9. Allmänna intressen

9.

Vid beslut om ändrad markeller vattenanvändning ska avvägning
ske mellan olika allmänna intressen.
I detta kapitel beskrivs de allmänna
intressen som finns representerade
inom Kävlinge kommun.
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9 Allmänna intressen
9.1 Landskap och grönstruktur
Landskapskaraktär
Kävlinge kommun har varit bebott i flera tusen år. Vi
finner spår av mänsklig verksamhet genom tiderna ganska
väl fördelade över området. Topografin är inte så dramatisk utan svagt böljande. Det finns dock en del variationer.
Sydvästra delen av kommunen är övervägande flack och
når knappast 10 m ö h, bortsett från den markerade höjden
vid Gillhög. Området präglas av sandiga jordarter, och
här påträffas även skogsplanterade flygsandsfält. Längre
inåt land vidtar den så kallade Lund-Landskrona-slätten,
ett svagt böljande slättland med kalkrik och stenfattig
moränlera som dominerande jordart. I norr höjer sig
Karaby backar och den kuperade Dagstorpsåsen, vars
högsta punkt ligger vid 66 m ö h. Kävlinge-/Löddeåns
dalgång i söder och Saxåns i norr utgör markerade sänkor
i landskapet.
Variationerna i landskapet ligger dock inte bara i topografin. Kommunen har sex olika karaktärslandskap: kustområdet och det kustnära godslandskapet, det skogspräglade
landskapet, backlandskapet, ådalarna och slättbygden.

Kusten

Kävlinge har en cirka två mil lång kustlinje. Kuststräckan
utgör tillsammans med det innanförliggande godslandskapet och skogsområdet Järavallen ett av de minst
exploaterade kustområdena i västra Skåne. Kusten består
huvudsakligen av flacka strandängar och betesmarker.
Bebyggelsen är koncentrerad till de två kulturhistoriskt
värdefulla fiskelägena Vikhög och Barsebäckshamn. Härutöver finns husklungan Tegelviken. Området har stora
natur- och kulturvärden och stora värden för rekreation
och friluftsliv. Tillgängligheten till kusten behöver dock
förbättras.

64

Översiktsplan 2010 för Kävlinge kommun

Ådalarna

Förutom Kävlingeån/Lödde å och Saxån är kommunen
idag fattig på våtmarker och vattendrag. Åarna omges av
tydligt markerade ådalar och utgör vattendrag med rik och
skyddsvärd fiskfauna. Saxån har ett speciellt värde genom
att den till stor del fortfarande meandrar fritt i sin dalgång.
Dessutom finns några mindre vattendrag nära kusten,
vilka dock är rätade i hela sitt lopp och även till stor del
är kulverterade (Välabäcken, Välåran, Marbäcken samt
bäcken som mynnar vid Lundåkra).

Godslandskapet

Landskapet mellan kusten och E6 präglas av öppna åkermarker under Barsebäcks gods och Löddesborg. Gillhög
utgör en markant höjdrygg i det vidsträckta landskapet,
och kröns av en imponerande gånggrift. Barsebäcks
mosse och Ulakärrs mjukt skålade betesängar och
Salviks- och Sandskogarna belägna mellan storgårdarna
har stora värden ur natursynpunkt och för det rörliga
friluftslivet. Vägnätet är i flera fall kantade med alléer.
Bebyggelsen består av Barsebäcks by, småställen och
bostadshus längs Kustvägen samt några ensamgårdar.
Den moderna bebyggelsegruppen inom Järavallen
döljs av trädridåer. Barsebäcks slott och Löddesborg är
ståtliga dominanter i landskapet. Barsebäcksverket med
tillhörande kraftledningar är synnerligen påtagliga och
främmande inslag i landskapet.

Skogspräglat landskap

Järavallens fritidsområde är ett värdefullt regionalt
rekreationsområde med blandskog bestående av ek och
tall. Inom området finns öppna partier med hedkaraktär
samt två nyanlagda sjöar inom det återställda täktområdet.
Tillsammans med Hofterups mosse och skogsområdena
öster om Ålstorp utgör området en värdefull del av
naturmiljön och det rörliga friluftslivet.

Backlandskapet

Från Karaby och Dagstorps backar har man en vidsträckt
utsikt över det i övrigt flacka jordbrukslandskapet mot
Öresund. I området finns betesmarker med värdefull flora
och kulturhistoriskt intressanta fornlämningar. Landskapet samspelar i huvudsak väl med befintlig bebyggelse,
Västra Karaby, Dagstorps kyrka med f.d. prästgård samt
gårdar. Här finns också den trelängade korsvirkesgården
Dagstorps Gammelgård som är byggnadsminne. Backlandskapet som sträcker sig in i Svalövs kommun är inte
stort, men särpräglat och rymmer stora värden.

Slättbygden

Det odlade slättlandskapet med jämnt utspridd bebyggelse
i form av byar, hussamlingar och ensamgårdar är kommunens dominerande landskapstyp. Det finns få kvarvarande
naturinslag som bäckar, dungar, läplanteringar m.m. i
slättlandskapet. Småvägnätet är nyckeln till allmänhetens
tillträde till landskapet. Bronsåldershögar, kyrkbyar,
gårdar med trädgårdsdungar och trädkantade uppfarter
samt det äldre vägnätet i övrigt med alléer och trädrader
är för miljön positiva inslag.
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Öppna landskapsstråk
Bevarande av landskapsstråk mellan tätorter är viktigt
för att få förståelse för hur samhället vuxit fram och
förändrats. Det är också viktigt för att särskilja olika
tätorter från varandra. Tillåts tätorter att växa samman
försvåras upplevelsen och orienterbarheten i landskapet.
Viktiga landskapsstråk att bevara i Löddeköpinge är
stråket mellan Hofterup-Ålstorp och Löddeköpinge samt
Löddeköpinge-Furulund.

