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Sammanfattning:
Många våtmarker i slättbygder har under 1900-talet dikats ut och lagts om till åkermark, samtidigt 
som de kvarvarande fått ta emot allt mer näringsämnen från omgivande marker. Kärr i områden 
med kalkberggrund är oftast artrika, med flera växt- och djurarter knutna till just dem. Därför är det 
viktigt att de sköts på ett långsiktigt hållbart sätt. Bernstorps mosse ligger strax utanför Malmö i ett 
område som präglas av både intensivt jordbruk och utbyggnaden av varuhus och industrier. 
Uppsatsens syfte har varit att granska hur kärrets sköts just nu och vad som eventuellt kan göras 
bättre i skötselarbetet. För att svara på frågorna har historiskt kartmaterial och kommunala 
plandokument granskats, samt en inventering av kärlväxter gjorts. Inga rödlistade arter påträffades 
vid inventeringen, men resultatet visar att en betesgynnad flora håller på att etablera sig i de delar 
som hävdas med bete. Skötseln av kärret kan utvecklas på flera sätt, framförallt genom att utöka 
slåtterytorna. Det går i linje med den historiska markanvändningen, skulle gynna flera 
konkurrenssvaga arter och även vara ett sätt att minska igenväxningen med bladvass.
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1. Bakgrund

1.1 Inledning

Våtmarker är en av de naturtyper som minskat mest i Sverige de senaste hundra åren, framförallt 
nära större städer och i områden präglade av intensivt jordbruk. Särskilt allvarligt är att så många 
kärr i områden med kalkberggrund har försvunnit eftersom de i regel är mycket artrika och den enda 
livsmiljön för ett flertal växter och djur (Sundberg 2004). Av den anledningen har den här uppsatsen 
fokuserat på Bernstorps mosse, ett artrikt kärr i en slättbygd som fått en alltmer "stadslik" prägel i 
och med senare års utbyggnad av infrastruktur och industriområden. Flera källor pekar på att växt- 
och djurlivet på Bernstorps mosse hotas om den nuvarande exploateringstakten av närområdet 
fortsätter, men det saknas en heltäckande kunskapsbild om vilka växter som har funnits tidigare, 
vilka arter som växer där nu och hur den långsiktiga överlevnaden för dessa ska kunna tryggas.

1.2 Syfte

Syftet med arbetet har varit att skaffa ett bättre kunskapsläge om kärrets kärlväxtflora samt att ge 
förslag på hur skötseln av kärret och de närmaste markerna kan utvecklas med hänsyn till den 
biologiska mångfalden och områdets kulturhistoria. För att få en bättre bild av markanvändningens 
historia i området och kunna ge relevanta förslag på skötselåtgärder har historiska kartor granskats. 
En genomgång av den aktuella skötselplanen (Burlövs kommun 1996) och andra kommunala 
dokument (Burlövs kommun 1995, 2010) som rör Bernstorps mosse har gjorts för att se vilka planer 
som finns för områdets framtid.

1.3 Frågeställning

Uppsatsen avser att besvara följande frågor:

 Hur påverkar nutida och historisk markanvändning och fysiska förutsättningar förekomsten 
av skyddsvärda biotoper? 

 Vad har skötselarbetet gett för effekter på kärlväxtfloran?
 Vad kan man göra för att trygga överlevnaden för växt- och djurlivet på Bernstorps mosse?

2. Metod och material

2.1 Metod och material

De metoder som använts är granskning av planeringsdokument (översiktsplan, detaljplaner m.fl.) 
och historiska kartor, samt en inventering av kärrets kärlväxtflora. Inventeringen är en kvalitativ 
undersökning som gjorts så att var 15:e meter har en tänkt linje tvärs över kärret dragits upp, sedan 
har alla växter inom två meter på vardera sida om linjen noterats. Denna metod valdes för att få en 
så god överensstämmelse med tidigare gjorda inventeringar som möjligt. Utöver detta har relevant 
litteratur använts, framförallt sådan som specifikt behandlar kärr och våtmarker (Ericsson 2010, 
Länsstyrelsen Skåne län 2009, Naturvårdsverket 2011, Tyler 1981)

Utöver den citerade litteraturen har Den nordiska floran, Mossberg et al. (1992) använts som 
bestämningsflora vid inventeringstillfället. Rektifiering och framställning av kartmaterial gjordes i 
ArcMap, version 10.
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För att få vetskap om äldre tiders markanvändning är det historiska kartmaterialet en bra källa till 
kunskap. Kartor delas upp i storskaliga och småskaliga efter vilken skala de är ritade i. Gränsen för 
storskaliga kartor brukar dras vid 1:10 000, kartor med mindre skala än så är småskaliga. 
Genomgången av det historiska kartmaterialet redovisas i kronologisk ordning i resultatdelen.

3. Studieområdet

3.1 Geografiskt läge och karaktär

Studieområdet är beläget i den sydvästra delen av Burlövs kommun, Skåne län. Den centrala 
punkten i området är Bernstorps mosse, samt ett litet område öster om mossen som går i nord-sydlig 
riktning. Området karaktäriseras av stora åkerfält med ett betydande inslag av industribebyggelse 
och stormarknader. Väg 11 som går i öst-västlig riktning precis intill södra delen av 
undersökningsområdet utgör en barriär i landskapet. Närheten till Malmö gör att man kan se det 
som ett övergångsområde mellan stad och land, även om gränsen inte alls är speciellt tydlig.

Figur 1. Kartan visar undersökningsområdet markerat i rött, samt området som bebyggts med varuhus efter 
att kartan gjordes inramat i blått. Till höger trafikplats Sunnanå. Underlag: Lantmäteriets Fastighetskarta.
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3.2 Berggrund och jordarter

Under kritaperioden (145 - 65 miljoner år sedan) var stora delar av Skåne täckt av grunda 
havsområden som hyste ett rikt djurliv. Kraftiga vertikala rörelser gjorde senare att bassänger som 
skiljdes åt av olika höjdområden (åsar) bildades. Sydvästra Skåne var en del av den så kallade 
Danska bassängen, där tjocka lager med sedimentära bergarter, i huvudsak kalksten, avlagrades. 
Dessa kan vara uppemot 2000 meter tjocka. När havet sedan sakta sjönk undan när Pangea sprack 
upp under tertiärperioden (65 - 2 miljoner år sedan), avsattes den bryozokalksten som nu är ytan på 
berggrunden (Sivhed et.al 1999). Jordarterna består är omväxlande med sand, isälvsavlagringar 
samt lerig och sandig-moig morän (Ringberg 1980). Moränleran avsattes nära en glaciär och består 
av fragment från berggrunden som transporterats och krossats av isen. När denna sedan blandas upp 
med olika äldre jordlager bildas moränleran som alltså består av alla kornstorlekar, från ler till block 
(Germundsson & Schlyter 1999). Moränleran är bördig och huvudorsaken till att stora delar av 
landskapet under lång tid varit uppodlat.

3.3 Bernstorps mosse

Fokus för den här studien är den drygt 11 hektar stora Bernstorps mosse och markerna närmast 
omkring. Kärret är soligent (sluttande) och avvattnas av ett dike i kulvert som rinner västerut. Det 
geografiska läget är mycket utsatt för Bernstorps mosse, som ligger inklämt mellan riksväg 11 och 
ett stort byggvaruhus. Det omgivande landskapet är också påfallande stört ur ett ekologiskt 
perspektiv och domineras av industribebyggelse, infrastruktur och åkrar. Det närmaste rikkärret är 
Toarps kärr utanför Oxie, cirka åtta kilometer söder om Bernstorps mosse. Trots läget beskriver 
Burlövs kommun kärret som ett av kommunens mest värdefulla och artrika naturområden (Burlövs 
kommun 1998). Även om kärret har ett isolerat och bullrigt läge så fyller det en viktig funktion för 
floran och faunan i det på naturmarker utarmade åkerlandskapet, som fått en alltmer urban karaktär 
de senaste åren.

Namnet Bernstorps mosse är egentligen vilseledande i rent ekologisk mening, eftersom det 
definitionsmässigt är ett kärr. Att den kallas mosse är troligtvis en rest från när torv bröts på platsen. 
Kärr där man bröt torv kallades förr för måse, vilket idag blivit ordet mosse (Länsstyrelsen Skåne 
2009). Skillnaden mellan de båda typerna är att ett kärr tar emot minerogen växtnäring via yt- och 
markvattnet, medan en mosse enbart får sin näring från nederbörden (Hjorth 2002). Det extra 
tillskottet av mineraler som kärret får gör att det är artrikare biotoper än mossar. I den här uppsatsen 
kommer därför den ekologiskt korrekta benämningen kärr att användas. Kärret sköts av Burlövs 
kommun enligt en skötselplan som antogs 1996.

Det första besöket på plats i fält gjordes den 27/4 2012 i form av en rundvandring med syfte att 
skaffa en överblick över området och se hur långt man kommit med skötselarbetet. För det första 
kunde det snabbt konstateras att samtliga byggnader förutom kolonilotterna i område F1 (bilaga 1) 
tagits bort enligt förslaget i skötselplanen. Betes- och slåttermarkerna B, C & D (bilaga 1) verkade i 
stora drag välhävdade, det är dock lite vanskligt att bedöma så pass tidigt på växtsäsongen. Område 
B betades med får den aktuella dagen. I den östra delen av område D verkade betestrycket varit 
lägre, vilket bekräftas i skötselplanen. En mängd brännässlor var på väg att växa upp, tecken på 
både lågt betestryck och övergödd mark, spridda förekomster av pingstliljor Narcissus poëticus 
noterades också. Växtligheten i område E, det enda med kvarvarande öppna vattenytor, beskrivs i 
skötselplanen som artfattig och dominerad av bladvass, vilket visade sig stämma rätt väl. 

