olivgrönt

1 Fjällfotaskogen
Större skogsområde med
rationellt skogsbruk, mycket
granplantering och många
skogsbilvägar som gör området
tillgängligt. Fjällfotasjön ligger
i skogsområdet och har en
vlldmarkskänsla.

2 Häckebergaskogen
Större skogsområde med
rationellt skogsbruk, mycket
granplantering och många
skogsbilvägar som gör området
tillgängligt. Häckebergasjön
ligger i skogsområdet och
omges av gamla skogar. Kring
Genarp finns flera naturreservat med hög tillgänglighet.

7 Snogeholm-Sövdeborg
Större skogsområde mellan
Sövdesjön och Snogeholmssjön. Både barrskog och
lövskog samt en del betesmarker. Hög tillgänglighet i Snogeholmsområdet och norra delen
av Sövdesjön.

4 Bokskogen
Lövskogar dominerar i skogsområdet nordväst om Yddingesjö och området är attraktivt
för friluftsivet. Iordningställda
parkeringar, strövstigar och
serviceanläggningar finns i
området
5 Björkesåkra norr och
söder
Barrskogsdominerat mindre
skogsområde i norr och varierade skogsmarker söder om
sjön med begränsad tillgänglighet.
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3 Vombsjösänkan
Strövvänlig tallskog nedanför
åssluttningen på Vombsänkan.
Sandiga marker med en hel del
sommarstugebebyggelse.

6 Havgård-Svaneholm
Större skogsområde mellan
Havgårdssjön och Svaneholm.
Barrskog dominerar men här
finns inslag av större lövskogar
kring Havgård och Svaneholm

8 Bellinga-Krageholm
Lövskogsdominerat skogsområde norr och väster om
Krage-holmssjön. Begränsad
tillgänglighet i området.

Mosaiklandskapet

Återges i kartan med ljust olivgrönt

10 Hyby
Ett varierat småkuperat landskap med många småvatten,
betesmarker, spridda gårdar
och dungar.

11 Lyngby-Eksholm
Ett varierat småkuperat landskap med många mindre
gårdar och torp som ger en
småskalighet. Mindre näringsrika jordar.

12 Sturups
Ett öppet landskap kring Sturups/Malmö airport som en
småkuperat med kärr i sänkorna. Tidigare mer kuperat
och varierat innan flygplatsen
byggdes.

13 Svedala norr
Före detta utmark till Svedala
by som odlades upp i samband
med skiftena. En omfattande
torpbebyggelse etablerades
och gav området en småskalig
prägel.
18 Sturup öst
Öster om flygplatsen öppnar
sig ett landskap ut mot Björkesåkrasjön som på övriga
sidor omges av skog. Sjön kantas av omfattande betesmarker
mot flygplatsen.

14 Börringe-Lindved
Ett kuperat backlandskap med
omväxlande stora odlingsområden på platåleror och sjöar
i sänkorna omgivna av betesmarker och lövskog.
15 Markie-Grönby
Ett kuperat halvöppet backlandskap med lövskogspartier, betesmarker och spridda
gårdar.

16 S Börringe-Havgård
Ett kuperat backlandskap med
omväxlande stora odlingsområden på platåleror och sjöar
i sänkorna omgivna av betesmarker och lövskog.

17 Sturup syd
Ett kuperat backlandskap med
större nivåskillnader i söder.
Riksintressets enda två medeltida kyrkbyar inne i området.

27

19 Rockarp-Skönabäck
Ett större kuperat backlandskap som idag till större delen
är uppodlat men innan skiftena hade stora utmarker. Många
dungar och trädridåer skapar
variation.

20 Önneslöv
Halvöppet landskap på Romeleåsen. Här finns flera fäladsmarker och skogspartier som
skapar ett tilltalande mosaiklandskap med utblickar.

21 Dörröd-Simontorp
Ett halvöppet landskap på
Romeleåsens övre del och östra
sluttning med fin utsikt över
Vombsänkan. Flera fäladsmarker ger karaktär åt området.

22 Sövde-Elsagården
Ett sandigt småkuperat område
som egentligen hör till Vombsänkans sandslätt. Sövdesjön
ligger i östra delen och hela
området erbjuder vyer över
Romeleåsens sluttning.

23 Ellestadssjön
Ett kuperat backlandskap med
skogsdungar och betesmarker
kring Ellestadssjön.

24 Slimminge-Stenberget-Ågerup
Romeleåsens kuperade högsta
delar med storslagen utsikt
från åsen på flera platser. En
del mindre dungar och betesmarker i ett odlings-landskap
med många trädridåer.
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25 Rydsgård-Skogshult
Ett kuperat odlingslandskap på
Romeleåsens södra sluttning.
Många mindre gårdar och en
hel del dungar och trädridåer
som gör landskapet varierat.

26 Krageholm
Ett kuperat backlandskap som
öppnar sig mot Krageholmssjön och fortsätter österut ut ur
riksintresset.

27 Bellinga
Ett avskilt kuperat odlingslandskap väster om Ellestadssjön
med Bellinga gård som centrum.

Helåkersbygd

Återges i kartan med gult

28 Björnstorp
Del av Lundaslätten vid Romeleåsens fot. Erbjuder vida
utblickar västerut och på Romeleåsen i öster.

29 Veberöd
Öppna odlingsmarker nedanför Romeleåsens sluttning.
Erbjuder vida utblickar mot
Romeleåsen från Veberöd.

30 Hyby-Skabersjö
Öppna odlingsmarker och
golfbana i kanten av avgränsningen. Lite annorlunda
avgränsning från Landsbygdsprogrammet.

31 Lindholmen
Öppna odlngsmarker kring
Norra och Södra Lindholmen
platålera. Avgränsas i söder,
väster och öster av skogsridåer och skogsbryn. Avgränsat
som slättlandskap i Landsbygds-programmet

34 Skårby-Rögla
Slättlandskap i Skårby socken
som är del av slättlandskap
söderut. Landsbygdsprogrammet har avgränsat området
som slätt.
32 Gärdslöv
Öppna odlingsmarker i norra
delen av Trelleborgs kommun
som hänger samman med
Söderslätt i söder. Avgränsning
skiljer sig något från Landsbygdsprogarmmet.

33 Slimminge
Södra delen av Romeleåsen
med
huvudsakligen öppna odlingsmarker som övergår i Söderslätt söderut. I Landsbygdsprogrammet avgränsade som slätt.
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Karta 10. Landskapstyperna Slätt, mosaiklandskap och skogslandskap samt de 33
karaktärsområdena i Romeleås- och Sjölandskapet.
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3 Natur- och kulturmiljövärden

Häckeberga slott i Lunds kommun

3.1. Naturvärden
Vad är ett naturvärde? Utgångspunkten är människans syn på vad som är värdefullt och detta varierar över tiden.
Naturvården växte fram i början av 1900-talet som en reaktion mot de stora
landskapsförändringar som skedde i kölvattnet av industrialiseringen och jordbruksreformerna. Växt- och djurliv utarmades, naturmiljöer exploaterades och
man ville slå vakt om och skydda en del av de mest unika miljöerna och arterna. Sverige skyddade de första nationalparkerna i Europa år 1909 och hade
antagit den första naturvårdslagstiftning strax innan.
Med efterkrigstidens snabba samhällsutveckling inträdde en andra fas i naturvårdsarbetet och värderingen av natur. Samhället började planera för hur olika
intressen skulle vägas mot varandra, både för utveckling och bevarande. En ansvarig myndighet skapades i Naturvårdsverket och regionala naturvårdsavdelningar inrättades på Länsstyrelserna. När Miljöbalken antogs 1997 framhölls
att naturvårdsarbetet var en gemensam angelägenhet för stat och kommun och
kommunerna fick också möjlighet att bilda naturreservat.
I de tidiga värderingarna av natur framhölls de vetenskapliga värdena. Man
värderade unika geologiska formationer, sällsynta naturtyper och arter, gamla
träd och vackra landskapsavsnitt högt. Värderingen gjordes av högt meriterade

akademiker. I efterkrigstiden blev den sociala naturvården allt viktigare med
naturen som arena för friluftsliv och rekreation. Det utvecklades en särskild
yrkeskår som arbetade på myndigheter, länsstyrelser och senare på kommuner
för att administrera, planera och värdera natur. Från 1990-talets fokus på biologisk mångfald har naturvärden allt mer kommit att förknippas med förutsättningarna för den biologiska mångfalden och särskilt förekomsten av sällsynta
och hotade miljöer och arter. Allmänhetens värdering av natur är huvudsakligen kopplad till de direkta upplevelserna i landskapet medan tjänstemän och
forskare mer ser till prioriteringar som gör att så mycket av den biologiska
mångfalden och unika geologiska och hydrologiska företeelser bevaras som är
möjligt.
Fysisk planering är främst en kommunal angelägenhet och sker på en översiktlig nivå genom översiktsplaner. Dessa är inte juridiskt bindande men skall vara
vägledande för hur kommunen planerar att använda mark och vattenområden.
Staten bevakar sina intressen genom Länsstyrelsen som granskar planeringen
i kommunerna och tar fram regionala naturvårdsprogram. För att kunna göra
bra avvägningar mellan naturvärden och andra allmänna och privata värden
har många kommuner tagit fram naturvårdsprogram eller motsvarande underlag. Det har utvecklats en metodik där man oftast klassar naturvärden utifrån
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en tregradig skala med klass 1 som de mest värdefulla. Ju högra klass ju större
blir skadan för naturvärdena om området påverkas negativt vid landskapsförändringar.
Det finns dock brister med denna sektoriserade kärnområdesbeskrivning.
Arter lever inte isolerade i ”öar” utan rör sig mellan kärnområdena. Vardagslandskapet mellan ”öarna” har också naturvärden som lätt glöms bort. Exploateringar söker sig till landskapet mellan öarna där samband och helhet inte får
någon större hänsyn. Karta 9 är en illustration till detta.
Sedan 2015 finns det en standard för Naturvärdesbedömning som skall göra
det lättare att värdera på samma sätt i hela landet. Framför allt myndigheter
som Trafikverket har länge önskat ett standardiserat förfarande för att kunna
garantera kvaliteten på MKB och andra underlag som konsulter tar fram för
större infrastrukturprojekt. Från att ha varit en blandning av estetiska, kulturhistoriska, ekologiska, biologiska och rekreativa bedömningar har naturvärdesbedömningen mer kommit att handla om biologisk mångfald. Det är viktigt
att beakta detta så att de estetiska, kulturhistoriska och rekreativa värdena inte
glöms bort när landskapet skall planeras.
Nationella värderingar
Riksdagen har utsett ett antal riksintressen för naturvården. Dessa har valts ut i
en nationell avvägning för att säkerställa att de viktigaste naturmiljöerna bevaras för framtiden. När det gäller Romeleås- och sjölandskapet (se karta 11) så
är större delen av området markerat som riksintresse för naturvården. Endast
ett område kring Malmö airport och över Romeleåsen är inte inom riksintresset. Den höga värderingen motiveras med det sydliga läget, varierad geologi
och många kvarvarande äldre skogar, hagmarker, sjöar och våtmarker. De stora
områdena visar på att hela landskap varit viktiga vid urval och avgränsning
och inte bara kärnområden för biologisk mångfald. Vid ingrepp i riksintressen skall avvägningar göras för hur omfattande påverkan är och vilken skada
riksintresset kan få. När det finns många olika riksintressen på samma plats
måste avvägningar göras för vilket riksintresse som skall få företräde eller hur
riksintressena samverkar.
Genom medlemskapet i EU deltar Sverige i arbetet med att skapa ett sammanhängande nätverk av skyddade naturområden, så kallade Natura 2000 områden. Detta arbete regleras i habitatdirektivet och fågeldirektivet. För Sveriges
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Skogsväg vid Krageholmssjöns västra sida.
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Karta 11. Riksintresse för naturvård. Länsstyrelsen i Skåne 2016.
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Karta 12. Natura 2000 områden i Romeleås- och sjölandskapet. Mörkt lila är
enligt fågelhabitatdirektivet och ljusare lila är enligt art- och habitatdirektivet.
Länsstyrelsen i Skåne 2016.
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del har det främst varit befintliga naturreservat och statligt ägd mark i t ex militära övningsfält som tagits med. Kravet från EU är att prioriterade naturmiljöer och arter skall finnas representerade i en tillräckligt hög grad för att deras
överlevnad skall säkerställas på sikt. Det är därför inte alltid de områden som
har störst naturvärden som är Natura 2000 områden utan markägarförhållanden spelar också en stor roll. Natura 2000 områdena hanteras idag som om de
vore riksintressen i avvägningarna mot andra intressen.
Regionala värderingar
Länsstyrelsen i Skåne representerar staten i regionen och skall tillvarata allmänna intressen som naturvård. Ett viktigt redskap i detta arbete är bildandet
av naturreservat för att långsiktigt säkerställa höga naturvärden. För att få ett
bra underlag för urvalet av skyddade områden samt den övergripande regionala planeringen tar Länsstyrelsen fram ett regional naturvårdsprogram. Det
gällande programmet är från 1995 och visar på naturvärden i tre klasser enligt
traditionell metodik. På kartan 13 syns en koncentration av värderade områden till den västra delen av riksintresset där också exploateringstrycket är som
högst. Flertalet sjöar har värderats högt liksom äldre ädellövskogar och hagmarker.
Kommunala värderingar
Som tidigare nämnts har alla kommuner i området tagit fram underlag för
naturvårdsarbetet med värdering av vilka området som har högst prioritet att
bevaras. Denna bild (karta 14) skiljer sig något från länsstyrelsens prioriteringar på en regional nivå men många områden sammanfaller, särskilt i den västra
delen. När det gäller klass 2 och 3 som inte redovisas på karta 14 så har kommunerna fler objekt med vilket är naturligt på kommunal nivå. Underlagen i
kommunerna har varit viktiga för den översiktliga planeringen i kommunerna.

Häckeberga kvarnruin öster om Genarp.
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Karta 13. Länsstyrelsens naturvårdsprogram 1996. Klass 1 högsta värde= rött, Klass
2 mycket högt värde=orange, klass 3 högt värde= gult. Länsstyrelsen i Skåne 2016.
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Karta 14. Naturvärde klass 1 i kommunernas naturvårdsprogram. Respektive kommuns naturvårdsunderlag. Svedala 2008, Lund 2006, Trelleborg 2010, Skurup
20014, Ystad 20012, Sjöbo 2016. Mer information finns på respektive kommuns
hemsida (se adresser på RÅSK hemsida).
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3.2. Kulturmiljövärden
Vad är ett kulturmiljövärde? Kulturmiljöer är som namnet antyder en samlad
miljö som människan skapat. Människans påverkan har pågått i över 10 000 år
i södra Sverige och lämnat olika spår från olika tidsepoker. Forntidens många
stenanläggningar har använts i många byggnadsverk under senare tid, de stora
skiftesreformerna omformade landskapet drastiskt och moderna förändringar har ytterligare omformat landskapet. Det blir allt svårare att läsa äldre spår
i landskapet då nya ständigt överlagrar de gamla. För att bevara äldre tiders
byggnadsverk, gravanläggningar, markanvändning, trädgårdsanläggningar
m.m. har riksdagen instiftat lagar som reglerar hur och vad som får påverkas
samt när. Redan på 1700-talet fick vi vår första fornminneslagstiftning som
sedan har utvecklats med byggnadsverk och andra kulturminnen och omfattar idag även större sammanhållna kulturmiljöer i landskapet. För att förstå
sambanden mellan olika företeelser i landskapet används därför oftast benämningen kulturmiljö.
Vad som uppfattas som värdefullt varierar över tiden, beroende på vilka moderiktningar som avlöser varandra och vad som håller på att försvinna.
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Nationella värderingar
Sverige har utpekat ett antal riksintressen för kulturmiljövården och flera av
dessa områden berör Romeleås- och sjölandskapet. I urvalet av områden finns
en övervikt av gods- och högreståndsmiljöer, unika fornminnesområden och
välbevarade bebyggelsemiljöer. Urvalet av riksintresseområden för kulturmiljövården har främst skett på 1980-talet med senare revideringar.
Regionala värderingar
Länsstyrelsen i Skåne har tagit fram egna kulturmiljöprogram, först på
1970-talet för de två länen och en andra generation på 2000-talet då länen slagits ihop till Skåne län. Det nu gällande kulturmiljöprogrammet antogs den 13
december 2006. Här redovisas särskilt värdefulla miljöer utifrån olika kriterier.
Dessa är bland annat kvalitet, äkthet, pedagogiskt värde, sällsynthet och representativitet. Värdena delas också in i två typer av värden, dokumentvärden som
belägger ett objekts historia och upplevelsevärden som belyser miljöer vars
värden är estetiskt eller socialt intressanta. En grupp med specialister vid länsstyrelsen har arbetat fram de miljöer och objekt som är av regional betydelse. I
tidigare program fanns ett fokus på fornlämningar, kyrkor och högreståndsmiljöer medan det i senaste programmet även lyfts fram folkrörelsernas miljöer,
järnvägen, livsmedelsindustrin, skifteslandskapet och kusten. Nytt är också att

beskriva kulturmiljöstråk som t ex järnvägarna.
Skillnaderna mellan riksintresset och de regionala intresseområdena är bland
annat att Länsstyrelsen har klassat hela skifteslandskapet vid Svaneholm som
regionalt intresse, liksom stora delar av Romeleåsen på Björnstorps ägor, Ågerups gods, Romeleåsens sluttning vid Östarp, Snogeholmsområdet och Bellinga
gods.
Kommunala värderingar
Få av kommunerna har gjort kommunala värderingar och strategiska program
för kulturmiljöerna. Några kommuner har gjort tematiska bedömningar av
byggnaders och byggnadsmiljöers kulturhistoriska värden. Framför allt beror
detta på att kompetens inom kulturmiljöområdet saknas i kommunerna och
att dessa aspekter inte har prioriterats i den kommunala planeringen.

Allé vid Havgård i Svedala kommun.

