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Förord  
 
Denna förstudie syftar till att undersöka möjligheterna att etablera ett 
Naturum eller liknande inom Flyingebygden.       
 
Ett sådant rum skulle då visa hela Kävlingeådalen med fågelriket, växtriket 
och fiskriket samt ha ett fokus på klimatförändringarna och dess påverkan 
på vatten, flora och fauna.  
 
Just vid Flyinge finns goda förutsättningar då ån här om våren kan svämma 
över till ett stort sjölandskap. Flyinge är tillgängligt och ligger i mitten av 
den 50 km långa landsvägen från Vombsjön till mynningen i havet där 
Lödde å rinner ut vid Vikhög.   
 
I Flyinge är ån som bredast och här finns ett blivande naturreservat Flyinge 
ängar (år 2011) norr om ån.   
 
Denna förstudie vill duka fram möjligheterna och söka svar på frågorna 
som kan leda till ett förverkligande om än i etapper. Vilka är möjligheterna 
till finansiering och hur ställer sig Länsstyrelsen i Skåne län?  
Hur tänker Lunds kommun respektive Eslövs kommun. Hur ställer sig de 
olika organ som är bildade med fokus på Kävlingeån? Hur går det med 
naturreservat Flyinge Ängar? 
 
Kulturreservat är det något som skulle vara möjligt, då främst med tanke 
på Flyinge Kungsgård?  
 
Finansiering av detta projekt kommer från Region Skåne Miljövårdsfond 
projekt M825 och medfinansiering Flyinge Utveckling.  
         
Flyinge Utveckling har svarat för att genomföra denna förstudie. Arbetet 
har i huvudsak gjorts av projektledare fil. kand. Gunnar Petersson, LAR 
Eva Uddenberg se särskild rapport och SAR/MSA Sara Ericsson FOJAB 
Arkitekter AB (främst skisser byggnad).  
 

 
 

 
Flyinge Utveckling              
Holmbyvägen 1 
247 47 Flyinge 
www.flyinge.nu    
email utveckla@flyinge.nu    
telefon 046-522 20 
 
Rapporten tillhandahålles även via nedladdning på webbsiten  
http://www.flyinge.nu/ekomuseum 
 
Föreningen har även svarat för följande publikationer 
Ekomuseum Kävlingeån Del I Förutsättningar, Eva Uddenberg 2005 
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Flora och Naturvärden i Flyinge – en inventering, Linda Gustafsson, 2005 
Insektsinventering i Flyinge, Stefan Jarl, 2005 
Flyinge – centrum för Skåne som hästregion, Gunnar Petersson februari 
2006.  
Flyingebygden – från förr till framtid, red. Gunnar Petersson, september 
2006, ISBN 978-91-631-9613-3  
Horse Innovation Arena, Gunnar Petersson och Zoltán G-Wagner, 
november 2007, ISBN 978-91-977299-0-1 
Lundaland Utvecklingsstrategi 2007-2013, december 2008 
svenskt Hästmuseum-grundrapport juni 2009, Kari Lawe ISBN 978-91-
977299-1-8 
svenskt Hästmuseum, Förstudie, Gunnar Petersson nov 2009 , ISBN 978-91-
977299-2-5 
Första Koföreningen, Förstudie Henrik Jansson, Gunnar Petersson, mars 
2010 
Naturum i Flyinge, LAR Eva Uddenberg, maj 2010 
Naturum Lundaland i Flyinge, Gunnar Petersson, Sara Eriksson, maj 2010  
ISBN 978-91-977299-6-3 
 
Flyinge den 22 juni 2010 
 
 
Gunnar Petersson  
Sara Ericsson 
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Foto: Gunnar Petersson  
Bild på Kävlingeån tagen en vacker höstdag 2006 från bron vid Flyinge 
Kungsgård med objektivet riktat västerut. Observera att bilden är tagen  
innan Astell-bron kom på plats, 30 meter väster om vägbron.  
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Bakgrund   
 
Flyinge Utveckling har sedan 2004 arbetat med att söka etablera 
Ekomuseum Kävlingeån.  
 
Viktiga händelser inom projektet under åren 2004-2010 är följande: 
 
1) Fil. Dr. Lillemor Lewan, Lunds Universitet överlämnade det arbete som 
tidigare genomförts vad gäller planer på ett Ekomuseum Kävlingeån till 
Flyinge Utveckling (2004).    
 