Grönstruktur
Begreppet grönstruktur uppkom i slutet av 1980-talet för
att kunna hävda behovet av en sammanhängande struktur
av gröna, icke bebyggda områden i förhållande till infrastruktur och bebyggelsestruktur. En sammanhängande
grönstruktur fyller flera olika syften. Den ger goda förutsättningar för människors rekreation och återhämtning.
En sammanhängande grönstruktur medför att grönområden inte finns som isolerade öar i ett biologiskt fattigt
jordbrukslandskap, utan binds samman som spridningskorridorer för växter och djur. Därigenom förbättras
möjligheten till bevarandet av en biologisk mångfald. Den
gröna strukturen utgör ofta också en del i gestaltningen av
såväl bebyggelsemiljöer som landsbygd.
Det är viktigt för människors livskvalitet att det finns en
god tillgång till gröna och trivsamma utemiljöer kring
bostäder, arbetsplatser, skolor, äldreboende etc. Parker
och grönområden nyttjas till avkoppling, lek, motion och
social samvaro. Forskning visar att möjligheterna till
rekreation och återhämtning i naturmiljöer är av stor betydelse ur hälsosynpunkt. Ju närmre och mer tillgängliga
parker och grönområden är, desto mer benägna blir vi till
vardagsmotion och utevistelse. Samtidigt har vi ett behov
även av större ostörda naturområden, dit vi kan ta oss
på t.ex. helger. För att underlätta detta är det viktigt med
gång- och cykelvägar ut till målpunkter på landsbygden.
Grönstråk som leder ut från tätorten till naturområden på
landsbygden kan göra det mer attraktivt för rekreation.
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Den gröna strukturen i Kävlinge kommun

föreslagna stråken binder även samman tätorterna. T.ex.
skulle stråken ge en grön förbindelselänk från Kävlinge
via Kävlingeån till Löddeköpinge och vidare upp till
Järavallen. För bästa tillgänglighet bör stråket mellan
Kävlinge och Hög ligga på södra sidan av ån samt mellan
Hög och Löddeköpinge på norra sidan. Passage över ån
bör ske i Hög enligt föreslagen cykelväg som framgår av
karta 36.

Vattenområden som vattendrag och våtmarker, med ofta
höga naturvärden, utgör en viktig del av grönstrukturen.
De är samtidigt ofta känsliga för påverkan. Kävlinge
kommun har varit ett landskap präglat av våtmarker med
slingrande bäckar och åar omgivna av fuktiga kärrmarker.
Sedan mitten av 1800-talet har våtmarkerna dikats ut och
vattendragen har till stor del rätats ut och kulverterats.
Detta har inneburit en radikal förändring av landskapet
och en dramatisk utarmning av den flora och fauna som är
knuten till dessa naturtyper. De senaste åren har ett antal
projekt genomförts för att återskapa våtmarker, bl.a. inom
Kävlingeå-projektet.

Länsstyrelsen har i ett regeringsuppdrag pekat på behovet
av skydd för tätortsnära natur. För Kävlinges del rör det
sig mest om ådalarna samt strandängarna vid Salviken
som Länsstyrelsen föreslår bör skyddas genom naturreservatsbildning.

Landskapet utgör en viktig del av Kävlinges attraktivitet och en anledning till att folk flyttar hit. Det finns två
skogsområden i kommunen som tillsammans med kusten
och åarna bildar en övergripande grön struktur. Kommunens naturvårdsprogram identifierar de största naturvärdena i kommunen och följs åt av ett åtgärdsprogram för
att bevara och utveckla naturvärdena.

För att vi ska kunna nyttja den gröna strukturen måste den
vara tillgänglig. I det produktionsintensiva åkerlandskapet
i Kävlinge blir cykelvägarna och småvägnätet viktiga
passager ut i landskapet. Genom plantering av trädrader
längs med lämpliga cykelvägar kan attraktiviteten öka.
Arbetet med beträdor i form av skyddszoner utmed
vattendrag och markägogränser har de senaste åren
ökat tillgängligheten i åkerlandskapet, men riskerar nu
försvinna med de förändrade jordbruksstöden. Andra
hinder för att nyttja grönområden kan vara starkt
trafikerade vägar och järnvägsspår.

