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Sammanfattning 
 

Den kompletterande inventeringen med fokus på trädalleér och dagvattendammar, ska 

fungera som underlag till kommande Miljökonsekvensbeskrivning och detaljplan för 

Kronetorpsstad. Planområdet ligger strategiskt mellan Arlöv och Åkarp och har en areal av ca. 

100 ha varav 40% är jordbruksmark. Området har delats in i tre huvuddelområden som 

begränsas av tätortsbebyggelse, större vägar och stambanan. Området har en unik prägel med 

skogspartier, alléer med gamla träd samt dammar med naturvärden i ett annars 

jordbruksdominerat landskap. Jordbruksmark och privat tomtmark har inte inventerats. 

Naturvärdena är främst kopplade till förekomsten av grova gamla ädellövträd med grov bark, 

håligheter och andra strukturer, som gynnar biologisk mångfald. Det finns även blommande 

buskar med bär som är viktiga för insekter och fåglar. Buller sprids från bil- och järnväg, varför 

skogspartier utgör viktiga platser för skydd, samt som spridningskorridorer för fauna. Tidigare 

inverteringar, (Andreas Malmqvist, Naturcentrum AB, 2010) (Burlövs kommun, 2022) 

(Jacobsson, 2016) (Naturvårdskonsult Gerell, 2014) (Naturvårdskonsult Gerell, 2014) (Burlövs 

kommun, okänt) in har rapporterat fler rödlistade arter och även fladdermöss. En 

kompletterande inventering av fladdermöss och groddjur kommer att utföras. 

Alléerna runt Kronetorps gård har höga naturvärden vilka består till stor del av gamla grova 

ädellövträd. Anläggning av hus och vägar har påbörjats och har redan påverkat dessa träd 

negativt på ett flertal ställen, troligen också rotsystemen också på grund av ändrade 

markförhållanden. Vidare utredning rekommenderas. Allén längs Lundavägen har god 

vitalitet. 

De två dagvattendammarna bedöms ha god funktion, men behöver skördas på vass och 

tömmas på sediment då näringsbelastningen är hög. Området i norr kring trädgårdsmästeriet 

gick bara delvis att inventera, då det var avspärrat för spårarbete längs stambanan. Området 

är tätbevuxet av blandade lövträd och har tydlig påverkan av trädgårdsmästeriets verksamhet, 

marken är privatägd. 
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1 Inledning 
Planområdet ligger strategiskt mellan Arlöv och Åkarp och har en areal av ca 100 ha varav 40% 

är jordbruksmark, Figur 1. Planområde Området begränsas av Kronetorpsvägen i sydväst och 

stambanan i nordväst, E6/E22 i nordost och E22 i sydost. I sydväst gränsar planområdet mot 

Burlöv Center med stora markparkeringar och bostadsområdet Svenshög, med höghus, skola, 

park och bullervallar. Längs Mossvägen i norra delen finns några bostadshus och rester av ett 

äldre trädgårdsmästeri som används av inhyrda verksamheter. Nordost om Kronetorpsvägen, 

längs stambanan, ligger ett ställverk, Burlövsbadet och Kronetorpsvallen med bollplaner. 

Stadsdelen delas av Lundavägen, vilken kommer att utgöra ryggrad i den nya stadsdelen. 

 

Figur 1 Planområde 

 

1.1 Syfte 
Syftet med Naturvärdesinventeringen (NVI) är att komplettera och uppdatera tidigare 

inventeringar med fokus på trädalléer, och omfattas av biotopskydd och två 

dagvattendammar.  
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2 Förutsättningar 
Undersökningsområdet är indelat i tre huvuddelar som avskiljs med åkermark. Total area för 

undersökningsområdet är ca 35 ha, jordbruksmark ej inräknad som heller inte har undersökts, 

Figur 3Figur 3. Området plant- och drivhus öster mot banvallen kunde bara delvis inventeras 

då det var avspärrat för arbete på banvallen. Området i direkt anslutning till Kornetorps gård 

(privat mark) har inte undersökts. 