Rådjur i Bokskogen Svedala kommun.
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Karta 15. Riksintresse för kulturmiljövården. Länsstyrelsen i Skåne 2016.
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Karta 16. Regionalt kulturmiljövårdsprogram från 2006. Länsstyrelsen i Skåne 2016.
Ljust rött är områden av regionalt värde och rosa är kulturmiljöstråk av regionalt
värde och avser äldre järnvägssträckningar.
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3.3. Landskapets tidsdjup
Natur- och kulturmiljövärdena samverkar ofta i landskapet och naturvärdena
är alltid påverkade av människan. Dock har indelningen i sektorsvis hantering
försvårat en samordnad planering av de allmänna intressena naturvård och
kulturmiljövård. Naturvårdens specialister är oftast biologer medan kulturmiljövårdens specialister är arkeologer, kulturgeografer eller byggnadsantikvarier.
Dessa grupper har olika bakgrund, prioriteringar och syn på landskapet. Detta
har också gjort att det gröna kulturarvet har hamnat mellan de olika ämnesområdena.
Ett sätt att beskriva de samlade natur- och kulturmiljövärdena är att utgå från
landskapets tidsdjup. Kulturmiljön har utvecklats under olika tidsepoker och
lagt tidslager som årsringar i landskapet. Naturmiljön har också utvecklats i olika tidsepoker och olika värden tar olika lång tid att utvecklas vilket ofta förbises
i naturvårdsarbetet. Ett annat sätt att beskriva de samlade natur- och kulturmiljövärdena är i karaktärsområden som presenterats i kapitel 2. Här görs nu ett
försök att presentera viktiga natur- och kulturmiljövärden utifrån landskapets
tidsdjup.
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Tidsdjupet har delats in i sex olika tidsepoker med tydliga förändringar i landskapet mellan de olika epokerna. Forntidslandskapet har bara små fragment
kvar ovan mark och främst i form av stenanläggningar. Medeltidslandskapet
representeras främst av kyrkorna med delar av kringliggande bymiljöer samt
några medeltida borganläggningar. Skiftesreformerna under främst 1800-talets
första hälft är den viktigaste landskapsförändringen som skett i området och
har satt sin prägel på huvuddelen av landskapet. Några områden visar på hur
landskapet såg ut innan skiftena och dessa presenteras under förskifteslandskapet. Många av de värdefulla naturmiljöerna i ängs- och betesmarker samt
äldre ädellövskogar hör hit. Skifteslandskapet speglar epoken fram till industrialiseringens intåg i slutet av 1870-talet. Nu sker utvecklingen av järnvägen,
modernt skogsbruk, industrier, sandtag m.m. Denna epok varar fram till andra
världskriget då den moderna tidsepoken tar vid. Den har resulterat i moderna
asfalterade vägar, kraftledning, flygplatser, vindkraftverk (strax utanför området), villabebyggelse och globaliserade stilideal. Utifrån de olika tidsdjupen
presenteras viktiga natur- och kulturmiljöobjekt, områden och stråk.
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Karta 17. Landskapets tidsdjup i Romeleås- och sjölandskapet. Per Blomberg 2016.
Rött är forntidslandskap, orange medeltidslandskap, gult förskifteslandskap, grönt
skifteslandskap, ljusare blått industriepokens landskap och mörkblått modernt landskap. Samma karta som karta 8 men denna är delvis genomskinlig för att öka orienterbarheten.
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3.3.2. Forntidslandskapet
Romeleås- och sjölandskapet var redan under forntiden ett extensivt utnyttjat
område. Väldigt få av de kvarvarande synliga fornminnena i form av dösar,
gånggrifter, bronsåldershögar och stensättningar från järnåldern ligger inom
områdets gränser. Sjöarna utnyttjades dock flitigt för jakt och fiske vilket spår
sedan jägarstenåldern vittnar om i strandkanten till sjöarna. Senare var det
slätterna som lockade permanent bosättning genom mer bördiga marker. De
fornlämningar som finns kvar från bondestenålder, bronsålder och järnålder
ligger framför allt i kanterna av riksintresset.

1 Bökeberg
Yddingesjön hade under forntiden en större utbredning och i den forna sjökanten finns många
boplatslämningar under mark. I sjökanten kan
man fortfarande påträffa flintaavslag.
2 Fjällfotasjön
Den skogsomgärdade sjön ger en uppfattning om
hur landskapet kan ha sett ut under jägarstenåldern. Boplatser har påträffats kring sjön.

3 Jättegraven (Vinninge)
I kanten av riksintresset finns en stenkammargrav
från bondestenåldern. Stenblock som väger många
ton har transporterats långa sträckor för att placeras här.

Karta 18. Fornlämningar ovan mark i form av olika gravanläggningar under forntiden. Källa fornminnesarkivet Länsstyrelsen i Skåne 2016.

4 Ugglarpsstensättningen
Under järnåldern uppfördes gravanläggningar
med resta stenar. Vid Södra Ugglarp finns en stor
skeppsformad stensättning som är en av Skånes
största.
5 Runstenen vid Rydsgård
Den enda runstenen som är möjlig att besöka i
riksintresset står norr om Rydsgårds slott i Skurups kommun. Runstenen är gjord kring år 1000.
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Karta 19. Forntidslandskapet. Per Blomberg 2016.
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3.3.3. Medeltidslandskapet
Vid övergången från vikingatid till medeltid sker en förändring i bebyggelsen
som placeras i nya lägen och kyrkor uppförs i centralbyarna. Kungamakten
stärker sin ställning och adeln börjar uppföra befästa hus. De medeltida kyrkorna är få inom riksintresset men desto fler i kanten av området. Det mer extensiva skogs- och beteslandskapet i riksintresset blev kungens jaktmarker och
adeln etablerade sina befästa anläggningar. Flera byar ligger med odlingsmarker utanför riksintresset och de stora gemensamma betesmarkerna innanför.

6 Askebacken
Den medeltida borgkullen som föregick Torups
slott ligger strax norr om ladugården på Torup.
Fortfarande ses grundmurarna i fårhagen. En stig
leder upp till Askebacken från vägen mellan Ladugården och Statarmuséet.
7 Kungsbacken
Kungsbacken ligger söder om Lemmeströ by i
Börringe socken. Borgkullen har haft en tegelbyggnad som tillhörde kungen. Detta är ett av
de tidigaste tegelkonstruktionerna i Skåne och
tegelugnar har hittats intill. En stätta leder in till
hagmarken från vägen men parkering saknas.
8 Turetorpsö
På en udde i Havgårdssjön ligger den imponerande borganläggningen som fortfarande har murrester kvar. Troligen var borgen verksam under
1200-1300 talen. En stätta leder över staketet från
vägen men parkering saknas.

Karta 20. Medeltida kyrkor i och kring Romeleås- och sjölandskapet. Källa Länsstyrelsen 2016.

9 Lindholmen
Lindholmen var ett av den danske kungens starka fästen i södra Skåne och låg vid Börringesjöns
västra strand. Fortfarande syns vallar och vallgravar samt rester av grundmurar i området. En
parkering ligger mellan Börringekloster och Norra
Lindholmen med markerad stig ut till borgruinen.
10 Biskopsborgen (Absalons borg)
På en halvö i Sövdesjön hade biskopen i Lund en
borganläggning under medeltiden. Idag återstår
inte mycket av anläggningen som finns på kyrkogården till Sövde kyrka. Parkering finns vid Sövde
kyrka.
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11 Hyby kyrka och by
Hyby gamla medeltida kyrka brann 1873 och idag
återstår bara koret. Kyrkan har fina kalkmålningar och används fortfarande som kyrkorum. Den
gamla kyrkogården omges av en mur med ålderdomlig port.

16 Gärdslövs kyrka och borgkulle
Gärdslövs medeltida kyrka har bevarat långhus
och kor med spår av äldre portar och fönstersättning. På kullen norr om kyrkan finns spår av
en medeltida borg. Kyrkogården ligger söder om
kyrkan.

12 Börringe kyrkoruin och by
Ruinerna efter Börringe kyrka ligger i den gamla
byn strax norr om Börringe kloster. Kyrka revs på
1700-talet och slogs ihop med Lemmeströ kyrka
till en nya kyrka.

17 Gödelövs kyrka
Gödelövs medeltida kyrka ligger strax norr om
Genarp. Kyrkan är troligen uppförd på 1200-talet
och tornet på 1300-talet. Ligger intill den gamla
bytomten. Ingår idag i Genarps församling.

13 Lemmeströ kyrkoruin
Lemmeströ kyrkoguin står en bit väster om den
gamla bytomten och revs på 1700-talet för att ersättas med en ny kyrka i Börringe. Här finns spår
av mycket tidig tegeltillverkning från 1100-talet.

18 Borravallen
Borravallen låg ursprungligen på en naturlig halvö
i Börringesjön med branta stränder på tre sidor
och en 2 meter hög vall längs den fjärde. Ursprunget är okänt och det finns förslag på fornborg, medeltida försvar och djurhage. Parkering
finns vid Börringe station.

14 Blentarps kyrka
Blentarps medeltida kyrka har ett runt torn och
ligger i västra kanten av samhället. Kyrkan är uppförd i slutet av 1100-talet och tornet har tillkommit under 1200-talet. Kyrkogården ligger på södra
sidan av kyrkan.

19 Skyttanäbben
På en halvö, som tidigare varit ö, i Börringesjön
syns spår av en försvarsanläggning med vallgrav
och i sjön finns rester av medeltida ekstolpar längs
stranden.

15 Sövde kyrka
Sövde medeltida kyrka ligger vackert vid Sövdesjön intill den gamla bytomten. På halvön i väster,
som nu är kyrkogård, fanns på medeltiden en
biskopsborg för biskopen i Lund.

20 Hägerholmen
Hägerholmen är en ö i Snogeholmssjön strax
intill Snogeholms slott. Här låg en medeltida borg
som var föregångare till slottsanläggningen från
1800-talet.
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Karta 21. Medeltidslandskapet. P Blomberg 2016.
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3.3.4. Förskifteslandskapet
Idag återstår bara små rester av landskapet som fanns innan de stora skiftesreformerna i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet. Omvandlingen av
landskapet under 1800-talet förändrade större delen av Romeleås- och sjölandskapet. De områden som finns kvar från tiden innan skiftena är ofta ängs- och
hagmarker med lång kontinuitet och därmed en mycket rik flora och fauna
samt godsmiljöer vid sjöarna med äldre parker, skogsmiljöer och byggnader.
Mer än 200-åriga träd finns fortfarande kvar på flera ställen i området och
grodde redan under förskifteslandskapet. Många byggnader ersattes efter skiftena men några finns kvar och vittnar om både den lokala byggnadstraditionen
och de mer monumentala högreståndsmiljöerna med inspiration från kontinentens stilidéal.
21 Torup
Ett av de bäst bevarade renässansslotten från
1540-talet. Slottet ägs av Malmö kommun och
trädgården är öppen dagtid. Guidningar sker i
slottet vid vissa tillfällen. Trädgården som omger
slottet är från olika tidsepoker.
22 Svaneholm
Renässansslott från 1540-talet som har byggts på i
barockstil på den östra längan i slutet av 1600-talet och början av 1700-talet. Slottet är öppet med
museum och restaurang. Parken och omgivningen
är öppen för besökare.
23 Sövdeborgsslott
Slottet är uppfört på 1500-talet och har bevarat interiörer från denna tid. Exteriört är slottet
ombyggt kraftigt på 1800-talet. Slottsmiljön med
park, vallgravar och ekonomibyggnader från olika
epoker ger en värdefull helhet. Privat anläggning
som inte är tillgänglig för besök.

24 Krageholmsslott
Slottets äldsta delar är från medeltiden men sin
nuvarande form fick slottet på 1720-talet. Slottskyrkan i barockstil från 1600-talet. Anläggningen
är privat och inte tillgänglig för besök.
25 Börringekloster
Här låg under medeltiden ett kloster som raserades efter reformationen på 1530-talet. Dagens
slottsbyggnad uppfördes 1763 i två våningar och
fick sin tredje våning 1863. Anläggningen är privat och inte tillgänglig.
26 Rydsgårds slott
Huvudbyggnaden uppförde 1740 och detta är
ett relativt ungt gods i området då någon större
gård inte föregått dagens anläggning. Slottet med
tillhörande park är privat och inte tillgängligt för
besök.
27 Roslätt
Roslätts huvudbyggnad uppfördes 1793 och ekonomibyggnaderna 1776. Anläggningen är privat
och inte tillgänglig för besök. Intill finns ett hjorthägn och fina ekhagar som kan besökas.
28 Börringe kyrka
Börringe kyrka är ett av få exempel på kyrkobyggnader under tiden mellan medeltid och skiftesreformerna. Kyrkan ersatte två medeltida kyrkor och
placerades mittemellan.
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29 Kulturens Östarp
Även om byggnaderna i Östarp har flyttats vid
skiftena ger miljön en mycket bra bild av hur gårdar och bymiljöer såg ut innan skiftena. Området
är museum och öppet för besökare. Husen är ofta
öppna på helger och sommartid.
30 Björnstorps gods
Björnstorps slott ligger i nordvästra kanten av riksintresset, uppfördes 1752 i rokokostil och byggdes
om under 1860-talet. Godsmiljön med park och
övriga byggnader är välbevarad. Anläggningen är
privatägd och ej tillgänglig.
31 Väderkullen
Väderkullen är en av Romeleåsens högre partier
där urberget går i dagen på flera ställen. Här finns
delar av de stora fäladsmarkerna bevarade. Storslagen utsikt från åsen. Skåneleden och blå spåret
passerar området.
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34 Dörröds fälad
Uppe på Romeleåsen, någon kilometer väster om
Dörröds by ligger Dörröds fälad som är naturreservat. Delar har vuxit igen med lövskog men de
norra delarna är restaurerade med halvöppen betesmark. Området är naturreservat med parkering
och informationsskyltar.
35 Allmänningen
På Romeleåsens sluttning öster om Genarp ligger
stora betesmarker i Allmänningen. Floran och faunan är rik. Området är skyddat som naturreservat
och ett omtyckt utflyktsmål.
36 Hasslemölla
Öster om Veberöd ligger fuktängar kring Veberödsbäcken. Här finns en välbevarad vattenkvarn
vid Hasslemölla. Området är svårtillgängligt.

32 Önneslöv fälad
Längst upp i norr i riksintresset finns den största
bevarade fäladsmarken på Romeleåsen, Önneslövs fälad. Stora delar av fäladen är igenväxt med
enbuskara. Området är svårtillgängligt.

37 Humlarödshus fälad
En välbevarad fälad på Romeleåsen med fin utsikt
över Vombsänkan. Området är träd- och buskrikt och hyser en rik flora och fauna. Fäladen är
naturreservat men har begränsade parkeringsmöjligheter.

33 Gödelövs fälad
Strax öster om Gödelövs kyrka ligger Gödelövs
fälad vid foten av Romeleåsen. Den gamla betesmarken är buskrik och har en rik flora och fauna.

38 Humlamadens fälad
På Romeleåsens nordöstra sida med utsikt över
Vombsänkan ligger Humlamadens fälad som är
naturreservat. Betesmarken är busk- och trädrik
och har betats under mycket lång tid. Fäladen är
naturreservat men svårtillgänglig.

39 Körsbärsdalen
Söder om Veberöd ligger fina beteshagar vid foten
av Romeleåsen. I den västra bäckravinen växer
många körsbärsträd som gett namn åt området.
Området är relativt svårtillgängligt.

44 Beden
Ett större betesmarks- och skogslandskap i
Skurups kommun. Delar av betesmarken har
lång kontinuitet med rik flora och fauna. Delvis
skogsbete och flera dammar. Området är svårtillgängligt.

40 Kvarnbrodda
Direkt norr om Romeleåsens golfbana reser sig
en urbergsrygg med träd- och buskrika betesmarker. Utsikten är storslagen över åslandskapet och
Vombsänkan.

45 Rydsgård
Norr om Rydsgårds gård ligger ett äldre skogsområde och en större betesmark på Romeleåsens
södra sluttning. Från toppen av betesmarken har
man utsikt över söderslätt. Här finns parkeringsplats och två strövstigar.

41 Dörröd
Välbevarade fäladsmarker söder om Dörröds by.
Från höjdryggen har man en fin utsikt över odlingsmarkerna vid Dörröd. Relativt svårtillgängliga betesmarker då stängelsgenomgångar saknas.

46 Sövdesjön
Sövdesjöns stränder kantas av äldre lövskog och
naturbetesmarker med ålderdomlig karaktär.
Södra stranden är skyddad som naturreservat. I
norr finns badplats och båtuthyrning.

42 Riddarhagen
Svårtillgänglig trädrik hagmark uppe på Romeleåsen med björk och ädellöv i trädskiktet. Riddarhagen är skyddad som naturreservat.

47 Sövdeborgs godslandskap
Godsmiljön kring Sövdeborgs slott och skogar
och hagmarker söder om slottet har ålderdomlig
karaktär. Här finns många vidkroniga gamla ekar.
Området är svårtillgängligt.

43 Hindberget
Gammal betesmark på Romeleåsen med mycket
rik flora och fauna. Den norra delen är ohävdad
och håller på att växa igen. Betesmarken är svårtillgänglig och saknar stängselgenomgångar.

48 Snogeholm
Snogeholmssjön kantas av äldre lövskog och
kring godsmiljön på västra sidan sjön finns äldre
bokskog och många gamla vidkroniga ekar. Området är strövområde och lättillgängligt.
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49 Bellinga Ellestadssjön
Ellestadssjön omges av äldre lövskog och ålderdomliga betesmarker. Söder om Bellinga slott
finns en stor hagmark med gamla vidkroniga
bokar och ekar. Området är svårtillgängligt.

54 Häckeberga godsmiljö
Häckebergasjön omges av gamla ädellövskogar
och ger tillsammans med slottet och äldre ekonomibyggnader och torp en ålderdomlig prägel på
landskapet. Parkeringsplatser finns intill sjön.

50 Navrödsmossen
I östra kanten av riksintresset, mellan Ellestadssjön och Krageholmssjön ligger Navrödsmossen
med gamla betesmarker och lundmiljöer. Området är svårtillgängligt.

55 Husarahagen
I södra delen av Häckebergaområdet finns en
gammal bokskog med flerstammiga bokar som
vittnar om förskifteslandskapets vidkroniga och
topphuggna träd. Husarahagen är skyddad som
naturreservat för sina höga naturvärden. Parkeringsplats finns i närheten.