Regionala perspektiv på grönstruktur

Region Skåne har tillsammans med kommunerna tagit
fram ett program för hur grönstrukturen i Skåne kan
utvecklas. I denna ges förslag till hur befintliga sammanbindande grönstråk kan utvecklas och nya skapas. I
Kävlinge kommun föreslås stråk som kopplar ihop åarnas
dalgångar, Järavallen och kuststräckan, se karta 25. De

Behov av kombinerat natur- och
grönstrukturprogram

Det finns ibland en konflikt mellan bebyggelseutveckling
och bevarande av grönområden. Bostadsutbyggnaden
vid Hofterup-Ålstorp har t.ex. bidragit till en oönskad
utglesning av skogen inom området. För att undvika
ytterligare sådana konflikter behöver en strategi för
grönstrukturen tas fram för Kävlinge kommun. Det
kommunala naturvårdsprogrammet från år 2002 utgör
ett värdefullt underlag för planeringen, men behöver
uppdateras och tillföras ett grönstrukturperspektiv där
även tätorternas grönområden och tillgängligheten till
olika områden ingår. Likaså behöver grönstrukturen lyftas
i kommande fördjupningar för tätorterna.
Kommunen arbetar för närvarande med en uppdatering av
gällande naturvårdsprogram. Arbetet befinner sig i detta
skede i en planerings- och kunskapsinsamlingsfas. En av
målsättningarna med framtagandet av ett nytt program är
bl.a.:
• att på ett överskådligt sätt ge en god bild av
kopplingarna och sambanden mellan natur- och
grönstruktur, från land till stad,
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• att åskådliggöra ”det gröna nätverket” och
förklara vikten av bevarande och vårdande av dessa
kontinuerliga, sammankopplade miljöer,
• att tillgodose allmänheten med fullgod information

om de kommunala natur- och rekreationsområdena
och vilka värden de har.

Programmet är dock främst tänkt att vara en tematisk
fördjupad översiktsplan och skall i första hand utgöra
underlag för kommunens fysiska planering. Det ska
vidare ge riktlinjer för kommunens naturvårdarbete samt
vara en del av beslutsunderlaget vid avvägningar mellan
naturvårdsintressen och andra intressen.
Kävlinge kommuns begränsade geografiska
utbredning gör att de flesta av våra natur- och/eller
rekreationsområden kan betraktas som tätortsnära. Främst
tillgodosedda ur detta perspektiv är boende i Hofterup/
Ålstorp, Sandskogen/Lyckehusen, Dösjebro och Furulund
där naturen finns tillgänglig inom en radie av ca 500 m.
Boende i nordöstra delen av kommunen har minst tillgång
till natur- och rekreationsområden.
Kävlinge har idag en begränsad andel naturmark och en
än mindre del allemansrättsligt tillgänglig sådan. Stora
delar av kommunen är ianspråktagen av jordbruksmark
och samhällsexploaterad yta. I kommunen finns dock
en stor potential i möjligheterna att knyta samman
naturmarkerna t.ex. med ånära stråk, gröna korridorer
m.m. Kommunen skall framgent arbeta målmedvetet,
t.ex. genom markägaravtal eller markrådighet, med
att säkerställa tillgängligheten till och bevarandet av
tätortsnära natur till förmån för kommuninvånarna och för
växt- och djurlivet.
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Markförhållanden
Berggrunden i kommunen består, liksom i större delen av
sydvästra Skåne, av sedimentbergarter. I väster utgörs den
av mäktiga kalkstenslager (Alnarpssänkan, en förkastningsdal i berggrunden). I öster består den av mindre
mäktiga lerstens- och sandstenslager (främst den s.k. Kågerödsformationen). Berggrunden ligger på relativt stort
djup (ca. 30–40 m) i östra delen av kommunen och djupet
ökar mot väster. Alnarpssänkan har exempelvis jordartslager som är upp till 75 m i mäktighet. I Alnarpssänkan
ligger för övrigt urberget så djupt som dryga 2 000 m.
Sandjordar är dominerande i kommunens västra delar.
I denna region finner man även en del flygsandfält,
som numera är skyddsplanterade med barrträd. Sandiga
avlagringar finns även längs med Saxån-Braån och
Kävlingeån/Löddeå samt mellan Västra Karaby-Dagstorp
och Dösjebro-Rinnebäck. Sanden är fläckvis kalkrik.
Inom sandområdet finns också områden med något lerig
morän t.ex. på Barsebäckshalvön. Moränen är kalkhaltig
men ofta urlakad i övre delen. God åkerjord (den
stenfattiga moränleran), klass 9–10, finner man främst
i kommunens södra del (söder om Furulund-Stävie),
samt väster och nordost om Kävlinge tätort, se karta 38,
Areella näringar. Torvjord förekommer i ett mer eller
mindre sammanhängande stråk från Hofterups mosse till
Barsebäcks mosse.

Kommunens ställningstagande
• Landskapets karaktär och skönhetsvärden ska
värnas.
• Behovet av bostadsnära natur och en
sammanhängande grönstruktur ska tillgodoses.
• Åkermark som tidigare betats kan med fördel
återgå till bete, ur flora- och faunasynpunkt, men
även ur rekreationssynpunkt.
• Skogsstrukturen ska värnas och förenas
med en adekvat skötsel som säkerställer dess
natur- och rekreationsvärden. Ianspråkttagande
av skogsområden ska undvikas och när
detta inte kan ske, kompenseras genom
planteringsåtgärder inom annat närliggande
område.
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9.2 Naturresurser
Ramdirektiv för vatten

