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Naturvårdsplan för Malmö stad har tagits fram av Malmö stadsbyggnadskontor
på uppdrag av stadsbyggnadsnämnden. En naturvårdsplan är kommunens viktigaste dokument för att ange inriktningen på naturvårdsarbetet, både i staden och
på landsbygden. Planen är uppdelat i två delar. Del I- Programdelen redovisar
mål och strategier för naturvårdsarbetet samt ger en allmän beskrivning av vilka
naturtyper som förekommer i kommunen. Del II- Områdesbeskrivningar beskriver de områden som bedöms som särskilt värdefulla.

DEL l Programdelen

Författare:
Del I: Tord Andersson (projektledare till
juni 2011)
Del II Magnus Wedelin SBK (projektledare från juni 2011)
Beställare: Christer Larsson SBK
Referensgrupp: Åsa Abrahamssson MF,
Arne Mattson GK, Mats Wirén GK och
Staffan Petersson FK

Naturvårdsplanen utgör ett underlag för kommande översiktsplanering.
Förutom mål och strategier för naturvårdsarbetet beskrivs även hur naturvårdsplanen
bidrar till att vidareutveckla Malmö som en hållbar och attraktiv stad.
Naturvårdsmål

En förutsättning för att öka den biologska mångfalden är att:
arealen mark med höga naturvärden i kommunen ökar.
Inriktningsmål för naturområden

1. Skydda och utveckla
Att bevara befintliga naturvårdsområden, med dess mångfald av arter till efterkommande
generationer är prioritet ett. För att naturvärdena ska bestå eller i bästa fall öka krävs ofta
också någon form av skötselinsats, exempelvis buskröjning eller slåtter.

Styrgrupp: Kerstin Åkerwall (ordförande)
(SBK), Ulf Imander och Per-Arne Nilsson
(MF), Ulf Thysell VA-SYD), Gunnar Ericson (GK) och Monica Johansson (FK)
Information om Naturvårdsplanen
lämnas av: Magnus Wedelin:
magnus.wedelin@malmo.se
Telefon växel: 040-34 10 00
Foto: Magnus Wedelin om inget annat
anges
Naturvårdsplan för Malmö stad kan beställas från Malmö stad, Stadsbyggnadskontoret 205 80 Malmö eller
stadsbyggnadskontoret@malmo.se
Du kan också hämta planen på
www.malmo.se
Gränsen mellan stad och natur är ofta otydlig i Malmö – finns den?
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Översiktskarta: Naturvårdsplan för Malmö
stad, del II beskriver 157 naturområden och
15 av stadens parker.

2. Nyskapa och kompensera
För att kompensera för den förlust av arter som skett räcker det inte med att skydda och
utveckla befintliga naturområden, en målsättning är även att nyskapa områden med höga
naturvärden. Det kan exempelvis handla om att anlägga våtmarker, som ofta har stor
betydelse för både den biologiska mångfalden och friluftslivet. Då naturområden tagits i
anspråk ska de kompenseras på ett sådant vis att naturvärdet inte minskar.
3. Öka kunskapen om naturen och naturvården
Kunskap om kommunens naturområden är en förutsättning för all planering och hållbar
utveckling. En målsättning är således att höja kunskapsnivån hos allmänhet, politiker och
tjänstemän. Kunskap och engagemang hänger ihop och stärker varandra.

Del II Områdesbeskrivningar
Alla områden upptagna i del II har besökts vid minst ett tillfälle då en så kallad naturvärdesbedömning har genomförts. Denna har legat till grund för en klassificering enligt
en tregradig naturvärdeskala. Av totalt 172 bedömda områden har 24 tilldelats högsta naturvärde, N1, 127 mycket högt naturvärde, N2 och 6 högt naturvärde, N3. Utöver det behandlas
också 15 av stadens parker. Alla områden är beskrivna i text och bild, samt presenterade
på en översiktskarta.
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Förord

Malmö är en stad som alltid stått i förändring, inte minst gäller detta naturlandskapet.
Stad och natur har ofta uppfattats som varandras motsatser, inte minst när staden vuxit.
Men tvärtom så är det ofta så att människans aktiviteter skapar nya förutsättningar för
naturen. Till exempel är både Bunkeflo strandängar och Limhamns Kalkbrott exempel
på områden som gett naturen speciella förutsättningar - sällsamma och värdefulla.
Naturen sätter också gränser. Människans samspel med naturen är ett givande och tagande, så har det alltid varit. På senare tid har vi lärt oss att förstå hur viktig denna relation är. Vi mår bättre när naturen mår bra runt omkring oss - att ha en rik och skiftande
natur i en stad är en grund för livskvalitet, men också ett tecken på att staden utvecklas
hållbart.
När vi nu tar fram den andra Naturvårdsplanen, den första tillkom för tio år sedan, så
har vi också tagit fasta på samspelet mellan stad och natur. Naturens värden är värda att
bevara, skydda och utöka. Staden behöver också plats och ibland möts detta på ett bra
sätt, men ibland måste det ena eller andra ge vika. Ett perspektiv för att klara detta är att
när vi bygger stad också vara beredda att skapa plats för natur, om inte annat kompensera för det vi tar från naturen.
Viktiga ledord i arbetet med naturvården i Malmö är att vi gör det med sikte på att
skapa en stad med attraktiva miljöer, att stadens förändring påverkar naturen och att vi
utifrån kunskap kan utveckla staden i en hållbar riktning. Naturvårdsplanen ska också
ses i ljuset av andra program som nu tagits fram, inte minst miljöprogrammet, som tar
sikte på att Malmö ska vara långt framme som en stad med hållbarhet i fokus. När vi nu
arbetar med en ny översiktsplan så kommer naturvårdsperspektivet att naturligt vägas in
i Malmös utveckling.
Med inrättandet av naturreservat som Bunkeflo strandängar och Limhamns Kalkbrott, bidrar vi med att säkra viktiga naturvärden, samtidigt som dessa områden utgör
viktiga rekreationsmöjligheter. Vi har många sådana områden och varje plats, stor eller
liten, ska värderas utifrån sina specifika förhållanden.
Natur har ett värde i sig själv, en biologisk mångfald berikar, och våra ekosystem bidrar med att skapa hållbarhet just därför att naturen utgör källan till livet i sig själv och
ger oss mer än det tar. Inga industriella processer kan ersätta de tjänster naturen utför.
Naturen är därför en naturlig del av Malmö.
Lari Pitkä-Kangas, Kommunalråd| Stadsekologi
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1. Inledning

Bakgrund
År 2000 antogs Malmö stads första naturvårdsprogram. Programmet bestod av
en del med mål och åtgärder, samt en del
med områdesbeskrivningar och naturvärdesbedömningar för särskilt skyddsvärda
områden. Materialet i programmet användes bland annat som underlag för Översiktsplan 2000. Av programmets åtgärdsdel framgår också att det ska uppdateras
vart tionde år, senast 2010. Mot bakgrund
av detta har föreliggande naturvårdsplan,
Naturvårdsplan för Malmö stad tagits fram.
Namnbytet från Naturvpårdsprogram
till Naturvårdsplan är en anpassning till
standardiseringar för kommunala styrdokument. Namnbytet innebär ingen förändring av planens syfte.
Under de drygt tio år som gått sedan
förra programmet gjordes har det hänt
en hel del när man tittar på Malmös naturvårdskarta. Några naturområden har
exploaterats, men framförallt har kunskapsläget om naturen i kommunen ökat
väsentligt. Antalet behandlade områden i
Naturvårdsplanen har nästan fördubblats
jämfört med tidigare program och kommunens kunskap om växt- och djurlivet i
områdena är betydligt bättre.

Syfte
Naturvårdsplanen ska utgöra ett underlag
för den fysiska planeringen och vara vägledande i allt kommunalt naturvårdsarbete,
samt i den allmänna skötseln av grönområden. Vidare ska naturvårdsplanen redovisa de områden, både i tätorterna och på
landsbygden, som har höga naturvärden.