På platsen F2 (bilaga 1) där ett bostadshus med tillhörande trädgård funnits förut, finns 
ogenomträngliga busksnår och en mindre öppen yta med vegetation av ruderat karaktär. Kärrets 
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hydrologi har påverkats av dikning och tidigare torvtäkt. Sammanfattningsvis finns flera olika 
biotoper i kärret, varierande i fuktighetsgrad från de öppna vattensamlingarna till de torra områdena 
i norra delen av område D och vid brunnen i område C (bilaga 1), vilket ger förutsättningar för 
många olika växt- och djurarter. 

3.4 Område öster om kärret

Öster om kärret går en smal, cirka 70 meter bred, markremsa upp till vägen vid gården Stora 
Bernstorp. Som synes i figur 1 har området inom den blå polygonen sedan kartan gjordes bebyggts 
med varuhus. Detta har medfört att den smala markremsan numera bildar en sorts "grön barriär" och 
är det enda som hindrar att Bernstorps mosse helt blir kringbyggd av vägar och varuhus. Marken 
har tagits med i den här uppsatsen just för att det numera är det enda grönyta som direkt ansluter till 
Bernstorps mosse. När det första fältbesöket gjordes kunde jag konstatera att åkermarken öster om 
kärret lagts i träda och att de två dammarna som låg där fyllts igen. Den södra delen av remsan 
närmast väg 11 verkade vara mer tuktad jämfört med den norra, där högvuxet gräs börjat komma in.

Figur 2. Bilden visar den markremsa som löper mellan väg 11 och Stora Bernstorps gård, som syns bakom 
träddungen längst bort i bild. Kärret ligger till vänster, hitom flaggorna. Bilden är tagen mot norr. Fotograf: 
författaren.

3.5 Något om kärrens ekologi

Kärr och mossar kan bildas i sk. utströmningsområden där en hög grundvattenyta ger upphov till en 
syrefattig miljö där torvbildning kan börja, men de flesta våtmarker har sitt ursprung i de sjöar som 
blev kvar efter att inlandsisen smält bort (Hjorth 2002). De koloniserades först av olika strandväxter 
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och mikroalger, vars blomningar gjorde att bottnarna kom att täckas av gyttja. Efter hand blev 
stränderna allt mer dominerade av fräken, starr och bladvass, vilket medförde att mängden 
näringsämnen i själva vattnet minskade. Tillväxten av strandzonen gjorde att syrebristen ökade på 
bottnen och därmed började bildandet av kärrtorv komma igång. Till slut efter några tusen år har 
hela sjön förvandlats till ett kärr, ofta med en öppen vattenyta i mitten där vattendjupet gjort att inte 
torv kunnat bildas (Hjorth 2002). I många fall slutade efter en tid mineralrikt vatten att nå mitten av 
våtmarken. Bristen på mineraler gav upphov till en artfattig vegetation med dominans av vitmossor, 
vilket är den våtmarkstyp som idag kallas mosse (Hjorth 2002).

Ett kärr kan i sin tur delas in i olika klasser utifrån pH-värdet och tillgång på mineraler. Utöver pH-
värdet finns det många variabler som skiljer sig åt mellan olika kärr; hydrologi, mikroklimat, 
bildningssätt, storlek, torvdjup, lutning och hävdhistoria. Gränserna mellan de olika typerna av kärr 
är därmed något flytande och inte helt lätta att avgöra (Naturvårdsverket 2006).

De minst artrika är de så kallade fattigkärren, som är vanligast förekommande i barrskog och där är 
det i huvudsak vitmossor som står för torvbildningen. Ofta ligger pH-värdena i fattigkärren långt 
under 7, till skillnad från de artrikaste sk. extremrikkärren som har värden kring 8 pH (Hjorth 
2002). Bottenskiktet i rikare kärr domineras av brunmossor. Rikkärren kan i sin tur också delas in i 
undergrupperna medelrikkärr, extremrikkärr och källpåverkade rikkärr, definitioner som bl.a 
Naturvårdsverket använder sig av. De allra flesta rikkärr är näringsfattiga och lider framförallt brist 
på fosfater, eftersom de binds av kalcium och järn vid högre pH än 6.5. Bindningen av fosfater är 
orsaken till att rikkärr kan hysa en artrik flora typisk för näringsfattiga biotoper även i starkt 
jordbrukspräglade områden (Sundberg 2004). Förutom indikatorarterna karaktäriseras rikkärren 
också av andra strukturer, såsom hög grundvattennivå, baskatjonrika förhållanden, naturlig 
näringsstatus (ingen påverkan av gödsel) och historisk hävd av bete eller slåtter (Naturvårdsverket 
2011).

Rikkärr är, särskilt i intensivt uppodlade landskap som det i sydvästra Skåne, värdefulla ur 
naturvårdssynpunkt. De är i regel mycket artrika med minst 160 rödlistade arter är i Sverige knutna 
just till rikkärren, då inte bara kärlväxter utan även mossor, svampar, snäckor, skalbaggar och 
fjärilar (Naturvårdsverket 2006). Många rikkärr karaktäriseras också av rikedomen på starrarter 
(Jordbruksverket 1998). De är också viktiga som biotoper för många fågelarter.

3.6 Studieområdet i en landskapskontext

Det är svårt att sätta en definitiv etikett på vilken landskapstyp Bernstorps mosse är beläget i. Ett 
jordbrukslandskap, ett stadslandskap eller kanske någonstans mitt emellan? Kärrets funktioner och 
roller varierar således utifrån vilken landskapstyp man fokuserar på. En genomgång av de olika 
typerna av landskap, som är långt i från statiska, följer nedan som argumentation för kärrets 
bevarandevärde.

3.7 Jordbrukslandskapet

Redan på Linnés tid var området ett produktionslandskap, tack vare den teknikutveckling som skett 
under århundradena sedan den järnskodda plogen blivit vanlig, men givetvis i en helt annan skala 
jämfört med idag (Emanuelsson et al. 2002). Innan skiftena kom igång i slutet av 1700- och början 
på 1800-talet, var ännu de medeltida strukturerna bevarade, med bebyggelsen samlad i byar runt de 
romanska kyrkorna. Skiftesreformerna, framförallt då enskiftet och laga skifte, kom att sprida ut 
bebyggelsen över slätten när målet var att varje brukare skulle bo intill sina marker som samlats till 
några få stora tegar (Germundsson & Schlyter 1999).
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En markant skillnad mot dagens landskap är att slätten förr var betydligt blötare och rikare på 
vatten. Innan 1800-talets torrläggningsprojekt kommit igång fanns en betydande mängd våtmarker, 
sjöar och vattendrag i åkerlandskapet. För att skapa ny odlingsmark började man sänka sjöarna, dika 
ut våtmarkerna och räta ut bäckar och åar, ivrigt stimulerade av staten i form av en speciell 
dikningslag. Alla dessa åtgärder ledde till att andelen odlad mark ökade markant, från 10% vid 
seklets början till cirka 50% vid 1800-talets slut och att de gamla varierande odlingsformerna med 
trädor ersattes av ett mer likriktat växelbruk (Emanuelsson et al. 2002).

1900-talet har för jordbrukslandskapet i sydvästra Skåne inneburit en fortsatt omvandling mot ett 
mer produktionsinriktat landskap. För att effektivisera driften har mängder av små biotoper såsom 
häckar, stenmurar, odlingsrösen och alléer tagits bort, små gårdar har slagits ihop till större enheter 
och användandet av bekämpningsmedel och konstgödsel har ökat kraftigt (Emanuelsson et al. 
2002). Teknikutvecklingen inom jordbruket har gjort att maskiner numera ersatt i stort sett allt 
muskeldrivet arbete på åkrarna. Sammantaget har alla dessa förändringar gjort att många arter 
minskat kraftigt eller försvunnit helt från åkerlandskapet, till största del som följd av att mängden 
möjliga biotoper minskat i så stor omfattning. I södra Sverige har cirka 90% av alla ursprungliga 
våtmarker dikats ut och försvunnit (Larsson 1990). Bruket av konstgödsel har också medfört att de 
våtmarksområden som trots allt finns kvar fått ta emot en allt större del näringsämnen (främst kväve 
och fosfor) som läckt från åkrarna, med igenväxning av markerna som följd.

Utifrån de inventeringar av Skånes flora som gjorts löpande mellan 1938 - 1967 och 1989 - 1996 
har beräkningar på florans förändring under 1900-talet kunnat göras (Tyler & Johansson 2003). 
Resultatet visar att det är arter knutna till rikkärr som minskat mest, varav flera arter noterar 
minskningar på mer än 60% under inventeringsperioden (Tyler & Johansson 2003). En av de växter 
som har minskat mest är kärrknipprot Epipactis palustris, som tidigare konstaterats försvunnen från 
Bernstorps mosse (se kapitel 5.1). Huvudorsaken till den stora nedgången för arter knutna till kärr 
är utdikning och igenväxning av våtmarker.

3.8 Det semi-urbana landskapet

Områden i ytterkanten av städer där areella och urbana näringar konkurrerar om utrymmet brukar 
ibland rent begreppsmässigt kallas för semi-urbana landskap. Meeus och Gulnick (2008) definierar 
ett landskap som semi-urbant om: (förf. översättning)

 Stora delar av markanvändningen har en urban karaktär (infrastruktur, byggnader) men,
 det också finns en betydande del gröna ytor av artificiell karaktär (parker osv.) och
 det finns en dynamik i markanvändningen och ett tryck på landskapet, t.ex. i form av 

exploateringar (på grund av ökad handel, befolkningsmängd och andel pendlare) och
 när det står klart att landskapet i fråga varken är entydigt urbant (stadskärna, bostadsområde 

etc.), eller renodlad landsbygd, eller dominerat av naturlig vegetation.

