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DIARIENUMMER 
KS/2021:41-439  

Naturvårdsstrategi 2022–2032 för Burlövs kommun 
Antagen av kommunfullmäktige 2022-06-20, § 55 

Inledning 
Naturmiljöer är en avgörande grundförutsättning för jordens växt- och djurarter och dess ekosy-
stem. För oss människor ger naturmiljöer bland annat möjlighet till rekreation och friluftsliv. Till-
gången på naturmiljöer är dock inte självklar då de ständigt hotas av en tät infrastruktur, en hög 
bebyggelsetakt och ett storskaligt jordbruk. Burlöv är till ytan Sveriges näst minsta kommun och till-
gången på naturmiljöer är begränsad. Befintliga naturmiljöer kan närmast beskrivas som vardags-
landskap eller öar utspridda bland bebyggelsen och i jordbrukslandskapet. 

Föreliggande dokument syftar till att fastställa mål och strategier för kommunens naturvårdsar-
bete. Till detta dokument hör dokumenten Planeringsunderlag för naturvårdsarbete i Burlövs kom-
mun samt Områdesbeskrivningar av grönområden respektive dammar, som tjänar som kunskaps-
underlag. 

Strategin tar avstamp i fem mål: 1. Bromsad förlust av ekosystemtjänster, 2. Sammanlänkad grönst-
ruktur, 3. Bevarad och utvecklad biologisk mångfald i vardagslandskapet, 4. Värnad och utökad vat-
tenmiljö i landskapet, samt 5. Ökad rekreation och friluftsliv. 

Mål och strategier 
Mål 1: Bromsad förlust av ekosystemtjänster 

Ekosystemtjänster kallas även för ”naturens gratisarbete” och är grunden för vår välfärd, hälsa och 
livskvalitet. Ett av dagens främsta hot mot ekosystemtjänster är exploatering. Därför ska Burlövs 
kommun verka för att hejda förlusten av ekosystemtjänster genom att beakta ekosystemtjänster i 
olika planeringsprocesser.  

STRATEGIER  

1.1 Vid exploatering och ändrad markanvändning ska kommunen verka för att befintliga 
ekosystemtjänster inte går förlorade eller kompenseras vid förlust. 

Kommunen ska tillämpa skadelindringshierarkin, vilket innebär att i första hand undvika 
exploatering av områden som är av betydelse för fortsatt försörjning av ekosystemtjäns-
ter. I andra hand ska skadorna minimeras och i tredje hand avhjälpas och återskapas på 
plats. I sista hand, när övriga steg är genomförda/prövade, genomförs kompensationsåt-
gärder på annan plats när en ekosystemtjänst löper risk att skadas eller förstöras i sam-
band med exploatering och ändrad markanvändning.  

Om en kompensationsåtgärd inte kan genomföras på samma plats eller i närheten av det 
exploaterade området ska områden för kompensationsåtgärder pekas ut och budgetavsät-
tas. 

1.2 Dialog ska föras med markägare och förvaltare.  

Kommunen ska främja en naturvårdsinriktad skötsel genom att informera och föra en ak-
tiv dialog med ägare, exploatörer och förvaltare av områden, värdefulla för ekosystem-
tjänster.  
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Mål 2: Sammanlänkad grönstruktur 

En sammanlänkad grönstruktur bidrar med många viktiga funktioner som spridningskorridorer för 
växt- och djurarter, klimatanpassning och luftrening. Grönstrukturen är också central för invånarnas 
och besökarnas möjlighet till rekreation och rörelse och uppfattning av kommunen som ”Hållbar 
och Attraktiv”. Därför ska Burlövs kommun verka för att skapa en sammanlänkad och utvecklad 
grönstruktur.  

STRATEGIER 

2.1 Grönstrukturen ska ha hög prioritet i kommunens planeringsprocesser.  

I första hand ska exploatering av områden som är av stor betydelse för kommunens grön-
struktur undvikas. Om området ändå exploateras ska åtgärder enligt skadelindringshierar-
kin tillämpas (se strategi 1.1).  

2.2  Gröna, ekologiska korridorer och öar ska skapas med syfte att binda ihop befintliga 
naturområden. 

Plantering av träd och annan grönska ska genomföras i gaturum, ängsvegetation ska eta-
bleras vid lämpliga vägrenar, för vilka kommunen är väghållare. Antalet småbiotoper i od-
lingslandskapet ska öka, exempelvis utmed Natur- och kulturstigen.  

 
Mål 3: Bevarad och utvecklad biologisk mångfald i vardagslandskapet 

Burlövs kommun består främst av vardagslandskap, det vill säga av naturmiljöer som inte pekats ut 
som värdefull eller är formellt skyddad. Vardagslandskapet är av stor betydelse för både vanliga och 
mer ovanliga djur- och växtarter. Det är viktigt att värna om vardagslandskapet för att bevara och 
utveckla kommunens biologiska mångfald, friluftsliv och rekreativa värden. 