2.1 Metod 
Inventeringen har skett genom naturvärdesinventering i fält 20220706-20220708 samt 

sammanfogat inventeringen med material från tidigare undersökningar redovisade under 

punkt 2.2 och 2.3.  

I arbetet med naturvärdesinventering (NVI) utförs klassificering av all mark med avseende på 

naturvärde och naturtyp. Metoden följer SIS-standard SS 199000:2014 för 

naturvärdesinventering. Standarden har tagits fram av Trafikverket och ledande svenska 

naturmiljökonsulter, såsom Ekologigruppen. Med naturvärde menas här värde för biologisk 

mångfald. Geologiska värden och värde för friluftslivet beaktas inte, Figur 2 

Naturvärdesinventeringen redovisar och beskriver objekt som har naturvärdesklass 1 – 4. 

Områden med lägre naturvärde redovisas inte. 

 

Figur 2 Bedömningsmatris Naturvärdesinventering SS199000:2014 
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2.1.1 Förstudier 
Förstudier har utförts genom att utvärdera tidigare utredningar, kartmaterial från 

skogsstyrelsen, länsstyrelsen etc. Översiktlig historik undersökning för området har utförts för 

att få en så god bild av hur området sett ut innan fältinventeringen.  

2.2 Underlag och källor 
Beställaren bistod med följande underlag: 

• Översiktlig biotopkartering och naturvärdesbedömning, Naturcentrum AB 

• Områdesbeskrivning terrest arbetsmaterial Kronetorp, författare okänd 

• Områdesbeskrivning dammar arbetsmaterial Kronetorp, författare okänd 

• Naturinventering av Kronetorpsområdet, Burlövs kommun 

• Skogsstyrelsens karttjänst: skogens pärlor 

• Länsstyrelsen Skånes hemsida: skyddad natur 

• Burlövs kommuns hemsida 

2.3 Tidigare dokumentation 
• Översiktlig biotopkartering och naturvärdesbedömning, Naturcentrum AB 

• Områdesbeskrivning terrest arbetsmaterial Kronetorp, författare okänd 

• Områdesbeskrivning dammar arbetsmaterial Kronetorp, författare okänd 

• Naturinventering av Kronetorpsområdet, Burlövs kommun 

• Fladdermusfauna i Kronetorpets park, Burlöv kommun 

• Förslag på åtgärder som gynnar fladdermusfauna i Kronetorpets park, Burlövs 

kommun 
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3 Resultat 
Området är av lokalt stort värde både för rekreation, flora och fauna. Trädmiljöerna är med 

stor sannolikhet unika i Burlövs kommun. Områdesindelningen, Kronetorps gård inkl. allé längs 

Lundavägen, idrottsanläggning väster om Lundavägen och området i norr kring 

trädgårdsmästeri, ses i Figur 3.  

De högsta naturvärdena runt Kronetorps gård och har en area inkl. anslutna alléer på ca 7 ha. 

Alléernas längd i detta område är totalt ca 1200m, skogsarealen ca 2 ha och parkmiljö ca 1 ha. 

I parken finns också en anlagd damm.  

 

Figur 3 Översikt huvudområden 
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3.1 Alléer 
Det finns 5 alléer i området av skiftande karaktär och ålder vilka domineras av 

ädellövträd,Figur 4. Alla 5 alléerna skyddas av biotopskydd enligt 7 kapitlet 11 § miljöbalken 

(1998:808) och förordningen om områdesskydd (1998:1252). 

1. Kronetorps Allé mellan Kronetorps gård och Lundavägen 

2. Gångvägen väster om Kronetorps gård söder ut mot trafikplats Kronetorp syd 

3. Centralt i Kronetorpsparken söder ut från Norlandia förskolor 

4. Kronetorps Allé öster om Kronetorps gård söder ut mot Burlövsbron 

5. Lundavägen från Kronetorps allé till Mossvägen 

Alléer som dessa är sällsynta i kommunen och utgör ett viktigt inslag för den biologiska 

mångfalden. Många insekter och kryptogamer är helt beroende av äldre träd av dessa arter 

då det finns lång kontinuitet, håligheter med mulm, grov bark och andra strukturer som utgör 

nödvändiga livsmiljöer för dessa arter och dessa livsmiljöer råder det generell brist på i landet. 