51 Krageholmssjön
Krageholmssjön omges av äldre lövskog och godsmiljön kring Krageholms slott i sydöst. I sydväst
finns en igenväxande hagmark med vidkroniga
ädellövsträd. Ön Lybeck är naturreservat och har
varit trädgård på 1700-talet. Ön har beträdnadsförbud. Parkering finns i södra ändan av sjön.
52 Svaneholms godsmiljö
Godsmiljön kring Svaneholmssjön har en ålderdomlig karaktär med godsmiljön, gamla vidkroniga ekar och bokar, äldre ädellövskog och hagmarker. Området är lättillgängligt med parkering och
strövstigar.
53 Risen
Söder om Genarp ligger en större fäladsmark på
sandig mark med rik flora och fauna. Fram till
mitten av 1950-talet var de magra utmarkerna
mycket större. Området är naturreservat med hög
tillgänglighet.
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56 Björkesåkrasjön
Björkesåkrasjön ligger avsides och omges av
våtmarker och breda vassar som gör sjön svårtillgänglig. På västra stranden finns stora betade
strandängar och när man befinner sig nere vid den
fågelrika sjön kan man uppleva förskifteslandskapet.
57 Laholmsrännan
Den betade tappningsrännan sydöst om Björkesåkrasjön skapades i slutskedet av senaste istiden och
har ett ålderdomligt utseende och har lång kontinuitet som betesmark. Området är svårtillgängligt.
58 Prästaskogen
Norr om Lemmeströtorp finns ett ålderdomligt
skogs- och ängsmarksområde som idag är skyddat som naturreservat. De gamla ängsmarkerna
är idag betade och senare tiders granplanteringar
håller på att tas bort. Parkering finns i anslutning
till reservatet.

59 Hunnerödsmossen
Området består av kärrmarker och omgivande
backlandskap med ålderdomlig prägel. Delar av
kärret betas fortfarande och en ängsyta slås varje
år. Kärret, backarna och intilliggande äldre bokskog är skyddat som naturreservat.

64 Torups godslandskap
Torups slott omges av ett ålderdomligt landskap
som har mycket kvar av sin förskifteskaraktär. Här
finns gamla bokskogar, hagmarker, äldre parkanläggning och gamla byggnader som förstärker
känslan. Strövområde med hög tillgänglighet.

60 Havgårdssjön
Den lilla Havgårdssjön omges av strandskogar och
betesmarker. Borgruinen Turetorpsö från medeltiden sticker ut som en halvö i sjön. Betesmarkerna
ger en ålderdomlig prägel på landskapet. Parkering
saknas men stängselgenomgångar finns.

65 Västerskog
Mellan Hyby och Torup finns ett varierat beteslandskap som fortfarande har en förskifteskaraktär
trots att delar varit uppodlade under 1800-talet.
Området är svårtillgängligt och saknar stängselgenomgångar.

61 Börringesjön
Börringesjön omges av naturbetesmarker och
äldre lövskog som ger en ålderdomlig prägel på
landskapet. Flera borgruiner och fornlämningar
bidrar till det historiskt rika landskapet. Området
är relativt svårtillgängligt.
62 Yddingesjön
Södra stranden av Yddingesjön har bevarat mycket
av sin förskifteskaraktär. Här finns fina ekhagar,
strandskogar och öppna betesmarker hela vägen
mellan Bökeberg och Roslätt. Parkering finns vid
Bökeberg.
63 Äskedalsängar
Öster om Skabersjö finns ett ålderdomligt landskap med en hagmark och flera kärrsprång i backarna. Området var tidigare ängsmark men betas
idag. Området kan nås med cykel från cykelvägen
mellan Bara och Torup.

66 Hybyhage
Sydöst om Hyby finns ett kuperat beteslandskap
som i stora delar påminner om förskifteslandskapet. Floran och faunan är rik och här finns ett
stort antal småvatten. Området är svårtillgängligt
sedan parkeringsplatsen stängdes.
67 Eksholm
Vid Eksholmssjön finns många gamla vidkroniga
lövträd, stenmurar och korsvirkestorp som bidrar
till förskifteskaraktären. Området är skyddat som
naturreservat och skåneleden har en rastplats intill
sjön.
68 Råbergslätt
Nordöst om Eksholm finns ett småskaligt och
ålderdomligt landskap vid Råbergslätt. Små naturbetesmarker, gamla hägnadsvallar, dungar med
hassel och avenbok och många dammar och kärr
bidrar till förskifteskaraktären. Området är svårtillgängligt.
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69 Resåkra
Norr om Sturup Park golfbana finns ett ålderdomligt landskap vid Resåkra. Den varierade
skogen med många gläntor, buskage och vidkroniga träd är en igenväxt hagmark och har
både kulturhistoriska och biologiska värden.
Området är svårtillgängligt.
70 Ågerups gods
Huvudbyggnaden är uppför 1788 och ett av
få bevarade säterier från denna tid i området.
Godset har genomgått förändringar under senare epoker men har behållit den äldre karaktären. Godset är privatägt och inte tillgängligt
för besök.
71 Ramnakullabackarna
På Romeleåsens sluttning ligger denna gamla
betesmark med kuperade torrängar. Området
har varit betat under mycket lång tid och har
utvecklat en mycket rik flora. Från toppen har
man en storslagen utsikt över backlandskapet i
öster. Området är naturreservat och lättillgängligt.

Kulturens Östarp i Sjöbo kommun.

56

Staffanstorp

32

Björnstorp

30
Björstorp

Toppeladugård

64

65

Torup

63
Skabersjö slott

21

66

Holmeja

27

Roslätt

Dörröd

41

Börringekloster

25

61

40
37

29

28

59

Sövde

23

46

71

Sövdeborg

47

48

Frihult
Ågerup
70

57
52

Brodda

Slimminge

Svaneholm

22

43
45

Knickarp

44

Beden

60

49
Bellinga

Rydsgård

26

Rögla

Skurup

Näsbyholm

50
51

Skårby

Rydsgård

Minnesberg

Grönby

Blentarp

St Rödde

Skönabäck

58

Everlöv

Östarp

42

Sturup

Bökeberg

Svedala

39

34

38

55

69

62

36

54

68

Sjöbo

Idala

Häckeberga

Assartorp

67

35

53

56
Västra Kärrstorp

Romeleklint

Genarp

Bara
Hyby

31
33

Gödelöv

Klågerup

Veberöd

Sövestad

Krageholm

24

Marsvinsholm

Anderslöv

Karta 22. Förskifteslandskapet. P Blomberg 2016.

57

3.3.5. Skifteslandskapet
De stora landskapsförändringarna sker under 1800-talet som ett resultat av
storskiftet 1757 och laga skifte 1807. Godsen gick före och skiftade de underlydande gårdarna så att markerna blev samlade kring gården. Jordbruksproduktionen ökade kraftigt och genom täckdikning, nya plogar, sågar m.m. kunde
ängs-, hagmark och skogsmark odlas upp. Sjöar sänktes för att få mer odlingsmark, omfattande nybyggnation skedde och nya ägogränser markerades
i landskapet. Vägar anlades och alléer planterades. På godsen gick rationaliseringen ännu längre och flera byar lades samman till en brukningsenhet under
stora gårdar som ibland kallas plattgårdar. Genom vallodling mister ängs- och
betesmarker sin funktion och ett modernt skogsbruk börjar införas.
75 Spångholmsgården
En typisk plattgård under Torup där hela 15 av 21
gårdar i Värby lades ner och ersättes med denna
stora gård 1814-25 som krävde många jordbruksarbetare och statare. Idag används inte gården
längre för jordbruksdrift och stora delar av odlingsmarken har ersatts av PGA golfbanan.
76 Bökeberg
Bökebergs gård har gamla anor men nuvarande
huvudbyggnad är från 1855. Ladugården som
speglar jordbrukets utveckling är från 1862-63.
Intill finns park och äldre torp och ekonomibyggnader. Gården ligger vid Yddingesjöns strand.
77 Norra Lindholmen
Norra lindholmen är en större gård som tidstypiskt visar på den stora jordbruksrationalisering
som skedde efter skiftena. Gården omges av äldre
alléer och storskaliga fält som skapades efter
skiftena. Området är privat och inte tillgängligt för
besök.
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78 Södra Börringe
Hela byn Södra Börringe ersattes av en plattgård
under Börringe kloster i mitten av 1800-talet. Gården ligger omgiven av stora odlingsfält som avgränsas av sjöar och skogsområden. Området är privat
och inte tillgängligt för besök.
79 Häckeberga slott
Häckeberga har medeltida anor och fram till början
av 1800-talet fanns rester kvar av den medeltida
borgen på slottsholmen. 1875 revs borgen och det
nya slottet byggdes. Slottet är restaurang och hotell
och öppet för gäster.
80 Skönabäck
En större gård vid foten av Romeleåsen som skapades så sent som 1811 genom att avstycka mark från
Brodda gods. Huvudbyggnaden är uppförd på vallen som dämmer upp sjön. Angränsande parkområde är naturvårdsområde och öppet för besökare.
81 Bellinga gård
En stor plattgård under Bellinga slott som brukar
godsets odlingsmarker. Efter skiftet rationaliserades
odlingsmarkerna, gårdar slog samman till plattgården och en ny huvudbyggnaden uppfördes vid
stranden av Ellestadssjön en kilometer söderut.
82 Bellinga slott
Slottet uppfördes på 1860-talet i engelsk renässansstil. Godset bröts ur Sövdeborg men en äldre gård
har funnits här tidigare. Slottet är privatägt och inte
tillgängligt.

83 Snogeholms slott
Här fanns en äldre anläggning som ersattes av nuvarande slottsbyggnad på 1870-talet. Slottet ligger
vackert vid Snogeholmssjön och är hotell och restaurang (tillfälligt stängt för reparation).

88 Lilla Rödde
Den välbevarade gården i Lilla Rödde beboddes
av Hanna Jönsson fram till 1985 och köptes av
hembygdsföreningen i Färs härad 1996 och blev
museum. Gården är öppen sommartid och vissa
helger för besök.

84 Assmåsa
Assmåsa är en större gård sydöst om Snogeholmssjön. Gården skapades efter skiftena och omges av
stora rationellt skötta odlingsmarker. Gården är
privat och inte tillgänglig för besök.

89 Macleanmonumentet
Enskiftet tog sin början på Svaneholms gods på
1780-talet och till minne av denna viktiga jordbruksreform har en minnessten rests vid infarten
till Svaneholms slott. Parkering gör monumentet
lättillgängligt.

85 Slimminge kyrka
En av många nya kyrkor som byggdes under
1800-talet för att få plats med den växande befolkningen. Kyrkogården är öppen för besökare.

86 Hyby kyrka
En ny kyrka byggdes i Hyby efter att den medeltida
hade brunnit 1877. Kyrkan har tornet i öster vilket är
ovanligt. Kyrkogården är öppen för besökare.

90 Döängen
De stora samhällsomvandlingarna i början av
1800-talet ledde till en del spänningar i samhället.
1811 blev det skottlossning mellan protesterande bönder och drängar och militär där ett 30-tal
personer dödades utanför Klågerup. Cykelvägen
mellan Klågerup och Bara passerar intill.

87 Skoghult herrgård
En ny herrgård i tegelarkitektur uppfördes 1850
under ledning av Brunius. Gården ligger högt i landskapet på Romeleåsens södra del. Området är privat
och inte tillgängligt.
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3.3.6. Industriepokens landskap
På 1800-talet utvecklas ångmaskinen och gör produktionen friställd från vatten- och vindkraft. Industrialiseringen kan ta fart och förändrar livet för många
människor. Perioden inleds när järnvägarna börjar anläggas kring 1870-talet
och pågår fram till och med andra världskriget. En rad industrier anläggs kring
järnvägarna, t ex mejerier, tegelbruk, brännerier etc. Vid knutpunkterna mellan
järnvägslinjer växer nya samhällen fram med tidstypisk tegelarkitektur. Skogsbruk och jordbruk fortsätter att rationaliseras och granplanteringar täcker allt
större ytor. Nöjeslandskapet börjar växa fram med festplatser intill järnvägen i
Grönalund, Bökeberg och Bokskogen.
91 Holmeja
1875 öppnades järnvägen mellan Lund och Trellleborg och flera samhällen utvecklades längs linjen.
Holmeja var ett av dessa samhällen även om mycket av bebyggelsen är från 1900-talet. Stationshuset
är idag förskola.
92 Hyby bränneri
Under 1800-talet fanns hundratals brännerier i
landskapet men i slutet av 1800-talet återstod bara
två. Hyby bränneri hade verksamhet ända till 1971
och är ett viktigt industriminne. Byggnaden är privat och inte tillgänglig för besök.
93 Torups skolor
1842 kom folkskolestadsgan som bestämde att varje
socken skulle ha en skola. 1863 inrättades den första skolan i Torup i ett gammalt korsvirkeshus som
idag är museum. 1880 byggdes en ny skola som
idag är naturskola. Skolorna visas ibland sommartid och på helger.

94 Bara tegelbruk
Tegelbruket anledes 1902 på initiativ av Torups gods.
Under 1940-talet fanns ett 20-tal arbetare. Bara var
ett av de sista tegelbruken i landet och har delvis
verksamhet som är kluten till tegelprodukter idag.
Området är privat.
95 Järnvägen Malmö-Genarp
Järnvägen mellan Malmö och Genarp invigdes 1894
och tangerar riksintresset i den norra kanten vid
Vinninge. Järnvägen stängdes 1948 men banvallen
används delvis fortfarande som cykelväg.
96 Järnvägen Lund-Trelleborg
Järnvägen mellan Lund och Trelleborg byggdes 1875
och blev en viktig länk i i det expanderande järnvägsnätet. Järnvägen lades ner på 1960-talet men
stora delar av banvallen finns kvar.
97 Järnvägen Malmö-Ystad
Järnvägen invigdes 1874 och kallas även för ”grevebanan” eftersom de många godsen längs sträckan var
initiativtagare. Järnvägen är fortfarande i drift och
har stationer i Svedala och Skurup med flera.
98 Järnvägen Börringe-Smygehuk
Några år efter att ”grevebanan” hade anlagts byggdes
en järnväg från Börringe ner till Smygehuk 1884.
Järnvägen lades ner 1959 men delar av banvallen
finns kvar.
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99 Järnvägen Malmö-Tomelilla
Järnvägen mellan Dalby och Tomelilla invigdes
1893 på initiativ av Malmö stad. Järnvägen lades
ner 1983 precis 100 år senare men rälsen finns kvar
och används för dressincykling.

104 Bökebergslätt
Bökeberg var en festplats redan innan järnvägen
kom 1875 men fick ett uppsving och här anlades
restaurang, dansbana och nöjesarrangemang. En
minnessten berättar om var platsen låg. Parkering
finns i anslutning till platsen.

100 Börringe station
Järnvägen mellan Malmö och Ystad invigdes 1874
och vid Börringe uppfördes en station. Efterhand
växte ett litet samhälle fram som också gynnades
av tegelbruket som uppfördes strax intill.

105 Bokskogen övre
En nöjesplats anlades i Bokskogen redan tidigt på
1800-talet och när järnvägen byggdes 1894 gjorde
en hållplats och senare ett stickspår ner till Bokskogen nedre med restaurang och dansbana. Trövstigar når platsen från Torup.

101 Blentarps by
De centrala delarna av Blentarp har flera spår av
industrialiseringen med tegelarkitektur och byggnader för hantverk och handel.

106 Toppeladugård
Tidigare en gård under Häckeberga byggdes ut
under 1700-talet men fick sitt nuvarande utseende
i början av 1900-talet. Området är privat och inte
tillgängligt.

102 Sövde musteri
Sövde musteri byggdes 1894 som mejeri men har
sedan 1950-talet producerat äpplemust. Den fina
tegelbyggnaden minner om industriarkitekturen
från denna tid.

107 Havgård
Större gård sedan medeltiden men fick sin nuvarande huvudbyggnad på 1920-talet. Gården är
privat och inte tillgänglig för besök.

103 Grönalund
I samband med att järnvägen drogs förbi Grönby
fick festplatsen ett uppsving i slutet av 1800-talet och folk vallfärdade hit. En skylt och rester av
grunder vittnar om var platsen låg.

108 Skogsbruk Skabersjö
Skabergsjö gods var en av de allra första att införa
modernt skogsbruk i Sverige i mitten på 1800-talet.
Tidigare plockhuggning och dimensionshuggning
ersattes med jämnåriga bestånd som avverkades
samtidigt. Efterfrågan på sågtimmer bidrog också.

109 Skogsbruk Romeleåsen
Under 1800-talet bestod stora delar av Romeleåsen av öppna fäladsmarker som kom att planteras
under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.

110 Skogsbruk Sövde-Bellinga
Stora områden mellan Sövdesjön och Bellinga
planterades med barrskog i början av 1900-talet.
Området är ett exempel på den intensifiering av
skogsbruket som skedde kring sekelskiftet 181900.
111 Statartmuseet
Landets enda statarmuseum finns vid Torup i
Svedala kommun. Har har den gamla statarlängan
iordningställts för att visa hur statare levde på de
större gårdarna.
112 Österskog
Skogsmark på tidigare utmark som idag domineras av barrskog. Små rester av den gamla utmarken finns kvar i kanten av skogen.

113 Södra delen av Häckeberga
Granskogsplanteringar på tidigare åkermark, betesmark och ädellövskog.
114 Björkesåkra
Större granplantering norr om Björkesåkrasjön.
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3.3.7 Det moderna landskapet
Efter andra världskriget går ekonomin för högfart och en lång rad landskapsomvandlingar sker med koncentration under 1960- och 1970-talen. En rad nya
vägar byggs med motorväg från Malmö till Svedala. Sturups flygplats (numera
Malmö airport) byggs med anslutningsvägar. Högspänningsledningar dras
rakt genom området. Sommarhusbebyggelse anläggs vid foten av Romeleåsen
i Vombsänkans tallskogar. Villabebyggelsen breder ut sig kring tätorterna och
i området främst Blentarp och Idala söder om Veberöd. Upplevelselandskapet
breder ut sig med flera golfbanor, strövområden och naturreservat.
115 Motorvägen E65
I början av 1970-talet byggdes motorvägen mellan
Malmö och Svedala. Under 1980-talet förlängdes
sedan motorvägen ut till Börringe. Den fyrfiliga
vägen vittnar om vägtrafikens utveckling under
efterkrigtstiden.
116 Väg 108
Vägen mellan Lund och Svedala byggdes på
1970-talet. Den äldre landsvägen slingrade sig
fram i landskapet och passerade genom alla byar.

117 Väg Veberöd-Skurup
Vägen mellan Veberöd och Skurup klättrar över
Romeleåsen och betydde stora tidsvinster mellan
de båda orterna när den byggdes på 1970-talet.

118 Väg Veberöd-Skårby
Den gamla landsvägen mellan Lund och Ystad har
gamla anor och är relativt ursprunglig i sträckningen norr om Skårby. Mellan Blentarp och Veberöd är vägen sedan 1970-talet en bred 90-väg.
119 Väg Sjöbo-Ystad
En av de stora vägar som byggdes på 1970-talet
är vägen mellan Sjöbo och Ystad som utgör östra
gränsen för riksintresset.

120 KraftledningE
Under 1960-talet bygges ett storskaligt kraftledningsnät ut över landet och kulminerade under
1970-talets kärnkraftsutbyggnad. Flera sträckor
med högspänningsledningar går genom ormrådet.