2) LAR Eva Uddenberg anställs som projektledare (2005), för att ta fram 
ett underlag till Ekomusem Kävlingeån främst inom Flyingebygden.  
 
3) Biolog Stefan Jarl anställs (2005) och gör en insektsinventering av 
Flyinge Ängar.  
 
4) Biolog Linda Gustavsson anställs (2005) och gör en inventering av flora 
och naturvärden främst i anslutning till Flyinge Ängar men också inom 
andra platser i bygden.  
 
5) Fil. Kand. Gunnar Petersson har som ordförande i Flyinge Utveckling 
en ledande roll och som bosatt intill Flyinge Ängar (sedan 1975) en god 
lokalkunskap om området.  
 
6) Boken Flyingebygden från förr till framtid (2003-2006) tar upp flera 
artiklar, som pekar på både natur och kulturvärden inom området kring ån 
och Kungsgårdsparken. Gunnar Petersson är huvudredaktör.  
 
7) Kontakter med Lunds kommun Matz Hagberg, Per Blomberg främst 
rörande utvecklingsarbete vid Flyinge Kungsgård och parken.  
 
8) Kontakter med Lunds kommun Lena Ingvad och Anders Åsberg, för att 
synliggöra naturvärdena. Deltagande i seminarium Satellit Skrylle, 
 
9) En lokal tipsrunda har arrangerats under fem terminer med fem 
välbesökta tipsrundor per termin. Gunnar Petersson, Börje Caspari, Sylvia 

Hansson med flera har varit engagerade i detta arbete med temat lär känna 
din bygd. Tipsrundorna har förlagts till områden med stora naturvärden.  
 
10) Opinionsbildning, för att få tillstånd en GC-väg mellan Flyinge-
Holmby, vilket skulle göra området än mer tillgängligt. Denna väg står klar 
i maj 2010. 
 
11) En hästbro vid Flyinge Kungsgård, som även med fördel kan användas 
av gående invigdes december 2008. Bron byggdes och bekostades av Sven 
Astell till en kostnad av cirka 1 MSEK.  
  
12) Leaderområdet Lundaland har etablerats under åren 2006-2008. 
Projektägare Flyinge Utveckling (Gunnar Petersson). Stora delar av 
Kävlingeådalen ligger inom Lundaland. Ett brett underifrån perspektiv och 
lokal förankring etableras. 
   
13) Sven Astell driver på i frågan om att bilda naturreservat Flyinge Ängar, 
bland annat i samband med en försäljning av en fasighet inom det tänkta 
området.  Länsstyrelsen i Skåne län räknar med att reservatet kan stå klart  
2011.  
 
14) Planer på naturreservat fanns redan på 1970-talet. Bland annat gjordes 
då en fågelinventering av Urban Emanuelsson Lunds Universitet.  
 
15) En ungdom boende i Flyinge samt medlem i SKOF och fältbiolog 
Niklas Nordbeck gjorde omfattande studier av förekomsten av fäglar inom 
området under flera års tid. (även artikel i boken om Flyingebygden)  
 
16) Hösten 2009 återupptagna planer på Naturum?  eller liknande, för att 
främst visa på värden inom Kävlingeådalen.  Denna rapport samt Eva 
Uddenberg Naturum i Flyinge.  
 
17) Två projekt för att stärka natur och kulturvärdena inom Flyinge 
Kungsgård påbörjas 2005 och avslutas 2010. Parkområdena restaureras 
och bland annat den så kallade Wattningen återställs. Flyinge Utveckling 
har en sammanhållande roll.  
 
18) Förslag att Naturum Skrylle blir Naturum Lundaland med möjligheter 
till satelliter på flera platser i Lundaland bland annat i Flyinge.  
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Mål och strategi  
 
Att finna svar på frågan om det är möjligt att inom blivande 
naturreservatet Flyinge Ängar kunna etablera ett Naturum?  eller 
liknande, som beskriver hela eller delar av Kävlingeådalens naturvärden.  
 
”Kävlingeån är trots vattenregleringar och rensningsföretag av 
stort geovetenskapligt och biologiskt värde. Dalgången är också 
landskapsestetiskt tilltalande.”  Texten är hämtad från Länsstyrelsens 
hemsida.  
 