STRATEGIER 

3.1 Livsmiljöer för vanliga och mer ovanliga växt- och djurarter ska bevaras anpassas, och 
skapas.  

Vanliga och ovanligare arter ska gynnas genom att befintliga livsmiljöer värnas och att nya 
skapas samt att spridningsmöjligheter förbättras. Fågelholkar, fladdermusholkar och in-
sektshotell ska sättas upp i passande områden och död ved ska sparas i största möjliga ut-
sträckning. Ängsflora som gynnar etablering kan med fördel sås in på lämpliga platser. 

3.2 Nyetablering och spridning av invasiva arter ska motverkas.  

Invasiva arter är ett av de största hoten mot biologisk mångfald då de tränger undan 
många inhemska växt- och djurarter. Genom att agera tidigt finns möjlighet att hindra att 
de etableras och sprids. 

3.3 Träd- och buskmiljöer ska värnas och utvecklas.  

Nya planteringar av träd och buskar ska placeras på rätt ställe, på rätt sätt och av lämplig 
sort. Kommunen ska vara uppmärksam på om större träd behöver friställas för fortsatt ut-
veckling. För täta buskplanteringar ska gallras och brynzoner mot öppen mark ska skapas. 
Burlövs kommun ska ha ett restriktivt förhållningssätt mot fällning av friska träd. Om friska 
träd måste tas ner ska ett träd ersättas med minst två nya. 
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3.4 Arealen ängsmark ska ökas för att gynna biologisk mångfald. 

Lämplig mark med kortklippta gräsmattor i parker, grönområden, bostadsområden, rest-
ytor och bullervallar ska avsättas för utveckling av ängsmark. Skötsel som gynnar biologisk 
mångfald ska genomföras. 

3.5 Utse och arbeta aktivt med kommunens ansvarsarter. 

Kommunen ska verka för att öka kunskapen om utvalda ansvarsarter. Riktade natur-
vårdsåtgärder ska genomföras för att gynna dessa.  

Burlövs kommun har ansvarsarterna: skärfläcka (fågel), vattenfladdermus (däggdjur), ludd-
vårlök (kärlväxt) och apelticka (svamp).  

 
Mål 4: Värnad och utökad vattenmiljö i landskapet 

Vattnet är en resurs för både natur och människor. I Skåne råder det ett underskott på vatten i land-
skapet. Målet innebär att Burlövs kommun ska skapa fler öppna vattenytor och dra nytta av små-
vattnens och våtmarkernas ekosystemtjänster. 

STRATEGIER 

4.1  Småvatten, våtmarker och dammar ska öka i antal.  

Fler småvatten och våtmarker ska anläggas i både tätort och jordbrukslandskap. 

4.2 Igenväxning och övergödning ska motverkas.  

Burlövs kommun ska motverka igenväxning och övergödning genom röjning och anlägg-
ning av skyddszoner/kantzoner vid småvatten och åkanter.  

4.3 Deltagande i Segeåns Vattenråd.  

Burlövs kommun ska fortsatt vara aktiv i Segeåns Vattenråd och verka för att genomföra 
åtgärder inom ramen för Segeåprojektet. 

 
Mål 5: Ökad rekreation och friluftsliv 

Naturen är en källa till inspiration, återhämtning och kunskap. Att locka fler av Burlövs invånare att 
vistas i naturen har många positiva effekter på folkhälsan. Om människan har ett band till naturen 
kommer hon att värna den. 

STRATEGIER 

5.1 Nya platser för kommuninvånarna att upptäcka ska anläggas och befintliga 
rekreationsområden ska utvecklas.  

Kommunen ska inspirera och verka för fler besökare i naturen genom ökad tillgänglighet 
och utveckling av nya rekreationsområden. Natur- och kulturstigen i jordbrukslandskapet 
ska utökas, samt tillgängliggöras och skyltas i samarbete med markägarna. Kommunen ska 
även verka för att skapa kantzoner (beträdor) på åkermark, utmed vattendrag och runtom 
småvatten för ökad tillgänglighet.  

Kvaliteten på grönstråken ska höjas generellt och särskilt i publika lägen. Nyskapad grönst-
ruktur ska innehålla attraktiva stråk som binder samman det nyskapade med det befintliga.  



 BURLÖVS KOMMUN KS/2021:41-439 4/4 

 

5.2 Invånarna i Burlövs kommun ska inspireras att vistas i Burlövs naturmiljöer genom ett 
aktivt informationsarbete. 

Aktuell information om den lokala naturmiljön ska finnas tillgänglig. Kommunen ska även 
verka för utvecklad naturpedagogik genom exempelvis fler platser för undervisning utom-
hus. Besökare ska mötas av informationstavlor, bänkar och papperskorgar i natur- och re-
kreationsområden.   

Leder och motionsspår ska vara markerade och områden för rekreation och friluftsliv ska 
ha en god orienterbarhet. 
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