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Bakgrund 
På uppdrag av FOJAB (Magdalena Hedman) har Naturcentrum AB genomfört 
en översiktlig biotopkartering och naturvärdesbedömning av naturmiljön runt 
gården Kronetorp, Burlövs kommun (Figur 1). Gården är uppförd under slutet 
av 1700-talet som ligger mellan Åkarp och Burlöv, strax nordväst om väg E22.  

Området utgörs av en central park med ett i söder angränsande bokdominerat 
skogparti. Vägen ut till Lundavägen kantas av en allé med delvis äldre ädellöv-
träd. Området omges av åkermark och vägar. Området är upptaget i kommu-
nens naturvårdsprogram som håller på att tas fram (Johan Rönnborg, Burlövs 
kommun muntligen).  

I detta uppdrag har ingått att avgränsa, översiktligt beskriva samt bedöma bio-
toper med naturvärden. Det har även ingått att bedöma och föreslå ett skydds-
avstånd till allén så att den inte skadas av arbetsfordon. Inventering och be-
dömning har utförts av Andreas Malmqvist/Naturcentrum AB. 

Metod 
Kronetorp besöktes den 9:e och 15:e mars 2010. I området dominerar trädmil-
jöer och det är dessa som i första hand har undersökts. Miljöer i direkt anslut-
ning till hus och andra byggnader (trädgårdar, körplaner mm) har inte invente-
rats. Vid besöken avgränsades miljöer där skyddsvärda strukturer och så kalla-
de värdearter eftersöktes. Med värdearter menas här rödlistade arter (Gärden-
fors 2005), signalarter (Nitare 2000) eller andra naturvårdsintressanta arter. 
Värdearterna noteras med fet-stil i texten. Signalarter är arter som indikerar 
miljöer med höga naturvärden. Uppgifter har även inhämtats från Burlövs 
kommun. 

Utredningsområdet är indelat i delområden som klassificerats enligt Naturcent-
rums metod för naturvärdesbedömning (se bilaga). Eftersom inventeringen 
genomförts under vintern är bedömningarna mer osäkra. Naturvärdesbedöm-
ningen grundar sig på observationer som gjorts vid fältbesöken. Utredningen 
omfattar inte kulturhistoriska eller rekreativa värden. 

Tidigare dokumentation 

Enligt uppgifter från kommunen har bland annat har fladdermöss och insekter 
översiktliga inventerats i området. Uppgifter från dessa inventeringar, samt 
övrig information från kommunen, har infogats i denna rapport. ArtDataban-
ken har inga aktuella uppgifter om rödlistade arter i sina databaser från områ-
det. Kronetorp ingår i Burlövs kommuns blivande naturvårdsprogram. 
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Resultat 
Genom sitt urbana läge bedöms trädmiljöerna i Kronetorp vara av stort lokalt 
värde. Det finns få, om än någon, motsvarande trädmiljö i kommunen. Inven-
teringen visar på fem trädbärande delområden med naturvärden (figur 1). Om-
rådet har idag en liten areal av ca 7 hektar vilket i sig begränsar förekomsten av 
flera arter. Om arealen skog eller antalet grova träd minskar ytterligare kan det 
få drastiska och negativa effekter på känsliga arter med snäva krav. 

 
 
Figur 1. Utredningsområdet med avgränsade delområden. Se beskrivning och bedömning av 
respektive delområde nedan. Delområdena är klassificerade enligt Naturcentrums metod för 
naturvärdesbedömning (Bilaga 1). 
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Delområden med naturvärden 

1. Allé Klass 2 

En ca 350 meter lång dubbelsidig allé mellan Kronetorp och Lundavägen. Al-
lén har både stor trädslags- och åldersvariation.  Flera tämligen nyplanterade 
träd finns, främst lind, samt bland dessa även äldre samt några mycket gamla 
träd av ask, lönn, tysklönn och hästkastanj. De yngre träden utgör viktiga efter-
trädare till dagens gamla träd. Allén omfattas av biotopskydd. 