Planens struktur
Naturvårdsplanen består av två separata
delar. Del I Programdelen (denna del) beskriver planens övergripande mål. I denna del
beskrivs även kommunens naturtyper och
vad som kännetecknar dessa. Det finns
6

också en förklarande ordlista.
I del II, Områdesbeskrivningar beskrivs de
naturområden som bedöms särskilt värdefulla.
Områdena har delats in i fyra klasser:
N1- högsta naturvärde
N2- mycket högt naturvärde
N3- högt naturvärde
P- Park.
Poängteras bör dock att endast områden som uppfyller höga naturvärden tagits
med i planen. Det betyder att det finns
ytterligare områden i kommunen som visserligen är skyddsvärda, men inte besitter
så höga värden som krävs för att tas med
i naturvårdsplanen. Påpekas bör också att
marina naturvärden inte redovisas i Naturvårdsplanen.

Brukarinflytande
Samrådsförslaget ”Naturvårdsprogram för
Malmö stad” (april 2010) har varit utsänt
för samråd 7 maj–30 september 2010.
Skriften skickades till kommunens nämnder och styrelser, regionala organ, ett antal
kommuner i Skåne, myndigheter, företag,
partier och intresseorganisationer med
flera, cirka 120 mottagare. 66 skriftliga
yttranden kom in.
Nämnder, myndigheter, samarbetsorganisationer m.fl. har fått muntliga presentationer vid ett tiotal tillfällen.
Naturvårdsplanen kommer att vara ett
underlag för och arbetas in i ÖP 2012.
Vidare har allmänheten givits möjligheter
att inkomma med synpunkter vid samrådsmöten och liknande.

Reglering av verksamheten
Målsättningen med naturvårdsplanen är
att den skall användas som en källa till
kunskap och inspiration av kommunala
tjänstemän, privata markägare och alla
andra som läser den. Sådan kunskap om
naturvärden och naturvårdsfrågor är en

förutsättning för att uppnå en attraktiv
och hållbar utveckling i kommunen.
Strikt planhierarkiskt utgör naturvårdsplanen ett underlag till översiktsplanen
och därmed kommande detaljplanering.
I översiktsplanen vägs allt som föreslås i
naturvårdsplanen mot ett antal andra sektorsintressen som trafik, kulturmiljövård
med flera. Det betyder att det som föreslås
i naturvårdsplanen inte per automatik tas
med i översiktsplanen. Målet är dock att
så många som möjligt av de 172 områden
som tas upp i naturvårdsplanen ska klassas
som natur i översiktsplanen och i därpå
följande detaljplaner.
Vidare ska naturvårdsplanen vara vägledande för beslut i allmänna skötsel- och
naturvårdsfrågor samt i förändrings- och
förnyelsearbete och är till skillnad från
grönplanen primärt inriktad på naturvård
och biologisk mångfald.
Naturvårdsplanen skall även lyfta fram
och konkretisera relevanta nationella och
regionala miljömål och därför utgöra en
del av kommunens miljömålsarbete.

Uppföljning och revidering
I Malmö stads Naturvårdsprogram 2000
framförs tanken att nytt program/plan
skall omarbetas vart tionde år. De delar av
Naturvårdsplanen som lyfts in i ÖP kommer att vara föremål för eventuella revideringar i samband med ÖP:s aktualisering
som enligt PBL ska ske varje mandatperiod. Nuvarande plan kommer att finnas
tillgäglig på Internet där en kontinuerlig
revision är planerad att ske

Har du några frågor om
naturvårdsplanen?
Kontakta då:
Magnus Wedelin, kommunekolog
Stadsbyggnadskontoret.
Telefon växel: 040-34 10 00.

Gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol... Dessa arter bortsett från kattfot kan du se i kommunen. Här mandelblom på Bunkeflo strandängar.
Foto: Tord Andersson
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2. Staden, människan och naturen

Stad i förändring
Malmö har under de senaste decennierna
genomgått en kraftig förändring. Från en
traditionell industristad har staden successivt förändrats till en stad där tjänstesektorn dominerar. Samtidigt har befolkningen ökat från drygt 60 000 invånare år
1900 till dagens 300 000 och inget tyder på
att befolkningsökningen ska avta, snarare
tvärtom. Med dagens tillväxttakt kommer
Malmö att ha 350 000 invånare år 2020
och 400 000 invånare 2030.
En sådan befolkningsutveckling medför ökade krav på kommunens planering
och allmänna samhällsservice. När staden
växer är det viktigt att bibehålla stadens
kvaliteter såväl ekologiskt, ekonomiskt
som socialt. Det betyder att kommunen
håller fast vid ambitionen att vidareutveckla Malmö som en tät och kompakt
stad samtidigt som naturvärden värnas och
utvecklas.

Attraktiv stadsmiljö
Sedan länge är Malmö känt under epitetet parkernas stad. Idag är också Malmö
en förebild, såväl nationellt som internationellt när det gäller hållbar utveckling.
Naturvårdsplan för Malmö stad ska ses
som ett led i att stärka den positiva utvecklingen.
En rik och varierande natur innebär
inte bara att det finns utrymme för en
mångfald av växter och djur, det ökar också kommunens attraktivitet som bostadsort. Aktuell forskning visar att natur- och
grönområden har positiv effekt på människors hälsa och livskvalitet och därmed hela
ortens attraktivitet. Naturvårdsplanen ska
säkra att kommunen även framgent kan
erbjuda malmöborna möjlighet att uppleva
natur i form av både välskötta parker och
”vildare” natur som är mindre påverkad av
människan.
Malmö har länge varit ett attraktivt
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turistmål och besöksnäringen har under
de senaste åren starkt bidragit till Malmös
tillväxt. Självklart kan det skånska landskapet och naturen till stor del tillskrivas den
attraktionskraft staden har på turister, men
även stadens parker och grönområden
bidrar till attraktionskraften. Då rör det sig
om områden med en välfungerande infrastruktur för friluftslivet i form av stigar,
fågeltorn och informationsskyltar etc. I
dagsläget finns det ännu inga sådana områden i Malmö. En medveten satsning på att
utveckla Malmös naturområden till intressanta besöksmål bidrar således både till att
öka Malmös attraktivitet som besöksmål
och till att förbättra malmöbornas möjlighet att uppleva naturen på nära håll.
En rik och varierad natur bidrar också
indirekt till att höja Malmös värde som
etableringsort. Flera undersökningar visar
att tillgång till natur- och grönområden liksom barnomsorg är nyckelfaktorer för att
attrahera de människor som de kunskapsintensiva företagen efterfrågar. Det finns
också studier som visar att regioner med
ett rikt och varierat utbud av natur- och
grönområden också är regioner med stark

tillväxt och utveckling av kreativa miljöer.
I sammanhanget är det viktigt att påpeka
att det inte bara handlar om skötta parkmiljöer utan också natur som inte i lika
hög grad är påverkad av människan.

Kunskap leder till hållbar
utveckling
En förutsättning för hållbar utveckling är
att kommunens invånare anammar en hållbar livsstil. En av kommunens viktigaste
uppgifter är således att skapa förutsättningar för en sådan livsstil. Det kan handla
om att hushålla med jordbruksmarken
och vidareutveckla Malmö som en tät och
kompakt stad.
Det kan också handla om att ge barn
och ungdomar grundläggande kunskaper
om och förståelse för naturen. Stora befolkningsgrupper har idag mycket lite kontakt med naturen. Utan kunskap saknas
ofta förståelse och respekt för naturen.
En medveten satsning på att öka kunskapsnivån hos framför allt barn och
ungdomar kan således ses som ett sätt att
både sprida kunskap och glädje och samtidigt långsiktigt skydda Malmös natur.