121 Malmö airport (Sturups flygplats)
Flygplatsen stod färdig 1972 och ersätta Bulltofta
flygplats inne i Malmö. Flygplatsen medförde att
en hel by, Sturup, jämnades med marken.

122 Bokskogens golfbana
1963 bildades golfklubben och de första 12 hålen
stod färdiga 1965 som den första golfbanan i riksintresset. 1970 fanns 27 hål färdiga och idag har
banan 36 hål.
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123 Assartorps golfbana
Golfbanan invigdes år 1990 och har 18 hål i ett kuperat backlandskap med flera kärr och våtmarker i
svackorna. Det nya klubbhuset stod färdigt 1999.

124 Romeleåsens golfbana
Golfbanan invigdes är 1969 med 9 hål och fick
ytterligare 9 hål 1974. Banan ligger högt uppe på
Romeleåsen i ett varierat landskap med skogsdungar och småvatten.
125 Sturup park golfbana
Golfbanan invigdes år 2002 med 9 hål och fick
ytterligare 18 hål 2005. 2014 beslutades att lägga
banan i malpåse och området slås nu extensivt för
att kunna återuppta driften i framtiden.

126 PGA national
Den senaste av golfbanorna i riksintresset är också
den största och mest avancerade. Banan stod
färdig med 45 hål år 2009 och vänder sig till en
internationell publik.
127 Blentarps villabebyggelse
Det enda riktiga exemplet på villabyggelse i
riksintresset finns i Blentarp. Här växte det lilla
samhället kraftigt på 1970-talet med villor inom
pendlingsavstånd till de större tätorterna.
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128 Veberöd
Veberöd är en medeltida kyrkby som växte med
järnvägens ankomst. Expansionen tog ny fart på
1960-talet då många villaområden tillkom. Den
södra delen vid Idala ingår i riksintresset.
129 Sommarhus Östarp
Omfattande fritidshusbebyggelse anlades vid
foten av Romeleåsen på 1960-talet. Här finns
Hemmestorps furet, eket och björket som de olika
områdena heter.
130 Snogeholms strövområde
Landstinget i Malmöhus län förvärvade Snogeholms gods på 1960-talet för att trygga tillgången
till mark för friluftsliv. Området är idag ett av ett
20-tal områden som förvaltas av Stiftelsen Skånska
Landskap i samverkan med Region Skåne.
131 Bokskogens strövområde
Malmö stad köpte Torups gods 1970 för att säkerställa Malmöbornas tillgång till skog för rekreation
om friluftsliv. Motionsanläggning och motionsspår
vittnar om tidens satsning på friluftsliv.
132 Landskapslaboratoriet
1990 anlades ett speciellt landskapslaboratorium
på södra delen av Snogeholms strövområde av SLU
Alnarp. Här har ett 50-tal skogsbestånd med samtliga inhemska trädarter och olika sammansättning
anlagts som en demonstrationsanläggning och
forskningen följer skogens utveckling.

133 The Lodge
Hotellanläggningen på toppen av Väderkullen
byggdes 2003 och ersatte en äldre stuga på platsen.
Denna uppfördes redan 1933 som en jaktstuga och
byggdes senare ut till vandrarhem. Idag finns här
restaurang och hotell med 22 dubbelrum.
134 Bökeberg ridanläggning
Bökebergs Arena är en av Sverige mest påkostade
ridanläggningar för skolbruk. Anläggningen byggdes 2007 och övertogs 2016 av ridgymnasium med
anläggningar i hela landet.

138 Romeleåsens sluttning
Större granplantering som planterats på
1960-talet.

139 Björnstorps stenbrott
Det yngsta stenbrottet skapades på 2000-talet
vid Norreskog väster om Veberöd.

135 Stenberget
Stenberget har varit bergtäkt sedan 1960-talet och
1971 upptäcktes unika geologiska formationer
som resulterade i att ett naturreservat på 3,5 hektar
bildades i kanten av stentäkten.
136 Ystads djurpark
Djurparken ligger i kanten av riksintresset och
öppnades 1998. Parken har ett 30-tal olika arter
och här finns även bad och lekmöjligheter.

137 Bellinga stenbrott
På kanten av Romeleåsen med vidsträckt utsikt
över sjölandskapet i öster ligger Bellinga stenbrott.
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Karta 25. Det moderna landskapet. P Blomberg 2016.
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Karta 26. Biotopskyddsområden med röd markering och naturminne orange markering. Källa Länsstyrelsen 2016. Biotopskyddsområde i skogen beslutas av Skogsstyrelsen medan naturminnen beslutas av länsstyrelsen. Det kan finnas ytterligare avtal
med enskilda markägare.
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4 Friluftsliv

4.1. Utövande av friluftsliv
Naturvårdsverket sammanställer med några års mellanrum Svenska folkets
friluftsvanor. Den senaste sammanställningen gjordes 2014 och där redovisas bland annat hur ofta man är ute i naturen på vardagar, helger och längre
ledigheter. Hela 83 % svarar att man är ute ganska eller mycket ofta på längre
ledigheter, 60% på helger och 51% på vardagar. Det är med andra ord relativt
få som aldrig är ute i naturen. Den vanligaste friluftsaktiviteten är nöjes- och
motionspromenader som 86% gör minst en gång i månaden. På andra plats
med 77% kommer vistelse ute i skog och mark. Andra populära aktiviteter är
trädgårdsarbete, cykelutflykter, picknick, solbadande och promenad med hund.
Friluftsliv 2014 har också visat bilder på olika naturmiljöer för de personer
som svarat på enkäten och det visar sig att lövskogar är den naturtyp som uppskattas mest för friluftsliv. Det visar sig också att äldre öppen lövskog är mer
attraktiv än tätare ungskog. Hagmarker och betesmarker är också populära och
endast 2-3% av de som svarat anser att det öppna odlingslandskapet är attraktivt för friluftsliv. Majoriteten av de svarande

har också angett att de upplevelsevärden som de vill ha under utövande av
friluftsliv är trygghet i en naturpräglad miljö med möjlighet till återhämtning
(52-69%). Samvaro med andra och utmaningar hamnar mycket lägre ned i
svarsfrekvensen (17-31%). Närmare hälften av de svarande upplever i någon
grad en brist på lämpliga platser eller områden att besöka för friluftslivsaktiviteter.
Friluftsvanorna skiljer sig mellan olika grupper. Kvinnor är oftare ute i naturen än män, äldre personer är oftare ute än yngre, personer på landsbygden är
oftare ute än personer i storstäder och personer med barn under 18 år är oftare
ute än andra. Personer som vuxit upp i Europa är oftare ute än personer med
annan uppväxt. Anledning till att inte vara ute är i första hand brist på tid följt
av saknad av någon att åka ut tillsammans med och brist på lämpliga platser i
närheten av bostaden.
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4.2. Det skånska landskapets betydelse för folkhälsan
Av Anna Maria Pálsdóttir, forskare, Sveriges lantbruksuniversitet Alnarp
Landskap
Jorden, landskapet, naturen och hälsan – vad har dessa gemensamt? Vi
människor lever, bor, kultiverar, nyttjar landskapet för vår överlevnad. Det
finns en långvarig relation mellan människan och landskapet som har utvecklas från att landskapet har varit människans vagga, lekplats och hem till att anses vara en gemensam global resurs (ekosystemstjänster) för människans trivsel och njutning. Vad är landskap egentligen? Det finns flera olika definitioner
och många skiljer mellan vild natur, kulturlandskap och det urbana landskapet
men Europeiska landskapskonvention definierar landskapet brett: ett område,
som uppfattas av folk, vars karaktär är resultatet av verkan och samspel mellan
naturliga och/eller mänskliga faktorer (kapitel 1, artikel 1) dvs. landskap för
alla som de själva uppfattar det.
Folkhälsa
Det övergripande nationella målet för folkhälsoarbetet i Sverige är ”att skapa
samhälleliga förutsättningar för en god hälsa, på lika villkor, för hela befolkningen”. Miljön anses, bland andra faktorer, stödja god eller dålig folkhälsa.
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En av många ekosystemtjänster såsom landskapet, i form av natur, kan nyttja
för att bibehålla och/eller främja social, psykisk och fysisk hälsa. Naturen och
tillgång till natur i urban miljö har också uppmärksammats utifrån folkhälsoperspektiv finns nu med i de övergripande nationella folkhälsomålen som
viktig hälsofrämjande resurs för både återhämning och som del av stimulerande utomhusmiljöer för olika grupper i samhället (Regeringens proposition
2002/03:35). Behovet av tillgång till bra naturrika utomhusmiljöer för fysisk
aktivitet samt för återhämning genom vila och rekreation lyfts speciellt fram
som viktiga förutsättningar för att främja folkhälsan.
Natur och folkhälsa
I dag finns det vetenskapligt stöd för att naturen kan bidra till folkhälsan.
Begrepp som ”vardagsgrönska” och tillgång till bra utomhusmiljöer i vardagen
och dess positiva betydelse för folkhälsan stöds av forskningen. Både nationell
och internationell forskning visar bland annat på att naturen (och naturrika
miljöer), där individen känner sig trygg, kan bidra till mental och fysisk återhämtning, stressreduktion, stärkt skelett och immunsystem, förbättrad sömn
samt att främja oxytocin i kroppen som i sin tur kan främja individens empatiska förmåga.
Flera studier pekar på att tillgång och användning av naturen i barndomen är
en viktig förutsättning för att individen ska besöka och använda naturen som

vuxen. I folkhälsomålen lyfts det fram att, på sikt, är stillasittande ett stort hot
mot folkhälsan och att samhället har ett särskilt ansvar för att alla får möjlighet att röra sig utifrån egna förutsättningar, oavsett ålder eller funktionsgrad.
Vardagsmotion, även som måttlig fysisk aktivitet är tillräckligt för att minska
risken för många sjukdomar. Därför är det av stor vikt att barn har tillgång till
natur och utomhusmiljöer i sin uppväxt för lek och fysisk aktivitet för att främja fortsatt utomhus-och naturrelaterade aktiviteter i vuxen ålder.

folkning möjlighet för naturrelaterade aktiviteter såsom rekreation och friluftsliv och är därigenom en mycket viktig resurs for att främja folkhälsan i Skåne i
all framtid.

Att säkra tillgång till naturområde i Skåne för all framtid
Region Skåne har i uppdrag, inom ramen för hållbart nyttjande av naturen,
att erbjuda hela Skånes befolkning tillgång till naturområden för motion och
rekreation (Ett social hållbart Skåne, Region Skåne 2015) på det sättet bidrar
till att folkhälsomålen uppnås. Detta kan dock bli en utmaning då Skåne har
lägst andel allemansrättslig mark i hela Sverige och enbart 3,5 % av landytan
och 7 % av marina miljö är långsiktigt skyddad. I rapporten Skånes befolkning
(2016) förväntas antal invånare bli närmare 1,5 miljoner år 2025. Prognosen
är att allt fler unga kommer att välja att bosätta sig i de större städerna Malmö,
Lund och Helsingborg där störst procentuell andel barn kommer att födas och
växa upp. Utifrån folkhälsomålen är det av stor vikt att försäkra tillgången till
naturen för hela Skånes befolkning för att främja hälsa och välbefinnande.
I dag erbjuder Romeleåsen och Sjölandskapet närmare 50 % av hela Skånes be73

4.3. Avstånd och nåbarhet
Över en halv miljon invånare bor inom tre mil från Romeleås- och sjölandskapet. Inom fem mil bor närmare två miljoner invånare när Köpenhamn räknas
in. RÅSK:s medlemskommuner och angränsande fyra i sydvästra Skåne har
tillsammans 51% av landskapets invånare. Det är alltså en mycket stor befolkning som har Romeleås- och sjölandskapet inom ett lämpligt avstånd för en
dagsutflykt. På karta 26 syns att det är en kraftig slagsida åt väster med Malmö-Lund-Köpenhamn och därmed blir också trycket störst på Torup-Bokskogen som ett av de två viktigaste strövområdena.
Hur långt tar man sig då med olika färdmedel? Enligt resvaneundersökningen
i Skåne 2013 varierar reslängden mellan olika typer av resor och grupp av resenärer. För fritidsresor finns ett medelvärde kring 15 km. Friluftsliv 2014 visar
på att flertalet resor (80%) sker inom 10 km från bostaden. Skillnaden mellan
dessa siffror beror troligen på vilka resor som räknas in. En viktig brytpunkt
mellan cykelresor och bilresor sker vid 4 kilometer. Få cykelresor är längre än 4
kilometer och antalet bilresor ökar starkt efter 4 kilometer.

Bilresor
Inom 10 km från riksintresset bor ca 60 000 personer. Med bil tar en resa på 10
km ca 10-15 minuter. Utökas avståndet från riksintresset till 20 km når ytterligare ca 470 000 invånare området med en restid på ca 20-30 minuter med bil.
Inom 60 km (1 timma) bor närmare 1,5 miljoner inv.
Lund

Köpenhamn
Malmö

Ystad
Trelleborg

Karta 27. Befolkningscentra i områdets närhet med gröna cirklar som representerar
befolkningsstorlekarna. Storstädernas dominans är tydlig. P Blomberg 2016.
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Avstånd till Torup
Svedala 10 km
Staffanstorp 11 km
Oxie 12 km
Malmö 15 km
Lund 18 km
Lomma 19 km
Vellinge 23 km
Skurup 27 km
Trelleborg 27 km
Köpenhamn 55-75 km

Avstånd till Snogeholm
Sjöbo 9 km
Skurup 21 km
Lund 40 km
Svedala 38 km
Bara 40 km
Oxie 48 km
Lomma 49 km
Trelleborg 50 km
Malmö 53 km
Vellinge 57 km
Köpenhamn 95-115 km

Befolkning i RÅSK- kommunerna och angränsande kommuner
Lund		
118 8542 inv (2016-12-31 SCB)
Malmö		
328 494
Sjöbo		
18 742
Skurup		
15 408
Svedala
20 771
Trelleborg
43 913
Ystad		
29 9448
575 318 i RÅSK = 43,4% av Skånes invånare
Lomma
23 887
Staffanstorp
23 600
Burlöv		
17 646
Vellinge
35 257
675 708 = 51,0% av Skånes invånare
Den avgörande faktorn för nåbarheten med bil är antalet parkeringsplatser.
I hela Romeleåsen och Sjölandskapet finns idag ca 1400 bilparkeringar. Flest
finns i anslutning till Torup/Bokskogens strövområde med knappt 500 parkeringar, i Snogeholmsområdet finns ca 220 parkeringar och vid Svaneholm ca
220. Helger under vår och höst med fint väder blir antalet parkeringsplatser
därför en begränsande faktor för antalet besökare, särskilt i Torupsområdet. På
karta 27 framgår de olika parkeringsplatserna i riksintresset. Det väl utbyggda
vägnätet i området gör det relativt enkelt att nå de olika parkeringsplatserna
och de allmänna vägarna är i sig själva en möjlighet till att uppleva landskapet
i Romeleås- och sjölandskapet på väg till natur- och strövområden eller att helt
enkelt genom att åka runt i landskapet.

Hållplats vid Torups slott för linje 148.
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Karta 28. Parkeringsplatser markerade med rosa prickar vars storlek är
beroende på antalet bilar som får plats. De största motsvarar mer än 100
bilar och de minsta 1-4 bilar. P Blomberg 2016.
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Karta 29. Busshållplatser med fler än fyra ordinarie turer på helger. Flygbussen till
Sturup/Malmö airport har särskild taxa. Observera att tidtabeller och linjer förändras. P Blomberg 2016. Källa Skånetrafiken.
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Kollektivtrafik
Buss- och tågtrafiken är nästan helt uppbyggt för att binda samman tätorterna
och nåbarheten till natur- och strövområden är begränsad. De viktigaste linjerna är tåglinjen mellan Malmö och Ystad som angör Oxie, Svedala och Skurup,
buss 165 mellan Lund och Svedala, buss 162 och 172 till Genarp, buss 160 som
ansluter längst i norr vid Knivsåsen och buss 341 till Sjöbo via Blentarp. Buss
301 mellan Sjöbo och Ystad har flera hållplatser i östra kanten av området.
Från Svedala station ansluter buss 165 och Skåneleden utgår härifrån norrut till
Torup. Buss 306 går till Svaneholms slott från Skurups station via Slimminge.
Buss 148 går från Malmö till Torup på helgerna under säsongen. Av dessa
linjer är det främst buss 165 som går genom området och gör det möjligt att nå
längre in i riksintresset. Tidigare har kommunerna tillsammans drivit naturbussprojekt och gjort det möjligt att ta sig till flera platser mellan Torup och
Häckeberga samt på Romeleåsen. Denna möjlighet finns inte idag.
Kollektivtrafiken kan bidra till att nå målbilden i utvecklingsstrategin för Trafikförsörjningsprogrammet genom att stärka tillgängligheten och binda samman Skåne. En väl fungerande kollektivtrafik bidrar till att skapa hållbara och
attraktiva livsmiljöer genom att öka den fysiska tillgängligheten till natur- och
grönområden, allemansrättslig mark, handel, arbete, service, fritid och kultur.
Cykelresor
Som tidigare nämnts är 4 kilometer en brytpunkt då antalet cykelresor minskar
kraftigt och ersätts med buss- och bilresor. Detta gäller främst för pendlingsresor som är den dominerande reseformen och för fritidsresor är medeldistanserna betydligt längre. Med den snabba utvecklingen av elcyklar lär avståndet
öka ytterligare för vad som upplevs som ett bekvämt avstånd för att ta sig med
cykel. För tätorterna närmast riksintresset, Svedala, Skurup, Bara, Klågerup,
Genarp, Blentarp och Sjöbo är avståndet inte något hinder för att utnyttja området för friluftsutflykter med cykel. Från Malmö till Torup finns cykelväg men
då avståndet är ca 15 kilometer enkel väg upplevs detta långt för många.
I området finns många mindre vägar med låg trafikintensitet och markvägar
och privata vägar som kan användas för cykling. Karta 29 visar möjliga vägar
som kan användas för cykling och landskapet blir mycket mer nåbart med
cykel jämfört med bil även om avstånden är långa.

Svaneholms slott i Skurups kommun. Rutger Maclean sitter staty framför slottets
östpasad som är påbyggt i slutet av 1600-talet i barockstil.

Flock med dovvhjortar vid Dörröd på Romeleåsen.
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Karta 30. Cykelleder och cykelvänliga vägar. P Blomberg 2016.