EU:s medlemsländer antog år 2000 det så kallade Ramdirektivet för vatten som är ett samlande direktiv för all
vattenplanering och vattenvård inom EU. Syftet med
ramdirektivet är att verka för att en ekologiskt hållbar
vattenkonsumtion främjas genom långsiktigt skydd av
tillgängliga vattenresurser, både med avseende på kvalitet
och kvantitet. Målet är att säkerställa en god vattenstatus i
EU:s alla länder till år 2015. Det handlar om all inlands-,
kust och grundvatten.
Vattendirektivet anlägger en ny syn på vattenförvaltningen. Tanken är att den ska utvecklas inom avrinningsområden och i samverkan med alla berörda aktörer. Denna
samverkan är tänkt att ske i och med att sk vattenråd
bildas, dvs en organisation som består av en samling
aktörer med ett helhetsperspektiv på vattenresurserna
inom avrinningsområdet och som genom framtagande av
åtgärdsprogram speglar alla intressenters anknytning till
och påverkan av vattenresurserna. Sverige har delats in i
fem vattendistrikt med en vattenmyndighet i varje distrikt.
Kävlinge kommun ingår i Södra Östersjöns vattendistrikt.
Vattenmyndigheten har ansvaret att se till att ramdirektivet för vatten genomförs och de fastställer miljökvalitetsnormer, förvaltningsplaner och åtgärdsprogram.
Det finns en tidplan för vattenförvaltningen som anger när
olika insatser ska rapporteras till EU. För närvarande utför
länsstyrelserna en fördjupad kartläggning, där påverkan
på vattenförekomsterna ska kartläggas och en statusklassning göras. Kartläggningen ska ligga till grund för vattenmyndigheternas förvaltningsplaner som ska åtföljas av
konkreta åtgärdsprogram. Förslag till förvaltningsplaner
har tagits fram och varit på samråd. Dessa ska fastställas
i december 2009, så att åtgärder kan påbörjas senast år
2012. Om det visar sig omöjligt att nå en god vattenstatus
till år 2015 för vissa vattenförekomster får Sverige undanta dessa vatten som då ska nå god vattenstatus senast år
2027. Det kommer vara svårt för Skåne att uppnå målet
fram till år 2015.
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I Sverige finns en lång tradition av vattenvård. Kävlinge
kommun är t ex en medverkande part i ett antal vattenvårdsorganisationer, Kävlingeåprojektet, Saxån-Braåns
vattenvårdskommitté, Kävlingeåns vattenvårdsförbund,
Samarbetskommittén för Alnarpsströmmen m.m. För
närvarande pågår diskussioner inom de olika vattenvårdsorganisationerna, kommunen m.fl. om möjligheterna att
ur befintliga organisationer ta fram förslag på bildande av
vattenråd för Kävlingeån och för Saxån-Braån.

Grundvatten
Skåne är jämfört med andra delar av landet väl försett
med grundvatten, men tillgångarna varierar kraftigt
inom landskapet. Grundvatten förekommer i ett övre och
ett undre skikt, s.k. akvifärer. Den övre akvifären ligger främst i ytliga sediment med en grundvattenyta på
ofta 1-2 meters djup. Den undre akvifären ligger nere
i berggrunden. Hur stora grundvattentillgångarna är,
beror på berggrundens och jordarternas egenskaper. En
uppsprucken och porös berggrund eller porösa jordlager
innehåller mer grundvatten än en tät eller kompakt jord-
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Figur 18. Grundvattenförekomster viktiga för vattenförvaltningen. Källa: SGU.
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Figur 19. Bilden till vänster visar en genomskärning genom Alnarpsströmmen. I den högra bilden över grundvattenförekomsten i Sydvästskåne (källa: Skåneatlas) syns Alnarpsströmmen som en lila långsträckt grundvattentillgång.
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eller bergart. Isälvsavlagringar med grus och sand är t.ex.
utmärkta grundvattenmagasin, medan kompakta lerjordar
är betydligt sämre.
Grundvattnet i länet påverkas dock i stor utsträckning av
jordbruk, förorenade områden och försurning. Det pågår
därför inom Vattenmyndigheten och länsstyrelserna ett
arbete med fördjupad kartläggning av grundvattnet som
grund för den fortsatta vattenförvaltningen.
I Kävlinge finns de bästa grundvattentillgångarna i de
västra delarnas grus- och sandavlagringarna i den sk
Alnarpssänkan, se figur 18-19. Denna 4-6 km breda och
60-120 m djupa dalgång sträcker sig från Skivarp i sydost
till Barsebäck i nordväst. Grundvattenbildningen till
Alnarpsströmmen sker huvudsakligen inom två områden.
Det ena av dessa ligger i den nordvästra delen av Alnarpsströmmen och berör Kävlinge kommun. Utöver Alnarpsströmmen finns ytterligare 11 grundvattenförekomster i
kommunen enligt VISS (Vatteninformationssystem Sverige), se figur 18. Information om dessa finns på www.
viss.lst.se.

Ytvatten
Av kommunens totala yta, cirka 293 km2, ligger cirka 150
km2 i Öresund. Havsområdet har mycket höga naturvärden med stor betydelse som uppväxtområde för fiskar
och födosöksområde för fiskar och vadarfåglar samt för
rekreation och friluftsliv. Andelen ytvatten i övrigt är
0,6 km2 - en liten areal vilket till stor del beror på att det
inte finns någon naturlig sjö i kommunen. Det naturliga
ytvattnet i kommunen, utöver Öresund, utgörs huvudsakligen av Saxån och Kävlingeån som båda har mycket
högt värde såväl ur natursynpunkt som för rekreation och
friluftsliv.