Denna klassificering stämmer väl in på Bernstorpsområdet och den är viktig för att förstå varför 
området ser ut som det gör idag, och vilka intressen som medverkat till det. Det är vanligt 
förekommande att beslutsfattare delar in olika distrikt och regioner som antigen strikt urbana eller 
strikt rurala, vilket inte alls passar in på många områden som (likt Bernstorp) innehåller element 
från båda kategorierna (Meuus & Gulnick 2008). Ofta har regionala och nationella krav t.ex på 
utbyggnader av järnvägar gjort att de berörda kommunerna blivit en spelplan för politik på en högre 
nivå som de haft svårt att påverka. Ett exempel är det närliggande området kring Alnarp - Åkarp - 
Arlöv norr om Malmö, som kallas för "Skånes trängsta hörn" (Germundsson & Schlyter 1999), 
eftersom Bernstorp ligger alldeles intill de orterna. Området exemplifierar landskap där bristande 
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framförhållning och kortsiktiga beslut lett fram till dagens situation med allt mindre åkermark och 
ytterst lite naturvärden, till förmån för de urbana inslagen.

3.9 Stadslandskapet

Eftersom Bernstorp ligger så nära Malmö och med tanke på att avståndet till staden lär försvinna 
helt i framtiden i takt med att Malmö fortsätter att växa, är perspektivet på stadens natur och 
biologiska mångfald viktigt när man betraktar Bernstorp. Eftersom en majoritet av Sveriges 
befolkning bor i tätorter och städer, är den natur som finns i och i närheten av våra städer den som 
de flesta av oss oftast kommer i kontakt med, i många fall kanske den enda. 

Trots att urbaniseringen i Sverige har pågått sedan mitten av 1800-talet dröjde det ända till 
bevarandebiologins framväxt under 70- och 80-talet innan man på allvar började intressera sig för 
den stadsnära naturens ekologiska och biologiska värden. Nu började många inse att staden både 
hotade den biologiska mångfalden när livsmiljöer slogs sönder av utbyggd infrastruktur, och att 
staden kunde fungera som reträttplats för arter som i sin tur trängdes undan från det allt mer 
industriellt utnyttjade jordbruks- och skogslandskapet (Sörlin 2009). 

1999 fattade Riksdagen beslut om 15 miljökvalitetsmål (det 16:e tillkom 2005) som ska uppnås till 
år 2050. Ett av dessa är mål nummer 15, "En god bebyggd miljö" som preciseras så här:

Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka  
till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas.  
Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en  
långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas" (Naturvårdsverket  
2012).

Varje miljömål är i sin tur indelat i mindre delmål och det första delmålet när det gäller en god 
bebyggd miljö är ett underlag som ska användas som en riktlinje i samhällsplaneringen. Det som 
mer konkret rör biodiversitet i städer anger att senast 2010 ska samhällsbyggandet grundas på 
program och strategier för:

hur grön- och vattenområden i tätorter och tätortsnära områden ska bevaras, vårdas och utvecklas  
för såväl natur- och kulturmiljö- som friluftsändamål, samt hur andelen hårdgjord yta i dessa  
miljöer fortsatt begränsas (Naturvårdsverket 2012).

Ett av de viktigaste instrumenten som styr nybyggnationer och exploateringar är Plan- och 
bygglagen, som kom i en ny version 2011. Den reglerar detaljer för vilka intressen som måste tas 
till vara och vilka aspekter som måste beaktas när bygglov utfärdas. Första paragrafen i det andra 
kapitlet lyder så här:

1 § Vid prövningen av frågor enligt denna lag ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda  
intressen. (Plan- och bygglag (2010:900)

Vidare i tredje paragrafen specificeras hur planläggningen ska ske med hänsyn till bl.a naturmiljöer:

3 § Planläggning enligt denna lag ska med hänsyn till natur- och kulturvärden, miljö- och 
klimataspekter samt mellankommunala och regionala förhållanden främja:
1. en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden  
och kommunikationsleder,
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2. en från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper,
3. en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt goda 
miljöförhållanden i övrigt (Plan- och bygglag 2010:900).

3.9.1 Aspekter på tätortsnära natur

Det finns alltså goda lagmässiga grunder för att bevara och planera för tätortsnära natur. 
Funktionerna som den fyller är många och kan enligt Bucht & Persson (1994) delas in i tre 
huvudkategorier; ekologiska, kulturella och sociala. Nedan kommer en kortfattad genomgång av de 
olika kategorierna för att ytterligare belysa vilka olika "användningsområden" som finns för 
tätortsnära natur likt Bernstorps mosse.

En vanlig missuppfattning är att tätorter och städer är artfattiga och monotona. Visst har många 
hektar värdefull natur ersatts av asfalt och biologisk mångfald därmed gått förlorad, men det finns 
många exempel på både djur och växter som hittat nya livsplatser i det urbana landskapet. 
Övergivna fabrikstomter, banvallar, byggarbetsplatser, hamnar, kyrkogårdar, "bortglömda" 
ängsmarker och många andra platser är exempel på områden där arter kunnat etablera sig. Viktigt 
att komma ihåg är dock att rester av den naturliga vegetationen ofta har högre biologiska värden än 
välstädade parker och trädgårdar (Cilliers 2010). Vidare är det också så att städer ofta anlagts i 
områden med rik biologisk mångfald, t.ex flodmynningar och i landskap där slätt och berg möts 
vilket gör att det ofta finns naturliga förutsättningar för en hög artrikedom i tätorter (Zahner & 
Werner 2010).

Det är inte bara stadslandskapet som förändrats radikalt sedan industrialiseringen, även jordbruks- 
och skogslandskapet ser annorlunda ut idag. Krav på högre effektivitet och högre lönsamhet har lett 
till ett alltmer rationellt och monotont utnyttjat landskap, vilket gjort att livsmiljöer för många arter 
försvunnit. Här kan stadsnära natur fylla en viktig funktion genom att erbjuda nya biotoper som 
reträttplats för de arter som hotas från omgivande landskap (Nordmalm et. al 1999). Ett 
användningsområde för sådana biotoper kan vara att använda dem i undervisningssyfte för att visa 
allmänheten de arter som hotas i jord- och skogsbruket, och naturtyper som är typiska för trakten 
(Florgård et al. 1994).

Andra ekologiska fördelar är de ekosystemtjänster som naturen utför gratis åt oss människor. Just 
våtmarker fyller en viktig funktion som kvävefällor och renare av vattendrag främst i 
jordbruksbygder (Emanuelsson et al. 2002). På senare år har därför många nya dammar och 
våtmarker anlagts i bl.a Skåne för att minska läckage av näringsämnen till havet. Grönområden 
bidrar till bättre luftkvalitet och uppvuxna träd skyddar både mot buller och damm från vägar och 
järnvägar samt bidrar till minskade vindhastigheter.

Till många av de tätortsnära grönområdena är stora kulturella värden knutna som kan berätta för 
besökaren om hur den historiska markanvändningen sett ut, hur synen på djur och natur förändrats 
genom åren och hur kommunikationsmedel och bebyggelse utvecklats under århundradena. Detta 
bidrar till att de gröna områdena, tillsammans med bebyggelsen och de naturgivna förutsättningarna 
formar en orts identitet och särskiljer den från andra (Bucht & Persson 1994). Till exempel är 
bevarandet av en gammal slåtteräng inte bara bra ur ett rent ekologiskt perspektiv och för biologisk 
mångfald, utan även som en påminnelse om de människor som förr var beroende av den höskörd 
som helt saknar betydelse för nutidsmänniskan.

Den för allmänheten kanske viktigaste nyttan med natur nära bostaden är den positiva inverkan på 
hälsa, välbefinnande och livskvalitet som den kan erbjuda, oftast helt gratis. Att vi människor mår 
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bra av att vistas i naturen är ingen nyhet, och det finns mängder av exempel på positiva effekter; 
ökad kreativitet, minskad stress, minskat blodtryck etc (Ottosson & Ottosson 2006). I det dagliga 
livet spelar den tätortsnära naturen en viktigare roll för oss än de fjäll och nationalparker som vi 
kanske besöker en gång per år, av den enkla anledningen att avstånden dit är mycket mindre (Bucht 
& Persson 1994). Närheten till naturen har visat sig ha mycket stor betydelse för hur ofta vi besöker 
den (Ottosson & Ottosson 2006).

4. Tidigare forskning

4.1 Tidigare inventeringar av floran

Burlövs kommun har en kort informationstext på deras hemsida som handlar om kärret. Tre 
orkidéarter (vilka står inte), svärdslilja Iris pseudacorus och lökgamander Teucrium scordium lyfts 
fram som intressanta växter. Utöver nämnda kärlväxter finns också brun kärrhök, rörhöna, gök, 
näktergal och pungmes (Burlövs kommun 2011).

Enligt Schmitz (1998) växer ett flertal sällsynta växter i kärret, med hänvisning till tidigare 
inventeringar där bl.a tvåblad Listera ovata, ängsnycklar Dactylorhiza incarnata ssp., lökgamander, 
dikesveronika Veronica catenata och fliknäva Geranium dissectum påträffats (Schmitz 1998). 
Lunds botaniska förening har i sitt arbete med boken Floran i Skåne inventerat hela Skåne periodvis 
under cirka 15 år. Inventeringen är utförd i rutor av 2.5 x 2.5 kilometers storlek, där alla växter som 
påträffats inom en ruta noterats (C. Wigermo, pers. medd.).