Fladdermöss har tidigare inverterats (Naturvårdskonsult Gerell, 2014) och kommer att 

kompletteras med en ny inventering. Äldre grova träd med håligheter är en viktig livsmiljö för 

fladdermöss. 

 

Figur 4 Översikt alléer 
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Figur 5 Kronetorps allé mellan Lundavägen och Kronetorps gård ca.år 1975 

 

3.1.1 Allé 1 Kronetorps Allé mellan Kronetorps gård och Lundavägen (NV klass 

2) 
Allén är ca 350 m lång med dubbla trädrader och skyddas av biotopskydd. Tidigare gick en 

grusväg mellan träden som anslöt till jordbruksmark, Figur 5. Trädbeståndet är ett 60-tal träd 

av främst lind men även ask (Fraxinus excelsior) lönn, (Acer platanoides), tysklönn (Acer 

pseudoplatanus) och hästkastanj (Aesculus hippocastanum). Träden har varierande ålder och 

har återplanterats i flera omgångar vilket är viktigt för kontinuiteten och hävden av allén. 

Många av träden är gamla med grov bark, hålighter med mulm och andra strukturer med goda 

förutsättningar för en god biologisk mångfald för t.ex. fåglar, insekter och svampar. 3st 

kastanjer mättes upp till 105 cm, 110 cm respektive 140 cm i diameter i brösthöjd (dbrh), 3 

lönnar och en ask mättes upp till strax under 100cm (dbrh), Figur 6.  

Träden har rik lavflora med typiska alléarter som kykogårdslav ,  kranslav, hjälmrosettlav, finlav 

och guldkantad dagglav. Fynd av de rödlistade arterna grynig dagglav (Physconia grisea) 

(rödlistad i kategori NT) och alléskruvmossa Syntrichia virescens (NT) (Andreas Malmqvist, 

Naturcentrum AB, 2010) 
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Figur 6 Kronotorps allé grov ask 

 

Idag är den gamla vägen mellan trädraderna en GC-väg och nya enkelriktade asfalterade 

bilvägar har anlagts på utsidan av träden, Figur 6. Troligtvis har detta påverkat träden då 

anläggning av väg och belysning på båda sidorna den ursprungliga allén skadar trädens 

rotsystem, jord har kompakterats och vägbanan dränerats så markens förmåga att hålla vatten 

påverkats. Generellt är trädets rotutbredning från stamcentrum 1,5 x större än kronans 

ytterkant, droppzon. Om markarbeten skall utföras inom detta område behöver särskilda 

åtgärder utföras för att säkerställa trädens framtid. Kantstenen för bilvägen ligger nära 

trädraderna, en lind stod ca 60 cm från kantsten, Figur 7 Figur 8. 
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Figur 7 Lind 60 cm från kansten 

 

 

Figur 8 Lind 60 cm från kantsten 2 



 

13 
 

Vid en översiktlig bedömning av trädens vitalitet kan negativ påverkan från nylig påverkan ses. 

Typiska tecken på ett stressat träd at stamskott, Figur 8 Figur 9, intorkade grenar i kronan, 

Figur 10 

Rekommendationen är att träden besiktigas snarast kontinuerligt av fackman, så att åtgärder 

för att gynna skadade träd kan vidtas i tid samt att träden inte får dålig vitalitet och blir en fara 

för allmänheten. 