Målet med detta projekt är att lyfta fram de natur- och kulturvärden, som 
finns inom området Kävlingeån och peka på fördelarna med en arena som 
visar dalgångens värden och att denna arena lokaliseras till Flyinge.  
Läs mera om områdets värden i LAR Eva Uddenbergs rapporter.  
 
 
 
Geovetenskapliga värden  
 
För 13 000 år sedan stod vattnet i Vomsjön 80 meter över havsnivån. 
Dalgången bildades då denna vattenmassa plötsligt for ut i havet. Idag 
ligger Vombsjön 18 meter över havet och vid Flyinge endast 14 meter. 
Hela sträckan från Vomb till Vikhög är cirka 50 km.  
 
 
Fågelriket, växtriket och fiskriket 
 
Området kan delas in i dessa tre delar, vilka belyser olika naturvärden 
utmed ån. Fågelriket vid Vombsjön och Krankesjön samt fiskriket vid åns 
mynning och växtriket däremellan. Dock finns inga skarpa gränser. 
Exempelvis finns ett intressant fågelliv vid Skatteberga och Flyinge Ängar 
samt inom området vid Flyinge Kungsgård, som ligger inom växtriket.  
 
 
 

 
Naturvärden, kulturvärden och rörliga friluftslivet 
 
Inom området finns ett tjugotal naturreservat/naturskyddade områden. 
Människor har bott längs ån sedan stenåldern, vilket man kan se spår av. 
Bronsåldern med sina stora gravhögar vid Getinge och vikingatiden med 
flera betydande bosättningar. Kungen av Lundslandet bodde troligen vid 
Hofterup. 
 
 
Tillgängligt  
 
Området är mycket tillgängligt och ligger storstadsnära. Flyingebygden 
endast 10 km från Lund och väg E22 går genom bygden.  
 
 
Biosfärområde 
 
Kävlingeåns dalgång med sina många naturreservat skulle kanske på sikt 
kunna utvecklas till ett biosfärområde. Sådana områden beslutas av 
UNESCO och föreslås av nationer.   
 
 
 
LEADER Lundaland 
  
Lundaland är ett av åtta Leaderområden i Skåne. Området innefattar just 
Kävlingeån och stora delar av dess dalgång från Vombsjön till Vikhög där 
ån möter havet. En viktig strategi inom Lundaland är miljö och 
klimatfrågan samt att skapa attraktiva upplevelser.  
 
 
Naturum Skrylle 
 
Lunds kommun driver sedan många år Naturum vid Skryllegården mellan 
Södra Sandby och Dalby. Man har fått ett Leaderprojekt, som innebär att 
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man undersöker om man kan intressera lokala aktörer att medverka till att 
etablera så kallade satelliter knutna till detta Naturum.  
 
 
Maxisatellit  
 
Med detta menar man ett ”annex” till Naturum med lite större tillgängliga 
ytor. Flyinge skulle kunna bli en sådan satellit, dvs ha liknande ändamål 
som Naturum men samverka med Naturum i Skrylle, för att tillsammans 
med övriga satelliter uppnå krav på aktiviteter av god kvalitet.    
 
Natur och Kulturbussen 
 
Flyinge Kungsgård och Flyinge Ängar ligger precis intill ordinarie 
busshållplatser. Därtill finns cykelväg från Lund. Natur och Kulturbussen 
söker hitta trevliga utflyktsmål, som kan nås i den ordinarie linjetrafiken.  
 
 
Miljöförbättrande åtgärder 
 
Kävlingeåprojektet har genomfört omfattande åtgärder, för att förhindra 
alltför stora läckage av närsalter till Kävlingeån och vidare ut i havet.  
Dessa skulle kunna åskådliggöras inom Flyinge.  
 
 
Klimataspekten  
 
Nästa Leaderperiod, kommer att med stor sannolikhet att omfatta särskilda 
åtgärder för klimatet. Just vid Flyinge finns och har funnits ett stort 
vidsträckt översvämningsområde med många korvsjöar. Vissa av dessa har 
återställts. Området svämmas över på våren olika mycket år från år. 
Exempelvis år 2004 steg vattnet i ån extra mycket. Om havet stiger på 
grund av ett varmare klimat, kommer det att märkas vid åmynningen, men 
också troligen kring Flyinge på grund av större mängd nederbörd under 
hösten och vintern.  
En sådan påverkan av ett varmare klimat, skulle kunna påvisas extra 
tydligt här vid Kävlingeån och just Flyinge. Namnet betyder flik vilket 
kommer från det vidsträckta landskapet med många korvsjöar och en 
meandrande å. 