79

4.4. Tillgänglighet
När man väl har nått fram till en målpunkt blir tillgängligheten i området viktig för besökaren. Med tillgänglighet avses här både den fysiska tillgängligheten
i form av terrängens framkomlighet och den servicenivå som behövs för att ge
information om var man kan vandra och bedriva olika aktiviteter, tillgång till
toalett, grillplatser, badplatser, fågeltorn, sophantering, bänkar och bord med
mera.
Karta 31 visar på de områden som har en högre tillgänglighet i riksintresset.
De rödmarkerade områdena Torup-Bokskogen och Snogeholm är de viktigaste
strövområdena med hög tillgänglighet. De orangemarkerade områdena har bra
tillgänglighet med parkering, rastplats, strövstigar och information. De viktigaste är Svaneholmsområdet och Genarps omgivningar. Även vid Sövdesjöns
norra del, Rydsgård och Eksholm finns god tillgänglighet. De gulmarkerade
områdena har angöringar eller närhet till tätorter men mindre service och därmed lägre tillgänglighet. Övrig allemansrättslig mark i området är idag svårtillgänglig för den genomsnittlige besökaren.
Personer med nedsatt rörlighet eller någon form av funktionshinder har extra
höga krav på tillgänglighet och information om hur området ser ut. Idag är det
främst Torup/Bokskogen och Snogeholm som kan erbjuda en möjlighet för alla
att besöka natur och kulturmiljöer för strövande och friluftsliv.
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Natur- och strövområden i RÅSK-området
1 Torup-Bokskogen
21 Kulturens Österp
2 Snogeholm
22 Simontorp-Blentarp
3 Genarp-Risen-Allmänningen
23 Sövdeborg
4 Svaneholm
24 Krageholm
5 Rydsgård
25 Ramnakullabackarna
6 Sövdesjön
26 Lindholmens slottsruin
7 Eksholm
27 Häckeberga öst
8 Skabersjö strövområde
28 Skönabäck
9 Hyby Västerskog
29 Norreskog
10 Roslättsskogen-Yddingesjön
30 Navröd
11 Bökeberg-Fjällfotaskogen
12 Prästaskogen (Lemmeströ)
13 Hunnerödsmossen
14 Grönalund-Börringe mad
15 Gabeljung
16 Väderkullen
17 Kullaskogen-Dörröds fälad
18 Häckeberga
19 Häckeberga - Husarahagen
20 Körsbärsdalen-Humlarödshus
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Karta 31. Natur- och strövområden. P Blomberg 2016. Röda områden är
strövområden med mycket hög tillgänglighet och service. Orangemarkerade
områden har hög tillgänglighet och service medan gula områden har en låg
tillgänglighet och service.
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Vandringsleder och strövstigar
Flera undersökningar visar att så mycket som 95% av alla besök i naturen sker
på markvägar och strövstigar. Väldigt få besökare ger sig ut i terrängen utan
stigar, speciellt bland människor uppväxta i tätorter. Markerade stigar blir därför viktiga för friluftslivet och gör det också möjligt att kanalisera besökarna till
områden där risken för störning på växt- och djurlivet är lägre.
Skåneleden har idag över 100 mil i hela Skåne och ca 8 mil av dessa finns i
Romeleås- och sjölandskapet. Från Malmö och Svedala sammanstrålar leden
i Torup och går sedan till Häckeberga där den delar upp sig i två sträckningar
som gör det möjligt att gå en rundtur på denna del med 25 km. Därefter delar
sig leden i en nordlig och en östlig led. Åt norr fortsätter leden till Skrylle med
avstickare till Veberöd och fortsätter sedan till Revingefältet och vidare norrut.
Åt öster fortsätter leden till Snogeholmsområdet där den delar sig i en fortsättning ner till Ystad och en annan som går österut via Fyledalen till Brösarp.
Längs leden finns sju rastplatser med vindskydd, Eksholm, Glamberga, Bilarp,
Väderkullen, Allmänningen, Simontorp och Snogeholm.
Strövstigar finns i anslutning till de större strövområdena. Totalt uppskattas
längden på strövstigarna vara 82,5 kilometer. Flest och längst strövstigar finns i
Snogeholmsområdet med 9 olika slingor med en total längd på 39,3 kilometer.
I Risens naturreservat finns tre stigar (samt skåneleden) med en total längd på
13,7 kilometer. Torup har fem strövstigar med totat 12,8 kilometer. Svaneholm
har två strövstigar med totalt 7,1 kilometer. Rydsgård har två strövstigar på
totalt 5,6 kilometer. Dessutom finns blå spåret mellan Väderkullen och Romeleklint på 4 kilometer samt strövstigen i Kulturens Östarp på 1,5 kilometer.
Utöver dessa markerade stigar och leder finns ett stort antal markvägar och
omarkerade stigar som används av friluftslivet.

Skåneleden på Romeleåsen vid Kvarnbrodda.
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Karta 32. Vandringsleder med orange färg och strövstigar med röd färg. Länsstyrelsen i Skåne 2016 kompletterat med digitalisering av P Blomberg 2016.
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Motionsspår
Motionsspår och elljusspår finns i Torup med 17 km motionsspår och 5 km
elljusspår. Även i Genarp finns ett motionsspår på 4 km och ett elljusspår på
1,2 km.

där man måste vara medlem eller lösa avgift för att spela. Golfspel innebär
dock långa promenader i natursköna omgivningar och ger upplevelser som
liknar strövandet i skog och mark. I området finns fyra golfbanor, PGA national vid Torup, Bokskogens golfbana vid Yddingesjön, Assartorps golfbana och
Romeleåsens golfbana (Sturup Park ligger i ”malpåse”).

Funktionshinder
Angöringsplatser och strövstigar med hög tillgänglighet finns i Torup- Bokskogen och i Snogeholmsområdet. Här finns särskilda handikapparkeringar,
handikappanpassade toaletter och tillgänglighetsanpassade lokaler.

Båtliv
Det är främst Svaneholmssjön, Sövdesjön och Snogeholmssjön som har ett mer
aktivt båtliv och i dessa sjöar finns möjlighet för allmänheten att hyra båtar.

Mountainbike och ridning
Både ridning och mountainbikecykling har ökat kraftigt i området och innebär konflikter med övriga friluftslivet och markägarintressen. Bästa sättet att
minska risken för konflikter är att kanalisera ridning och terrängcykling till
särskilda leder. I Torup, Risen och Snogeholm finns särskilda ridleder och med
utgångspunkt från Genarps idrottsplats , Ekevallen, har särskilda leder anlagts
på Romeleåsen, Häckeberga naturvårdsområde och Risens naturreservat.
Fiske
I området finns flera platser där besökare kan lösa fiskekort. Vid Kejsardammen i Snogeholmsområdet och Snogeholmssjön finns möjlighet att lösa fiskekort. Snogeholmssjön erbjuder också möjlighet att lösa fiskekort för större
delen av sjön. Dessutom finns Dörröds fiskedammar som erbjuder fiskemöjligheter och det går att lösa fiskekort i Häckebergasjön också. I Skurups kommun
kan man lösa fiskekort i Svaneholmssjön där det även går att hyra båt.
Naturbad
I området finns egentligen bara två naturbad som är iordningställt med service. Dels ett vid Sövdesjöns norra sida och ett vid Pude sjö intill Hyby. Tidigare
fanns en badplats vid Yddingesjöns södra strand men denna parkering är nu
avstängd. Även Snogeholmssjön och Yddingesjön används för bad men iordningställda badplatser saknas.
Golfbanor
Golf räknas inte som friluftsliv eftersom det är anläggningsknuten rekreation
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Natur- och kulturturism
Turismen är inte speciellt utvecklad i området och möjligheterna till övernattning begränsade. De huvudsakliga övernattningsmöjligheterna finns i tätorterna men även på Häckeberga slott, Snogeholms slott (tillfälligt stängt), The
Lodge, Nötesjö värdshus samt flera ”bed and breakfast” och bo på lantgård. I
Snogeholmsområdet finns husvagnsparkering och möjlighet att hyra stugor.
Ridning
I bokskogen finns två ridslingor. Slingorna ansluter till varandra och kan
kombineras till olika längder. Skabersjöslingan (4,4 km) består av två delar och
går på skogsvägar. Torupsslingan (4,1 km) går i huvudsak på naturmark. Till
slingorna finns anvisade ridvägar. I Snogeholmsområdet finns två ridleder på
8,4 km respektive 3,7 km. Parkeringsplats för trailer finns strax norr om områdeskontoret. Paddock finns att hyra. Även Risen har en markerad ridled.

Stenbrottet vid Björnstorp i norra delen av riksintresset.

Kajaker på Sövdesjön.
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Karta 33. Ridleder och mountainbikeleder. golfbanor, fiskeplatser, naturbad och båtplatser i området.
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4.5. Attraktionskraft
Vad är det som lockar besökare till ett område? Vilka upplevelsekvaliteter är
det besökare önskar? Forskning vid Lantbruksuniversitetet i Alnarp har funnit
åtta olika upplevelsekvaliteter i parkmark som rymmer det mesta som besökarna vill ha. Dessa har sedan utvecklats av bland annat Alexander Ståhle i
Stockholm till sociotopkartering som används i flera kommuner i Stockholmstrakten för friluftslivsområden. Ytterligare några upplevelsekvaliteter används
ibland för friluftsområden. De olika karaktärerna är:
Det vilda

Allmänningen

Det rofyllda

Samvaro

Det artrika

Samt för friluftsområden:

Vistet/aktivitet

Skogskänsla

Rymd

Vattenkontakt

Kultur

Det vilda
Denna upplevelsekvalitet är sällsynt i området och påträffas främst i naturreservaten med gammal vildvuxen skog eller i strandskogarna kring sjöarna.
Det rofyllda
En mycket viktig upplevelsekvalitet för många som utövar friluftsliv. Här är det
främst avsaknad av störningar i form av buller som är viktiga. Tyvärr är det
inte många områden är tysta områden i RÅSK-området. Minst buller är det
kring sjöarna i östra delen av området.
Det artrika
Den biologiska mångfalden är viktig för många som vistas i naturen. Det behöver inte vara sällsynta arter utan mångfalden av levande organismer på en äng
eller många fågelarter som rastar på en sjö. Särskilt uppskattade arter är t ex
hjortdjuren, räv, och grävling, flertalet fågelarter, fjärilar, trollsländor, kärlväxter och svampar.
Vistet
Den skyddade gläntan som inbjuder till lek och upptäckter.
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Rymd
Rymdkänsla får man framför allt i det öppna landskapet och på platser med
storslagen utsikt men det går även att få i stora öppna skogar som bokskogar
där man ser långt utan att skönja slutet på skogen.
Kultur
Spår av äldre mänskliga aktiviteter skapar ofta en förankring i landskapet. Det
kan gälla storslagna byggnader som slott och herrgårdar men även fornminnen, stenmurar, minnesstenar, hamlade träd och andra kulturlämningar.
Allmänningen
Denna upplevelsekvalitet beskrivs ofta som möjligheten till gemensamma aktiviteter på en större äng. En möjlighet att se varandra som i en park men inte
nödvändigtvis umgås.
Samvaro
Denna upplevelseskvalitet avser mötesplatser där man kan umgås. Det är rastplatser, grillplatser, informationsskyltar, fiskebryggor, vindskydd etc.
Skogskänsla
Denna upplevelsekvalitet avser vistelse i skogsområden och gäller oftast promenader, bär- och svampplockning samt motion.
Vattenkontakt
Närhet till vatten har en särskild betydelse för oss och blir alltid mer attraktiv
som upplevelse.
Landskapsbild
Som vi såg i kapitel 2 finns generella landskapsvärden som kan åskådliggöras
i en landskapskaraktärsanalys. De rent visuella värdena har stor betydelse för
attraktionskraften. Viktiga aspekter är topografi, mosaikartat landskap, vattenkontakt, hagmarker och äldre lövskog samt avsaknad av moderna inslag som
vindkraftverk, master, kraftledningar, vägar och iögonfallande hus,. En presentation av estetiska värden blir alltid till en viss del subjektiv men det finns
gemensamma uppfattningar om vilka landskap som är attraktiva i olika vetenskapliga studier.
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Buller
En av de viktigaste faktorerna som påverkar ett områdes attraktionskraft är
förekomsten av buller. I Romeleås- och sjölandskapet finns många större vägar,
flygplatsen, skjutbanor och närhet till militärt övningsområde som bidrar till
bullerstörningar. Tysta områden är svåra att hitta i södra Skåne men främst vid
sjöarna finns det möjlighet att hitta relativt tysta områden. Det är inte bara intensiteten på buller som är av betydelse utan även frekvens och intervaller spelar stor roll. Lågfrekvent buller från trafik är särskilt stressande för människan.
Tåg och flygbuller uppträder under kortare perioder med tystnad däremellan.
Skjutbanor och motorsport används oftast kortare perioder då bullerstörningarna kan vara omfattande för omgivningen.
Barriärer
Både friluftslivet och djurlivet i området begränsas i sin möjlighet att röra sig
på grund av olika barriärer. En del barriärer är naturliga som vattendrag, våtmarker och sjöar medan många är skapade av människan i form av järnvägar,
vägar, staket och odlad mark.
Pedagogik och undervisning
Natur- och kulturmiljöer har stort värde för skolor och förskolor i deras pedagogiska verksamhet. Tillgången till strövområden som grupper kan nå inom
nära avstånd från skolan är därför viktigt. Angöringsmöjligheter med buss och
service i form av toalett och rastplatser är av betydelser. Det finns också ett
behov av referensområden för universiteten och högskolornas undervisning
och forskning. Vid Snogeholm driver stiftelsen Skånska landskap naturskolan
Gladan.
Skogsbruk
Skogsbruket påverkar förutsättningarna för friluftslivet genom avverkning,
utkörning av virke, markberedning, stängsling, plantering etc. Val av trädslag
i skogsbruket har också stor betydelse för områdets attraktion för friluftlivet. I skogsvårdsförordningen anges att Skogsstyrelsen skall samråda med
kommunen i frågor av särskild vikt med hänsyn till de lokala förhållandena
(2005:1149)
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Karta 34. I RÅSK-området finns tre aktiva bergtäkter. 1 Björnstorp, 2 Stenberget, 3
Bellinga.
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Karta 35. Viktiga barriärer i området är markerade med lila streckad linje och odlingsmark med gul färg. P Blomberg 2016.
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Karta 36. Upplevelseplatser för biologisk mångfald. D=däggdjur, B=botanik, F=fåglar, G=grodddjur. Blomberg 2016.
Området utgör kärnområde för nominatrasen av kronhjort i Sverige och här finns
en betydlande del av de skånska populationerna av t ex svarttärna, gråhakedopping,
hasselmus och ätlig groda.
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5 Reglering och planering

Biotopskydd vid Navrödsmosse i Ystads kommun

5.1. Reglering och planering

5.2. Markägarförhållanden

Ända sedan forntiden har markanvändningen reglerats på olika sätt. Landskapslagarna med rötter i tidig medeltid visar på hänsyn till både allmänna
intressen och maktens intressen. Med kungamaktens stärkta ställning vid medeltidens början blev all extensivt nyttjad mark kungens mark. Allmänheten fick
dock fortsatt möjlighet att nyttja denna mark för bete och vedtäkt och kungens
intresse var främst jakten. Under århundradena har det privata ägandet stärkts
och vid skiftena var det ett fåtal stora privata markägare som ägde nästan alla
mark i Romeleås- och sjölandskapet tillsammans med staten och kyrkan. Sedan dessa har markägandet blivit mer varierat och många gårdar har friköpts
av brukarna. De allmänna intressena har också stärkts genom EU, staten, regionerna och kommunerna. Friluftsliv, naturvård, miljövård, kulturmiljövård,
transporter, energi, telekommunikation är gemensamma värden som skall balanseras med de privata intressena. För att kunna göra bra avvägningar mellan
olika allmänna intressen och även mellan allmänna och privata intressen har
lagstiftningen medfört regleringar och samhället gör planering i olika skalor.

Romeleås- och sjölandskapet domineras av stora privata jordägare och har
gjort så sedan medeltiden. Dessa privata markinnehav är samlade i gods med
karaktäristisk utformning av huvudbyggnad, parkanläggningar, ekonomibyggnader, alléer, stora brukningsenheter, plattgårdar, arrendegårdar, skogsbruk
och äldre skogsbestånd och hagmarker. Två äldre gods, Torup och Snogeholm
har köpts in av Malmö kommun och stiftelsen OD Krooks donation (via
Landstinget, som nu förvaltas av Stiftelsen Skånska Landskap) för att säkra
tillgången till rekreativ mark för friluftslivet. Malmö kommun äger också stora
markinnehav vid Malmö airport som inte är markerade på karta 37. Innan
skiftena var nästan hela området ägt av godsen men sedan dess har en hel del
mark friköpts av arrendatorer, främst på Romeleåsen och i södra delen av området. Det är stor skillnad på landskapsstrukturen i områdena som ligger inom
godsens markinnehav och de mer småskaliga landskapen t ex norr om Svedala,
norr om Malmö airport och uppe på Romeleåsen. Markägandet är reglerat i
grundlagen och är den viktigaste förutsättningen för markanvändningen och
tillgängligheten i området.
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Större markägare
1 Skabersjö gods (privat)
2 Torups gods (Malmö kommun)
3 Hyby gård (privat)
4 Roslätts gård (Privat)
5 Börringe Kloster AB & AB Börringekloster Huvudgråd (privat)
6 Södra Lindveds gård (privat)
7 Norra Lindholmen (privat)
8 Havgård (privat)
9 Slätteröd (privat)
10 Näsbyholm (privat)
11 Svaneholm (andelsförening/Naturvårdsverket/privat)
12 Häckeberga gods (privat)
13 Björnstorps gods (privat)
14 Skönabäcks gård (privat)
15 Rydsgårds gods (privat)
16 Krageholms gods (privat)
17 Bellinga gods (privat)
18 Snogeholms gods (OD Krooks donation/förvaltas av stiftelsen Skånska
landskap.)
19 Sövdeborg (privat)
20 Simontorp (privat)
21 Ågerup (privat)
22 Elsagården (privat)

Godslandskapet vid Krageholm.
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Karta 37. Markägarförhållanden. P Blomberg 2016 efter RÅSK 1979.
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5.3. Internationella åtaganden
Sverige har skrivit under en rad internationella konventioner som har koppling
till landskapets natur- och kulturvärden samt rekreation och friluftsliv. Dessa
konventioner ger Sverige ansvar att leva upp till åtagandena och förverkliga
dessa i lagstiftning och praktisk handling. Bland konventionerna kan nämnas
konventionen om Biologisk mångfald, Bernkonventionen för skydd av europeiska vilda djur och växter samt deras naturliga livsmiljöer, den Europeiska
landskapskonventionen som lyfter fram hela landskapets värden samt demokratisk delaktighet i landskapets framtid samt Venedigföredraget om bevarande och restaurering av kulturskyddade byggnadsverk och fornminnen.
Som medlem i EU har Sverige också en rad ställningstaganden att ta hänsyn
till. Förordningar och beslut är bindande medan t ex direktiv är mål som medlemsländerna uppdras att själva bestämma hur de skall uppnås. Några av dessa
som berör riksintressets intentioner är Habitat- och artdirektivet och fågeldirektivet. Målet är att harmonisera den nationella lagstiftningen enigt beslutade
ställningstaganden på europeisk nivå. För att uppnå habitat- och artdirektivet
och fågeldirektiven har Sverige uppmanats att utse ett nätverk av områden som
har stor betydelse för att bevara prioriterade habitat och arter, de så kallade
Natura 2000 områdena. Dessa områden skall säkerställas för att bevara intentionerna i direktiven. I Sverige är det framför allt redan skyddade områden i
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naturreservat och statlig mark som utsetts men även en del privat mark med
särskilt höga värden. På sikt kräver utpekandet av Natura 2000 områden att
staten och privata markägare tecknar avtal för hur naturvärdena skall bevaras.
Detta sker oftast genom naturreservat som möjliggör ersättning till markägaren.
På karta 38 finns Natura 2000 områdena utmarkerade i riksintresset. Flertalet
av dessa är befintliga naturreservat eller planerade naturreservat. Områden
som idag inte har förordnaden är t ex de tre sjöarna Sövdesjön, Ellestadssjön
och Krageholmssjön, centrala delar av Snogeholms gods, stora delar av Sövdeborgs gods, Ugglarps mosse och Yddingesjöns sydvästra strand. Det kommer
troligen att ske någon form av överenskommelser mellan markägarna och
Länssstyrelsen för dessa områden och hur naturvärdena skall bevaras. För sjöarna och skogsområdena i öster har detta betydelse för det rörliga friluftslivet i
framtiden.
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Karta 38. Natura 2000 områden. Ljuslila är områden enligt Habitat- och artdirektivet
och mörkt lila enligt fågeldirektivet. Länsstyrelsen i Skåne 2016.