Kusten

Kävlinges kustremsa består av tre bukter eller vikar:
Lundåkrabukten, Salviken och Lommabukten. Lundåkrabukten utgör ett Natura 2000-område, Ramsar-område
och marint naturreservat.
Lundåkrabukten är ett långgrunt havsområde. Mest långgrunt är det i den norra delen av bukten. Bukten har ett
dynamiskt sandrevellandskap som förändras med vågriktningen. Sandbankarna är fria från vegetation eller täckta
av ålgräs och nateväxter. Närmare strand övergår sandbotten till ler- och sandbotten som blottas vid lågvatten. Salthalten i ytvattnet är ca 11%0. Vid åmynningarna blandas
det söta åvattnet med saltare havsvatten. Här trivs flytblads- och vassvegetation - näringsämnen tillförs genom
åvattnet och finare sediment ansamlas vid mynningen.
Lundåkrabukten utgör en viktig uppväxtlokal för fisk som
t.ex. ål, rödspätta, piggvar och tunga. Grundområdena har
också betydelse för de fiskar som gör matvandringar in i
bukten på natten. De är även lekområde för näbbgädda,
torsk och makrill.
Hoten mot naturvårdsvärdena i kustvattnet består till
största delen av övergödning genom kvävenedfall och
läckage av näringsämnen från jordbruket, av ett för stort
fiskeuttag samt risken för oljeutsläpp från närliggande
fartygsleder. Muddring, sandtäkt, vattenreglering av vattendragen och andra aktiviteter som förändrar bottenförhållandena utgör också hot mot naturvärdena i havet.
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Vattendrag och avrinningsområden

Kommunen avgränsas i söder och norr av två stora vattendrag med höga naturvärden, Kävlingeån och Saxån.
Välabäcken ansluter till Saxån söder om Dösjebro. Tre
mindre vattendrag mynnar direkt i Öresund.
Kävlingeån
Kävlingeån är ett av de största vattendragen i Skåne. Dess
utbredning sträcker sig från källområdena i de mellersta/
östra delarna av Skåne till mynningen i Öresund strax söder om Löddeköpinge. Avrinningsområdet ligger inom nio
kommuner och är på ca 1200 km2 varav ca 44 km2 ligger
inom Kävlinge kommun. Ån byter namn i trakterna av
Högsmölla till Löddeå. Ungefär 25 % av avrinningsområdet inom Kävlinge kommun utgörs av tätorterna Lilla
Harrie, Kävlinge, Furulund och Löddeköpinge. Övrig
mark är i stort sett uteslutande åkermark.
Åns vattenföring regleras i Vombsjöns utlopp. Sträckan
från Vombsjön till Örtofta är dessutom uträtad, en åtgärd
som genomfördes under 1940-talet. Kävlingeåns sträckning genom Kävlinge kommun har kvar sitt naturliga
lopp.
Kävlingeån är ett mycket näringsrikt vatten med höga halter av kväve och fosfor. Näringspåverkan kommer till stor
del från de stora arealer av åkermark inom avrinningsområdet. En första statusklassning, i enlighet med EU:s
ramdirektiv för vatten, har visat att Kävlingeån bedöms ha
otillfredsställande ekologisk status och att målet god ekologisk status inte kommer att uppnås inom EU:s uppsatta
tidsram (2015).
Saxån
Saxån utgör delar av kommungränsen mot Landskrona
kommun (samt en liten del mot Svalövs kommun). Vattendraget är mindre än Kävlingeån och avrinningsområdet
(Saxån-Braån) är ca 360 km2 stort. Braån ansluter till
Saxån i trakterna av Häljarp och lite söder om Landskrona
mynnar ån ut i Öresund. I Kävlinge utgör delavrinningsområdet för biflödet Välabäcken, ett helt uträtat och delvis
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kulverterat flöde, ca 80 % (29 km2) av det totala området
(ca 39 km2) inom kommungränsen. Andelen åkermark
inom inom Saxån-Braåns avrinningsområde är mycket
hög och i Kävlinges fall närmare 90 %.
Liksom Kävlingeån är Saxån starkt påverkad av jordbruksnäringen. Halterna av fosfor och kväve är höga.
Den ekologiska statusen är otillfredsställande, enligt EU:s
ramdirektiv för vatten, och det är troligt att god status inte
uppnås till 2015.
Avrinningsområden
Ett avrinningsområde är det landområde som avvattnas
via samma vattendrag. Området avgränsas av topografin
som skapar vattendelare gentemot andra avrinningsområden. All nederbörd som faller inom ett avrinningsområdet
rinner ut i havet via enbart ett vattendrag. Kommunen
omfattas huvudsakligen av fyra avrinningsområden;
Saxåns/Braåns avrinningsområde i norr, Kävlingeåns i
söder samt en liten del av avrinningsområdet till Höje å.
Resterande del av kommunen består av tre avrinningsområden som avvattnas via tre mindre vattendrag; Marbäcken, Hofterupsån samt Välåran.
Avrinningsområdena är viktiga när vi diskuterar vattenkvalitet i kust och vattendrag då en viss förorening inom
ett avrinningsområde kommer att transporteras vidare
via vattendraget ut till kusten. Olika aktörer måste därför
samarbeta över de administrativa gränserna som län
och kommuner för att förbättra vattenkvaliteten. Detta
kan innebära att många kommuner måste samarbeta.
Kävlingeåns avrinningsområde omfattas t.ex. av ett
stort område med biflöden från Klingavälsån och Braån.
Källflöde till Kävlingeån är Björkaån, vilken kommer till
Vombsjön österifrån, från norra delen av Sjöbo kommun.
Pågående arbete
Vattendragen i kommunen är i stort sett opåverkade
av försurning tack vare kalk- och lerrika jordar som
har en neutraliserande effekt. Däremot är övergödningsproblemen med höga halter av kväve och fosfor

till mark, vatten och luft stora i kommunen, liksom i
övriga Skåne. Problemen beror till stor del av utsläpp
från trafiken och jordbruket. Kävlingeåprojektet och
Saxåprojektet är två mellankommunala projekt som syftar
till att minska näringsläckaget till vattendragen från den
omgivande åkermarken genom anläggande av dammar,
gröna skyddszoner mellan vattendragen och angränsande
åkermark m.m. Kävlingeå-projektet avslutas under 2009.
Det pågår diskussioner om att därefter bilda ett vattenråd
för Kävlingeån. Utöver å-projekten anläggs dammar och
våtmarker inom ramen för kommunens VA-hantering.