Träden har en rik lavflora med typiska alléarter som kyrkogårdslav, kranslav, 
hjälmrosettlav, finlav och gulkantad dagglav. Här finns också fynd av de rödlis-
tade arterna grynig dagglav Physconia gr isea  (rödlistad i kategori NT) och 
alléskruvmossa Syntr i chia v irescens  (NT) på några av de äldre träden. Flera 
av de allra äldsta träden har dessutom håligheter och andra smärre skador som 
gynnar den biologiska mångfalden. Denna typ av träd är i dag sällsynta i var-
dagslandskapet och utgörs substrat för en lång rad hotade arter. Det finns goda 
förutsättningar för rödlistade arter. Träden bedöms vara värdefulla för vedle-
vande insekter. 

 
Allé med gamla ihåliga träd och med yngre efterträdare. På de gamla träden växer sällsynta 
kryptogamer.  
 

Sammanfattande bedömning: Allér med gamla och ihåliga träd är mycket värdefulla 
för en lång rad sällsynta arter inte minst bland kryptogamer och insekter. Miljö 
är sällsynt i kommunen. Allén omfattas av biotopskydd. 
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2. Parkmiljö Klass 3 
Park med öppen gräsyta och i södra delen en anlagd damm. Parken omges av 
ädellövträd och i den öppna gräsytan står en mycket grov blodbok 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. I dammen förekommer mindre vattensala-
mander (uppgift från kommunen). 
 
Sammanfattande bedömning: Gammal park med äldre träd samt en liten damm. 

3. Ädellövskog Klass 3 

En ca 2 hektar stor ädellövskog som domineras av bok. Det finns dock inslag 
av andra ädellövträd som ask, ek, hästkastanj, lönn, lind och tysklönn. Flera av 
de äldsta träden har värdefulla strukturer som håligheter och blottad ved. Bland 
buskar finns hagtorn, hassel och fläder. Hagtorn är mycket värdefull som pol-
len- och nektarresurs för många insekter. Skogen är värdefull för djur och få-
gelliv. Vid besöket noterades ormråk samt fjädrar av hornuggla. Området är 
troligtvis även värdefull som rast- och födosökslokal för fåglar och fladder-
möss under deras flyttperiod vår och höst. Från Kronertorpsområdet finns 
opreciserade uppgifter om orkidén tvåblad och det är troligt att den är obser-
verad i detta skogparti. Det finns goda förutsättningar för rödlistade arter inte 
minst bland vedlevande insekter. 

Sammanfattande bedömning: Bokdominerad ädellövskog med gamla träd. Flera av 
träden har värdefulla strukturer som grov bark och blottad ved vilket gynnar 
den biologiska mångfalden. Blommande hagtornsbuskar gynnar ett rikt  in-
sekts- och fågelliv. Troligtvis värdefull lokal för fåglar och fladdermöss. 

 
Ädellövskog med flera gamla träd. 
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4. Gamla träd     Klass 2 

En trädrad med flera gamla lönnar, askar, lindar och ekar. På träden finns flera 
värdefulla strukturer för den biologiska mångfalden, bl a håligheter, blottad ved 
och grov bark. Några av träden är mycket grova. På barken växer en rik lavflo-
ra med fynd av signalarterna (arter som signalerar höga naturvärden enligt 
skogsstyrelsen nyckelbiotopsinventering) lönnlav Bacidia rubel la  och kornig 
nållav Chaenotheca chlore l la  samt den rödlistade arten orangepudrad klot-
terlav Opegrapha ochrochei la  (NT). De båda sistnämnda på en grov ask. På 
ett par gamla lönnar växte den sällsynta arten mjölig ägglav Candelariella efflore-
scens. Utmed trädraden ligger dessutom upplag med stora mängder multnande 
ved i grova dimensioner. Veden är av stort värde för bland annat insekter och 
svampar. Det finns även gott om blommande hagtorn och fläder vilka är vikti-
ga för insektsfaunan. Det finns goda förutsättningar för ytterligare rödlistade 
arter. 