 

 

Figur 9 Tydliga stamskott på stressat träd 
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Figur 10 Intorkade grenar på stressat träd 
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3.1.2 Allé 2 G/C-väg väster om Kronetorps gård söder ut mot trafikplats 

Kronetorp syd (NV klass 3) 
En enkelsidig allé löper längs västra sidan av en GC-väg och är ca. 350 m lång och består främst 

av ask och lönn. Allén skyddas av biotopskydd. Relativt tätt, högväxt ungt bestånd med inslag 

av nyplanterade träd. Trädens vitalitet bedöms god och inga större yttre störningar kunde 

identifieras. Träden står tätt vilket gör att dom skjuter i höjden och kronornas utveckling 

begränsas. 

Rekommendationen är att gallra ut i beståndet för att få en tydligare allékaraktär. Då avtar 

tillväxten i höjd och kronorna kan börja utvecklas men med hänsyn till historisk karaktär,  Figur 

11. 

 

Figur 11 Allé nr2 med tätt stående träd 

 

3.1.3 Allé 3 Centralt i Kronetorpsparken söder ut från Norlandia förskolor (NV 

klass 2) 
Från byggnaderna i Kronetorpsparken norra del löper en enkelsidig allé söder ut och är ca 65 

m lång och beståndet är främst ask med inslag av ek, en gammal grov ek längst norr ut och två 

döda träd centralt i allén. Allén skyddas av biotopskydd, Figur 12. 

En ny parkeringsplats och GC-väg har anlagts öster om träden och eken längst norr ut står 

väldigt nära en ny byggnad och har hårdgjorda ytor ända in på stammen, Figur 13 Figur 14 

Figur 15. De flesta träden i allén visar tecken på yttre påverkan, troligen från anläggandet av 
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parkeringsplats och hus. Tecknen är stamskott, intorkning av krona samt påverkad 

klorofyllfärg .  

 

Figur 12 Allé 3 Centralt i Kronetorpsparken söder ut från Norlandia förskolor 

 

Trädens ålder och storlek gör dem till goda värdar för lavar, svampar och insekter. Muntlig 

uppgift från byggnadsarbetare på plats flyttades vissa mindre träd i detta område där idag 

byggnaden står till östra sidan av parkeringsplatsen, Figur 16. 
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Figur 13 Gammal ek nära byggnad söder om Norlandia förskolor 
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Figur 14 Gammal ek nära byggnad söder om Norlandia förskolor 2 
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Figur 15 Gammal ek nära byggnad söder om Norlandia förskolor med hårgjorda ytor intill stammen 

 

Rekommendation är att träden besiktigas snarast och kontinuerligt, då de står innanför 

staketet till förskolornas lekplats och kan utgöra en omedelbar fara för barnen i form av 

fallande döda grenar eller träd som välter. 

3.1.4 Allé 4 Kronetorps Allé öster om Kronetorps gård söder ut mot 

Burlövsbron (NV klass 3) 
Allén är mestadels dubbelsidig och ca 470 m lång och består till största delen av lind, poppel 

och ask med inslag av bok i södra delen. Största delen är relativt tätvuxen. I norr på en sträcka 

av ca 190 m har vägen bräddats och en parkeringsplats anlagts,Figur 16. Grövre äldre träd 

finns och på träden har allmänna arter som vägglav, kranslav och finlav identifierats. På en 

äldre asks stambas har den rödlistade arten alléskruvmossa (Syntrichia virescens) identifierats, 

(Andreas Malmqvist, Naturcentrum AB, 2010).  
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Figur 16 Allé 4 Kronetorps Allé öster om Kronetorps gård söder ut mot Burlövsbron. Östra sidan vägen 
med enl. muntlig uppgift ditflyttade mindre träd. 

 

I den norra delen av allén finns idag en etableringsplats för husbygge. Där har dräneringsdiken 

grävts och stora delar av flera träds rotsystem (ask och lind) är söndergrävda, och dikena 

dränerar ur vatten ur marken som träden tidigare haft åtkomst till, Figur 17. 

 

Figur 17 Grävskador på ask och lind på etableringsområde 

 



 

21 
 

Marken inom etableringsområdet har även fyllts upp och kompakterats av tunga fordon vilket 

också påverkar trädens rötter, Figur 18. 