Våtmarkerna

Antalet våtmarker i Skåne har minskat drastiskt under de
senaste 150 åren till följd av moderniseringen av jordbruket. Befintliga mindre våtmarker skyddas idag automatiskt mot ingrepp genom det generella biotopskyddet samt
strandskyddet. Våtmarker är dock beroende av hydrologiska förhållanden över stora områden och biotopskydd,
strandskydd, naturreservat etc. är uddlöst när det handlar
om att säkra de hydrologiska förhållandena som våtmarken är beroende av. Det finns en våtmark i kommunen
som är upptagen i Naturvårdsverkets myrskyddsplan,
nämligen Stora Harrie mosse. Denna har ett långsiktigt
skydd som naturreservat och Natura 2000-område. Även
Dagstorps mosse utgör ett naturreservat.
I kommunen har det på senare år anlagts en hel del nya
våtmarker. Det finns ekonomiskt stöd att få för anläggandet av våtmarker. Stödet administreras av länsstyrelsen.

Särskild värdefulla vatten

Länsstyrelsen har identifierat biologiskt och kulturmiljömässigt särskilt värdefulla sötvattenmiljöer som behöver
ett långsiktigt skydd. De regionalt värdefulla vattenmiljöerna fokuserar på biologiska värden, medan de nationella
även väger in kulturmiljövärden och fiskvårdsintressen.
Kävlingeån är regionalt särskilt värdefull och Saxån med
biflöden nationellt särskilt värdefull.

Naturgas
Naturgas är ett fossilt bränsle som främst består av metan.
Vid förbränning ger den mindre utsläpp av koldioxid än
andra fossila bränslen som kol och olja. Naturgas används
idag i industriella processer, i kraft- och fjärrvärmeverk, för uppvärmning av fastigheter och hus samt som
fordonsbränsle. Naturgas står för en fjärdedel av världens
energiförsörjning och för två procent av Sveriges energiförsörjning. På senare tid har det visat sig finnas intresse
för att undersöka naturgastillgångarna i Skåne. Det är i
alunskiffern som det finns förväntningar på en så stor
naturgasfyndighet att den går att utvinna kommersiellt.
Shell Exploration and Production AB har ansökt om
tillstånd att provborra efter naturgas i bl.a. Kävlinge kommun. Förslaget till provborrningar i kommunen omfattar
två punkter i de östra delarna av kommunen. Inom de
områden som företaget vill undersöka finns värdefulla
natur- och kulturmiljöer. Kommunen har därför i sitt yttrande över ansökan om tillstånd för provborrning angett
att kommunen förutsätter att hänsyn tas till dessa värden.

Kommunens ställningstagande
• Grundvattentillgångarna ska skyddas.
• Kommunen ska arbeta för att uppnå
vattendirektivets krav.
• Kommunen ska verka för skydd och utveckling
av Kävlingeån och Saxån inom ramen för
Kävlingeåprojektet respektive Saxån-Braåns
vattenvårdskommitté eller inom ramen för de
eventuella framtida vattenråden.
• Kommunen ska stödja anläggandet av nya
våtmarker.
• Förändringar i markanvändningen ska ske så att
vattnet i vattendragen och i Öresund inte påverkas
negativt.
• Inga nya täkter av naturgrus ska medges inom
kommunen.
• Förutsättningarna för utvinning av naturgas
kommer att prövas i särskild ordning.

Värdefulla ämnen och mineral
Grushushållningsplan för Skåne, 1997, redovisar naturgrusförekomsten inom kommunerna i sydvästra Skåne. Av
rapporten framgår att det inom kommunen förekommer
naturgrus endast av låg kvalitet. Ingen ytterligare täktverksamhet utöver befintlig öppen grustäkt, belägen inom
Järavallen, bör komma ifråga.
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9.3 Natur
Skydd av naturmiljön
Värdefulla naturområden skyddas i lagstiftningen främst
i miljöbalken, men även genom generella hänsynsregler
i plan- och bygglagen. I miljöbalkens 3 kap 6§ framgår
att ”mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt
som har betydelse från allmän synpunkt på grund av
deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till
friluftslivet skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder
som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter
skall särskilt beaktas. Områden som är av riksintresse
för naturvärden, kulturmiljövården eller friluftslivet skall
skyddas mot åtgärder som avses i första stycket”.

Riksintressen
Naturvårdsverket bedömer att nedanstående fem områden
i Kävlinge kommun är av riksintresse för naturvården.
Kommunens ställningstagande till dessa samt hur kommunen avser att säkerställa riksintressena finns beskrivet i
kap. 9.10. Riksintressen.