Sammanfattande bedömning: Litet men mycket värdefullt delområde. Här finns 
gamla träd med värdefulla strukturer, multnande ved, blommande hagtorn och 
fläderbuskar, sällsynta och rödlistade kryptogamer. 

5. Ädellövträd utmed åker Klass 3 

Runt nästan hela Kronetorp finns en mer eller mindre sammanhängande träd-
rad utmed gång- och cykelvägen samt mot omgivande åker. Träden utgörs av 
ädellövträd som ask, lind, och alm men även äldre träd av poppel. De äldsta 
träden finns utmed vägen i öster medan övriga träd bedöms vara något yngre. 
Lavfloran är rik med arter som är typiska på ädellövträd som står intill åker-
mark. På träden växer allmänna arter som vägglav, kranslav och finlav men på 
vid basen av en äldre ask i östra delen växte den rödlistade arten alléskruv-
mossa Syntr i chia v irescens  (NT). 

Sammanfattande bedömning: Gamla lövträd är mycket värdefulla för en lång rad 
sällsynta arter inte minst bland kryptogamer och insekter. Miljö är sällsynt i 
kommunen. 

Övriga delområden 

Bostadshus, byggnader och trädgårdar Klass ? 
Miljöerna i direkt anslutning till bostadsjus och andra byggnader har inte inven-
terats. Här finns dock några gamla träd samt möjligen andra intressanta miljöer 
för bl a fladdermöss. En bedömning är att denna miljö kan ha höga naturvär-
den. Denna bedömning är något osäker.  

Åkermark Klass - 
Brukad åkermark. Ej objekt med naturvärden. 
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Sammanfattning och förslag till hänsyn 

Objekt med naturvärden 

Fem delområden med naturvärden har identifierats. I samtliga delområden 
finns sällsynta och/eller rödlistade arter.  Värdena är i de flesta fall knutan till 
grova ädellövträd med skrivlig bark, håligheter och andra strukturer som åter-
finns på gamla eller mycket gamla träd. Det finns gott om blommande buskar 
som hagtorn och fläder vilka bl.a. är värdefulla för insekts- och fågelfaunan. 

Delområde 1. Allén omfattas av biotopskydd enligt miljöbalken och bör beva-
ras som en ålders- och/trädslagsvarierad allé. Då gynnas arter som är knutna 
till gamla och ihåliga träd. Åldersvariationen innebär att det är enklare att kon-
tinuerligt behålla en allé med inslag av gamla och för skyddsvärda arter värde-
fulla träd. För att undvika skador (främst rotskador efter kompaktering) på 
träden i samband med åtgärder bör ett skyddsavstånd mellan träd och arbets-
fordon upprättas. En tumregel är att träd har ett rotsystem som sträcker sig lika 
långt ut som trädkronan. Ett lämpligt skyddsavstånd kan därför sträcka sig 5 
meter utanför trädkronornas projektion mot marken. Trädens vitalitet eller 
eventuella risk att falla har inte bedömts. 

Delområde 2. Parkmiljö med damma som bör skötas och värdas som en park 
med grova träd, blommande buskar och en damm. En mycket grov blodbok 
finns i parken. 

Delområde 3. Skogsmiljö som bör lämnas utan större åtgärder. En ökad andel 
multnande ved är värdefullt för många arter och kan också höja upplevelsevär-
det av området. 

Delområde 4. De grova och gamla träden har ett mycket högt bevarande vär-
de. De bör vårdas för att bli så gamla som möjligt. Efterträdare till dagens gam-
la träd bör ses ut.  Även hagtorn och fläderbuskar bör lämnas. All multnande 
ved bör lämnas för att gynna den biologiska mångfalden.  

Delområde 5. Trädraden utgör en framtida resurs av gammelträd. Redan i dag 
finns sällsynta arter på de äldsta träden. Bör lämnas och vårdas för att utvecklas 
till vacka ”jätteträd”.  