Tabell 1. Artlista inventeringar utförda av Lunds botaniska förening

Svenskt artnamn Vetenskapligt artnamn Biotopbeskrivning
Åkerfräken Equisetum arvense Högörtsvegetation i blött parti

Vitpil/gulpil Salix alba Högörtsvegetation i blött parti

Gråvide Salix cinerea Högörtsvegetation i blött parti

Kanadapoppel Populus x canadensis Kant av fårhage & kolonilott

Alm Ulmus glabra Högörtsvegetation i torrt parti

Brännässla Urtica dioica var. dioica Högörtsvegetation i torrt parti

Vattenpilört Polygonum amphibium Högörtsvegetation i torrt parti

Blåhallon Rubus caesius Högörtsvegetation i torrt parti

Armeniskt björnbär Rubus armeniacus Kant av fårhage & kolonilott

Kråkklöver Potentilla palustris Högörtsvegetation i blött parti

Trubbhagtorn Crataegus monogyna Högörtsvegetation i torrt parti

Kråkvicker Vicia cracca Högörtsvegetation i torrt parti

Rosenmalva Malva alcea Kant av fårhage & kolonilott

Fackelblomster Lythrum salicaria Högörtsvegetation i blött parti

Rosendunört Epilobium hirsutum Högörtsvegetation i blött parti

Kärrdunört Epilobium palustre Högörtsvegetation i blött parti

Luddunört Epilobium parviflorum Högörtsvegetation i blött parti

Bäckmärke Berula erecta Högörtsvegetation i blött parti
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Palsternacka Pastinaca sativa Högörtsvegetation i torrt parti

Vattenmärke Sium latifolium Högörtsvegetation i blött parti

Videört Lysimachia vulgaris Högörtsvegetation i blött parti

Stormåra Galium album Högörtsvegetation i torrt parti

Snärjmåra Galium aparine Högörtsvegetation i torrt parti

Stor vattenmåra Galium palustre ssp. elongatum Högörtsvegetation i blött parti

Snårvinda Calystegia sepium ssp. sepium Högörtsvegetation i blött parti

Toppdån Galeopsis bifida Högörtsvegetation i torrt parti

Hampdån Galeopsis speciosa Högörtsvegetation i torrt parti

Strandklo Lycopus europaeus Högörtsvegetation i blött parti

Vattenmynta Mentha aquatica Högörtsvegetation i blött parti

Lökgamander Teucrium scordium I tät vass & vid vasskant

Besksöta Solanum dulcamara Högörtsvegetation i blött parti

Gulsporre Linaria vulgaris Högörtsvegetation i torrt parti

Fläder Sambucus nigra Högörtsvegetation i blött parti

Druvfläder Sambucus racemosa Högörtsvegetation i torrt parti

Ullig kardborre Arctium tomentosum Högörtsvegetation i torrt parti

Rödklint Centaurea jacea Högörtsvegetation i torrt parti

Åkertistel Cirsium arvense Högörtsvegetation i torrt parti

Kärrtistel Cirsium palustre Högörtsvegetation i blött parti

Hampflockel Eupatorium cannabinum Högörtsvegetation i blött parti

Prästkrage Leucanthemum vulgare Högörtsvegetation i torrt parti

Kanadensiskt gullris Solidago canadensis Högörtsvegetation i blött parti

Åkermolke Sonchus arvensis var. arvensis Högörtsvegetation i blött parti

Ängshaverrot Tragopogon pratensis Högörtsvegetation i torrt parti

Svärdslilja Iris pseudacorus Högörtsvegetation i blött parti

Kupandmat Lemna gibba Högörtsvegetation i blött parti

Andmat Lemna minor Högörtsvegetation i blött parti

Korsandmat Lemna trisulca Högörtsvegetation i blött parti

Bredkaveldun Typha latifolia Högörtsvegetation i blött parti

Vasstarr Carex acuta Högörtsvegetation i blött parti

Knylhavre Arrhenatherum elatius Högörtsvegetation i torrt parti

Grenrör Calamagrostis canescens Högörtsvegetation i blött parti

Tuvtåtel Deschampsia cespitosa Högörtsvegetation i torrt parti

Kvickrot Elymus repens ssp. repens Högörtsvegetation i torrt parti

Rörflen Phalaris arundinacea Högörtsvegetation i blött parti

Vass Phragmites australis Högörtsvegetation i blött parti

De arter som lyfts fram i Floran i Skåne är orkidéerna tvåblad och ängsnycklar (Johansson 2003). 
Uppgifterna grundar sig på tidigare kända förekomster och finns därför inte med i artlistan (Tabell 
1). Lökgamander beskrivs som "mossens främsta klenod", på grund av dess sällsynthet i övriga 
Skåne och att den här finns i flera hundra exemplar. Kärrknipprot Epipactis palustris, har tydligen 
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funnits förut men inte hittats i senare inventeringar, därför betraktas den numera som utdöd på 
platsen (Johansson 2003). Kärrknipprot är en av Naturvårdsverkets indikatorarter för rikkärr, vilket 
gör den extra intressant (Naturvårdsverket 2006). Övriga arter som nämns i boken är ängsruta 
Thalictrum flavum, sjöranunkel Ranunculus lingua, sumpskräppa Rumex palustris, vattenmynta 
Mentha aquatica, kupandmat Lemna gibba, ulltistel Onopordum acanthium och havssäv 
Schoenoplectus maritimus.

4.2 Qviström-rapporten

Qviström (2007) använder Bernstorps mosse som exempel för att beskriva komplexiteten i sk. 
"urban fringes" (ungefär stadens ytterkant, marginalområde). Det finns flera definitioner på urban 
fringes; att det är ett "slagfält" mellan den växande staden och den rurala landsbygden, ett tillfälligt 
"skräpområde" i väntan på den urbana utbyggnaden eller som "landsbygdens begravningsplats och 
stadens vagga". Han anser själv att det konfliktfokus som finns måste ersättas av en mer 
mångfacetterad diskussion om markanvändningen och de värden som finns i stadens utkanter 
(Qviström 2007).

Som utgångspunkt för sin granskning fokuserar han på markanvändningen och planerarnas syn på 
Bernstorp från 1970-talet och framåt, när planerna på att exploatera området började ta form. Under 
1970-talet bedrevs flera verksamheter på kärret. En deltidsbonde nyttjade den som betesmark för 
kor och får, flera växthus byggda på 1950-talet användes fortfarande för fruktodling och en del var 
belamrad med baracker, släpvagnar och diverse avfall. Överhuvudtaget sågs kärret av många som 
en avstjälpningsplats; papper och annat skräp drev i väg med vinden, som deltidsbonden på mossen 
uttryckte sig (Qviström 2007). Delar har också använts som mark för kolonilotter, de första anlagda 
i början på 1960-talet. Kolonilotterna var aldrig officiellt invigda eller godkända av myndigheterna, 
de uppkom spontant genom att ytorna tilldelades av de olika markägarna. De flesta av dem 
användes fram till slutet på 1980-talet.
 
Etablerandet av kolonilotterna speglar den status som kärret haft under andra halvan av 1900-talet, 
ansedd som en bakgård och avskrädesplats, ytterligare accentuerat av det faktum att en av 
markägarna efter 50 år som innehavare av en del fortfarande inte visste exakt vart hennes del låg. 
Vidare under 1980-talet sågs området enbart som en plats för framtida exploateringar, Malmö och 
Burlövs kommuner föreslog bl.a. anläggandet av en bensinstation/motell och en godsterminal på 
platsen (Qviström 2007). Det är först 1989, i samband med en kartläggning av Burlövs 
naturområden som naturvärdena uppmärksammades för första gången. Man konstaterar då att två 
sällsynta orkidéer växer på platsen, vilket leder till en förändrad syn på kärret från kommunalt håll. 
Den nyvunna statusen som Burlövs näst mest värdefulla naturmark gör att den 1995 klassas som 
"natur" i detaljplanen.

Efter att skötselplanen antagits har ett flertal byggnader rivits på mossen, bl.a. ett gammalt torp och 
flera av husen. Qviström anser att skötselplanen i alltför hög grad fokuserar på de biologiska 
faktorerna och att den helt ignorerar de kulturhistoriska värden som är knutna till platsen, 
framförallt de som är förknippade med 1900-talet. Han framför resterna efter torvbrytningen som ett 
exempel, där de i skötselplanen kommenteras endast utifrån deras biologiska funktion som biotoper. 
Färdigställandet av Yttre ringvägen gjorde området runt Bernstorp till en attraktiv plats för handel, 
bl.a har byggvaruhuset Hornbach öppnat precis intill kärret. Qviström sätter här fingret på det 
prekära läget Bernstorps mosse befinner sig idag, beläget i ett landskap som är mitt uppe i en snabb 
förvandlingsprocess:

This huge building is painted orange, shouting out its presence to any one passing by on the  
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highway. Trapped between Hornbach and the highway is Bernstorps bog. (Qviström 2007). 

Han drar sedan slutsatsen att den visuella upplevelsen av platsen, att de som passerar ska se att här 
har vi sparat en bit natur, är viktigare för planerarna än det faktiska bevarandet av floran, faunan och 
kulturhistorian. Qviström betonar att de många funktionerna som kärret haft genom åren, som plats 
för odling i kolonilotter, som betesmark för boskap och biotop för många fågelarter och kärlväxter, 
tillsammans med den kulturhistoria som finns bör få finnas kvar och inte ersättas av ett ensidigt 
naturfokus som lägger alla andra intressen åt sidan.

5. Resultat

5.1 Analyser av historiskt kartmaterial

5.1.1 Storskifte 1772

Eftersom syftet med de första storskaliga kartorna som började produceras i stor omfattning under 
1600- och 1700-talet oftast var att värdera byarnas odlingsmark är de allra flesta detaljrika och 
noggrant utförda (Emanuelsson et al. 2002). Den äldsta storskaliga kartan över Bernstorpsområdet 
är från en storskiftesförrättning 1772 i Sunnanå by. Kartor upprättade vid tidiga storskiften avslöjar 
ofta medeltida brukningsmönster och strukturer, jämfört med yngre skifteskartor. På 
storskifteskartan är Bernstorps mosse klassad som "torfmåsse", det är alltså det äldsta belägget i 
kartform att den använts som torvtäkt. Totalt var 8 bönder delägare i Bernstorps mosse. Runt om 
kärret låg mestadels åkrar, men också några mindre ängar i direkt anslutning till kärrets södra och 
östra kant. Det isolerade läget är alltså ingen situation som uppkommit i nutid. En liten bit österut, 
men framförallt längs Sege å, fanns större ängsmarker. Tyvärr har landskapet förändrats i så pass 
hög grad sedan 1772 att det är svårt att få till en godtagbar rektifiering. Rektifiering innebär att den 
historiska kartan anpassas till en modern karta med hjälp av givna passpunkter, t.ex. kyrkor och 
järnvägar. På grund av svårigheten att rektifiera 1772-års karta har den bara tolkats visuellt.
Gården Stora Bernstorp, som ligger strax norr om mossen (se figur 1), uppstod efter ett enskifte i 
Sunnanå by 1795, men kärret fortsatte att tillhöra Sunnanå by gemensamt (Länsstyrelsen Skåne län 
2012). Tyvärr har jag inte kunnat hitta något kartmaterial från just det skiftet.