Saxån-Braån (N49)

Ådalen är av stort geovetenskapligt värde genom de
naturliga landskapsförändringar som sker i ån och i dalsidorna. Den utgör vidare ett positivt landskapselement
genom sin utformning och genom de vackra betesmarkerna utefter ån.
Vattendragen är lek- och uppväxtområden för havsöring.
Saxåns havsöringsstam bedöms ha stort skyddsvärde med
få motsvarigheter i länet. Två sårbara fiskarter förekommer i Saxån, grönling och sandkrypare. Förutom i Saxån
finns grönling endast i ytterligare 13 vattendrag i Sverige. Sandkrypare finns endast i fem vattendrag. Natura
2000-arten kungsfiskare förekommer i ådalarna.
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V Karaby-Dagstorps backar-Dagstorps
mosse (N50)

Inom det mycket flacka området mellan Kävlinge och
Teckomatorp framträder V Karabys-, Dagstorps- och
Norrvidinge backar mycket markant. Backarna består
huvudsakligen av sorterade sediment som överlagrats av
leror och morän. Backarnas bildningssätt är fortfarande
relativt okända. Karaby backar och Ekeshögarna har
torrängsvegetation med sandnejlika. Dagstorps mosse är
ett rikkärr med stor ögontröst, majnycklar, källgräs m.m. I
Mossarps mosse finns flera orkidéarter.

Kuststräckan Häljarp-Lomma (N51)

De representativa odlingslandskapen Järavallen och
Löddeån-Salviken är flacka odlingsbygder med rikt fågelliv. Detta är även ett av de få obebyggda kustpartierna
utmed Öresundskusten. Större delen av de mest kustnära
avsnitten är naturreservat.
Järavallen är en markant littorinastrandvall och strandhak.
I deltat finns en mångfald av former som dödiskontakter,
dödishålor och fluviala erosionsrännor. Saxtorpsdeltat är
beläget över den s.k. Alnarpssänkan.
Vid Saxåns mynning finns sidvallsäng, öppen hagmark
och havsstrandäng med delvis art- och individrika
växtsamhällen med hävdgynnade arter som loppstarr,
kärknipprot, jordtistel och sumpgentiana. Havsstrandängen är en viktig fågellokal. Lödde ås omgivningar utgörs
av värdefull mad vid vattendrag.
Barsebäcks mosse ingår i området och utgör en övervintrings- och rastlokal för bl.a. gräsand, bergand, storskrake
och sångsvan. Här finns även kricka och salskrake under
vinterhalvåret. Den grunda Lundåkrabukten är en viktig
lokal för vadare och änder.

Stora Harrie mosse (N52)

Stora Harrie mosse är ett litet topotent kärr kring ett
kalkhaltigt flöde. Kalkkärr och kalkfuktängar är mycket
sällsynta i Skåne och mossen är därför högt värderat. Na-

turtypen innehåller ett stort antal sällsynta, fridlysta och
utrotningshotade växtarter.
Stora Harrie mosse är en rest av ett tidigare mer vidsträckt
rikkärrsområde. Genom dikning har huvuddelen av området överförts till åker. Mossen är till största delen betad,
men har aldrig blivit helt uppodlad, varför många arter
från den ursprungliga rikkärrsfloran finns kvar. Det finns
bl.a. vaxnycklar, kärrknipprot, tätort, källfräne och axag
i området. En för sydvästskåne ovanligt tät population av
ängsnycklar förekommer också.

Stångby mosse (N53)

Stångby mosse utgör ett värdefullt rikt topogent kärr
med höga botaniska värden. Mossen är en representativ
ängs- och naturbetesmark som utgörs av sidvallsäng
och öppen hagmark. Vegetationstyper inom området
utgörs av kalkfuktäng, tuvtåteläng, högörtäng och
extremrikkärr. Det finns en rad intressanta arter som
myggnyckel, loppstarr, blekvide och sumpgentiana.
Den tidigare torvtäktverksamheten har troligen gynnat
rikkärrvegetationen, genom att det bildades en variation i
ståndortsförhållanden.
Endast en ytterst liten del av riksintresseområdet ligger
inom Kävlinge kommun.

Kustzonen

Hela skånska kusten utgör riksintresse för kustzonen. Syftet är att skydda kvarvarande orörda delar av högexploaterade kuster mot omfattande fritidsbebyggelse och ny
storindustri. Bebyggelseutveckling m.m. bör ske på sådant
sätt att sammanhängande fria områden kan bevaras. Ny
mark får inte exploateras om projektet kan genomföras
på redan ianspråktagen mark eller i direkt anslutning till
sådan mark.

Naturskydd
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Ramsarområde

Natura 2000

Ramsar-konventionen är en internationell överenskommelse inom vilken arbetet med bevarande och hållbart
nyttjande av våtmarker utgör kärnverksamheten. Medlemsländerna skall enligt konventionen peka ut våtmarker
av internationellt intresse. Faktorer som spelar in i utpekandet är förekomst av sällsynta våtmarkstyper och/eller
växt- djurarter. Medlemsländerna förbinder sig att bevara
områdena, t.ex. genom reservatsbildande, och se till att
områdets ekologiska karaktär inte försämras. Kävlinges
kustremsa från Sjöbobadet och norrut inom Lundåkrabukten är utpekat som Ramsarområde. Området, som är
1980 ha stort och blev utpekat 2001, är dessutom Natura
2000-område och vissa delar är naturreservat.