 

Figur 18 Grävskador och kompakteringsskador på träd inom etableringsområdet. 

 

Rekommendationen är att träden utanför etableringsområdet besiktigas snarast och 

kontinuerligt av fackman, så att åtgärder för att gynna skadade träd kan vidtas i tid och att 

träden inte får så dålig vitalitet och blir en fara för allmänheten. I södra delen bör beståndet 

beståndet gallras ut för att få en mer allékaraktär. Då avtar tillväxten i höjd och kronorna kan 

börja utvecklas men med hänsyn till historisk karaktär. 

  



 

22 
 

 

3.1.5 Alle 5 Lundavägen från Kronetorps allé till Mossvägen (NV klass 3) 
Allén läng Lundavägen är dubbelsidig och är ca 850 m lång och består av ek, troligtvis Turkisk 

ek (Quercus cerris), Figur 19, och planterades 2008 på östra sidan. På västra sidan Lind 

planterades tidigare än 2008 p.g.a almskuka, Figur 20. Både ek och lind är inbördes jämnåriga 

och har god vitalitet. Inga större störningsfaktorer kunde identifieras. 

 

Figur 19 Troligtvis Turkisk ek, Quercus cerris 

 

 

Figur 20 Lind  (till vänster i bild) längs Lundavägen. Turkisk ek, Quercus cerris (till höger i bild) 
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3.2 Kronetorpsparken (NV klass 3)  
Park med öppen gräsyta och i södra delen en anlagd damm, Figur 20. Parken omges av ädellövträd 

och i den öppna gräsytan står en mycket grov blodbok (Fagus sylvatica f. purpurea) samt ett 

gammalt körsbärsträd.  Värdena är knutna till de gamla träden och viss mån till dammen. Det 

vindskyddade läget med sina omgivande skogsbryn gör området attraktiv för jagande fladdermöss, 

harar och rådjursspillning identifierades vid inventeringen. I dammen förekommer mindre 

vattensalamander (uppgift från kommunen) (Andreas Malmqvist, Naturcentrum AB, 2010).  

 

Figur 21 Översikt Kronetorpets gård med park, ädellövskog, dagvattendamm 1 och grävskador på 
träd inom etableringsplats. 
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Blodboken i parken är mycket stor, grov och gammal, 172 cm (dbrh) och en omkrets på 530 

cm och är både ett signaturträd i parkmiljön och viktig för biologisk mångfald. Vid 

inverteringen identifierades spår av schaktning längs droppzonen på kronan, Figur 22. 

 

Figur 22 Blodbok i parken med spår av schaktning inom droppzon 

 

Påverkan på trädet är antagligen begränsad, men då det är ett signaturträd, är det värt att 

nämna. 

3.3 Ädellövskog (NV Klass 2-3) 
Ädellövskogen är ca 2 ha stor och domineras av bok i varierande ålder, Figur 21. Generellt 

klassas skogen som NV-klass 3 men de grova äldre träden kan ligga inom NV-klass 2. I södra 

delen är skogen öppnare, Figur 23, och i norr är undervegetationen mycket tät, Figur 24. 

Ädellövskogen har inslag av ask, ek, hästkastanj (Aesculus hippocastanum) några riktigt grova 

exemplar, lind och tysklönn (Acer pseudoplatanus), hagtorn, hassel, fläder (Sambucus nigra) 

samt att ormvråk (Buteo buteo) och fjädrar av hornuggla (Asio otus) har identifierats, (Andreas 

Malmqvist, Naturcentrum AB, 2010). Hagtorn är mycket viktig som nektar- och pollenresurs 

för många insekter. Skogen är viktig för alla typer av djur att söka skydd i då regionen 

domineras av öppna fält och jordbruksmarker och även födosökslokaler för många djur bl.a. 

fladdermöss och rastplats för flyttfåglar. Obekräftade uppgifter finns om orkidén tvåblad, 

(Neottia ovata), (Andreas Malmqvist, Naturcentrum AB, 2010) där arten är fridlyst och är en 

signalart (SLU, 2022). 
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Figur 23 Södra delen av ädellövskog med mindre undervegetation. 