5.1.2 Skånska rekognosceringskartan 1812-1820

Arbetet med Skånska rekognosceringskartan pågick mellan 1812 - 1820 med start i de södra delarna 
av Malmöhus län. Det är en militär karta med prioritet på terrängens utseende, framkomlighet, 
höjder och dylikt. Kartan gjordes i skala 1:20 000 och är intressant därför att den visar landskapet 
innan de stora utdiknings- och torrläggningsprojekten kom i gång under senare delen av 1800-talet 
(Emanuelsson et al. 2002). Bernstorps mosse syns som det smala, streckade våtmarksområdet strax 
väster om den väg som går söderut från Stora Bernstorp. Följer man bäcken västerut ansluter den 
till större våtmarker som hörde till Bulltoftas ägor, och längst österut fanns ett annat sankt område. 
Närheten till andra våtmarker är intressant ur ett landskapsekologiskt perspektiv, för trots att kärret 
omgavs av åkermark var kontakten med andra liknande biotoper klart bättre än vad den är idag. På 
kartan finns ingen skog alls markerad, förutom våtmarkerna var det alltså ett helt trädlöst landskap.
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Figur 3. Utdrag ur Skånska rekognosceringskartan 1812-1820. Kartan visar landskapet kring Bernstorps 
mosse innan de stora utdikningarna utfördes under senare delen av 1800-talet. Kärret syns till vänster om 
den väg som går söderut från (Stora) Bernstorp. Sege å i öst-västlig riktning är markerat i blått.

5.1.3 Laga skifte 1857

Nästa storskaliga karta av intresse är från 1857, när ett laga skifte av kärret genomfördes. Kartan 
och beskrivningen ger en detaljerad bild av hur de totalt 13 markägarna nyttjade kärret. Tyvärr är 
kartan i ganska liten skala och på grund av att många av tegarna är väldigt små är det svårt att utläsa 
vad vissa tegar har för nummer, en liten reservation för eventuella fel i tolkningen ska alltså 
utfärdas. Kärret har delats in i två olika taxeringar, åker och äng, men under äng finns också de ytor 
som användes som torvtäkt upptagna. Flera ängslotter har taxerats som "holme", vilket troligtvis var 
mindre partier av fast mark i kärrets torvområden. Den största delen av kärrets yta upptas av 
ängsmark, 5.5 hektar mot torvytan som var 3.4 hektar. Kärrets södra, norra och västliga kantzon 
brukades som åker.
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Figur 4. Kartan visar markanvändningen enligt lagaskiftes-kartan från 1857. Den stora mängden tegar har 
generaliserats så att endast det taxerade markslaget redovisas. Vad som tydligast framgår är att äng var det 
dominerande ägoslaget. Bakgrundskartan är Lantmäteriets fastighetskarta.

5.1.4 Hemmansklyvning 1859

Två år senare, 1859,gjordes en hemmansklyvning av Bernstorps ägor och kartan till den akten visar 
en del intressanta mönster. Rektifieringen var relativt enkel att utföra eftersom det fanns flera givna 
passpunkter att gå efter. Kartläsaren måste ändå vara kritisk till överensstämmelsen med Sege å, 
eftersom den har rätats en del sedan kartan gjordes, vilket är orsaken till att ängsmarkernas form 
inte stämmer helt med åns lopp idag. Vad som tydligt framgår är att stora delar av ängsmarkerna 
längs Sege å från 1772-års karta fortfarande fanns kvar, men att dominansen av åkermark runt 
själva Bernstorps mosse blivit i det närmaste total.

I kartans beskrivning finns två olika typer av ängsmark, äng och äng vatten. Äng vatten betyder 
sidvallsäng eller små dammar med öppen vattenspegel (då taxerade som "vattenhåla"). Den lilla 
och, jämfört med skifteskartan 1772, krympande arealen ängsmark tyder på att boskapsskötseln 
varit av underordnad betydelse vilket var typiskt för Skånes slättbygder (H. Svensson, muntlig. 
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medd.). Från landsvägen ända ned till Sege å låg ett parkområde tillhörande Stora Bernstorp. 
Rubriken till klassificeringen i beskrivningen till kartan är "Åker, tomter m.m.", vilket tyder på att 
parken och åkermarken haft ungefär samma värde (H. Svensson, muntlig. medd.).

Figur 5. Kartan visar Bernstorps gårds marker rektifierad av författaren enligt 1859-års hemmansklyvning. 
Åker dominerar markerna runt kärret, men ängsmarkerna vid Sege å och parken runt gården finns ännu 
kvar. Underlagskartan är Lantmäteriets fastighetskarta.

5.1.5 Häradsekonomiska kartan 1912

Häradsekonomiska kartan är en ekonomisk karta som baserades på skifteskartorna och kan sägas 
vara föregångare till dagens fastighetskartor. Från 1912 finns ett blad där Bernstorps mosse är med. 
Landskapet 1912 liknar i hög grad det från 1859, men med vissa mindre förändringar. Stora delar av 
parken vid Stora Bernstorp har odlats upp till åker och därmed har kontakten med Sege å brutits. En 
jämförelse av själva kärret visar att den totala ytan av hårdvallsäng (grönt på kartan) minskat till 
förmån för myrmarken (ljusa streck). Antalet markägare har minskat från 13 till 7 stycken och 
utloppet ned till Bulltofta mosse är ännu inte lagt i kulvert. Ängsmarkerna vid Sege å har likartad 
utbredning jämfört med 1859.
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Figur 6. Häradsekonomiska kartan från 1912 med Bernstorps mosse centralt till höger i bild. Jämfört med 
1857 har hårdvallsängen minskat något till förmån för kärrmarken.

5.1.6 Ekonomiska kartan 1968

Den sista kartan i granskningen är från 1968 och på den syns hur flera nya element har tagit plats i 
landskapet jämfört med tidigare. I vänster i kartbilden kan man se hur Malmö stad med 
bostadsområdena Valdemarsro och Riseberga, och framförallt Bulltofta flygfält, börjat ta plats i det 
gamla helåkerslandskapet. Intill Sege å i norr har en kemisk industri anlagts och de gamla 
ängsmarkerna är nu helt uppodlade. Vad gäller själva kärret så är lotten längst i väster (lott 4 och 5 i 
Figur 5) markerad som åker, resten av ytan är kolonilotter och öppen mark. Utloppet från kärret har 
lagts i kulvert och är därför inte synligt på kartan. Ängsmarkerna vid Bulltofta mosse (se Figur 5), 
dit bäcken tidigare rann, har försvunnit och ersatts av flygfältets landningsbana. 
Sammanfattningsvis syns här hur dagens landskap kring Bernstorp håller på att växa fram, med 
större ytor tagna i anspråk för urbana element och allt mindre naturlig vegetation. Ända fram till 
1968-års karta är det alltså ett relativt statiskt kulturlandskap som karaktäriseras av öppna, trädlösa 
ytor, även om den faktiska markanvändningen varierat över tid.
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Figur 7. Ekonomiska kartan från 1968. Bernstorps mosse syns centralt till höger i bild. Kartan illustrerar 
tydligt den förändring av landskapet som började under andra halvan av 1900-talet.

5.2 Granskning av plandokument

5.2.1 Översiktsplan

I varje kommun finns en översiktsplan där övergripande bestämmelser för hur olika områden ska 
användas, utvecklas och bevaras tas upp. Den reglerar inte de geografiska områdena i detalj, utan 
ska mer ses som en vägledning och beslutsunderlag. Den gällande översiktsplanen i Burlöv antogs 
1998 och aktualiserades 2002 och 2006, men man håller just nu (våren 2012) på att ta fram en helt 
ny plan (Burlövs kommun 2012). Att en ny plan precis håller på att färdigställas gör förstås att en 
granskning av den nuvarande haltar en aning, men den gamla är ändå intressant att granska eftersom 
den gällt i över tio år. Vad står det då om kärret i översiktsplanen?

Bernstorps mosse upptar ett kort stycke i kapitlet Naturvård och som tidigare nämnts i inledningen 
av uppsatsen, anser kommunen att Bernstorps mosse tillsammans med Tågarps hed är Burlövs 
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värdefullaste naturområden på grund av förekomsten av sällsynta växter och den rika insektsfaunan. 
Kort nämns att den också är kulturhistoriskt intressant på grund av den långa hävden av slåtter, bete 
och torvtäkt. Vidare står det att området är av betydelse för landskapsbilden, dock utan någon 
förklaring varför, och att kärret enligt ett beslut från 1993 ska bevaras som kommunalt naturområde 
(Burlövs kommun 1998). Bernstorp nämns i de riktlinjer för natur- och rekreationsområden som 
antagits, där man slår fast att den måste bevaras med hänsyn till den begränsade mängd naturmark 
som finns i kommunen. Någon mer information om kärret, t.ex. hur bevarandearbetet ska utformas, 
finns inte i översiktsplanen.