1 Torup
2 Yddingen
3 Ugglarpsmossen
4 Eksholm
5 Lemmeströtorp
6 Hunnerödsmossen
7 Hästhagen
8 Häckeberga Husarahagen
9 Häckeberga Degebergahus

10 Häckeberga Skoggård
11 Humlamaden Enelyckan
12 Humlarödshus
13 Sövdesjön
14 Sövdeborg
15 Frihult
16 Bellinga Ellestadssjön
17 Krageholmssjön
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5.4. Nationella åtaganden
Sverige har antagit ett antal lagar för att reglera de allmänna intressena. Naturvården regleras i Miljöbalken, Kulturmiljövården i Kulturmiljölagen och
planfrågor i Plan och bygglagen. Friluftslivet saknar en egen lagstiftning men
återfinns i olika lagar, t ex grundlagen och miljöbalken. Enligt lagstiftningen
finns det möjlighet att säkerställa allmänna värden genom t ex förordnanden
av naturreservat och kulturreservat. Dessa förordnanden sker ofta på regional
nivå genom respektive länsstyrelse som är statens representant i länet.
När det gäller översiktlig planering har riksdagen pekat ut ett antal riksintressen som skall vara vägledande i samhällsplaneringen. Här finns både bevarande riksintressen som naturvård och kulturmiljövård men även exploaterande
som riksintresse för vägar, järnvägar, mineraler, vindkraft och flygtrafik. På
kartan 39 visas riksintresset Friluftsliv som berör Romeleås- och sjölandskapet.
I miljöbalken finns reglering av strandskyddet kring våra kuster, större sjöar
och vattendrag. Strandskyddet infördes redan 1950 för att trygga friluftslivets
tillgång till stränder och har senare kompletterats att även omfatta livsbetingelser för växter och djur. I riksintresset har alla större sjöar och vattendrag ett
strandskydd på 100 meter som i vissa fall är utökat till 200 meter. I praktiken
innebär strandskyddet framför allt att friluftslivet skall ha möjlighet att passera
längs stranden och att privata markägare inte får stänga av framkomligheten.
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Undantaget är tomtmark och anläggningar som har funnits på platsen under
lång tid.
Allemansrätten är en ganska unik företeelse i Sverige och gör det möjligt att
vistas på privat mark och till och med övernatta någon enstaka natt. Men allemansrätten innebär också skyldigheter mot markägare och boende samt andra
friluftslivsutövare. Gröda och planteringar får inte skadas, avstånd skall hållas
till tomter så att boende inte störs, bryggor får inte användas utan tillstånd och
allmän hänsyn skall visas mot andra.
Andra viktiga lagar är t ex terrängkörningslagen som reglerar hur man får
framföra fordon utanför allmän väg och jaktlagstiftning samt lagen om tillsyn
över hundar och katter som bland annat reglera hur hund får medföras. Skogsvårdslagen reglerar brukandet av skog och hänsyn till naturvård och andra
allmänna intressen. I portalparagraf 1 står att produktion och miljö är jämställda. I paragraf 22 regleras ädellövskogens avverkning och återplantering.
Ädellövskog får inte omföras till barrskog utan tillstånd från Skogsstyrelsen. I
paragraf 30 finns allmänna hänsynsregler som styr miljöhänsyn och hänsyn till
friluftslivet.
Kulturmiljölagen slår fast att det är en nationell angelägenhet att skydda och
vårda kulturmiljön. Bestämmelserna i denna lag syftar till att tillförsäkra nuvarande och kommande generationer tillgång till en mångfald av kulturmiljöer.
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Karta 39. Riksintresse för friluftslivet (håller på att omarbetas och nya förslag är t ex
Torupsområdet).
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5.5. Regionala åtaganden
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Länsstyrelsen är statens regionala myndighet och ansvarar för att de allmänna
intressena tillvaratas i Skåne. Bland annat inrättar Länsstyrelsen naturreservat
och andra skydd för att trygga skyddsvärd natur- och kulturmiljö samt friluftsliv för framtiden. I Romeleås- och sjölandskapet finns idag 19 naturreservat
och två naturvårdsområden. Dessa båda naturvårdsområden är äldre skyddsinstrument som inte används idag men som anses ha samma dignitet som
naturreservat. Dock är de inte lika reglerade när det gäller pågående markanvändning och syftar främst till att hindra omfattande förändringar i framtiden.
Naturreservaten är både privat ägda och i allmän ägo och de privata markägarna har kompenserats för det intrång som reservatet medför i markanvändningen. På karta 41 framgår var reservaten och naturvårdsområdena ligger
och de är främst koncentrerade till Häckebergaområdet där hela fastigheten
är naturvårdsområde. De två viktigaste strövområdena Torup/Bokskogen och
Snogeholm är inte skyddade som reservat men ägs och förvaltas av det allmänna. Länsstyrelsen arbetar kontinuerligt med att inrätta naturreservat och nya
tillkommer succesivt.

senare har reviderats för perioden 2010-2015. Här har Länsstyrelsen i samverkan med kommunerna pekat ut ett antal områden som bör säkerställas för sina
biologiska och rekreativa värden framöver (se karta 42). För Romeleås- och
sjölandskapet finns ett flertal större områden med, t ex stora delar av skogsområden kring Yddingesjön-Fjällfotasjön, Toppeladugård, Snogeholm-Bellinga,
Norra delen av Romeleåsen, Svaneholm, Havgård och Börringesjön. Merparten av dessa områden är privatägda och kräver intresse från markägarna för att
kunna genomföra förordnanden. För Torup, Svaneholm och Snogeholm är det
däremot lättare att göra förordnanden. Länsstyrelsen arbetar också aktivt med
byggnadsvård och fornlämningsvård genom bidrag och praktiska åtgärder.
Inom området finns två byggnadsminnen, Svaneholms slott och Sövdeborgs
slott.

År 2002 gav regeringen de tre storstadsområdena i uppdrag att ta fram program för bevarande av tätortsnära natur under de kommande åren. Länsstyrelsen i Skåne tog fram ett program som omfattade hela landskapet år 2003 som

Länsstyrelsen arbetar också med miljöstöd till jordbruket och landsbygdsutveckling som har betydelse för att bevara hagmarker och ett varierat odlingslandskap i Skåne.

Länsstyrelsen i Skåne gör en årlig uppföljning av de nationella miljömålen. De
miljömål som främst berör Romeleås- och sjölandskapet är Levande sjöar och
vattendrag, myllrande våtmarker, levande skogar, ett rikt odlingslandskap och
ett rikt växt- och djurliv. Inget av dessa miljömål har en positiv utveckling.

Region Skåne
Sedan 1999 har Landstingen i de båda länen Malmöhus- och Kristianstad
slagits samman till Region Skåne med utökade ansvarsområden kring regional
utveckling. Här ingår bland annat miljö- och planeringsstrategiskt arbete. Två
områden som berör riksintresset är arbetet med vandringsleder och strövområden samt arbetet med strukturbild Skåne där Regionen tillsammans med
kommunerna bland annat tagit fram Grönstruktur i Skåne - Strategier för en
utvecklad grön struktur. Här presenteras förutsättningar för grönstrukturen i
Skåne och viktiga samband att utveckla för framtiden. Region Skåne är också
huvudman för Skåneleden enligt avtal med berörda kommuner. Region Skåne
ger bidrag till Stiftelsen för friluftsområden i Skåne som förvaltar 20 strövområdena.
Region Skåne har 2014 antagit en regional utvecklingsstrategi (RUS) tillsammans med andra aktörer i regionen. RUS formulerar och skapar en bred
samsyn om en gemensam målbild för Skåne ”Det öppna Skåne 2030”. Utvecklingsstrategin samverkar med det Miljöstrategiskt program som Region Skåne
antog 2010 och som innehåller sju prioriterade områden, bland annat ”Attraktiva och välbesökta natur- och rekreationsområden i Skåne” samt ”Hållbart
och produktivt jord- och skogsbruk inklusive livsmedelssektor i Skåne”. Det
miljöstrategiska programmet har en åtgärd för att ta initiativ till en djupare
samverkan med markägare och länsstyrelsen för att utveckla Skånes grön- och
naturområden. En annan åtgärd är att Utveckla koncept och produkter för en
hållbar besöksnäring och turism kopplad till Skånes natur-, kultur- och rekreationsområden.

Lemmeströtorp sett från Prästaskogens naturreservat i Svedala kommun.

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog och ansvarar för att
den svenska skogspolitiken förs ut och förverkligas i praktiken av de som äger
och brukar skogen. Skogspolitiken vilar på två jämställda mål, produktionsmålet och miljömålet. Skåne distriktet omfattar hela Skåne län och har två distriktskontor placerade i Höör och i Hässleholm. Skogssstyrelsen i södra Skåne
ger rådgivning till skogsägare, erbjuder utbildning, bildar biotopskyddsområden och tecknar naturvårdsavtal för värdefulla skogsområden. Skogsstyrelsen
har också ett myndighetsansvar att se till att skogsvårdslagen efterlevs och kan
även fördela bidrag till miljö- och skogsvårdsåtgärder. Skogen är mycket viktig
för friluftslivet inom Romeleås- och sjölandskapet och skogsstyrelsens arbete är
viktigt för att utveckla friluftslivet i området.

Karta 40. Befintlig regional grönstruktur och möjlig utvecklig i sydvästra Skåne.
Region Skåne 2012.
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Karta 41. Skyddad natur. Länsstyrelsen i Skåne 2016. Rött=naturreservat,
Orange=naturvårdsområde.
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Karta 42. Tätortsnära natur. Länsstyrelsens förslag till skydd av tätortsnära natur
markerade med rött (gränsen för Romeleås- och sjölandskapet med mörkrätt. Länsstyrelsen i Skåne 2003. En plan för genomförande 2010-15 har också tagits fram av
Länsstyrelsen 2010. Av de utpekade områdena pågår arbete med reservatsbildning
i Torup- och Svaneholmsområdena. Lunds kommun har också satsat resurser på
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att skapa Höjeå natur- och kulturstig i början av 2000-talet och stråket finns med i
utredningen tillsammans med delar av Segeå. Jämför med karta 41 för att se vad som
redan är skyddat.
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Karta 43. Landskapsbildsskydd enligt Naturvårdslagen 1975 §19. Numer gäller
Miljöbalken 7 kapitlet där landskapsbildsskyddet inte finns kvar men de äldre besluten gäller fortfarande. Landskapsbildsskyddet har som syfte att skydda landskapets
karaktär från nya påtagliga inslag.
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Karta 44. Strandskydd enligt Miljöbalken 7 kap 13-18§. Syftet är både att trygga
förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda
livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.
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5.6. Kommunala åtaganden

sjölandskapskommittén (RÅSK).

Översiktsplanen är det övergripande dokument som kommunerna tar fram för
att beskriva hur utvecklingen av mark och vattenområden är tänkt.
Alla kommunerna inom riksintresset har utförliga beskrivningar av natur- och
kulturmiljövärden samt förutsättningar för friluftslivet men få ger en utförlig
beskrivning av hur riksintresset enligt 4 kap 2§ i Miljöbalken skall tillgodoses.

Vidare skriver Lunds kommun ”Naturområden på Romeleåsen och i backlandskapet ger förutsättningar för ekoturism och arbetstillfällen på landsbygden.
Småskalig cykel- och hästturism har förutsättningar att växa allteftersom cykelnätet och ridvägar utvecklas (sid 126).

Lunds ÖP 2010
Lund skriver i sina ställningstaganden avseende friluftsliv, rekreation och naturturism i ÖP 2010 (sid 127):
4. Kommunen ska verka för ökad tillgänglighet i det område som är av riksintresse för det rörliga friluftslivet.
5. En aktiv planering och en beredskap, för att kunna ta emot fler besökare
inom de delar av Sydskånes ås- och sjölandskap som är belägna i Lunds kommun, är angelägen. Samarbetet med grannkommunerna och regionen bör stärkas. Möjlighet att utveckla tillgänglighet, information och service för besökare
prövas i den fortsatta planeringen.
6. Genarps idrottsplats - Ekevallen - bör utvecklas till baspunkt för friluftslivet,
i enlighet med intentionerna i strukturplanen som upprättats av Romeleås- och
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Svedala ÖP 2010
Svedala skriver under rubriken Turism och rekreation att kommunen vill:
•
att upplevelseverksamheter utvecklas
•
sprida kunskap och information om turistattraktioner och sevärdheter
•
skapa angöringspunkter (busshållplatser, anslutning till tätorter, par		
kering och informationsskyltar) så att vandringsleder och naturområ
den blir lättare att nå
•
att även funktionshindrade ska kunna ta del av rekreationsmöjligheterna
•
att övernattningsmöjligheter, matställen med mera utvecklas
•
utveckla kvalitéer och aktiviteter, inom natur och kultur, för rekreation
och turism

Trelleborgs ÖP 2010
Trelleborg skriver under Friluftsliv och rekreation att: ”Inom sjö-och åslandskapet vid Romeleåsen (Minnesberg, Grönby, Grönalund) skall turismens och
friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas. Detta
område utgör riksintresse för det rörliga friluftslivet som innebär huvudsakligen att åtgärder inte får vidtas som hindrar allmänhetens möjligheter att
utnyttja området.”
Skurups ÖP 2009
Skurup skriver under Fritid och rekreation att målsättningen bland annat är
att:
- Kommunens invånare ska erbjudas miljöer som tillgodoser breda intressen
och behov av fritidsverksamhet och rekreation
- Alla kommuninvånare ska ha tillgång till parker, natur- och rekreationsområden i bostadens närhet
Sjöbos ÖP 2009
Sjöbo skriver under mål 6. En aktiv fritid i god miljö (kultur och turism):
”Sjöbo kommun skall leva upp till begreppet Naturupplevelsernas land”.
En av strategierna för att uppnå detta är: Utveckla kommunens goda förutsättningar för rekreation och friluftsliv i syfte att öka attraktiviteten som boende
samt för att understödja besöksnäringen.
Ystad ÖP 2005
Ystads skriver under kapitel 3 Tillgodoseende av riksintressen samt iakttagande av miljökvalitetsnormer: Det primära rekreationsområdet ”Sjö- och
åslandskapet vid Romeleåsen” berör Ystads kommun i den nordvästra delen.
Sjöängen vid Ellestadssjön, Ellestadssjön och Krageholmssjön föreslås som
naturreservat, vilket påverkar riksintresset positivt.

Naturvård
Enligt miljöbalken är naturvård en dela angelägenhet för staten och kommunerna. Kommunerna kan numer bilda egna naturreservat vilket dock inte
gjorts inom riksintresset. Alla 20 naturreservat och två naturvårdsområden är
statliga. Dock är Lunds kommun aktiv som förvaltare i naturreservatet Risen
där kommunen också är markägare för större delen. Genom Segeåns vattendragsförbund och Tullstorpsåprojektet har en hel del våtmarker skapats inom
avrinningsområdet, några av dessa ligger inom riksintresset. Alla kommunerna
har tagit fram särskilda naturvårdsprogram/planer (Sjöbo har ännu inte antagit
sitt strategiska dokument).
Friluftsliv
Inom riksintresset är det främst Lunds kommun, Skurups kommun och
Malmö kommun som arbetar aktivt när det gäller rörligt friluftsliv. Malmö
kommun äger och förvaltar Torup/Bokskogen, Skurup har gjort stigar och
anordningar kring Svaneholmsjön och Rydsgård och Lund äger större delen
av naturreservatet Risen samt har iordningställt vandringsleden mellan Väderkullen och Romeleklint och strövområdet vid Idala söder om Veberöd.
Skåneleden passerar genom Svedala, Lund, Sjöbo och Ystads kommuner och
dessa är aktiva i förvaltningen av vandringsleden. Svedala kommun förvaltar
badplatsen vid Pude sjö och Sjöbo kommun badplatsen vid Sövdesjön. Ingen
av kommunerna har tagit fram någon särskild friluftsplan.
Kulturmiljövård
Kommunerna är inte lika aktiva när det gäller kulturmiljövården som när
det gäller naturvård och friluftsliv. Svedala kommun har gjort insatser för att
tillgängliggöra och informera om Lindholmens slottsruin och Malmö kommun
gör stora insatser med godsmiljön och byggnaderna vid Torup, bland annat har
den eldhärjade ladugården byggts upp igen. Lunds kommun har bland annat
bidragit till att återplantera alléer vid Björnstorps gods och upprätthålla hävden på utmarken i Risen. Ingen av kommunerna har tagit fram någon särskild
kulturmiljövårdsplan som berör riksintresset men flera av kommunerna har
bebyggelsevårdsprogram som berör området.
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6 Analyser - förutsättningar och
möjligheter

Utsikt från Väderkullen mot Veberöd och Romeleåsens östra sluttning

6.1. Förutsättningar
Romeleås- och sjölandskapet är riksintresse för det rörliga friluftslivet på grund
av sina höga natur- och kulturmiljövärden (Miljöbalken 4 kap.)
Romeleås- och sjölandskapet är dessutom till stora delar riksintresse för friluftsliv, naturvård och kulturmiljövård.

tillmötesgå medborgarnas behov av rekreation, friluftsliv och naturupplevelser
och därmed också medverka till att förbättra folkhäsan.” En stor del av värdena
har bevarats genom några få familjers förvaltningen under lång tid på de stora
godsen.