Tillgång till tätortsnära natur är en viktig faktor när barnfamiljer väljer bostadsort. Foto: Tord Andersson

Naturen sätter gränser
Naturen är ovärderlig för all utveckling,
såväl ekonomisk, social som ekologisk och
sätter på ett absolut vis gränser för mänsklighetens existens. Resurser som rent vatten och ren luft är självklara i Malmö, men
betraktas som lyx av miljontals människor
i andra länder.
Naturen utgör basen för alla så kallade
ekosystemtjänster. En ekosystemtjänst är
nyttan av en process i ekosystemen som är
omöjlig att ersätta med tekniska lösningar.
Till exempel är det omöjligt att pollinera
ett rapsfält eller en äppellund utan hjälp
av insekter. Näringsämnenas kretslopp
och kanske det mest uppenbara, odling, är
också exempel på ekosystemtjänster som
är direkt nödvändiga för vår överlevnad.
Genom att nyttja Malmös natur på ett
ansvarsfullt vis kan naturens resurser bevaras och nyttjas av människan generation
efter generation.
En del av utvecklingen av ett hållbart
och biologiskt rikt Malmö är Naturvårdsplan för Malmö stad.

Förändrat klimat
– ny artsammansättning
Med ett förändrat klimat ändras också
den skånska naturmiljön. Många nya arter
förväntas få fäste, såväl arter som har förts
in medvetet eller omedvetet, som arter
som spridits från sydligare breddgrader då
klimatzonerna förändrats.
Vissa arter som idag finns i Skåne antas
sprida sig norrut och andra kommer att
konkurreras ut av de nya inslagen. Artsammansättningen förändras.
Arter som gynnas av klimatförändringar är
oftast så kallade generalister som lätt anpassar sig till nya omgivningar och oftast
inte har några specifika krav på näringsinnehåll i marken, föda etc. Dessa är ofta
konkurrensstarka och breder effektivt ut
sig på sällsynta och mer specialiserade arters bekostnad. Exempel på generalister är
olika snabbväxande ogräs.
Andra effekter till följd av ett varmare
klimat är att växters och djurs reproduktion påverkas, antalet skadedjur ökar, sjukdomar sprids lättare och växtsäsongerna
blir längre.

Förändrat klimat
– naturområden försvinner
Klimatförändringarna spelar en betydande
roll för Malmös naturområden. Ett sådant
område är strandängarna söder om Lernacken som både är utpekade som riksintresse och Natura 2000-område.
I takt med att havsnivån stiger översvämmas strandängarna om inte fungerande kustskydd upprättas. Även om
skyddsåtgärder vidtas påverkas naturvärdena negativt eftersom havets saltpåverkan försvinner.
Strandängarna har en kontinuitet på tusentals år och hyser många arter som har
anpassat sig just till den specifika miljön
vid havet. En sådan art är det rödlistade
vita stråflyet som endast återfinns på en
handfull lokaler i landet. Försvinner dess
habitat kommer de att ha svårt att anpassa
sig till nya miljöer och sannolikheten är
stor att arten försvinner från Malmös
fauna.

Fårbete på kommunens första naturreservat, Bunkeflo strandängar.
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3. Verksamhet och mål

SPRIDA KUNSKAP OCH
FÖRSTÅELSE

STÖRRE AREAL MARK MED
HÖGA NATURVÄRDEN

NYSKAPA OCH KOMPENSERA

SKYDDA OCH UTVECKLA

Det övergripande naturvårdsmålet i Naturvårdsplan för Malmö stad är att arealen mark med höga naturvärden ska öka. Målet konkretiseras av tre inriktningsmål.

Inriktningsmål för naturvården
Ett medvetet tillvägagångssätt har varit att
hålla målstrukturen i Naturvårdsplanen enkel och överskådlig. Dokumentets övergripande viljeyttring uttrycks i ett övergripande
naturvårdsmål som i sin tur konkretiseras
av tre inriktningsmål för naturvårdsarbetet
(se figur ovan). Naturvårdsplan för Malmö
stad ska ses som en del av arbetet med att
uppnå kommunfullmäktiges inriktningsmål
”biologisk mångfald skall värnas”. Detta
mål överensstämmer med det sextonde
nationella miljömålet som säger att ”Den
biologiska mångfalden skall bevaras och
utnyttjas på ett hållbart sätt. En indikator på
hur väl budgetmålet uppnås kan fås genom
att mäta arealen av naturområdena vid vald
tidpunkt.
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Naturvårdsplanens tre inriktningsmål (se
nedan) skall vara ett verktyg att uppnå detta
mål.
Inriktningsmålen omfattar de viktigaste
aspekterna av allt naturvårdsarbete i kommunen.
1. Skydda och utveckla
2. Nyskapa och kompensera
3. Öka kunskapen om naturen och
naturvården

På de följande sidorna beskrivs varje
inriktningsmål utifrån rubrikerna status
och effektmål.

Det nationella miljömålet
Ett rikt växt- och djurliv

”Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt,
för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och
processer skall värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga
bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en
god natur- och kulturmiljö med rik
biologisk mångfald, som grund för
hälsa, livskvalitet och välfärd.”

1. Skydda och utveckla
Status

De senaste 150 åren har landskapet i sydvästra Skåne genomgått en dramatisk förändring. Befolkningen har bara i Malmö
vuxit från 1850-talets 13 000 invånare till
dagens 300 000 invånare. Detta har naturligtvis medfört att staden och omkringliggande tätorter vuxit och tar en betydligt
större yta i anspråk idag än för 150 år
sedan.
Behovet av välfungerande infrastruktur
har ökat och man har byggt vägar, järnvägar och andra anläggningar på stora arealer som tidigare var naturmark.
I jordbruket har det också skett stora
förändringar. Ett allmänt effektivare utnyttjande av jordbruksmarken har lett till
att våtmarker, dikesrenar, vägrenar och
annan icke uppodlad mark har tagits i
anspråk och därmed försvunnit som livsmiljö för en mängd arter. Utöver detta har
även strukturella förändringar skett. Antalet betesdjur har minskat och därmed har
arealen betesmark samt ängs- och hag-

marker minskat. Användandet av kemisk
ogräsbekämpning, konstgödning och nedfall av luftburet kväve har också bidragit
till en minskad artrikedom.
Mot bakgrund av detta är en av naturvårdsplanens strategier att skydda och
utveckla de befintliga naturområdena i
kommunen.
Trots den kraftiga förlusten av arter och
naturmiljöer kan man under de senaste 10
åren se ljusglimtar. För flera arter har den
nedåtgående trenden planat ut och i en del
fall vänt uppåt. Det går dock inte att säga
om denna förändring beror på aktiva naturvårdsåtgärder eller om antalet individer
har stabiliserats på en ny lägre nivå, som
det förändrade landskapet medger.
Effektmål

I Naturvårdsplan för Malmö stad har 157
naturområden och 15 parker beskrivits.
Två av dessa, Bunkeflo strandängar och
Limhamns kalkbrott är naturreservat och
ytterligare ett, strandängarna söder om
Klaghamsudden, är under beredning. Där-

utöver är flera områden helt eller delvis
skyddade i detaljplan (klassade som natur,
park eller naturpark etc). För övriga områden finns inget reellt skydd mot exploatering eller något dokument som säkerställer
områdets skötsel.
En strategi i Naturvårdsplan för Malmö
stad är att alla beskrivna naturområden i
naturvårdsploanen i möjligaste mån ska
erhålla ett varaktigt skydd mot exploatering, liksom att säkerställa att områdena
sköts och förvaltas på ett sådant vis att
naturvärdena består eller förbättras. I de
fall naturområden tas i anspråk för annat
ska kompensation ske, se strategi 2.
Formellt finns det flera instrument
för att skydda natur. Det starkaste skydden är att bilda nationalpark eller naturreservat. En målsättning är att avsätta
ytterligare områden som naturreservat.
Det finns flera värdefulla områden som
kan bli aktuella, exempelvis Käglinge hästbacke, Klagshamnsudden, Toarpsängen
och Robotskjutfältet. Förutom att avsätta
områden som naturreservat har kommunen möjlighet att arbeta med en rad olika
skyddsinstrument. Att avsätta mark som
natur i detaljplan eller att upprätta naturvårdsavtal med privata markägare är exempel på de vanligaste metoderna.