5.2.2 Detaljplan Sunnanå 3:3

1995 upprättades en detaljplan som specifikt täcker in Bernstorps mosse. Hela mossen klassades 
som natur/grönområde, vilket enligt uppgift från Länsstyrelsen (i Malmöhus län) skulle räcka som 
skyddsåtgärd för att bevara kärret (Burlövs kommun 1995). Som praktiska skötselåtgärder föreslås 
bete kompletterat med slåtter eller enbart slåtter. Intressant att notera är att det är enbart på grund av 
kulturhistorien man föreslår olika former av hävd, ingenting nämns om hävdens betydelse för den 
biologiska mångfalden. Det mest intressanta stycket är ändå där förutsättningarna för detaljplanen 
beskrivs. Där konstateras till att börja med att skyddet av kärret är viktigt för att där finns sällsynta 
växter, grodor och häckande fåglar, men också för dess rekreationsvärde och den kulturhistoria som 
finns bevarad. Så långt allt väl, men i det sista stycket står det så här:

I framtiden kommer Bernstorps mosse att ligga som en isolerad ö mellan vägar och industrier. Med  
den nuvarande igenväxningstakten bl.a beroende på att betesgång saknas, en hög näringstillförsel  
m.m., kommer den unika floran att vara utslagen inom ett par decennier (Burlövs kommun 1995).

Att framtiden för kärret ser mörk ut kan konstateras och de åtgärder man föreslår är återupptagen 
hävd och att det ska byggas en spångad stig med ett utsiktstorn. Alla praktiska detaljer hänvisas till 
den skötselplan som man gett i uppdrag att ta fram (se kapitel 6.2.5).

5.2.3 Detaljplan Sunnanå 12:1

Längs kärrets östra sida och upp hela vägen till Sege å gäller en detaljplan som kommunen i 
dagsläget (april 2012) vill förnya. Det man vill åstadkomma är öka handeln i området genom att 
tillåta större yta (55 000 m2) för handel, möjliggöra högre byggnader och förändra vägnätet. Till 
planen har man tagit fram en miljökonsekvensbeskrivning, eftersom den antas ha betydande 
miljöpåverkan. I den finns ett stycke som handlar om att en del av det naturliga avrinningsområdet 
till kärret hårdgörs och att man därför måste infiltrera eller fördröja dagvattnet inom området. Några 
fler bedömningar om vilka konsekvenser planförändringen kan få för kärret finns inte, Bernstorps 
mosse nämns överhuvudtaget inte utöver stycket om dagvattnet (Burlövs kommun 2010). 

Detaljplanen innefattar också den markremsa öster om kärret som ingår i undersökningsområdet. 
Remsan är klassad som natur, men någon mer information om vad det innebär mer exakt står inte 
att läsa. På kartan som hör till förslaget finns två mindre dammar utritade men det finns ingen 
vidare information om dem, vad de är till för, om de ska vara kvar etc (Burlövs kommun 2010).

I planförslaget ingår också att skapa kontorsbebyggelse vid Stora Bernstorps gård. För att bevara 
gårdens karaktär får enligt planen "stora delar av parken inte bebyggas". Vilka delar som rent 
konkret får eller inte får bebyggas framgår inte, på den bifogade kartan är hela parken klassat som 
område för Ej störande industriverksamhet av hantverkskaraktär, handel och kontor (Burlövs 
kommun 2010). Området norr om gården som idag är åkermark har även det planlagts som natur 
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utan att det beskrivs närmare vad det innebär i praktiken. Planförslagets konsekvenser för kärret 
borde utretts noggrannare, särskilt hur man tänkt sig sköta naturmarken, vilket är viktigt just 
eftersom det är den enda naturliga vegetation som angränsar direkt till kärret. Planen antogs av 
kommunfullmäktige i juni 2011 men beslutet överklagades till Länsstyrelsen och man fick sedan 
ändra en del detaljer kring vägnätets utformning. När detta skrivs (april 2012) har den ännu inte 
slutgiltigt antagits.

5.2.5 Skötselplan Bernstorps mosse

1996 fastslogs en skötselplan avsedd att styra riktlinjerna för kommunens naturvårdsarbete på kärret 
fram till 2015. Syftet med naturvårdsområdet är (i korthet) att bevara ett våtmarksberoende växt- 
och djurliv med fokus på hävdgynnade arter, samt att upprätthålla och på sikt utöka andelen öppet 
vatten. Kommunen vill också avveckla det som är kvar av koloniområdet och bostadshusen. 
Flygfoton från 1947 och 1998 har jämförts och slutsatsen som dras är att den öppna vattenytan har 
minskat från 0.3 till 0.1 hektar samt att den trädbevuxna ytan ökat markant (Burlövs kommun 
1996). Eftersom träd har en dränerande och markbindande verkan, samt att de riskerar skugga ut 
värdefull flora, vill man minska mängden träd, särskilt i den del av kärret som betas.

Den största delen av planen utgörs av mål och föreskrifter för de fem olika planeringsområden som 
kärret delats in i. Varje område beskrivs utifrån tre rubriker; Kvalitetsmål och gynnsam 
bevarandestatus, skötselmål och skötselåtgärder samt restaurering. Av kärrets totala yta (11.4 
hektar) är det totalt 8,1 hektar som föreslås hävdas med bete och slåtter. Vissa ytor, bl.a den 
långsmala remsan längs den östra kanten, sägs innehålla så mycket skräp och krossat glas att ingen 
form av hävd går att genomföra. Ur växtsynpunkt är det främst ett område i den centrala och 
nordöstra delen (område D i Figur 6) som är intressant där en "lågvuxen, artrik kalkfuktängsflora" 
finns (Burlövs kommun 1996). Området ska hävdas antingen genom årlig slåtter och bete, eller 
enbart slåtter. Ytorna med rikast flora ska slås tidigast i andra halvan av juli, övriga delar i juni 
eventuellt kombinerat med efterbete.

Uppföljningen av kvalitetsmålen ska göras i form av fotodokumentation, noteringar om 
vegetationsutvecklingen och i samarbete med floraväktare eventuellt inventera de hotade arternas 
förekomst. Uppföljningsarbetet har sammanfattats i tre punkter:

1. Allmänna noteringar om vegetationsutvecklingen i området
2. Eventuell inventering av hotade/sällsynta arters förekomst. Samordnas med floraväktar-

verksamheten etc.
3. Fotodokumentation (Burlövs kommun 1996)

5.3 Resultat inventering av kärlväxtfloran

Tabell 2. Resultatlista inventering utförd av författaren 18/5 2012. Biotopbeskrivningen hänvisas till bilaga 1.

Vetenskapligt artnamn Svenskt artnamn Biotop/Område
Brännässla Urtica dioica B.l.a ohävdat område inom D

Bergsyra Rumex acetosella Lilla artrika området inom D

Skogsnarv Moehringia trinervia Ohävdat område inom D

Hönsarv Cerastium fontanum Slänt vid parkering

Kabbleka Caltha palustris Artrikt område inom C
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Smörblomma Ranunculus acris Stora artrika området inom D

Löktrav Alliaria petiolata Vid område A

Sommargyllen Barbarea vulgaris B.l.a i område A

Ängsbräsma Cardamine pratensis Stora artrika området inom D

Lomme Capsella bursa-pastoris Slänt vid parkering

Penningört Thlaspi arvense Slänt vid parkering

Mandelblomma Saxifraga granulata Stora artrika området inom D

Gåsört Potentilla anserina I område A

Trubbhagtorn Crataegus monogyna Område A längs stängsel

Liten sommarvicker Vicia angustifolia ssp. angustifolia Lilla artrika området inom D

Jordklöver Trifolium campestre Slänt vid parkering

Mjuknäva Geranium molle Brunnar inom område C

Skatnäva Erodium cicutarium Slänt vid parkering

Hundkäx Anthriscus sylvestris I område A

Kirskål Aegopodium podagraria Område F2

Stormåra Galium album Område D

Syren Syringa vulgaris Område A och F2

Oxtunga Anchusa officinalis Slänt vid parkering

Backförgätmigej Myosotis ramosissima Slänt vid parkering

Vårförgätmigej Myosotis stricta Vid brunn inom område C

Vitplister Lamium album Flera lokaler, bl.a ohävdad del av D

Rödplister Lamium purpureum Ohävdat område inom D

Jordreva Glechoma hederacea Område D

Teveronika Veronica chamaedrys Stora artrika området inom D

Majveronika Veronica serpyllifolia Lilla artrika området inom D

Rödkämpar Plantago media Område D

Tusensköna Bellis perennis B.l.a norra delen av område D

Prästkrage Leucanthemum vulgare Slänt vid parkering

Mattfibbla Pilosella peleteriana Slänt vid parkering

Fårsvingel Festuca ovina Slänt vid parkering & brunn omr. C

Hundäxing Dactylis glomerata B.l.a område D, ohävdad del

Sandlosta Bromus sterilis Slänt vid parkering

Luddlosta Bromus hordeaceus Ohävdat område inom D

Timotej Phleum pratense Område C

Agnsäv Eleocharis uniglumis Stora artrika området inom D

Harstarr Carex leporina Artrikt område inom C

Svartstarr Carex atrata Artrikt område inom C
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6. Diskussion

6.1 Inventeringsmetod

Inventeringen av kärlväxtfloran i denna studie genomfördes vecka 20, vilket är relativt tidigt på 
växtsäsongen. Inventeringsdatumet påverkade resultatet på så sätt att endast de arter med tidig 
blomning på säsongen kom med. Flera inventeringsdatum spridda över hela växtsäsongen från tidig 
vår till sen höst hade förstås gett ett mer heltäckande resultat, men p.g.a. tidsbrist har det inte kunnat 
göras. Jag bedömde ändå att en inventering av Bernstorps mosse i maj månad skulle ge ett 
användbart resultat, eftersom flera av de intressanta rikkärrsväxterna blommar ganska tidigt (t.ex 
flera starrarter och orkidéer). Metoden att kvalitativt undersöka ett område istället för att 
artbestämma utifrån små eller stora inventeringsrutor gör att det finns risk att man missar växter, 
framförallt de som är mycket småvuxna, å andra sidan begränsas ju rutmetoden av rutans omfång. 
Växer en sällsynt art utanför rutan kommer den inte med i resultatet, vilket den kan göra när man 
undersöker kvalitativt.