 

 

Figur 24 Norra delen av ädellövskog med tät undervegetation 
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Centralt i skogspartiets södra del identifierades ett äldre dike som möjligen påverkar 

vattenföringen i marken. Skogen är viktig som en spridningskorridor för djur och växter då 

regionen har mycket öppen jordbruksmark. I skogens nord östra hörn identifierades en äng 

med tistlar och brännässlor. Dessa arter är viktiga för insekter, i synnerhet fjärilar, Figur 21. 

3.4 Idrottsanläggning (NV-klass 3) 
En översiktlig kompletterande inventering gjordes av detta område som sedan tidigare är 

välinventerat (Jacobsson, 2016). En ny badanläggning har byggts där det tidigare fanns en rad 

med lönnar som nu är borta. Enstaka skogsstry (Lonicera xylosteum) identifierades häcken i 

nordväst och en enkelsidig allé med salix i södra delen, Figur 25. 

 

Figur 25 Översikt idrottsanläggning med nya fynd 
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3.5 Trädgårdsmästeri (NV-klass 4) 
I norra delen av inventeringsområdet finns två skogspartier med ett trädgårdsmästeri i mitten 

och mot banvallen i väster en dagvattendamm. Vid fältbesöket pågick arbete på stambanans 

spårområde och tillträde förbjudet, se röd skuggning, Figur 26. Området är tätbevuxet och ett 

viktigt inslag i landskapsbilden för biologisk mångfald och som skydd och födosökslokal för 

många djur då jordbruksdominerade landskapet i övrigt är öppen och till stor del 

jordbruksmark. Dagvattendammen bidrar ytterligare till områdets betydelse för djur och 

växter. Hela området bär en stark prägel av trädgårdsmästeriets verksamhet men mer 

naturartad träd och växtlighet etablerar sig vilket på sikt är viktigt för biologisk mångfald. 

Området klassas som NV-klass2 då arter som härstammar från trädgårdsmästeriets 

verksamhet (ev. ej naturligt förekommande i området) inte tagits med i bedömningen. Om de 

arter som kommit till via trädgårdsmästeriets verksamhet tas med i bedömningen kan 

klassningen bli NV-klass 3 då artrikedomen ökar. 

En Glada (Milvus milvus) på födosök observerades vid inventeringen. Tidigare undersökningar 

har identifierat ormvråk, svarthätta (Sylvia atricapilla), Röd nattskärra (Caprimulgus 

europaeus), nationellt utdöd (RE, äldre fynd, Alm, akut hotad (CR), Ask, starkt hotad (EN), 

Kvarnvicker (Vicia villosa ssp varia), sårbar (VU) äldre fynd, (Burlövs kommun, okänt). 

Den östra delen består av planterad skog, troligen en övergiven plantskola tillhörande 

trädgårdsmästeriet. Träd av samma art, ålder och storlek står i raka rader med jämna 

mellanrum, lönn och lind med inslag av sälg, poppel och ask. Krontaket är tätt och skuggar 

kraftigt så undervegitationen är sparsam, (Burlövs kommun, okänt), (Jacobsson, 2016). 
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Figur 26 Översikt trädgårdsmästeri och dagvattendamm 2 

 

Tolkning av historiska flygbilder visar att 1975 användes hela området av trädgårdsmästeriet 

och området är starkt påverkat av växter som använts inom verksamheten, Figur 27.  
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Figur 27 Historisk bild (1975) över trädgårdsmästeriets verksamhet 

 

I skogsområdet i väster identifierades rester av verksamheten på flera ställen i skogspartiet,  

Figur 28, och undervegetationen är tätt igenväxt av buskar, slingerväxter mm och är mycket 

svårframkomlig, Figur 29. I skogspartiet på västra sidan mot stambanan identifierades flera 

större komposthögar från växthusen. Avspärrningen för spårarbete och mycket tät 

undervegetation gjorde området i väster svårundersökt och endast begränsade resultat kan 

redovisas. 