Länsstyrelsen har pekat ut ett stort antal kärnområden inom Romeleås- och
sjölandskapet med särskilt höga värden för naturvården. I utvecklingsförslaget
Tätortsnära natur är många av dessa kärnområden föreslagna att säkerställas
genom avtal med markägarna.

Sammanvägt finns det mycket stora allmänna värden i Romeleås- och sjölandskapet som skall samordnas med de privata intressen som markägarna har och
den markanvändning som pågår i området. Detta har bland annat skett genom
att kommun, stat och landsting köpt fastigheter samt att avtal har tecknats med
markägare för att vidta särskilda åtgärder för naturvård och kulturmiljövård
samt underlätta för friluftslivet.

Region Skåne har framfört betydelsen av att utveckla landskapets natur- och
kulturmiljövärden i det strategiska miljöprogrammet.
I kommunernas Översiktsplaner och naturvårdsprogram har stora delar av
Romeleås- och sjölandskapet pekats ut som särskilt betydelsefulla områden för
naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv.

Den rikliga förekomsten av sjöar, ädellövskog, betesmarker och slott är en särskild kvalitet för riksintresset Romeleåsen och sjölandskapet.

Romeleås- och sjölandskapskommittén (RÅSK) har bildats av kommunerna i Romeleås- och sjölandskapet samt Malmö stad och Region Skåne för att
tillvarata riksintressets intentioner. I stadgarna står att kommittén skall verka
för att bevara de höga natur- och kulturmiljövärdena som förutsättning för det
rörliga friluftslivet. Kommittén skall även verka för att ”området långsiktigt kan
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6.2. SWOT-Analys
För att utvärdera förutsättningarna för Romeleås- och sjölandskapet har
metoden SWOT-analys valts. Syftet är att studera vilka styrkor och svagheter
som finns i riksintresset och vilka hot och möjligheter som kan ses i framtiden.
Analysen bygger på presentationerna i kapitel 1-5.
Styrkor
Höga natur- och kulturmiljövärden
Området har mycket höga natur- och kulturmiljövärden vilket framgår av
de omfattande riksintressena för dessa båda intresseområden och de höga
klassningarna i Länsstyrelsens naturvårds- och kulturmiljövårdsprogram.
Särskilt stort värde för det rörliga friluftslivet är de kulturhistoriska platserna,
de många äldre ädellövskogarna, hagmarkerna, närheten till sjöarna och den
varierade topografin i backlandskapet och på Romeleåsen.
Två stora regionala strövområden
Området har två välutvecklade strövområden i Torup/Bokskogen och Snogeholmsområdet. Här finns stor kapacitet att ta emot en stor mängd besökare
med parkeringsplatser, strövstigar, informationstavlor, toaletter, sophantering
etc. Torupsområdet ligger nära det tätbefolkade Malmö-Lundområdet med
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över 400 000 invånare.
Attraktivt för cykelturer
Det relativt flacka landskapet med många mindre vägar, markvägar och cykelvägar gör att området har mycket goda förutsättningar för cykling. Närheten
till de större tätorterna bidrar också till attraktiviteten för cykling. Se karta 29.
Skåneleden
Skåneleden är en viktig länk genom hela området och binder ihop Malmö och
Svedala med Torup, vidare till Häckeberga med möjligheter till rundvandring
och vandring vidare norrut till Skrylle och österut till Fyledalen. Längs leden
finns sju rastplatser med vindskydd, torrdass och dricksvatten.
Få markägare
För att kunna föra en diskussion och göra överenskommelser med markägare
är det en fördel att det är få markägare i området.
Närhet till sjöarna
Närheten till vatten är extra attraktivt för friluftslivet och erbjuder förutom
utblickar även möjlighet till bad, båtfärder, fiske, skidskoåkning på vintern och
fågelskådning. Vid Snogeholmssjön och Sövdesjön finns idag möjlighet att
hyra båt och lösa fiskekort.

Svagheter
Få angöringsplatser
Det finns få angöringsplatser i området där det är möjlighet att parkera bilen
och få information om tillgänglighet och sevärdheter. Parkeringar är främst
koncentrerade till de två stora regionala strövområdena samt Genarp och Svaneholm. Se karta 27.
Få busshållplatser
Det är idag svårt att angöra med kollektivtrafik i riksintresseområdet. Busshållplatser finns främst i kanterna av området och endast en linje korsar området
mellan Klågerup och Svedala. Torup har tidigare haft direktförbindelse med
Malmö men denna har upphört och Snogeholm saknar förbindelse. Se karta
28.
Få strövstigar
Det finns förhållandevis få strövstigar utanför Torup/Bokskogen och Snogeholmsområdet. Nästan alla besökare håller sig på markvägar och stigar och
föredrar markerade slingor på ca 1-5 kilometer. Detta är en viktig anledning till
att flertalet besökare kommer till de fyra viktigaste natur- och strövområdena.
Se karta 31.
Barriärer och bullerstörning
I området finns många barriärer och bullerstörningar som begränsar rörelsemöjligheterna och upplevelsekvaliteterna. Malmö airport/Sturups flygplats, väg
E65, 108, 102, 11 och 13 bidrar till bullerstörningar och utgör barriärer. Även
stenbrott och skjutbanor bidrar till bullerstörningar. Se karta 32.
Få övernattningsmöjligheter
Servicen för naturturism är inte väl utbyggt i området. Det finns en mindre
husvagnsparkering vid Snogeholm och några få hotell eller pensionat. Bed &
breakfast har ökat i området men är fortfarande sparsamt förekommande.

Kulturens Östarp i Sjöbo kommun.
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Hot
Minskande arealer ängs- och hagmarker
Minskad lönsamhet i djurhållning gör att antalet välhävdade ängs- och hagmarker minskar. Denna miljö är en av de artrikaste och även mest attraktiva
för det rörliga friluftslivet samtidigt som här finns stora kulturhistoriska värden.
Mindre varierade skogar och körskador
Ett allt intensivare skogsbruk skapar likåldriga skogar, monokulturer i form av
granplanteringar, snabbväxande trädslag såsom hybridasp och hybridpoppel,
som inte är naturliga trädslag för området med påföljande kalhyggen som inte
är attraktiva för friluftslivet. Framför allt körskador från skogsbruksmaskiner
bidrar till att minska framkomligheten i skogsområden.
Ökad exploatering
De senaste 50 åren har exploateringar ökat i form av bebyggelse, täktverksamhet, vindkraftverk, vägar, flygplats och industrier. Dessa anläggningar medför
mindre attraktivitet, bullerstörning och barriärer för det rörliga friluftslivet.
Närheten till storstadsområdet medför ett högt exploateringstryck.
Minskade allmänna resurser
En eventuell utveckling med minskade allmänna resurser för att förvalta
strövområden, anläggningar, leder och skyddade områden och objekt gör att
tillgängligheten och attraktionskraften minskar i området.
Minskat incitament för privat medverkan
Markägarnas incitament för att upplåta marker till friluftsliv är avgörande för
att kunna upprätthålla tillgängligheten i riksintresset. Ett minskat intresse från
de privata markägarna att upplåta mark för strövstigar och angöringar gör det
svårt att utveckla det rörliga friluftslivet. Under de senaste 30 åren har tillgängligheten (t ex Hybyhage, Yddingebadplats, Bökeberg) och upplevelsekvaliteterna på privat marker (igenväxning av före detta hagmarker) minskat och
fortsatta möjligheter till åtgärder beror till stor del på vilka ekonomiska stöd
samhället erbjuder och om markägare är intresserade av samarbete.
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Konflikter mellan olika friluftsaktiviteter
Det finns konflikter mellan olika friluftslivsutövare t ex terrängcykling, ridning
och vandring. Även orientering och olika extremsporter kan upplevas störande
för det rörliga friluftslivet.
Utarmning av kulturhistoriskt värdefulla byggnader
En minskad skötsel och underhåll av byggnader och landskap riskerar utarmning av det kulturhistoriska tidsdjupet med sämre förståelse för landskapets
historia och mindre attraktivitet för det rörliga friluftslivet.
Ökat slitage och störning
Ett ökat friluftsliv medför ett ökat slitage och störning på djurlivet. Med väl
fungerande kanalisering och skötsel kan dock slitage och störning minskas.
Nedskräpning
Inslaget av förpackningar och sopor i naturen har ökat och skapar otrivsel för
besökare. Mycket skräp minskar också motståndet att slänga skräp i naturen.
Det förekommer också dumpning av större mängder sopor på vissa platser.

Möjligheter
Ökad kapacitet i befintliga natur- och strövområden
Ökad tillgänglighet i befintliga strövområden och naturreservat ökar kapaciteten och attraktiviteten. Flera av naturreservaten har möjlighet att ta emot ett
större antal besökare utan att djurlivet störs och att slitaget ökar nämnvärt om
besöksplatserna utformas på rätt sätt. Snogeholmsområdet har kapacitet att
ta emot fler besökare och här saknas en central mötesplats med möjlighet till
kafébesök eller motion. Kaféverksamhet planeras i den gula villan inför 2017.
Fler natur- och strövområden
Fler strategiskt placerade målpunkter ökar kapaciteten i riksintresset och ger
fler valmöjligheter för besökare. Bökeberg, Hybyhage, Hunneröd och Krageholmssjön är några strategiska platser för utveckling av det rörliga friluftslivet i
samverkan med markägarna (se vidare karta 43).

viktigt är att skapa anslutningar från Dalby till Genarp och från Torup vidare
österut. Ökad natur- och kulturturism står med i kommunernas översiktsplaner. Med utbyggd service vid besöksmål som fornminnen, borgruiner, hagmarker och äldre byggnader kan fler uppleva dessa mål. Att skapa en gemensam
identitet för området med inspiration från Romeleslingan skulle öka attraktionskraften och marknadsföringen.
Fler övernattningsmöjligheter
Fler övernattningsmöjligheter är avgörande för att utveckla natur- och kulturturism i området. Campingmöjligheter borde kunna finnas vid Torup/Bokskogen, Genarp och Svaneholmsområdet. Ett vandrarhem i området hade också
varit en viktig service. Idag finns främst mer exklusivt boende på Häckeberga
slott, Snogeholms slott och The Lodge.

Utveckla kollektivtrafiken
Fler busshållplatser och speciella turer som t ex i naturbussprojektet behövs för
alla besökare som inte har tillgång till bil eller som föredrar att resa kollektivt.
Nya leder och strövstigar
Här måste kommunerna förhandla med skånetrafiken för att få till förändringGenom att binda samman de viktigaste natur- och strövområden med nya
ar. Ju fler kommuner som samverkar ju större är möjligheten att nå resultat.
vandringsleder till viktiga angöringspunkter som tätorter, tågstationer och
Särskilt viktigt är det att nå Torup, Snogeholm och Svaneholm. En förlängning
busshållplatser kan friluftslivet utvecklas. Skurup bör kopplas samman med
av busslinjerna från Malmö och Lund till Genarp vidare till idrottsplatsen
Skåneleden och även ge möjlighet till fler kortare rundvandringar i området.
Ekevallen skulle öka tillgängligheten till en viktig angöringsplats. En permaLund har angett i sin översiktsplan att Höjeåns dalgång skall utvecklas till ett
nent förlängning av vissa turer eller omdragning av linje 142 till Torup skulle
rekreationsstråk mellan Lomma, Lund, Genarp och Häckeberga vilket även
betyda mycket för nåbarheten till det viktigaste strövområdet. En förlängning
kopplar ihop Staffanstorp med Romeleås- och sjölandskapet. Höje å är även
av linje 341 via Sövde till Snogeholm vissa turer skulle göra det möjligt att nå
föreslaget som riksintresse i revideringen av riksintresse för friluftsliv.
Snogeholmsområdet. En möjlighet är också att utveckla angöringspunkter och
strövområden i anslutning till befintliga kollektivtrafiklinjer som Bökeberg och
Cykelleder från tätorterna
Genom att anlägga cykelvägar från de större tätorterna som Lund, Staffanstorp, Snogeholmssjöns östra del. Det finns också möjlighet att stimulera en privat
Ystad, Sjöbo, Svedala och Skurup till Romeleås och sjölandskapet ges möjlighet entreprenör att ordna särskilda helgturer ut till området med olika arrangeför fler att uppleva området på ett miljövänligt sätt samt att utveckla naturturis- mang.
men i området.
Stödja privata initiativ
Ökat utbud av privata erbjudanden, t ex enklare ”bondgårdscamping”, bed &
Utveckla cykelleder, naturturism och landsbygdsutveckling
Genom att utveckla rekreation och naturturism med cykelvägar och markerade breakfast, pensionat och stugor samt arrangerade utflykter och paket med boende och aktiviteter. Flera regioner i landet har utvecklat bra samverkan mellan
cykelleder på befintligt vägnät skapas underlag för landsbygdsutveckling. Mer
olika lokala aktörer för att underlätta för besökare samt utveckla landsbygdsföservice behövs för uthyrning, reparation och utrustning för cyklar. Särskilt
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retag. Bråbygden i Småland är en sådan region som nått stora framgångar och
även restaurerat ett värdefullt kulturlandskap vilket ökat regionens attraktivitet.
Fler skyddade områden
Fler skyddade områden och rekreationsområden kan skapas i det tätbefolkade sydvästra Skåne med mycket höga naturvärden. Många naturreservat har
friluftslivet som en viktig faktor för inrättandet. Länsstyrelsen har pekat ut
Toppeladugård, Bökeberg, Sövdeborg och Krageholmssjön i utvecklingen av
tätortsnära natur. Ystads kommun pekar ut flera områden kring Ellestadssjön-Krageholmssjön som framtida reservat. Dessa åtgärder kan både säkerställa höga natur- och kulturmiljövärden och öka tillgängligheten för friluftslivet. Riksdagens mål är att 20% av naturmiljöerna skall skyddas i landet vilket
innebär en fördubbling av arealen skyddad natur i Romeleås- och sjölandskapet.
Samverkan med markägarna
En viktig förutsättning för att kunna utveckla friluftslivet i riksintresset är ett
nära samarbete med markägarna. På ett tidigt stadium måste markägare vara
med och formulera vilka utvecklingsalternativ som är möjliga i området och
som går att förena med övrig markanvändning och näringsverksamhet. Det
finns också möjlighet att hitta gemensamma utvecklingsprojekt där både markägare, näringsutövare och det allmänna kan utveckla framgångsrika lösningar
som alla vinner på.
Planeringsunderlag
Framtagande av planeringsunderlag i kommunerna underlättar för prioriteringar och genomförande av angelägna åtgärder. Det vore önskvärt att kommunerna tog fram fördjupat planeringsunderlag för det rörliga friluftslivet. Ystads
rapport ”Rörligt friluftsliv i Ystads kommun” är ett föredöme. Vidare vore det
bra om kommunerna i sina översiktsplaner tydligare redogjorde för hur riksintresset 4 kap 2§ skall beaktas i den kommunala planeringen.
Strategi för riksintresset
En gemensam strategi för att utveckla riksintresset mellan länsstyrelsen, region
Skåne, kommunerna och markägarna ökar möjligheterna att nå resultat. RÅSK
är en naturlig samverkan för dessa frågor.
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Information
Information om var man kan ta sig ut är speciellt viktigt för de som flyttar
in till regionen från andra delar av landet och från andra länder. För många
utomeuropeiska invandrare krävs särskilda insatser då naturen ofta inte är en
naturlig arena för rekreation. Trygghet med service och anläggningar är därför
extra viktigt för denna grupp. Det är angeläget att fortsätta och utveckla den information till besökare i Romeleås- och Sjölandskapet som RÅSK, kommunerna, Region Skåne, Stiftelsen Skånska Landskap och Länsstyrelsen arbetar med.
Tjänstemannastöd
För att kunna driva ett framgångsrikt utvecklingsarbete för friluftsliv och
naturturism i riksintresset behövs tjänstemannastöd. En stor del av denna
kostnad kan bäras av projektmedel som söks externt. Detta tjänstemanna-stöd
kan också vara en hjälp för de små kommunerna som har svårt att upprätthålla
samma kunskapsbas som de stora kommunerna kan. Dessutom kommer mer
än hälften av besökarna till riksintresset från Malmö kommun som därför har
en viktig roll i utvecklingen av hela områdets rekreation och friluftsliv.
Plantering av ädellövskog
Bidrag utgår för att etablera ädellövskog på mark som idag är granskog. Detta skulle gynna friluftslivet samt natur- och kulturmiljövärden betydligt i
RÅSK-området om granskog återfördes till ädellövskog. Även etablering av
ädellövskog på åkermark kan bidra till att den allemansrättsliga arealen ökar.
Skonsamma skogsbruksmetoder
Genom att använda skotare och andra maskiner som är skonsamma mot marken kan skador och körskador undvikas. Överhållning av delar av beståndet
och kvarlämnande av äldre träd ökar också upplevelsen för friluftslivet och
gynnar den biologiska mångfalden.
Värdefulla byggnader på landsbygden
En viktig förutsättning för att kunna bevara värdefulla byggnader på landsbygden är att de kan användas som bostäder eller för annat ändamål. Möjligheterna att bo och verka på landsbygden beror bl a på infrastruktur i form av bl a
digital uppkoppling. Det finns även stöd för restaurering av äldre byggnader
som bör utnyttjas för att kunna bevara de höga kulturhistoriska värdena.