 
Dammar som anlagts med medel från Kävlingeåprojektet 
 
Utmed hela ån finns exempel på dammar som anlagts i syfte att minska 
läckage från jordbruket till Kävlingeån. Sådana finns vid Flyinge 
Kungsgård, men också en tämlige n omfattande och väl synlig damm vid 
Gårdstånga nära väg E22.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild ovan är från Gårdstånga, där våren 2004, ån svämmade över så kraftigt att 
vattnet hotade att tränga upp på gatorna. Så högt vattenstånd hade man inte haft i 
mannaminne .Foto Jan-Olof Nordbeck 

 
Gångbro 
 
Minst en gångbro behövs mellan Flyinge Ängar och Flyinge Kungsgård.  
Denna skulle då lämpligen placeras i anslutning till maxisatellit, vilket 
framgår av den skiss som finns på sidan 2.  
 
 
Flyinge – en del i Ekomuseum Kävlingeådalen 
 
Flyinge skulle bli en del inom Ekomuseum Kävlingeådalen alternativt 
Naturum Lundaland.  Men det är önskvärt att även Fågelriket kring Vomb, 
Harlösa samt Fiskriket vid Löddeköpinge och mot Vikhög samt de 
vidsträckta havsnära ängarna kan ha egna byggnader för naturstudier.  
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Naturvärden och pedagogiska värden 
 
Ett Naturum skall i närområdet också ha tillgång till naturvärden, som 
besökare med eller utan guider kan ta del av. Dessa naturvärden skall vara 
tillgängliga och attraktiva. I Flyinge skulle också Naturbetesföreningen i 
Lundaland kunna hålla med betande djur, vilket tillför även ett exempel på 
ett pedagogiskt värde. Besökare skulle ha anledning att fundera på värdet 
av detta och om sådana Naturbetesföreningar skulle kunna vara intressanta 
på andra platser.  

 
Flyinge Ängar. Foto Gunnar Petersson 
 

 
Sanddyner vid Gården America. Dessa dyner har dock exploaterats sedan bilden 
togs. (1980). Foto Gunnar Petersson  
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Parken Flyinge Kungsgård.  Gulsippor och vitsippor på våren. Foto Gunnar 
Petersson (1978)  
 

 
Flyinge Ängar på vintern är ett omtyckt för sina pulkabackar. Foto GP 1979  
 

 
De torra ängarna innebär perfekt underlag för samlingar. Här Knytte inom 
föreningen Friluftsfrämjandet. Foto Gunnar Petersson (1991) 
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Identitet 
Ett Ekomuseum Kävlingeån får sin identitet, via de naturkrafter som 
skapade denna stora dalgång efter senaste istiden. Klimatet, då som nu, 
blev varmare, vilket medförde stora förändringar.  
 
Kävlingeån med Fågelriket, Naturriket och Fiskriket skulle då på ett 
naturligt sätt ha en identitet kring ån, vattenkvalité och klimatfrågor. Ett 
Naturum vid Flyinge skulle ha hög tillgänglighet, ligga mitt i området samt 
väl stämma in på områdets identitet.  
 
Byggnaden skall samtidigt kunna binda samman, sticka ut och passa in. 
Den skiss som arkitekt Sara Ericsson utformat tar fasta på denna identitet.   
 

Ån 
Den å som bildades och de sanddyner som ligger vid sidan om ån bär än 
idag spår av de kraftiga naturkrafterna, som en gång formade området. Ån 
är så central för identiteten att den kan sägas utgöra områdets starkaste 
kärnvärde.   
 

Vattenkvaliteten 
På våren rinner vattnet snabbare och på sommaren fylls ån av vattenväxter. 
Nu rör sig också vattnet långsammare. Längs ån finns ett stort antal 
dammar som har anlagts för att vattnet från de högproduktiva jordarna i 
dalgången skall hinna lämna ifrån sig så mycket näringsämnen som 
möjligt. Vattenkvalitetens förändringar är också en viktig identitet som 
området kan lyfta fram. De stora ansträngningar som gjorts och kommer 
att göras förtjänar att lyftas fram.  
 