 

Figur 28 Rester från trädgårdsmästeriets verksamhet mot stambanan i väster 
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Figur 29 Tät undervegetation med påverkan av växter från trädgårdsmästeriets verksamhet 

 

3.6 Dagvattendammar 
Båda dagvattendammarna har stor betydelse för den biologiska mångfalden i området då de 

ligger i, eller direkt anslutning till viktiga lokaler för flora och fauna, inte minst groddjur och 

bidrar till landskapets diversifiering. De utgör även viktiga spridningskorridorer för flora och 

fauna. 

3.6.1 Dagvattendamm 1 söder om Kronetorpets gård (NV-klass 3) 
Dammen ligger längst söder ut i området i korsningen Kronetorpsvägen/Stockholmsvägen och 

en GC-väg i norr, Figur 21. Dammen ligger i direkt anslutning till Kronetorpets ädellövskog och 

utgör en viktigt kompletterande biotop och spridningskorridor. Dammen skyddas av tät 

växtlighet runt om förutom ett avsnitt mot Kronetorpsvägen där en mindre bevuxen vall finns, 

Figur 30. Dammen utgör en viktig biotop för groddjur i ett annars jordbruksdominerat 

landskap.  
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Figur 30 Dagvattendamm 1, bild tagen från söder 

 

Dammen har två inlopp i väster och norr och utlopp i öster, Figur 31. Det södra inloppet är 

tydligt näringsrikt med kraftig algbeväxning och tät vassridå, Figur 32. Dammens vattenspegel 

är till stor del täckt av alger vilket tyder på hög belastning av näring. 
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Figur 31 Dagvattendamm 1 med in- och utlopp 

 

 

Figur 32 Södra inloppet i dagvattendamm 1. Tydligt näringsrikt med alger och vassridå 
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I området finns 4 riktigt gamla bokar, (Burlövs kommun, okänt) och den delvis täta 

vegetationen utgör skydd för bl.a. fåglar och smågnagare. Den täta vegetationen hänger delvis 

ut över vattnet och utgör livsmiljöer för vattenlevande insekter och skydd för fåglar.  Inga 

hotade eller skyddade arter har identifierats. 

Rekommendation är att ta fram ett kontroll- och skötselprogram för dammen, minska 

näringsbelastningen från det näringsrika västra inloppet för att dammen inte skall växa igen. 

Dammen bör även skördas på vass och alger för att få bort näring från ett hårt belastat system. 

Likaså bör slam sugas ur dammen med återkommande intervall så att inte vattenvolymen 

minskar för mycket. Vattenvolymen är viktig för reningsprocessen, både flödeshastighet och 

mängd insekter och bakterier som tar upp näring. 

3.6.2 Dagvattendamm 2 mellan trädgårdsmästeriet och stambanan (NV-klass 

3) 
Dammen ligger i norr delen av området mellan stambanan och Lundavägen, Figur 26. På grund 

av avspärrat område vid stambanan och tät svårframkomlig skog är undersökningen endast 

begränsad. Vid inventeringen kunde vattenspegeln endast ses med hjälp av kamera monterad 

på en pinne, Figur 34. Dammen bör utgöra en viktig biotop för groddjur i ett annars 

jordbruksdominerat landskap.  

 

Figur 33 Kamerabild vattenspegel dagvattendamm bild 1 av 2 

 



 

34 
 

 

Figur 34 Kamerabild vattenspegel dagvattendamm bild 2 av 2 

 

Dammen är kraftigt igenväxt längs strandkanterna, jämfört med tidigare undersökningar av 

dammen och behöver röjas fram. Viktigt är dock att spara viss överhängande växtlighet som 

skydd för fåglar och insekter och skuggning av vattenspegel. 