Skillnad på gräs och gräs

En traditionellt skött gräsmatta hyser ungefär 10 växtarter på en yta av
100 kvadratmeter. Denna yta utnyttjas av ca 100 djurarter.
En lika stor optimalt skött slåtteryta
hyser ca 50 växtarter och utnyttjas
av ca 500 djurarter.
Ett enkelt sätt att öka den biologiska mångfalden i Malmö är att låta
en del av gräsmattorna i kommunens parker utvecklas till ängsmark.
Blommande vägrenar är inte bara vackra, de hyser ofta en artrik örtflora och är betydelsefulla för insektsfaunan.
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2. Nyskapa och kompensera
Status

Eftersom det har skett en förlust av arter och biotoper de senaste decennierna,
räcker det inte med att enbart arbeta med
att skydda och restaurera befintliga naturområden. För att leva upp till det 16:e
nationella miljömålet om biologisk mångfald krävs det även att kommunen arbetar
med att nyskapa natur. Ett lyckat exempel
på nyskapad natur är Björkelundadammen,
en av flera dammar som anlagts längs med
Sege å. I övrigt se Nuläge och Status strategi 1. Skydda och utveckla.
Effektmål

Ett effektmål för att öka arealen mark med
höga naturvärden är att nyskapa natur.
Exempel på att nyskapa natur kan vara
relativt enkla åtgärder, som att anlägga våtmarker i låglänta områden samt att skapa
ängsmarker i parker och i vägkanter. Det
kan även vara större projekt, som att skapa
fågelbiotoper genom utfyllnad av grunda
havsvikar.
Ytterligare en del av effektmål 2 är
kompensation. Det betyder att då naturområden tas i anspråk för annat, ska förlorade naturvärden ersättas på ett sådant vis
att den totala arealen naturmark och dess
kvalitet inte minskar. Kompensationsåtgärderna kan utföras i planområdet men
också utanför.

Björkelundadammen är ett exempel på nyskapad natur. Dammen anlades 1999 och redan året efter
kunde bland annat häckande skärfläcka noteras.

Områden med mager jord som vägrenar och banvallar hyser ofta en rik flora och fauna. Här färgkulla i grustag.

12

3. Öka kunskapen om naturen
och naturvården
Status

Kunskapen om kommunens naturvärden
har förbättrats väsentligt de senaste åren.
Mycket tack vare de undersökningar som
gjorts i samband med naturvårdsplanen
och i miljöövervakningssyfte, men också
tack vare allmänhetens och ideella föreningars bidrag. Exempel på föreningar som
genom sitt ideella arbete har bidragit med
kunskap är Skånes ornitologiska förening
(SKOF), som årligen inventerar flera områden i kommunen, liksom Lunds botaniska förening som inventerar floran.
Trots det finns det flera kända områden
som behöver undersökas ytterligare och
sannolikt finns det flera värdefulla områden som ännu inte blivit identifierade och
beskrivna. Något som ytterligare komplicerar det hela är att naturen på intet vis
är statisk. Det sker snabba förändringar,
exempelvis kan områden med höga naturvärden växa igen och på några år förlora
de naturvärden som en gång fanns. Ett sådant exempel är Klagshamnsudden där det
under de senaste åren skett en kraftig igenväxning och därmed en utarmning av den
biologiska mångfalden. Hösten 2008 och
vårvintern 2012 har det gjorts röjningar i
området för att förbättra förutsättningarna
för floran och faunan. Mot bakgrund av
detta är det ytterst angeläget att bevaka läget i naturen i kommunen genom löpande
fältbesök.
Även malmöbornas kunskap om naturen är viktig. Malmö Naturskola spelar i
sammanhanget en betydande roll genom
att löpande fortbilda och handleda både
lärare och elever i kommunens naturområden och i Torup.

Effektmål

Aktuell kunskap om kommunens naturområden och naturvärden är en viktig
grund för all kommunal planering.
En logisk målsättning i naturvårdsplanen
är således att både tjänstemäns och politikers kunskapsnivå om ekologi och naturvård ska öka. Detta handlar både om områdesspecifik kunskap och allmän kunskap
om naturvårdsteori och ekologi.
En uttalad målsättning är också att
kunskapsnivån hos allmänheten, framförallt skolungdom ska öka. Många gånger
handlar det kanske inte om folkbildning
i egentlig mening utan snarare att med
pedagogiska medel väcka intresse och
fascination för naturen. Då kommer kunskapen och förståelsen på köpet.

På Bunkeflo strandängar, Klagshamnsudden, Käglinge,
Gyllins trädgård och Björkelundadammen har Malmö
stad satt upp skyltar som på ett inspirerande vis
beskriver områdets växt- och djurliv.
Läs mer på www.malmo.se
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4. Kvalitet - bedömning av Malmös naturvärden

Naturvärdesbedömning
Alla naturområden beskrivna i naturvårdsplanens del II, Områdesbeskrivningar har besökts vid minst ett tillfälle, då en så kallad
naturvärdesbedömning har genomförts.
Naturvärdesbedömning är en metod
att snabbt och överskådligt klassificera ett
områdes biologiska och ekologiska värden. Till en början studerades ortofoton
för att identifiera de områden som eventuellt kan besitta naturvärden. Därefter
gjordes fältbesöken. På så vis minimerades
”sökandet” efter värdefulla områden i fält.
Trots det kan det finnas områden som
inte har upptäckts.
I fält går det praktiskt till så att en fältinventerare med god artkännedom bedömer vilka ekologiska förutsättningar som
finns samt noterar observerade djur- och
växtarter. Det är dock viktigt att påpeka
att det inte handlar om en inventering i
egentlig mening. Då besöks ett område
vid ett flertal tillfällen utspridda över året
för att täcka in alla organismgruppers optimala inventeringstidpunkt, ofta av flera
experter på olika organismgrupper.

Den naturvärdesbedömning som gjorts
som underlag för Naturvårdsplanen är
således att betrakta som en skattning av
naturvärdena vid besökstillfället. Ny kunskap och ytterligare undersökningar kan
innebära att ett områdes naturvärdesklassning eller avgränsning ändras.

Utgångspunkt för bedömning
Alla områden som beskrivs i naturvårdsplanen har delats in i fyra naturvärdesklasser.
N1. Högsta naturvärde
N2. Mycket högt naturvärde
N3. Högt naturvärde
P. Park
Naturvärdesklasserna är en värdering
av naturvärden utifrån främst botaniska
och zoologiska värden. Värderingen sker
utifrån malmölandskapets karaktär och
innehåll. Områden och företeelser som är
sällsynta här kan vara vanliga i andra delar
av Skåne. Malmö har främst likheter med
grannkommuner som Vellinge, Trelleborg,
Staffanstorp, Burlöv och Lomma vilka domineras av slättbygdens hårdexploaterade
jordbruk. Skogsrika kommuner som Svedala och Lund i det sydvästskånska sjöoch backlandskapet har andra förutsättningar. Malmö har också stor befolkning
och brist på rekreationsmark och därmed
ett större intresse av att uppvärdera naturområden för rekreation.
Då utgångspunkten i Naturvårdsplanen
för Malmö stad är att öka såväl arealen
som kvaliteten på kommunens naturvårdsområden har naturvärden till havs som i
egentlig mening inte kan skötas, inte inkluderats i Naturvårdsplanen.