6.1 Inventeringsresultat

Inga rödlistade eller fridlysta arter påträffades under inventeringen, inte heller någon av 
Naturvårdsverkets indikatorarter för rikkärr. Inga orkidéer noterades. Agnsäv Eleocharis uniglumis 
som noterades i det större artrika delen av område D, är en art som växer på salt- eller kalkhaltig 
mark, främst vid kusten. Den och rödkämpar Plantago media är de enda arter som direkt indikerar 
förekomst av kalk på kärret. Agnsäv växer också på flera andra skånska rikkärr, bl.a i Bromölla och 
Trelleborg (Länsstyrelsen Skåne 2009). Den mest sällsynta som påträffades är sandlosta Bromus 
sterilis som är ganska sällsynt på varma, sandiga grusmarker i Sydsverige (Mossberg 1992). Den är 
dock relativt vanlig i närområdet, med rikliga förekomster i bl.a. Alnarp (M. Gyllin, muntlig. 
medd.) Resultatet visar på behovet av fler inventeringar på kärret för att bekräfta utbredningen av 
orkidéerna och andra typiska rikkärrsarter. Enligt nuvarande kunskapsläge finns inget underlag för 
att klassificera Bernstorps mosse som ett rikkärr, en lämpligare begrepp tills vidare kan vara 
kalkkärr. Undersökningar av vattenkemin bör också bidra till en säkrare bedömning av kärrets 
status.

6.3 Diskussion kring nuvarande skötselplan

I skötselplanen har kärret delats in i mindre delområden, vilket är bra eftersom de olika biotoperna 
då kan ges specifika skötselmål. Det är också bra att fokus för skötselplanen är återupptagen och 
intensifierad hävd på ytor som håller på att växa igen. Någon form av hävd är det viktigaste 
naturvårdsarbetet på rikkärr eftersom de annars med stor sannolikhet övergår i en naturlig 
succession mot sumpskog (Tyler 1981).

För det första verkar det inte funnits något ordentligt inventeringsunderlag när planen gjordes. Vilka 
orkidéer är det man vill bevara? Vilka arter finns på den artrika kalkfuktängen? Väsentliga frågor 
som lämnas obesvarade. Varken lökgamandern Teucrium scordium eller någon annan kärlväxt 
nämns överhuvudtaget, vilket känns märkligt med tanke på att det är just kärlväxtfloran som står i 
fokus genom hela skötselplanen.

Ett annat problem som delvis hänger samman med det förra, är att de hävdformer man föreslår inte 
motiveras. De olika formerna av bete och slåtter gynnar olika arter, ger upphov till olika 
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växtsamhällen och har olika historisk relevans för platsen. En noggrann inventering av floran (och 
faunan) hade därför utgjort ett nödvändigt beslutsunderlag och kunnat bidra till mer motiverade val 
av vilken hävd som är bäst. Bristen på historisk analys är en annan svaghet. Hur har det här kärret 
(eller andra liknande i södra Skåne) nyttjats rent historiskt? Genom bete, slåtter och torvtäkt 
visserligen, men när, hur och i vilken omfattning? Hävdhistorien är viktig om målet är att bevara de 
arter som finns kvar, eftersom dagens växtsamhälle till stora drag är en produkt av historisk 
markanvändning. Formuleringen...

Vilken typ av hävd ett visst område ska ha behöver inte fastställas nu utan får avgöras från år till år  
beroende på tillgång på betesdjur, maskiner och arbetskraft (Burlövs kommun 1996),

...ger intrycket av att de ekonomiska och praktiska faktorerna väger tyngre än ett långsiktigt fokus 
på vad som är det bästa för att uppnå kvalitetsmålen. Bra kunskap för att kunna fatta riktiga beslut 
om skötseln saknas alltså, vilket naturligtvis är allvarligt.

När det gäller uppföljningen av arbetet är de tre punkterna alldeles för diffust skrivna för att anses 
tillräckliga. Allmänna noteringar, med det antar jag att man ska bevaka vilken effekt hävden har på 
vegetationen, men varför inte då istället göra grundliga och noggranna uppföljningar på hur varje 
delområde svarar på det naturvårdsarbete som utförs? När det gäller punkt nummer två är det tråkigt 
att det står eventuell inventering av arter, eftersom inventeringar är det enda sättet att se om målen 
angående floran håller på att uppnås. Regelbundna inventeringar borde därför vara ett minimikrav. 
Punkt tre, fotodokumentation, bör rimligtvis ingå som en del i uppföljningen av vegetationens 
utveckling. Några uppgifter om och hur arbetet har följts upp har inte gått att få fram. Bristen på 
uppföljning beror troligtvis både på den ospecificerade skötselplanen samt brist på tid och pengar 
från kommunens håll.

6.4 Förslag på åtgärder

6.4.1 Markremsan öster om kärret

Till att börja med är det bra att kärret har sedan 1995 har en egen detaljplan (se kapitel 6.2.3) som så 
länge den inte görs om, förhindrar direkt exploatering av marken. Som konstateras har dock 
närområdet sedan dess bebyggts med varuhus ända fram till kärrets kant.

För att säkra den långsiktiga överlevnaden av de arter som har kärret som biotop idag tror jag att ett 
landskapsekologiskt perspektiv på hela området måste till, för även om själva kärret skyddats från 
direkt exploatering sedan detaljplanen antogs 1995 har stora delar av närområdet bebyggts med 
varuhus. Om den utvecklingen fortsätter kommer kärret i framtiden bli fullständigt fragmenterat 
från andra marker med naturlig vegetation. Hjorth (2002) särskiljer tre långsiktiga problem för arter 
som drabbas av att deras livsmiljö minskar i yta och "styckas" upp från andra biotoper.

För det första riskerar livsmiljöer som finns kvar att bli för små för att vara lämpliga för arter med 
speciella krav på livsrum, vissa arter är mycket känsliga för detta och försvinner så fort biotopen 
blir för liten. De arter som ändå finns kvar riskerar att råka ut för inavelsdepression, på grund av att 
barriärerna och avstånden till samma arter på andra platser blir för stora. Inavelsdepression kommer 
sig av att det genetiska utbudet mellan artfränder blir för dåligt. Detta medför att vitaliteten hos den 
drabbade populationen sjunker och risken för att de ska dö ut från platsen helt ökar. Den tredje 
följden av fragmentering är att arter med specifika krav på olika naturtyper drabbas, när avstånden 
till de efterfrågade biotoperna blir för stora. Vad som då händer är att energiutgifterna för att komma 
till de olika platserna för födosök, fortplantning m.m. blir högre. Ökar utgifterna alltför mycket kan 
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arten inte leva kvar på platsen (Hjort 2002).

På grund av att kärret är så pass litet i storlek och i så hög grad fragmenterat finns en risk att det 
råder en utdöendeskuld i dess växt- och djurliv. Med det menas att trots att förutsättningarna för en 
viss art att överleva har försämrats så kraftigt lever den kvar "på övertid". Man kan sammanfatta 
fenomenet som en tidsförskjutning i utdöendet av arter (Naturvårdsverket 2010). Om det finns en 
utdöendeskuld på Bernstorps mosse är svårt att säga säkert, men det är ganska troligt med tanke på 
de omfattande landskapsförändringar av landskapet som ägt rum de senaste femtio åren. Mot det 
talar dock att kärret haft en relativt isolerad plats i landskapet under lång tid.

En första åtgärd i ett mer långsiktigt miljöarbete bör vara att undersöka möjligheterna att införa en 
mer ängslik vegetation på markremsan upp till Stora Bernstorp. Det är ju föreslaget i detaljplanen 
att marken ska bevaras som "natur", det borde därför inte finnas några planeringsmässiga hinder. 
Tanken med det skulle vara att skapa en grön länk från kärret upp till Stora Bernstorp och i 
fortsättningen vidare ner till Sege å. Ett band med naturlig vegetation hela vägen till ån skulle 
fungera som en spridningsväg för både växter och djur.

Norr om München i Tyskland finns exempel på flera restaurerade och nyskapade kalkrika 
ängsmarker, i miljöer som påminner om Bernstorps. Regionen är en av södra Tysklands mest 
tätbefolkade och starkt präglad av närheten till storstaden München. Som kompensationsåtgärder 
för ny bebyggelse har flera gräsmarker anlagts både i naturvårds- och rekreationssyfte. På vissa 
näringsrika marker karvades det översta jordlagret bort för att på så sätt utarma jordmånen och 
efteråt har typiska ängsväxter kunnat etablera sig. Efter markbearbetningarna har man jobbat aktivt 
med att både så in specifika målväxter (t.ex. rödlistade arter) och få till växtsamhällen med lokala 
och regionala arter genom att införa hö från trakten som sedan fröat av sig (Joal et al. 2010). 
Beroende på utvecklingen av vegetationen har markerna slåttrats varje eller vartannat år. På vissa 
ytor etablerade sig tidigt stora mängder getväppling Anthyllis vulneraria och rödklöver Trifolium 
pratense efter att markerna gjorts i ordning, men tack vare slåtter som utförts innan fröna mognade 
har de arterna gått tillbaka och många andra växter kommit in istället (Joal et al. 2010). 