Övrigt. Inom ramen för en eventuell detaljplan skulle det kunna finnas möjlig-
het att utveckla områdets naturvärden genom att de omfattas av naturvårdsin-
riktade planbestämmelser. Dessa bestämmelser bör syfta till att ta tillvarata och 
utveckla naturvärdena och samtidigt skapa en tilltalande närmiljö. 

Det finns ett stort antal grova och gamla träd som är mycket värdefulla där för 
har inte enskilda träd pekats ut. Träden förekommer i samtliga delområden 
men framför allt i delområdena 1, 3 och 4. I samband med åtgärder bör tas 
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särskild hänsyn tas till alla gamla träd. Vid åtgärder i särskilt värdefulla delom-
råden och vid svåra avvägningar får ta hjälp av biologisk expertis för att undvi-
ka att skada eller avverka särskilt värdefulla träd. 

Referenser 
Gärdenfors, U. (ed.) 2005. Rödlistade arter i Sverige 2005 – The 2005 Red List of 

Swedish Species. ArtDatabanken, SLU, Uppsala. 
Nitare, J (red.) 2000. Signalarter. Indikatorer på skyddsvärd skog. Flora över 

kryptogamer. Skogsstyrelsen. 
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Bilaga 1. Metod för naturvärdesbedömning 

Här presenteras Naturcentrums metod för att klassificera miljöer med utgångs-
punkt från deras biologiska och ekologiska värden – ”naturvärdesbedömning”. 
Det är naturligtvis ingen exakt vetenskap utan baserar sig på värdering av art-
innehåll, strukturer och objektets ålder m m. I varje enskilt fall måste en lång 
rad aspekter bedömas, värderas och vägas mot varandra, men med den natio-
nella skalan som utgångspunkt. Vid naturvärdesbedömningen värderas bioto-
per i olika klasser. Höga klassningar betyder att naturvärdet kan vara av natio-
nell dignitet. En viss naturvärdesklass innebär inte automatiskt ett visst skydd. 
För att ett område skall vara skyddat krävs särskilda beslut eller förordnanden. 
Vissa områden med naturvärden är skyddade enligt lag, t ex naturreservat eller 
biotopskydd, men huvuddelen saknar formellt skydd. Däremot är det brukligt 
att man så långt som möjligt tar hänsyn till områden med naturvärden vid såväl 
samhällsplanering som vid skogs- och jordbruk.  

Naturvärdesbedömningen gäller för de förhållanden och med den kunskap 
som är känd vid inventeringstillfället. Ny kunskap eller ändrade förhållande kan 
innebära att ett områdes värde eller avgränsning ändras. Ett område som bara 
konstaterats ha ”naturvärden” (skall läsas att objektet har minst ”naturvärden”) 
kan ha höga naturvärden eller unika naturvärden. Det kan bero på hur väl un-
dersökt det är, om inventering genomförts vid lämplig tidpunkt osv. 

Vid värderingen utgår man från områdenas biologiska värden. Det biologiska 
värdet bedöms i första hand med utgångspunkt från vilka arter eller artgrupper 
som noterats eller sedan tidigare är kända, men även med utgångspunkt från 
förekomst av viktiga ekologiska strukturer (vilket kan vara viktiga förutsätt-
ningar för krävande arter). I de fall geologiska värden ingår i bedömningen 
anges detta särskilt. 

Betydelse för friluftsliv ingår inte i ”naturvärdesbedömningen” men kan anges 
som en tilläggsinformation.  
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Objekt med naturvärden 

Det enskilda området har betydelse för naturvård på lokal nivå, för spridning av arter 
och för landskapets variation.  

Objekt med höga naturvärden 

Det enskilda området har stor betydelse på regional nivå. Området har dokumenterad 
förekomst av viktiga strukturer och/eller arter eller viktig ekologisk funktion. Förutsätt-
ningar för rödlistade arter. Viktiga spridningscentra och värdekärnor. Svåra områden 
att återskapa.  