Vitt stråfly finns på strandängarna söder om Lernacken.
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Klassificering
N1. Högsta naturvärde

Områden med högsta naturvärde (N1)
har stor betydelse som livsmiljö för
hotade eller sällsynta arter eller fyller
en viktig ekologisk funktion som t.ex
övervintringslokal eller rastplats för stora
mängder flyttande fåglar. Dessa områden
kan vara av betydelse på nationell och
ibland internationell nivå. Hit räknas bland
annat strandängarna söder om Lernacken
och Limhamns kalkbrott.
N2. Mycket högt naturvärde

Områden med mycket högt naturvärde (N2)
utgörs främst av större sammanhängande naturtyper som är betydelsefulla för
den biologiska mångfalden genom bland
annat naturtypens sällsynthet, representativitet och/eller förekomst av sällsynta
och hotade arter. Hit räknas bland annat
ängs- och hagmarker med begränsad gödselpåverkan, större trädbestånd, våtmarker
och dammar. Områdena kan sägas vara av
regionalt intresse för naturvården.
N3. Högt naturvärde

Områden med högt naturvärde (N3). Dessa
områden är främst av kommunalt intresse
och utmärker sig i jämförelse med det
övriga landskapet genom en oftast större
mångfald av arter eller biotoper. Hit räknas bland annat äldre trädförekomster,
våtmarker och vattendrag, samt spontant
etablerad ruderatmark.
P. Park

15 parker har beskrivits i Naturvårdsplanen. För dessa har ingen naturvärdesbedömning gjorts.

Översiktskarta: 157 naturområden och 15 parker är beskrivna i del II Områdesbeskrivningar.
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Hur klassificerar man naturen?

En växt är en växt. Flera växter tillsammans bildar vegetation och ett större område med en likartad vegetation kan man,
som botanisterna gör, kalla växtsamhälle.
Gemensamt för de växter som finns i ett
växtsamhälle är att de har liknande krav på
sin omgivning i form av jordmån, tillgång
till vatten och näringsämnen etc.
Strandäng är ett exempel på ett växtsamhälle. Pratar man om strandängar vet
en botanist ganska exakt vad som avses,
vilka arter som finns där, att det är relativt
fuktigt och saltpåverkat. Det är helt enkelt
praktiskt att klassificera och dela in vegetationen i större eller mindre enheter när
man arbetar med naturvård.
I Naturvårdsplan för Malmö stad har vi
utgått från den natur som finns i kommu-

nen och valt att inkludera både växt- och
djurlivet, liksom fysiska förutsättningar
som jordmån, tillgång på närsalter med
mera.
I det följande redovisas därför naturtyper som på något vis är representativa för
Malmö eller som av någon annan anledning bör uppmärksammas.

Skyddad natur i Malmö
I skrivande stund finns det två naturreservat i kommunen, Bunkeflo strandängar.och Limhamns kalkbrott. Det
pågår arbete med ytterligare ett reservat,
på strandängarna söder om Klagshamnsudden. Detta område är dessutom
utpekat som Natura 2000-område.

Slättlandskapet i sydvästra delen av kommunen är storslaget men trädfattigt. Foto: Tord Andersson
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Naturtyper beskrivna i
Naturvårdsplan 2012

• Öppen gräsmark
-Torräng
-Friskäng/fuktäng
-Högörtsäng
-Gödslad äng/ gödslad betesmark
• Skogsdungar
• Buskmark
• Vass
• Ruderatmark
• Park
• Jordbruksmark
• Vattendrag och dammar
• Havet

Naturtyper i Malmö
Öppen gräsmark
Den största andelen av kommunens landsbygd utgörs av jordbruksmark eller någon
form av öppen gräsmark. Vi har valt att
dela in den öppna gräsmarken i ett antal kategorier eftersom de biologiskt och
upplevelsemässigt skiljer sig markant från
varandra.
Torräng

Kännetecknande för torrängar är, som
namnet antyder, att det är relativt torra
marker med ett begränsat näringsinnehåll i marken, ofta med inslag av grus
och sand. Torrängen är en örtrik miljö,
ofta med en välutvecklad insektsfauna.
Flera torrängsörter är ettåriga och blommar tidigt på försommaren för att hinna
sätta frö tidigt eftersom torrängsmarkernas grus- och sandinnehåll gör att det vanligtvis är för torrt senare på växtsäsongen.
Andra arter skyddar sig mot uttorkning
genom suckulens (tjocka blad som håller vatten), till exempel gul fetknopp. En
annan strategi för att klara torkan är att
utveckla ett djupt rotsystem som många av
torrängens olika fibblor.
Torrängar kräver någon form av skötsel för att naturvärdena ska bibehållas.
Lämnas de utan skötsel växer de efterhand
igen med sly och diverse buskar. I Malmö
är torräng en ovanlig naturtyp som återfinns på några få platser, framförallt i de
östra delarna av kommunen. Till exempel
Käglinge, Lockarp, Almåsa och Hästbacken. Flera mindre områden finns längs
med vägar, banvallar och på gravkullar i
odlingslandskapet.
Några typiska växter för torrängen är

Käglinge hästbacke är en av kommunens få torrängar med liten gödselpåverkan.

Bergsyra och stor blåklocka är två typiska torrängsväxter. Foto: Tord Andersson
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fältvädd, timjan, rödklint, käringtand, liten
blåklocka och bockrot.
Friskäng/ Fuktäng

Marken i friskängen/fuktängen är både
fuktigare och näringsrikare än torrängen. I
Malmö finns frisk- och fuktängar framförallt i de östra delarna av kommunen, ofta
i anslutning till dammar, vattendrag eller
annat vatten.
Jämfört med torrängen finner man fler
fleråriga växter i friskängen/fuktängen
eftersom fuktinnehållet i marken gör det
möjligt att överleva från år till år. Vanliga
arter är smörblomma och kråkvicker.
Mängden och sammansättningen av
arter kan dock variera kraftigt beroende
på markens näringsstatus och kalkinslag.
Generellt är artrikedomen högst i områden med begränsat näringsinnehåll. Ökar
markens näringsinnehåll som till exempel
vid gödsling breder ett fåtal arter, som är
skickliga på att utnyttja det extra näringstillskott gödseln utgör, ut sig på bekostnad
av mindre konkurrensstarka arter. Detta
gör att artrikedomen minskar. Om marken

är kalkrik trivs flera ovanliga och skyddsvärda arter, exempelvis tätört och orkidéerna majnycklar och ängsnycklar.
Friskängar/fuktängar förekommer
också längs med kusten och benämns då
strandängar. Kommunens strandängar
sträcker sig från Lernacken och söderut
till kommungränsen med undantag för
Klagshamnsudden. Flera av strandängarnas växter är specialanpassade för att
klara det salt de utsätts för vid översvämningar och salta vindar från havet. Saltört,
glasört och sodaört är exempel på arter
som lyckats anpassa sig och återfinns enkom på strandängar.
För att naturvärden ska bestå i en
friskäng /fuktäng krävs någon form av
hävd för att undvika förbuskning, liksom
frånvaro av gödsel i alla dess former.
Högörtsäng

Högörtsängar kan se ut på många vis.
Gemensamt för dem alla är som namnet
antyder att örtfloran är relativt högvuxen.
De flesta högörtsängar återfinns på re-

lativt näringsrik mark, ofta i närheten av
dammar, småvatten och vattendrag. Artsammansättningen varierar givetvis beroende på markens närings- och fuktinnehåll,
men även beroende på successionsstadie.
Typiska arter är hundkäx, älggräs och
rosendunört samt högvuxna, bredbladiga
gräs.
Om högörtsängen lämnas ohävdad tar
på sikt diverse buskar och träd över och
artrikedomen minskar. Även om den typiska högörtsängen vanligen inte har de
högsta floristiska värdena spelar den en
viktig roll för flera insekter och fåglar, t.ex.
kärrsångare och sävsångare.
Gödslad äng/gödslad betesmark

I nästan hälften av de områden som tas
upp i naturvårdsplanen finns inslag av
gödslad ängsmark eller gödslad betesmark.
Spridning av gödsel på gräsmarker är ett
av de största hoten mot floran i Malmö
och övriga Sverige. När tidigare ogödslade ängs- och betesmarker gödslas ökar
produktionen, men mångfalden minskar
drastiskt.
Kvävegynnade arter som hundkäx,
maskros och diverse bredbladiga gräs
breder ut sig och konkurrerar ut mindre
konkurrensstarka arter. Resultatet blir en
ängsmark med ett fåtal snabbväxande och
konkurrensstarka arter. Denna process förstärks dessutom av nedfallet från luftburet kväve. På grund av detta är det ytterst angeläget att skydda de få ogödslade
gräsmarker som finns kvar i kommunen,
samt om möjligt återställa övergödda marker.