Materialhushållningsplan
En bättre reglering och hushållning med berg och grus i Romeleås- och sjölandskapet kan minska den negativa påverkan från sten- och grusbrytning.
RÅSK och kommunerna bör verka för att Länsstyrelsen genomför en materialhushållningsplan i Skåne snarast. I det arbetet bör man även beakta
möjligheterna till utvinning i övriga delar av Sydsverige där man även prö-

Staffanstorp

var en övergång till andra transportsystem såsom till exempel järnvägs- och
sjötransporter. Detta för att minimera intrång och påverkan på Romeleåsen.
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Brodda

3

Börringekloster
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12

Rydsgård

6

Rögla
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Rydsgård
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Karta 45. Utvecklingsmöjligheter för strövområden och vandringsleder.

115

Utvecklingsmöjligheter (Karta 45)
Kartan 45 visar möjliga utvecklingsåtgärder som kan genomföras i Romeleås
och Sjölandskapet för att stärka det rörliga friluftslivet samt småskalig naturoch kulturturism. Detta är inte något som RÅSK eller dess medlemmar har
åtagit sig att genomföra utan skall ses som en idébank utifrån de analyser som
presenteras i kunskapssammanställningen.
1 Bökeberg
Området är ett klassiskt utflyktsmål men har idag inte någon utvecklad angöring eller service. Närheten till storstadsområdet, väg 108 och kollektivtrafik
med busslinje 150 gör platsen mycket lämpad för utvecklat friluftsliv. Här behövs iordningställda parkeringsplatser, information och strövstigar som förvaltas av någon huvudman genom avtal med markägaren.
2 Häckeberga
Häckebergaområdet är mycket attraktivt med sjön, gamla ädellövskogar och
en kuperad topografi med många kulturhistoriska spår i landskapet. Genarp
är redan en naturlig angöringsplats för både kollektivtrafik och bilar och det
finns flera parkeringar även i Häckebergaområdet. Möjligheten att vandra runt
Häckebergasjön och Skoggårds ängar skulle vara mycket attraktivt samt att
göra rundvandringar på strövstigar öster om sjön från befintliga parkeringar.
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flora. Här finns möjligheter att skapa två strövstigar, en runt kullen Frisbjär och
en runt kärret och betesmarkerna.
5 Idala-Östarp
Romeleåsens nordsluttning har en inbjudande topografi med flera mycket fina
naturbetesmarker. Sommarstugebebyggelse längs väg gamla Lundavägen har
detta område som närströvområde. Här finns naturreservat som idag inte har
angöring. Skåneleden passerar söder om området och skulle kunna kompletteras med sträckning upp till Veberöd för att skapa en slinga med möjlighet till
dagsvandringar via Romeleklint och Kvarnbrodda. Kulturens Östarp ansluter i
öster med ytterligare attraktivitet.
6 Krageholm
Krageholmssjön erbjuder en attraktiv naturmiljö med strandskogar, vidkroniga
äldre träd och utblickar över sjön. En mindre parkering finns intill sjön men
inga markerade strövstigar. Den gamla hagmarken intill parkeringen har vuxit
igen och behöver röjas och åter hävdas. Även skogsområdet söder om riksintressegränsen är intressant och borde ingå i riksintresset. Ystad kommun har
pekat ut Krageholmssjön som ett prioriterat område för framtida reservatsbildning.

3 Svaneholm
Nyligen har tre nya naturreservat (ej med på karta 39) bildats vid Svaneholm
som tillsammans med Hästhagen nu har fyra reservat. Två strövstigar finns
runt sjön och slottet är en stor turistdestination med restaurang och museum.
Området håller på att utvecklas till ett viktigt strövområde. Fler strövstigar
och service behövs. Parkeringsmöjligheter på fler platser, informationsskyltar,
rastplatser, toaletter etc.

7 Skurup-Genarp
Både Skurup och Genarp är två viktiga angöringar med kollektivtrafik och
även två viktiga målpunkter för friluftslivet med Risen/Häckeberga och Svaneholms-området. En vandringsled mellan dessa områden skulle kunna erbjuda
trevliga vandringar och göra det möjligt att ansluta med tåg och buss. Tillsammans med 8 skapas en rundvandring för några dagar. Leden kunde också
angöra via Häckebergasjön och erbjuda två kortare rundslingor i den befintliga
rundslingan i Häckebergaområdet.

4 Lemmeströ
Två nya naturreservat har bildats intill Lemmeströ by nära väg E65. Båda områdena har mycket höga naturvärden men har ännu inte gjorts lättillgängliga.
I norra reservatet Prästaskogen finns konflikter med vilt och smal anslutningsväg. Södra reservatet Lemmeströkärret (Hunnerödsmossen) saknar anvisad
parkering och har mycket stora upplevelsevärden med kuperat terräng och rik

8 Svedala-Skurup
Svedala och Skurup har bra kollektivtrafik tack vare järnvägen och linje 150
till Svedala. En vandringsled genom sjölandskapet skulle erbjuda en attraktiv
dags- eller helgvandring och göra det möjligt att vandra runt via Häckeberga
och Torup. Ledan skulle binda ihop flera intressanta naturområden som Lemmeströkärret (Hunnerödsmossen), Grönalund och Börringesjön.

9 Toppeladugård
Toppeladugård omges av attraktiva bokskogar och ligger strategiskt inom
räckhåll från storstadsområdena. Länsstyrelsen har pekat ut området i uppdraget ”tätortsnära natur”. Området är idag privatägt utan större tillgänglighet för
friluftslivet.

14 Havgårdsområdet
Havgårdssjön med borgruinen Turetorpsö är mycket attraktiv för friluftslivet
och skulle kunna göras mer tillgänglig genom att anordna parkeringsplats och
strövstigar som kanaliserar besökarna både till borgruinen och bokskogen norr
om Havgård.

10 Hyby hage
Hybyhage är ett mycket attraktivt kuperat beteslandskap där det tidigare har
funnits en parkering i norra kanten. Den gamla banvallen genom området
innebar god tillgänglighet och på 1980-talet gjorde skogsvårdsstyrelsen med
hjälp av beredskapslag nya staket och genomgångar för friluftslivet. Området
har stora natur- och kulturhistoriska värden men håller på att växa igen och
det vore mycket angeläget att både öka tillgängligheten och säkerställa områdets värden.
11 Yddingesjöns södra strand
Söder om Yddingesjön finns ett attraktivt landskap med ekhagar, lövskogar och
kontakt med Yddingesjön. Tidigare fanns här en parkering och badplats men
båda dessa är idag borta. Ett Natura 2000 område finns i anslutning till sjön
och Länsstyrelsen har i sitt strategiska dokument ”Tätortsnära natur” pekat ut
området som ett möjligt framtida naturreservat.
12 Rydsgård
I skogen vid Rydsgårds slott finns två fina strövstigar men endast en liten parkering för ca 5-6 bilar. Det hade varit önskvärt att öka angöringsmöjligheterna
och skapa någon ytterligare kortare strövstig samt information och rastmöjligheter.
13 Skurup-Snogeholm
För att länka samman Romeleås- och sjölandskapet hade det varit önskvärt att
skapa en vandringsled mellan Skurup och Snogeholm via Rydsgård och över
Romeleåsen med vackra utblickar. Genom sträckan blir Skåneleden ihopkopplad med flera möjligheter till rundvandringar som lämpar sig för en helgutflykt.
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6.3. Förslag till kriterier för regionala åtgärder
RÅSK är ett samarbete mellan sju kommuner i södra Skåne och Region Skåne,
samt med Länsstyrelsen som adjungerad, som avser att främja riksintresset
enligt 4 kapitel 2§ i Miljöbalken. De åtgärder som kommittén arbetar med är
främst de som är av regional, nationell eller internationell betydelse. För att
förtydliga vilka åtgärder som är en kommunal angelägenhet och vilka som är
en gemensam angelägenhet ges här förslag på kriteriet. Regionala åtgärder kan
ske genom RÅSK, Region Skåne, Länsstyrelsen eller genom någon kommun
eller privat aktör. Det är en stor fördel om de regionala åtgärderna i riksintresset samordnas och då är RÅSK den mest naturliga arenan för samarbetet. Få
natur- och strövområden eller andra anläggningar i riksintresset är av enbart
kommunal angelägenhet eftersom kommunerna ligger tätt och att området
även används av flera andra sydvästskånska kommuner.
Kommunala åtgärder:
Gynnar det tätortsnära friluftslivet i kommunen och har få besökare från andra
kommuner. (Idala i Lunds kommun, Rydsgård i Skurups kommun och Sövde
badplats är tre exempel på kommunala åtgärder.)
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Regionala åtgärder:
Gynnar invånarna i mer än en kommun och har även betydelse för turism.
Exempel på åtgärder är statliga naturreservat, Skåneleden, strövområden som
Bokskogen och Snogeholm, turistmål som Svaneholm, Häckeberga och Lindholmens borgruin.
Initiativ till Regionala åtgärder kan komma från olika håll men det är en fördel
om de diskuteras och förankras i samverkan t ex genom RÅSK. Om en strategi
tas fram gemensamt för de olika aktörerna är det en fördel att det beskrivs vem
som tar ansvar för olika åtgärder i området.

6.4. Ekonomiska förutsättningar
Natur för allemansrättsligt friluftsliv kan betraktas som en kollektiv nyttighet.
Den är fritt tillgänglig genom samhällets försorg vilket innebär att den saknar
ett marknadsvärde. Så länge konkurrensen med annan markanvändning och
mellan friluftsutövare är liten så är detta inget problem men i tätortsnära områden finns ofta många motstridiga intressen och då finns det behov av att kunna
värdera friluftslivets intressen mot andra konkurrerande intressen.
Beräkningar visar att man i genomsnitt lägger 13 000 kr per person och år på
friluftsliv i Sverige (Fredman 2010). Totalt spenderar svenska folket 72 miljarder på friluftsliv årligen och uppskattningen av antalet arbetstillfällen som
skapas är 75 000 (Fredman 2010). Ca hälften av friluftslivskonsumtionen sker
på annan plats än där man bor, det vill säga som turism. Totalt beräknas därför
34 miljarder spenderas årligen lokalt i landet och bidra till en procent av BNP.
”I sydligaste Sverige visar studier att resekostnaden för ett skogsbesök i Skåne och Blekinge uppgick till cirka 50 kr/besök, däremot var man i genomsnitt
beredd att betala upp till 220 kronor för ett besök” (se Norman m.fl., 2011 samt
Fredman m.fl., 2012). I den här delen av landet uppgick besöksfrekvensen till
cirka 40 besök per år i genomsnitt. Detta innebär alltså en årlig värdering av
skogsrekreationen om cirka 8 700 kr.” (friluftsliv i förändring 2013)
I SCBs miljöräkenskaper använder man en värdering per skogsbesök som lig-

ger lägre än ovanstående skattningar, cirka 60 kr per besök. Icke desto mindre
beräknas det totala årliga värdet av dessa skogsbesök (373 miljoner besök,
inklusive jakt) vara av samma storleksordning som virkesproduktionens årliga
värde, omkring 20 miljarder kronor per år. (SCB, 1996).
All utveckling av rekreation och friluftsliv kräver resurser i form av investeringar och drift. Den stora utmaningen är att de samhällsekonomiska nyttor
som friluftslivet bidrar till inte kommer de som förvaltar naturen tillgodo. Att
öka markägarnas utbyte från rekreation och friluftsliv är en angelägen fråga.
Det gäller också att få koppling mellan den förebyggande hälsovård som naturoch kulturmiljöer erbjuder och de besparingar som därmed görs inom vård
och omsorg.
Här ges några exempel på hur planering, projektering, investeringar och drift
kan finansieras.
Kommunal finansiering
Kommunerna satsar stora resurser för att ge kommuninvånarna tillgång till
rekreativa miljöer och platser. Dessa insatser ger friska invånare, höjer fastighetsvärdet, lockar turister och ger en attraktiv kommun för bosättning och
företagsetablering. Det är naturligt att anlägga parker, lekplatser och idrottsområden i anslutning till bebyggelsen men att tillgodose större rekreations119

områden är inte alltid lika lätt. Driftskostnaderna för parkmark är ofta många
gånger dyrare per kvadratmeter än vad strövområden är. Kommunerna köper
in mark för att tillgodose framtida exploateringar och kommunal service.
Ibland köper kommunerna även in mark för naturvård och friluftsliv som i
fallet med Malmö stads inköp av Torups gods och Lunds kommuns inköp av
Skrylle. Lunds kommun har även överfört markinnehav, som tidigare planerats
för bebyggelse eller som köpts in som bytesmark, till natur- och friluftsändamål.
Mellankommunal finansiering
I Vattenvårdsförbunden samverkar kommunerna kring åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten i vattendragen. Aktiva vattenvårdsförbund finns bland
annat för Kävlingeån, Höjeån och Segeån som berör Romeleåsen och Sjölandskapet. I dessa samverkar kommunerna och satsar miljontals kronor för att
skapa våtmarker, öka den biologiska mångfalden och öka tillgängligheten för
friluftslivet.
Regional finansiering
Regeringen har gett Region Skåne ett permanent uppdrag att ansvara för den
regionala utvecklingen i Skåne län. Region Skåne arbetar aktivt för att skapa
en god miljö och natur som bidrar till Skånes utveckling. Syftet med Region
Skånes miljöarbete är bland annat att öka tillgängligheten till natur, rekreation
och friluftsliv. Region Skåne är huvudman för den drygt 100 mil långa skåneleden som sedan Stiftelsen Skånska Landskap förvaltar tillsammans med 29
kommuner.
Stiftelsen Skånska Landskap bildades 2004 av Region Skåne för att skydda, bevara, restaurera och utveckla natur- och kulturmiljöer samt stimulera det rörliga friluftslivet. Sedan september 2010 är stiftelsen en självständig organisation
men får genom ett avtal årligt bidrag från Region Skåne för rekreation och friluftsliv. Stiftelsens förvaltar ca 10 000 hektar mark som även ägs av fem andra
stiftelser. Markerna används både för strövområden och för skogsbruk som ska
lämna avkastning till stiftelserna. Stiftelsen förvaltar Snogeholms strövområde
i riksintresset. Det är inget som hindrar att stiftelsen köper in nya markområden eller tar över förvaltning av kommunala strövområden. De senast inköpta
området är Arrie strövområde utanför Malmö samt Bockeboda strövområde
utanför Kristianstad som Kristianstads kommun överlät till stiftelsen för att
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skapa en mer rationell förvaltning.
Miljövårdsfonden fördelar bidrag till olika projekt som vårdar och utvecklar natur- och kulturmiljön i Skåne och som bidrar till en ekologiskt hållbar
utveckling i enlighet med miljöstrategiskt program för Region Skåne. Bidraget
söks en gång per år för 50% av projektkostnaden och mas 500 000 kr per projekt.
Statlig finansiering
Länsstyrelsen ansvarar för statens regionala verksamhet och har bland annat
ansvar för att bilda naturreservat och kulturreservat samt stöd till byggnadsminnen och skötsel av fornminnen. Varje år bildas ett 10-tal nya naturreservat
i Skåne och inom riksintresset finns idag 20 statliga naturreservat. Enligt karta
40 Tätortsnära natur finns ambitionerna att bilda fler naturreservat i riksintresset. Sedan 1997 kan även kommuner bilda naturreservat och det finns möjlighet att söka bidrag från Naturvårdsverket för 50% av kostnaden för markförvärv och intrångsersättning.
Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) ger möjlighet för kommuner och
föreningar att genomföra naturvårdsprojekt med upp till 50% i statligt bidrag.
Bidraget kan även användas för åtgärder för friluftsliv och skydd av tätortsnära
natur. Bland de olik projekt man kan söka pengar för finns kunskapsuppbyggnad, underlag för kommunala reservat, processen kring områdesskydd, vård
och förvaltning, restaurering av natur och information.
Länsstyrelsen har även ett skötselanslag som används för förvaltning av de 20
naturreservat som finns i riksintresset. Anslaget används för löpande skötsel
men även underhåll av informationsskyltar, stigar, parkeringar, rastplatser och
toaletter m.m.
Det finns också statliga bidrag för att skapa våtmarker, t ex LOVA-bidrag.
Vattendragsförbunden och vattenråden har varit aktiva för att utnyttja dessa
bidrag i återskapandet av våtmarker längs vattendragen för näringsreduktion,
ökad biologisk mångfald och friluftsliv. Bidragen kan sökas av både privatpersoner och kommuner via Länsstyrelsen i Skåne.
EU-finansiering
Leaderbidrag avser främst att stödja landsbygdsutvecklingen och bör vara sam-

verkan mellan kommun, föreningsliv och näringsliv.
Interregionala bidrag kan sökas från EU för att tillsammans med partners i andra länder utveckla gemensamma projekt. För Skånes del finns möjligheten att
samarbeta kring Södra Östersjön, Östersjön, Öresund eller Skagerack-Kattegatt
och Nordsjön. Dessa projekt avser främst utveckling av kunskap och genomförande av strategier och får sällan större anslag för investeringar.
LIFE är ett bidrag som kan sökas från EU för större naturvårdsåtgärder. Bidraget är på 50% men kräver en totalbudget på ca 20-80 miljoner kronor. Ofta står
Naturvårdsverket för hälften av den nationella medfinansieringen till EU-bidraget.
Regionalfonderna har de stora bidragssummorna och under 2014-2020 investerar Europeiska regionala utvecklingsfonden ca 500 miljoner kronor för
tillväxt och sysselsättning i Skåne-Blekinge. Projekt i Skåne skall ligga i linje
med Det öppna Skåne 2030, Skånes regionala utvecklingsstrategi. Eventuellt
skulle insatsområdet Hållbar stads- och samhällsutveckling kunna rymmas
inom RÅSKs arbetsområde för att stärka lokala samhällsutmaningar och lokala
entreprenörskap i Malmö.
EUs jordbrukspolitik innebär omfattande stöd till jordbruket i Europa. I Sverige ansvarar Jordbruksverket för miljöstödet som administreras av Länsstyrelsens lantbruksenhet. Här finns möjlighet att söka projektmedel för utveckling
av landskapets natur- och kulturvärden samt landsbygdsutveckling kopplat till
rekreation och turism.

Vildsvin i Rydsgårdsskogen i Skurups kommun.

Privata initiativ
Christinehofs ekopark i Tomelilla kommun är ett privat initiativ för att skapa
en publik verksamhet för att tillgängliggöra och sprida kunskap och engagemang kring områdets natur- och kulturvärden. Här har markägaren skapat ett
1000 hektar stort område som iordningställts med vandringsledere, våtmarker,
parkeringar och information. Ekoparken arrangerar exkursioner, kurser m.m.
och har stuguthyrning, restaurang och konferensverksamhet. Här har ett jordoch skogsbruksföretag utvecklat en publik affärsverksamhet som komplement
till den traditionella verksamheten och får intäkter från den service och arrangemang som anordnas.
Hare vid Börringesjön i Svedala kommun.
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