Objekt med unika naturvärden 

Det enskilda området har mycket stor betydelse på regional och nationell nivå. Det 
finns få motsvarigheter i regionen och landet. Mycket god förekomst (många olika arter 
eller stora populationer) av signalarter samt förekomst av rödlistade arter, eller mycket 
viktig ekologisk funktion. Mycket viktiga spridningscentra och värdekärnor. Sällsynta 
naturtyper. Dessa områden är oftast mycket svåra att återskapa.  

Naturvärden 

Områden med ”naturvärde” avser miljöer som har större betydelse för djur 
och växter än vårt vanliga produktionslandskap (åkrar, brukade skogar och 
tätorter). Det kan t ex handla om ett vattendrag, en våtmark, ett öppet dike, en 
åkerholme, ett äldre eller ovanligt skogsbestånd, en stenmur eller ett gammalt 
träd. Dessa områden har betydelse för variationen i landskapet och det är vik-
tigt för biologisk mångfald att denna typ av områden ej blir färre utan snarare 
tvärtom. 

Ett område som konstaterats ha ”naturvärden” kan också ha höga naturvärden 
eller till och med unika. Det kan bero på vilken kunskap man hunnit skaffa sig, 
hur väl undersökt området är, om inventeringen genomförts vid lämplig tid-
punkt osv. Vid en översiktlig inventering kan en van fältinventerare relativt 
snabbt identifiera de flesta miljöer med naturvärden. Genom fördjupade inven-
teringar av arter och strukturer kan man konstatera vilka områden som dessut-
om hyser höga eller kanske till och med unika naturvärden. 

Höga naturvärden 

Om man kan konstatera att området hyser livskraftiga bestånd av så kallade 
signalarter (arter med särskilda miljökrav) eller innehåller viktiga ekologiska 
strukturer har området höga naturvärden. Gemensamt för områden med höga 
naturvärden är att de har värden som är svåra eller omöjliga att få tillbaka om 
de försvinner. Sådana miljöer har till viss del omfattats av naturtypsvisa inven-
teringar som ordnas i Länsstyrelsens, Skogsstyrelsens, Naturvårdsverkets och 
Jordbruksverkets regi, men långt ifrån alla områden är kända.  
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Exempel på områden med höga naturvärden är t ex naturliga ängs- och betes-
marker, nyckelbiotoper i skogen, opåverkade våtmarker, naturskogar m.m. Hit 
hör också livsmiljöer enligt EU:s habitatdirektiv med gynnsam bevarandestatus.  

Områden med höga naturvärden bör betraktas som ”Mark- och vattenområ-
den som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt enligt miljöbalken 3 kap 
6§”. Stöd för en sådan tolkning finns bl a i förarbetena till naturresurslagen. 
Sådana områden skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada 
naturmiljön. 

En förutsättning för att de nationella miljömålen skall uppfyllas är att områden 
med höga naturvärden bevaras och sköts på ett sätt så deras värden består.  

Unika naturvärden 

De allra mest värdefulla områdena kallar vi områden med unika naturvärden. 
Till denna grupp hänför vi bl a livsmiljöer med livskraftiga bestånd av hotade 
eller rödlistade arter. Det kan också vara miljöer med lång historisk kontinuitet 
eller särskilt stor ekologisk betydelse t ex viktiga reproduktionsområden, rast-
platser eller växtmiljöer. Det kan vara viktiga kärnområden inom en större mil-
jö med höga naturvärden. Det kan också vara en större miljö med få motsva-
righeter i regionen. 
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Naturvärdesbedömningen som visas i värdepyramiden ovan (Naturcentrum AB 2007) 
bygger på erfarenhet och allmänna, vedertagna naturvårdsprinciper. Figuren är bredast vid 
basen och smalast vid toppen. Detta belyser att de miljöer som återfinns längst upp i 
pyramiden är sällsyntare än sådana som finns längre ner i pyramiden. 

 