De öppna gräsmarkerna är viktiga som pollenkälla för
många insekter. Foto: Tord Andersson
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Skogsdungar
Skog är kanske inte det första man
förknippar med Malmö och sydvästra
Skåne, men trots det finns det
skogsdungar på ett flertal platser i
kommunen. De viktigaste områdena
är Klagshamnsudden, Almåsa fritidsby
och Käglinge naturområde. Utöver
dessa finns det skogsliknande miljöer i
ett flertal parker som Hammars park,
Bulltoftaparken och Pildammsparken.
Vidare finns det skogsliknande miljöer i
jordbrukslandskapet kring större gårdar
och åkerholmar.
Allmänt kan sägas att de få skogsdungarna som finns i kommunen får en extra
stor betydelse med tanke på det i övrigt
mycket öppna och nästan trädlösa landskapet. De fungerar som boplats och skafferi
åt en mängd fåglar och insekter. Under
senare år har en mängd trädmiljöer försvunnit på grund av trädsjukdomar, främst
almsjukan. Sedan åttiotalet har drygt trettiotusen sjuka almar fällts på kommunens
mark. Angrepp och sjukdomar har också
börjat visa sig på bok, ek, ask och hästkastanj.
Utanför kommunen, i Svedala kommun, äger Malmö stad sedan decennier ett
stort skogsbestånd – Bokskogen i Torup.
Området besitter mycket höga naturvärden och är dessutom ett kärt utflyktsmål
med promenadstigar och ridslingor samt
Statarmuseum och en friluftsgård.

Buskmark
I stort sett all mark som lämnas ohävdad
växer på sikt igen, först med konkurrensstarka örter och buskar av olika slag,
därefter med någon form av skog. Denna
process, när ett växtsamhälle åldras kal�las succession. Succession pågår ständigt
och ofta hittar man till exempel högörtsängar som bitvis förbuskats och övergått i
det som kan kallas buskmark. Typiskt för

buskmarker är att de ofta är rika på fåglar, till exempel törnsångare, gulsparv och
näktergal.

Vass
Vass eller bladvass som den också heter är
Nordens största gräs. Från den krypande
jordstammen kan flera meter höga strån
bilda täta bestånd, vassbälten, längs med
grunda havsstränder, vattendrag och dammar.
Större sammanhängande vassbälten är
ofta mycket fågel- och insektsrika och är
en förutsättning för flera arters fortlevnad. Rörsångare, vattenrall och skäggmes
är exempel på fåglar som är beroende av
vassområden för sin häckning. Den bruna
kärrhöken är också ett exempel på en
”vassfågel”, men den har på senare år även
börjat utnyttja rapsfält som häckningsplats. Tyvärr slutar det ofta med att ägg
eller ungar hamnar i en skördetröska innan
de blivit flygfärdiga.
I södra och mellersta Sverige har under
det senaste decenniet utbredningen av vass
minskat. En orsak till vassens tillbakagång
är ökande grågåsstammar. Grågåsen betar
vass mycket effektivt och har i studier vid
flera mellansvenska insjöar visat sig hålla
tillbaka vassen mycket effektivt.
En annan orsak till vassens tillbakagång
är en alltför likartad skötselregim i många
av landets naturreservat. Vass tas bort för
att gynna vadarfåglar, men tyvärr i alltför
stor uträckning. Detta har fått till följd att
framtidsutsikterna för arter som är beroende av sammanhängande vassbälten inte
ser särskilt ljus ut. I vassarna längs med
strandängarna söder om Klagshamnsudden finns t.ex. det rotstreckade stråflyet
som här har sin enda kända förekomst i
landet.

Vass eller bladvass som det egentligen heter utgör
livsmiljö för en speciell fågel- och insektsfauna.
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Ruderatmark
Ruderatmarkerna, eller skräpmarkerna som
de också kallas, är ofta tillfälliga miljöer som
upplag av schaktmassor, jordhögar eller industriområden, ödetomter, hamnar, banvallar etc. Typiskt för ruderatmarker är att marken är kraftigt störd, omrörd och att heltäckande vegetation saknas. Ruderatmarkerna är
en mycket viktig biotoptyp i Malmö.
De växter som återfinns i ruderatmarker
är oftast ettåriga och konkurrenskänsliga.
För att de typiska ruderatmarksarterna ska
fortleva måste det övre jordlagret stå under
regelbunden omrörning eller annan störning. Annars kommer mer stabila växtsamhällen med konkurrenskraftiga växter som
vissa gräsarter att bildas. Typiska ruderatmarksväxter är mållor, gråbo, sötväpplingar,
pilörter, vallmo, baldersbrå, dunörter m.fl.
Ruderatmark finns insprängt i drygt
hälften av de områden som tas upp i naturvårdsplanen. Betydelsefulla ruderatmarker finns i hamnen, på Ön i Limhamn
samt i Fosie industriområde.

Ruderatmark med mycket bar mark. Foto: Tord Andersson
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Parker
Malmö är sedan länge känt under epitetet
parkernas stad och faktum är att Malmö
kan ståta med flera vackra, centralt belägna parker. Flera av dessa har dessutom
en riklig förekomst av äldre och grova
träd och hyser relativt täta populationer av
fågelarter som bofink, koltrast, lövsångare
och grönfink. Bland däggdjuren återfinns
bl.a. igelkott och flera fladdermusarter.
Botaniskt sett är de flesta parkerna tyvärr av relativt trivialt värde när det gäller
kärlväxter. Med enkla åtgärder kan dock
naturvärdet öka avsevärt om exempelvis
en del gräsmattor sköts som ängsytor. Ett
bra exempel där detta genomförts är Nydalaparken.
Kryptogamfloran har vid ett flertal
inventeringar, bland annat i Kungs- och
Slottsparken, visat sig innehålla flera rödlistade arter som grynig dagglav och alléskruvmossa.

Jordbruksmark
Typisk skånsk natur är för många synonymt med stora raps- och sädesåkrar.
Denna beskrivning stämmer också in på
stora delar av kommunens landsbygd.
Trots sin landskapsmässiga storslagenhet
är jordbrukslandskapet en mycket artfattig miljö. De växter, fåglar och insekter
som hör hemma i jordbrukslandskapet är
idag undanträngda till små restområden
som inte är uppodlade. Den uppodlade
marken är på grund av mångårig kemisk
ogräsbekämpning och tillförsel av handelsgödsel i stort sett monokulturer med
mycket liten biologisk mångfald. Typiska
”jordbruksarter” som sånglärka, gulsparv
och hämpling är tyvärr idag att betrakta
som sällsynta i kommunen. Inslag av träd,
buskar, vattendrag, våtmarker, alléer, märgelgravar, gårdsmiljöer, väg- och dikeskanter och liknade är av stor betydelse och
bör undvikas att tas i anspråk.