Natura 2000 är beteckningen på det sammanhängande
europeiska nätverk av områden som ska inrättas för att
skydda biologisk mångfald genom att bevara livsmiljöer
samt vilda växt- och djurarter inom EU:s territorium.
Natura 2000 har tillkommit med stöd av EU:s habitat- och
fågeldirektiv.
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EU-direktiven innehåller bestämmelser, krav, som
medlemsstaterna är skyldiga att införliva i det egna
regelverket och tillämpa inom landet. Enligt fågel- och
habitatdirektiven ska medlemsländerna bland annat utse
särskilda skyddsområden (SPA) för fåglar, och särskilda
bevarandeområden (SAC, SCI) för andra artgrupper samt
för naturtyper. Sverige har genom sin redovisning av Natura 2000-områden påtagit sig ett särskilt internationellt
ansvar för att långsiktigt bevara dessa områden, så att dess
naturvärden inte kommer till skada. I Sverige är Natura
2000-områden skyddade med stöd av miljöbalken och alla
är klassade som riksintresse. Det krävs tillstånd om någon
vill bedriva verksamhet eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område.
För ett Natura 2000-område får beslut om helt eller delvis
upphävande av områdesskydd, om dispens från skyddsföreskrifter eller om tillstånd enligt sådana föreskrifter inte
meddelas utan regeringens tillåtelse.
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I Kävlinge kommun finns sju redovisade områden:
• Dagstorps mosse (SCI)
• Löddeåns mynning (SPA)
• Lundåkrabukten (SPA)
• Stora Harrie mosse (SCI)
• Saxåns mynning-Järavallen (SCI)
• Fågelsjön (Järavallen) (SCI)
• Karaby backar (SCI)
Flertalet av de våtmarksfåglar som pekas ut i bilaga 1 i
fågeldirektivet ses regelbundet i kommunen och främst då
i Natura 2000-områdena längs kusten. Observationerna
sker oftast under flyttningsperioderna men även häckningar av bl.a. skärfläcka, fisktärna, silvertärna och småtärna
har konstaterats av ornitologer i kommunen. Även flera av
de utpekade rovfåglarna i bilaga 1 ses regelbundet på flytten. Häckningar av brun kärrhök och röd glada är årligen
återkommande.
Övriga Natura 2000-arter som påträffats i kommunen är
bl.a. citronfläcka kärrtrollslända vid fågelsjön, smalgrynsnäcka (Stora Harrie mosse) och sandnejlika (Karaby
backar). Det finns även äldre uppgifter (1988) om förekomst av orkidén gulyxne (habitatdirektivets bilaga 2) på
Stora Harrie mosse liksom om sandnejlika i Hofterup och
i Löddeköpinge.
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I Saxåns vattensystem har nyinventeringar påvisat förekomst av tjockskalig målarmussla, en utpekad Natura
2000-art (habitatdirektivets bilaga 2). Arten är känslig
för bl.a. försämrad vattenkvalitet genom t.ex. ökad näringsbelastning och grumling. Förstörelse av sand- och
grusbottnar, rensning och muddring utgör också ett hot för
arten. Saxån ingår som ett objekt för skydd och åtgärder i
åtgärdsprogrammet för Uno crassus.
Kungsfiskare utgör också en Natura 2000-art som finns i
kommunen. Kungsfiskare bebor klara, långsamrinnande
vattendrag och sjöar med väl bevuxen strandbrink.
De befinner sig ofta i buskage med grenar hängande
över grunt vatten där den jagar. Kungsfiskare är en
god indikator på hög vattenkvalitet. Det främsta hotet
mot arten är sommaröversvämningar som spolierar
häckningen.

Naturreservat

Strandskydd

Reservatsbildning är ett annat sätt att säkerställa ett
områdes värden och fortgående skötsel. Beslut om naturreservat kan fattas av Länsstyrelsen eller kommunen. I
samband med bildande av ett naturreservat bestäms också
vilka föreskrifter som skall gälla för naturreservatet.
Dessa föreskrifter gäller för såväl markägare, nyttjanderättshavare (sakägare) som allmänheten. Till beslutet hör
också en skötselplan som talar om hur reservatet skall
skötas för att reservatets värden skall kunna bevaras.

För att trygga allmänhetens tillgång till platser för bad och
friluftsliv råder strandskydd vid hav, insjöar och vattendrag. Inom kommunen har Kävlingeåns och Saxåns huvudfåror 100 meters strandskydd och kustområdet har 300
meter. Längs åarna finns vissa sträckor där strandskyddet
upphört att gälla t.ex. inom detaljplanelagda områden.

De naturreservat som finns i kommunen är:
• Järavallen
• Dagstorps mosse
• Stora Harrie mosse
• Löddeåns mynning
• Salvikens strandängar

Reglerna för strandskyddet i miljöbalken har från och
med den 1 juli 2009 förändrats för att göra strandskyddet
mer ändamålsenligt och samtidigt lyftes strandskyddsfrågan även in i plan- och bygglagen. Kommunerna har
fått ansvar för att besluta om dispenser och upphävande
av strandskydd i detaljplaner. Vid varje beslut om dispens
eller upphävande ska det dock lämnas en fri passage för
allmänheten. Länsstyrelsen kan överpröva kommunernas
beslut om dispens och upphävande av strandskyddet i
detaljplan.
En annan förändring i strandskyddsreglerna är att kommunerna från och med 1 februari 2010 i sin översiktsplan
kan peka ut områden för landbygdsutveckling i strandnära
lägen där det ska vara lättare att få dispens. I Kävlinge
kommun finns dock relativt få strandskyddade områden
och den allemansrättsligt tillgängliga marken är viktig att
värna om.
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