Exemplet visar att det även i starkt urbant präglade områden går att nyskapa marker med hög 
biologisk mångfald. Man måste dock beakta att arealerna i det fallet var betydligt större än de som 
skulle komma i fråga i Bernstorp, vilket kan påverka slutresultatet negativt. Ett annat alternativ kan 
vara att införa betesdrift på markremsan. Åkrar som läggs om till betesmark kan med tiden bli 
artrika, särskilt om spridningspunkter finns varifrån gräsmarksarter kan vandra ut till den nya 
marken (Olsson 2008), och kärret bör kunna fungera som en sådan. Vilken metod man än väljer är i 
alla fall betydligt bättre än att lämna marken orörd eller sköta den som en parkliknande gräsmatta.

6.4.2 Skötsel av Bernstorps mosse

Syftet med det naturvårdsarbete som idag utförs på kärret är som tidigare nämnts att i korthet bevara 
och utveckla ett våtmarksberoende och hävdbetingat växt- och djurliv, samt att utveckla 
förekomsten av sällsynta och hotade växt- och djurarter. Eftersom någon vidare specifikation om 
exakt vilka arter det handlar om saknas är det svårt att utifrån dagens situation bedöma om den 
skötsel som nu utförs är den mest lämpliga. En generell bedömning med hänsyn till den kunskap 
om vilka arter som finns på kärret nu och historisk markanvändning är dock möjlig att göra.

Av de totalt 42 arter som noterades vid inventeringen till det här arbetet (Tabell 2) har 17 stycken 
sin populationstyngdpunkt företrädesvis i betesmarker (Ekstam & Forshed 1992). Den gamla 
artlistan i Tabell 1 innehåller den endast 4 betesmarksarter av totalt 56 arter. Detta kan tolkas som 
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att en mer betesgynnad flora håller på att etablera sig som resultat av den nyupptagna hävden. På 
grund av bristen på liknande biotoper i närheten kan man förmoda att flertalet av de "nya" arterna 
härstammar från fröbanken.
Som metod för att bli av med oönskad högvuxen vegetation kan slåtter varje år, precis innan 
växterna når sitt vegetativa maximum, vara en användbar metod. Ericsson (2010) visar i sin 
undersökning att återupptagen slåtter minskat utbredningen av vass från 42 till 17% på ett kärr i 
Norrtälje kommun. Att börja slåttra kan alltså vara en metod för att minska den stora dominansen av 
vass runt de öppna vattenytorna, insatser som bör prioriteras för att gynna en mer lågvuxen, 
hävdgynnad flora (som ju är ett av de uttalade målen). Ett exempel på en art som bör gynnas av det 
är lökgamandern, som enligt inventeringsresultatet i Tabell 1 växer vid de täta vassdungarna. Vass 
är en av de arter som Sundberg (2004) pekar ut som en s.k. negativ indikator på ohävd och 
näringsrik mark och som i kombination med vedväxter och andra högörter är ett 
igenväxningsstadium mot sumpskog (Tyler 1981).

Historiskt sett har slåtter varit det dominerande sättet på vilket kärrens produktion av foder tagits till 
vara, med bete endast efter att höet slagits och bärgats (Tyler 1981). Slåtter som hävdregim stöds 
även av det historiska kartmaterialet, t.ex. 1857-års karta med största delen av kärret klassat som 
äng. Om efterbete skett har varierat från plats till plats, bl.a. beroende på markens bärighet. 

Om slåtter eller bete är att föredra i ett kärr beror på vilka arter man vill bevara, men rent generellt 
kan man säga att slåtter är en mer generell metod där alla arter drabbas likadant och vid samma 
tidpunkt. Bete är lite mer slumpartat eftersom hävden påverkas av djurens val av växter och olika 
angreppssätt på vegetationen (Naturvårdsverket 2006). I skötselplanen framhålls nöt som det 
huvudsakliga betesdjuret och att får är olämpliga i partier med rik vegetation, vilket är rimligt. Som 
betesdjur på lokaler där målet är att bevara orkidéer är annars hästar ett bra alternativ, eftersom 
orkidéer innehåller en osmaklig växtsubstans som gör att hästarna undviker dem (Ekstam & 
Forshed 2000). De två orkidéer som enligt tidigare uppgifter växer på kärret; tvåblad och 
ängsnycklar har enligt Ekstam & Forshed (1992) sin huvudförekomst i slåttrade marker. 
Kärrknipprot som tidigare funnits på kärret är också en slåttergynnad art (Ericsson 2010).

Närheten till bebyggelse och den goda tillgängligheten till Bernstorps mosse, både genom utbudet 
av parkeringsplatser och kollektivtrafik, går i linje med Naturvårdsverkets ambition att på sådana 
platser anlägga spångade stigar och i samband med slåtter bjuda in allmänheten, vilket också 
förekommit tidigare (Qviström 2007).

Tyler (1981) pekar på behovet av variation i hävden, både rumslig och tidsmässig. För att skapa så 
många livsmiljöer som möjligt kan man med fördel variera betet så att vissa ytor helt undantas från 
störning vissa år, samtidigt som då vissa ytor blir mer intensivt betade. Även om man skulle lyckas 
minska vassbeståndet kan man tänka sig att spara några mindre områden med tät vass till fördel för 
några av de fågelarter som observerats, t.ex. pungmesen (Burlövs kommun 2009). Träddungarna vid 
c och F1 (bilaga 1) bör få finnas kvar eftersom de också bidrar till en mosaik av små biotoper som 
ger möjlighet för fler arter att hitta en livsmiljö. Det ständiga bullret från motorvägen skulle kunna 
minskas om en trädbård planterades längs vägkanten. Viktigt i sådana fall är att se till att uppvuxna 
träd inte skuggar igen partier med ljuskrävande flora.

Slutsatsen är att inventeringsresultatet tyder på att betet har börjat ge effekt i form av en mer 
betesgynnad flora, men att fler inventeringar bör göras över hela växtsäsongen från tidig vår till sen 
höst för att få en mer komplett bild av floran. Det måste också fastställas vilka arter som är 
prioriterade och dessa bör sedan inventeras noggrant för att kunna följa upp hur populationerna 
utvecklas. Att ta fram en så lämplig hävdregim som möjligt utifrån de skötselmål som satts upp är 
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av central betydelse, eftersom olika typer av hävd i kombination med de naturliga förutsättningarna 
(hög grundvattennivå och förekomst av kalk) gett upphov till de biotoper som finns på kärret idag. 
Generellt kan sägas att slåtter är den hävdform som gynnar flest antal arter knutna till rikkärr, en bra 
ambition borde därför vara att utöka slåtterytorna genom att börja slå vassruggarna och säkerställa 
att partierna med rikast flora slåttras (Ericsson 2010). Särskilt den större ytan med rik flora inom 
område D (se figur 2 och bilaga 1) bör kunna utökas österut om man lyckas bekämpa vassen. De 
ytor som ska hävdas med slåtter måste stängslas och fredas från bete. En utökad slåtterhävd går i 
linje både med den historiska markanvändningen på platsen och med Naturvårdsverkets riktlinjer i 
åtgärdsprogrammet för rikkärr. Att något år göra uppehåll i slåttern av de artrika partierna gynnar 
orkidéer och stöds bl.a av Tyler (1981) och Ericsson (2010). Den torra slänten mot parkeringen vid 
Hornbach bör också slåttras för artrikedomens skull.

Ett betydligt högre betestryck bör prioriteras inom de östra delarna av D, som idag domineras av 
brännässlor. Stängslingen av de olika markslagen gör att betesdjuren inte kommer åt partierna 
närmast de öppna vattenytorna, vilket leder till att igenväxningen inte bekämpas. Om 
stängseldragningen gjorts för att bärigheten i marken är för dålig borde dessa ytor först röjas från 
sly och vedväxter och sedan hävdas med slåtter. När det gäller resterna efter kolonilotterna i område 
F2 (bilaga 1) bör man glesa ut beståndet av vedväxter men i övrigt låta ruderatvegetationen 
utvecklas fritt. Skulle det visa sig att några arter snabbt tar över kan man överväga att röra om i 
marken för att ge plats åt mindre konkurrensstarka arter. Kvarstående trädgårdsväxter, t.ex. 
pingstliljor (som noterades vid det första fältbesöket) bör få växa kvar som en påminnelse om 
platsens tidigare användning som koloniområde.

Ett problematiskt faktum när det gäller naturvårdsarbetet på Bernstorps mosse är dess litenhet i 
landskapet och det fragmenterade läget. Är det rimligt att satsa pengar här jämfört med andra 
platser? Resurserna inom naturvården är ju långtifrån obegränsade vilket gör det viktigt att 
prioritera rätt. Min bedömning är att det skydd som kärret har idag är tillräckligt och att det är 
Burlövs kommun som har ansvaret för att ta hand om det på bästa sätt. Av avgörande betydelse är 
att detaljplanerna runt kärret inte ändras så att ännu fler ytor hårdgörs, granskningen av planerna 
tyder dock inte på att något sådant är på väg att ske. Det är nog svårt att motivera pengar till 
skötseln från t.ex. Länsstyrelsen, med tanke på behovet av restaureringsåtgärder på andra kärr i 
Skåne. Sett från Burlövs perspektiv borde man dock vara oerhört mån om att få till en så bra skötsel 
som möjligt, med tanke på att Bernstorps mosse faktiskt är unikt som det enda bevarade kalkkärret i 
hela kommunen.

Tack till:

Mats Gyllin - för handledningen
Johan Rönnborg på Burlövs kommun - för bidrag med värdefull information om Bernstorps mosse
Henrik Svensson - för hjälp med tolkning av de historiska kartorna
Agne Paulsson - för hjälp med artbestämning av växter
Charlotte Wigermo - för bidrag med inventeringsresultat från Lunds botaniska förening
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Bilagor

Bilaga 1. Skötselplanens karta över Bernstorps mosse. Kartan visar de olika planeringsområden kärret är 
indelats i. Efter kartans publicering har byggvaruhuset tillkommit alldeles intill kärrets norra långsida och 
åkermarken i östra kanten lagts i träda. Källa: Burlövs kommun (1996)
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