Vattendrag och dammar
Malmö kommun har inga riktiga sjöar,
men väl ett antal småvatten och dammar.
De största är Pildammarna, Klagshamns
kalkbrott, Slottsparksdammen och Husie
mosse. I östra delen av kommunen i backlandskapet finns också ett antal småvatten.
Vattendragen är små och starkt påverkade
av människans verksamheter.
Grunden för allt liv i sötvattensmiljöer
är alger och andra växter. Dessa försörjer
övriga nivåer i näringskedjan. För att återföra näringsämnena behövs nedbrytare
som t.ex. sötvattensgråsuggor, sländlarver
och kräftor, men även bakterier och andra mikroorganismer. I den andra nivån i
näringskedjan finns växtätare, främst djurplankton som hoppkräftor och hinnkräftor. Dessa konsumeras i sin tur av större
djur som rovinsekter och planktonätande
fisk. Dessa blir slutligen föda för rovfiskar eller fåglar som häger och tärnor. De
olika nivåerna i näringskedjan är beroende
av varandra och vid stor täthet av rovfisk
minskar djurplanktonätande fisk som i sin
tur ökar djurplankton och minskar växtplankton. Saknas rovfisk kan det motsatta
inträffa.
Stränderna blir ofta mycket artrika
genom de många olika zoner som skapas
med olika fuktighet och vattenståndsvariationer och är nästan alltid bevuxna med
vass, säv, starr- och fräkenväxter. Ofta
finns det olika sorters mossa på stenar och
trädstammar i anslutning till dammen. På
bottnarna längre ut i vattnet finns mattor av undervattensvegetation, till exempel flytbladsväxter och långskottsväxter
som axslinga, kransslinga och hornsärv. I
strandzonen finns också ofta rikligt med
insektslarver och musslor.
Kommunens vattendrag är kraftigt
påverkade av näringsämnen från lantbruk
och samhällen. I åarna förekommer trots
detta en hel del fisk, bland annat öring,

Gråhakedoppingen är en av kommunens tre häckande doppingarter. Du kan se den bland annat i Öresundsdammarna längs med Ribersborgsstranden.

Det skånska slättlandskapets veteåkrar är vackert för ögat men artfattigt.

Övergiven industritomt i full blom.
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ål, grönling, gädda, benlöja, småspigg och
storspigg. Vattenföring, näringsstatus och
bottenförhållanden är avgörande för vilken
fiskfauna som förekommer i vattendragen.

Havet
Öresund är relativt grunt med största djup
på bara 30 meter. Inom Malmö kommun
är sundet ännu grundare och den så kallade
Limhamnströskeln utgör en viktig skiljelinje mellan det saltare vattnet i Kattegatt
och det sötare i Östersjön. Just salthalten
har stor betydelse för växt- och djurliv och
antalet arter minskar snabbt i Öresund med
avtagande salthalt söderut. Dessutom varierar salthalten över året och på olika djup
beroende på inflödet från Nordsjön och
utflödet från Östersjön. Salthalten kan ändras från 1% till 3 % på kort tid eller på bara
några meters skillnad i djupled. En annan
viktig faktor är syrgaskoncentrationen och
vid vissa förhållanden uppstår syrgasbrist
på bottnarna då växt- och djurliv slås ut.
Näringsförhållandena i havet bestäms i
stor utsträckning av avrinning från land och
tätorternas utsläpp. Ytterligare en del kommer från luftburen deposition från framförallt förbränning av fossila bränslen. Ökad
näringsbelastning förändrar sammansättningen bland alger och ökar de snabbväxande fintrådiga algerna.
Vegetation

Basen för allt liv i det fria vattnet och på de
djupare bottnarna utgörs av växtplankton.
En stor del av tillväxten sker under vårblomningen i mars-april och äger rum i det
ytnära vattenskiktet där ljuset är tillräckligt
för fotosyntesen.
Under sommaren är produktionen normalt låg då stora delar av näringsämnena är
bundna i vårproduktionen. Även under vintern är produktionen mycket låg, men då på
grund av ljusbrist och låg temperatur. Den
fastsittande bottenvegetationen i Öresund
22

Brygga på Bunkeflo Strandängar.

består av alger och blomväxter. Algerna
indelas i grön-, brun- och rödalger och
växer i motsvarande ordning nedåt beroende på förmågan att fånga upp solljus.
Dessa alger sitter normalt på stenar och
hårdbottnar. Antalet arter avtar söderut
i Öresund med upp till 100 arter i norra
delen och bara 20 i den södra.
Erosionsbottnarna är ständigt påverkade av rörelser, men i lite mer skyddade lägen kan blomväxter etablera sig
på grunt vatten. Den viktigaste bottenvegetationen utgör de stora Zosterasamhällena, allmänt kallade ålgräsängar,
som är barnkammare för en stor mängd
fisk, som plattfiskar, näbbgädda och sill.
Dessa växer främst på grunda bottnar
mellan 3 och 6-8 meters djup. Dessa
grunda bottnar är mycket produktiva,
fullt jämförbara med våra bästa åkermarker.
Bottenfauna

I bottensedimenten kan ett stort antal
djur leva genom att gräva ner sig. På
sandbottnar grundare än 10 meter beskrivs ett Macoma-samhälle dominerat
av östersjömussla (Macoma baltica). Denna
kan leva både som filtrerare och som
sedimentätare, vilket är fördelaktigt och

förklarar den stora utbredningen.
En annan nyckelart är blåmusslan
som kan bilda stora kolonier på sten- och
grusbottnar. På vissa ställen kan det förekomma upp till 18 000 individer per kvadratmeter och de är viktig föda för många
sjöfåglar.
Djupare mjukbottnar saknar vegetation,
men har en rik makrofauna med arter som
musslor, havsborstmaskar, kräftdjur, ormstjärnor och andra tagghudingar. De flesta
djuren är stationära och fleråriga. Faunan i
Öresund är beroende av kontinuerlig intransport av larver från Kattegatt.
Frisimmande fauna

Den omfattande produktionen av växtplankton ger föda åt djurplankton och i
sin tur åt olika fiskarter. I Öresund är arter som sill, torsk, näbbgädda och olika
plattfiskar vanliga. I vattenmassorna påträffas mindre arter som olika kräftdjur,
maneter och andra evertebrater. Sälar och
fåglar fungerar som toppkonsumenter. I
Öresund är det främst knubbsäl som förekommer rikligt, medan gråsäl är tillfällig
besökare. Av de fiskätande fåglarna dominerar skarvar och skrakar.

Så här skrev zoologen och författaren Carl Fries om Öresunds strandängar 1963:
…”detta är ett stycke mark som genom tusentals år, rikt och betydelsefullt, har spelat med i vår odlingshistoria. Härtill kommer andra värden ängsmarkens, dybottnarnas och
de grunda vattnens växtlighet, det överflödande fågellivet och först och sist den öppna, sköna karaktären över dessa havets ängar. Det är en oavvislig nationell uppgift att rätt
förvalta och åt eftervärlden lämna i arv en sådan härlighet.”
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Ordlista