Rekommendation är att försöka ta fram ett kontroll- och skötselprogram för dammen, minska 

näringsbelastningen från det näringsrika västra inloppet för att dammen inte skall växa igen. 

Dammen bör även skördas på vass och alger för att få bort näring från ett hårt belastat system. 

Likaså bör slam sugas ur dammen med återkommande intervall så att inte vattenvolymen 

minskar för mycket. Vattenvolymen är viktig för reningsprocessen, både flödeshastighet och 

mängd insekter och bakterier som tar upp näring. 

3.6.2.1 Sammanfattning av tidigare undersökningar. 

Omgivningen utgörs av ruderatmark med alldaglig växtlighet med enstaka inslag av hagtorn 

och körsbär som är viktiga för insekter och fåglar. Fynd av Bergjohannesört (Hypericum 

montanum) har gjorts (NT) nära hotad. Marken är privatägd och åtgärder kräver 

överenskommelse med markägare, (Burlövs kommun, okänt).  Fynd av lönn, idegran, bok, 

snöbär, benved, björnbär, nyponros och klematis har också gjorts, (Jacobsson, 2016). 

  

3.7 Inventering fladdermöss och groddjur 
2014 genomfördes en inventering av fladdermöss i Kronotorpets park, (Naturvårdskonsult 

Gerell, 2014) samt ett förslag på åtgärder för att gynna fladdermusfaunan, (Naturvårdskonsult 

Gerell, 2014).  Inventeringen visade på ett överraskande stort antal individer och arter och de 

gamla träden med håligheter i kombination med dammen i parken och dagvattendammen i 

söder tros bidra till detta.  
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Totalt identifierades 6st arter. Vattenfladdermus, större brunfladdermus, dvärgpipistrell och 

brunlångöra och dessa är vanligt förekommande i landet. Trollpipistrell registrerades 

antagligen för att den var på väg på årlig flytt till kontinenten. Även sydfladdermus (Eptesicus 

sertinus)identifierades som är klassad som starkt hota (EN). 

En ny inventering av fladdermöss och groddjur kommer att göras för att komplettera 

naturvärdesinventeringen och till detta behövs specialistkunskaper. 

4 Slutsats 
De inventerade områdena är unika i kommunen och i ett annars jordbruksdominerat landskap 

och därför viktiga för flora och fauna. Både som livsmiljö, plats för skydd, födosökslokal och 

spridningskorridorer. Ett flertal hotade och skyddade arter har identifierats. Alléerna runt 

Kronetorps gård är gamla och har stort kulturhistoriskt värde och biologiskt värde som värdar 

för sällsynt flora och fauna och alléerna är skyddade av biotopskydd.  

Anläggandet av bostäder och infrastruktur har påverkat alléträden negativt och besiktningar 

av träden bör göras. Detta för att kunna ta fram eventuella åtgärder för att minimera skadorna 

på träden. Utan åtgärder kan träden bli en fara för allmänheten. 

Dagvattendammarna utgör förutom att de renar dagvatten viktiga livsmiljöer för flora och 

fauna sam bidrar till att diversifiera landskapet. Skötsel och driftplan bör finnas för dammarna 

för att behålla funktion och vitalitet. 

Vid exploatering i och i närheten av biotopskydd får inte förutsättningarna försämras för 

arterna i skyddsområdet. Om intrång skall göras behövs dispenser. 

Viktigt att tänka på angående träd är: 

• Inte skada trädkrona, stam eller rotzon, vanligen 1-1,5 gånger kronans utbredning. 

o Kraftig skuggning av trädkrona eller mekanisk påverkan på grenar (nötning) 

o Körskador eller liknande på stam, det öppnar upp för angrepp för insekter, 

svampar mm. Barken kan likställas med människans hud. 

o Grävskador på rötter, gräva bort rötter, hårdgjord yta nära träd, kompakterad 

mark i rotzon, ändrade hydrologiska (vatten) förhållanden i mark.  
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Expect a better tomorrow 