Abiotiska faktorer: Icke levande faktorer
som påverkar ekosystem. Abiotiska faktorer
kan vara solljus, temperatur eller nederbörd.
Biologisk mångfald (biodiversitet): variationen bland levande organismer i alla
miljöer, på land, i sötvatten och i hav, samt
de ekologiska relationer och processer som
organismerna ingår i. Den biologiska mångfalden omfattar tre olika nivåer:
- genetisk variation - skillnader i arvsanlagen mellan och inom olika arter,
- artdiversitet - antalet arter och individer
inom ett område,
- variation inom och mellan ekosystem
och biotoper, dvs. hela livsmiljöer.
Biotiska faktorer: Levande faktorer som
påverkar sin omgivning. Detta kan till exempel vara att ett träd växer upp och påverkar växtligheten under sina grenar.
Biotop: närmast ”naturtyp”, ett landskapsavsnitt med relativt enhetlig karaktär
och struktur, exempelvis en flodmynning,
en alvarmark, en ekhage etc. Alltså miljöer
med många olikartade habitat för växter
och djur. ”Miljön som den i stort uppfattas
och benämns av människor.”
Ekologi: ”läran om huset” från grekiskans
”oikos” och ”logos”, hus och lära. En vetenskap som beskriver sambandet mellan
alla levande organismer och den omvärld
de lever i.
Ekosystem: ett dynamiskt komplex av
växt-, djur- och mikroorganismsamhällen
och dessas icke-levande miljö som integrerar som en funktionell enhet.
Ekosystemtjänster: den nytta människor
har av olika processer i ekosystemet. Tjänsterna delas in i fyra klasser.
- Produkter: naturresurser såsom näring,
rent vatten, bränsle och byggmaterial m.m.
- Reglerande tjänster: näringsämnens
kretslopp m.m.
- Upprätthållande tjänster: exempelvis pollinering av grödor m.m.
- Kulturtjänster: friluftsliv och naturens
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Gransångare är ett exempel på en art som gynnats av mildare vintrar. De senaste tio åren har den ökat med mer
än 80 procent. Foto: J Elmelid

estetiska värden m.m.
Ekosystemtjänster är gratis, men är sårbara och beroende av oss människor för
att bevaras.
Eutrofiering: övergödning till följd av
exempelvis gödsling.
Evertebrater: innefattar alla djur som saknar ryggrad. Ungefär 97% av alla djurarter
är evertebrater, exempelvis sniglar, insekter, maneter och tusenfotingar.
Fotosyntes: alla gröna växter kan producera kolhydrater med energi från solen,
vatten och koldioxiod från luften. I processen bildas också vatten och syre som
gör att människor och djur kan leva.
Främmande arter: arter som genom
någon form av mänsklig aktivitet har flyttats till ett område utanför det naturliga
utbredningsområdet, dvs. att människan
har avsiktligt eller oavsiktligt överbryggat
en barriär t.ex. hav, bergskedja - för artens
naturliga spridning. I det nya utbredningsområdet är arter att betrakta som främmande, oavsett om de stannar i introduk-

tionsområdet eller sekundärt sprider sig
till andra områden (ungefär motsatsen
till naturligt förekommande arter).
Habitat: levnadsplatsen för en växt- eller
djurart eller mer precist artens levnadsplats under hela eller en del av dess liv.
Hamling: betyder att skotten och tunnare grenar klipps av lövträd. Förr gjordes
detta för att djuren skulle få foder.
Hävd: förhindring att marker såsom äng
växer igen genom exempelvis slåtter och
bete.
Invasiv art: en främmande art som saknar
naturliga fiender och påverkar inhemska
arter negativt.
Konnektivitetsteorin: beskriver hur landskapsmönstren måste bilda en ekologiskt
infrastruktur i ett nätverk med korridorer mellan ”öarna” som ger spridningstillfällen så att populationerna i de olika
biotoperna inte isoleras och bli genetiskt
utarmade och därmed få sämre förutsättningar för långsiktig överlevnad. En population, till vilken spridningsmöjligheter

finns, kan räddas från utdöende genom
immigration från andra populationer, vilket inte är möjligt i en isolerad population.
Kärlväxt: växter med välutvecklade transportsystem för vatten i stammar och blad.
Viktig anpassning för ett liv på land. Exempel på kärlväxt är träd, gräs och örter.
Kryptogam: benämning på en grupp växter som sprider och förökar sig med sporer. De saknar helt ståndare och pistiller.
Exempel på kryptogamer är mossor, lavar
och fräkenväxter.
Livskraftig population: en population
eller metapopulation vars storlek och
tillväxt under en lång förutbestämd tidsperiod är sådan att risken för att den dör
ut och/eller drabbas av negativa inavelseffekter är försumbar.
Metapopulationsteorin: ser den aktuella
utbredningen av en art som nettoresultatet av utdöenden och nyetablering (kolonisation) av lokala populationer i ett geografiskt område. Lokalpopulationerna bebor
väldefinierade fläckar av lämpliga habitat.
Vissa dör ut på grund av stora variationer
i populationsstorlek, men i en livskraftig
metapopulation balanseras lokala utdöenden av ny- och återkolonisation via spridning mellan habitaten.
Märgelgrav: oftast rektangulära vattenfyllda brott som grävdes på 1800-talet för
att bryta märgel för jordförbättring. Oftast
återfinns de mitt ute på åkrar kantade av
buskar och högre örtvegetation.
Naturtyp: sammanfattande benämning
på sådana delar av naturen som har likartade, karakteristiska och lätt iakttagbara kännetecken. I stort synonymt med
biotop. Exempel: ängsmark, kalkrikkärr,
ruderatmark.
Naturligt förekommande arter: arter
som är spontant etablerade i naturmiljön
(inklusive det äldre odlingslandskapet); dvs. arter som är hemmahörande
i ett område och/eller på naturlig väg

har spritt sig till området. Till naturligt
förekommande arter räknas även arter
som haft spontant etablerade bestånd i
landet och därefter återinförts.
Naturligt utbredningsområde: på
grund av människans påverkan på naturmiljön har många arters utbredningsområde minskat medan andra arters
har ökat. Därför kan inte alltid dagens
utbredningsområde betraktas som det
naturliga. En arts naturliga utbredningsområde bör i huvudsak betraktas som
hela det geografiska område arten, under någon tidsperiod efter senaste nedisningen med ett klimat som motsvarar
dagens och regelbundet, har förekommit naturligt, utan hjälp av människan
som överbryggare av barriärer för artens naturliga spridning. ”Utan hjälp
av människan” exkluderar givetvis inte
odlingslandskapets hävdbetingade
biotoper och populationer. För arter
som är under spridning är utbredningsområdet föränderligt och kan utvidgas år
från år.

Nyckelart: är en art som många andra arter är beroende av för att kunna fortleva.
Näringskedja: speglar samspelet i naturen och hur allt hänger ihop. Exempel:
energi från solen gör att gräset kan producera socker. Gräset äts sedan upp av en
konsument, till exempel en hare. Haren
kan sedan bli uppäten av en räv, som inte
blir uppäten av någon och kallas därför
toppkonsument. När räven dör bryts den
ned och näringen frigörs och kan upptas
av gräset igen.
Närsalter: eller mineralämnen som de
också kallas, utgör näring för levande varelser. Närsalter är fasta beståndsdelar som
lossnat från jordskorpan.
Ogräs: växter som växer där de inte är
önskvärda. Det betyder att en och samma
växtart kan vara en kulturväxt och ett
ogräs.
Oligotrof: betyder näringsfattig. Ofta talar
man om oligotrofa sjöar med lågt pH.
Motsatsen till eutrof som betyder näringsrik.
Population: en grupp individer av en art

Gulsparven och andra arter knutna till jordbrukslandskapet har gått tillbaka starkt de senaste 30 åren.
Foto: J. Elmelid
25

som finns inom ett visst område vid en
viss tid. Det gäller såväl växter som djur.
Slåtter: innebär att gräset slås med en lie
eller skära i det manuella jordbruket eller
med en slåtterbalk kopplad till traktorn i
det mekaniska jordbruket.
Succession: förändring inom ett ekosystem som gör att nya växt- och djursamhällen växer fram.
Vegetationstyp: definieras med hjälp
av en karakteristisk sammansättning av
växtarter, men brukar i Sverige i regel
namnges med hjälp av en eller två dominerande arter, exempelvis blåbärsgranskog.
Våtmarker: definieras genom att det under stora delar av året finns vatten nära
markskiktet.
Ö-biogeografiska teorin: beskriver
sambandet mellan antalet arter och storleken på biotopen, bland annat att en större
ö förväntas hysa fler arter än en mindre
ö. Avståndet mellan öarna spelar också en
avgörande roll. Ju närmare varandra de är
desto större är sannolikheten att arter tar
sig dit och att spridning kan äga rum.

De skånska gulärlorna trivs på fuktiga gräsmarker
som betade strandängar. Tyvärr missgynnas gulärlan
av att många betesmarker växer igen.
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