Klimatfrågan  
Med högre andel koloxid i atmosfären, så kan vi förvänta oss högre 
havsnivåer, mer nederbörd och varmare vintrar. Detta kommer att kunna 
påvisas särskilt väl inom området Kävlingeån. Ett troligt scenario är att 
översvämningarna vid Flyinge blir allt mera frekventa och mer omfattande. 
Att området vid åmynningen översvämmas. Att jordbruksmarken odlas 
alltmer intensivt och ger rikare skördar. Att betydelsen av dammar där 
vattnet renas från närsalter ökar. 

 
Behovet av bostäder inom området förväntas öka av flera skäl. Detta ökar 
också behovet av områden för rekreation och att dessa områden också 
ligger i närområdet, för att minska behovet av transporter.   
 

Byggnaden 
Genom förslaget till byggnad vill vi också markera identitet. Genom att 
byggnaden placeras vid ån, som binder samman hela området från Vomb 
till Vikhög, så markerar vi denna identitet.  
 
Byggnaden byggs på känslig natur och därför är det naturligt att den skall 
passa in. Ett grönt tak och med utsikt över ån gör att byggnaden väl passar 
in.  
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Byggnaden skall samtidigt sticka ut och vara unik för platsen. När man 
befinner sig inuti denna skall man ges en känsla av att ån är nära, att 
landskapet omkring lockar till besök. Det är viktigt att byggnaden är 
vacker och ändamålsenlig och att man förstår byggnadens själ.  
 
 

  
”Vi tänker oss en fasadidé som anspelar på vassruggen; tätare nedtill och 
som glesar ut upptill. Man kan utföra det med olika tjocklek på träreglar 
vilka sätts olika tätt.” Sara Ericsson, FOJAB Arkitekter 
 
Detta anspelar på vassen som finns längs åkanten och som byggnaden 
visuellt blir en del av.  

 
Placering  
Byggnaden med en bro föreslås placeras vid den röda punkten på kartan.  

Här ligger den väl placerad med utsikt mot Flyinge Ängar. Via gångbron 
kan man då nå båda sidorna av ån.  
 
 
Placeringen på denna sida av ån möjliggör att använda parkeringsplatser, 
restaurang, busshållplats mm som finns vid Flyinge Kungsgård.  
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Naturum vid Kävlingeån i Flyinge                           
skissförslag 2010-03-26, Sara Ericsson och Paul Eriksson FOJAB Arkitekter, 
Malmö 
 
 
 
Bakgrund  
 
Förslaget ska ta fasta på Kävlingeåns tre karaktärsområden; ”fågel, fis k 
och mittemellan”, vilket kan ta sig i uttryck i tre olika utställningsrum, tre 
olika byggnader och/eller tre nivåer; himmel, mark, vatten t ex.  
Hur löser man förbindelsen över ån; med bro, repfärja eller kanske 
flytbrygga? Ska det finnas angöring med kanot, ekor? Vilken karaktär ska 
det vara på bron? Platsen lämpar sig för en lätt träkonstruktion (som 
kobron vid Holmby) snarare än en tung valvbro.  
 
Topografin på platsen ger vissa förutsättningar; udden ut i ån och kullen. 
Hur ska man förhålla sig till dessa? Är kullen en tillgång eller ett problem 
och blir den en konkurrent med byggnaden eller kan den användas i 
byggnaden på något sätt? Finns det riktningar i landskapet att ta fasta på, 
som trädridåer kopplade till ägogränser t ex. Landmärken att förhålla sig 
till?  
 
Hur förhåller man sig till vattenståndet i ån och översvämningsrisken som 
råder på platsen? Vattnet kan stiga med åtminstone 1,5 meter vissa år, 
varför man måste placera byggnaden på minst denna nivå. Om man inte 
vill låta huset flyta förstås och följa med vattennivåernas variationer.  
Angöring och kommunikation till och från naturummet måste studeras. 
Man kan tänka sig ett rampsystem med tyngre respektive lättare partier. 
Systemet utformas på något för platsen karaktäristiskt sätt och börjar re dan 
annonsera naturummet borta vid parkeringen.    
 
  
Koncept- och volymidé 
 
Man tar en bit av kullen i anspråk och låter den ange riktningen mot bron 
över ån. Byggnaden blir en del av kullen med ett mellanrum som passage 

mot bron. Passagens stödmur fortsätter som ett första brofundament i ut ån, 
därefter utgörs brofundamenten av en lättare konstruktion som bättre 
passar en mer transparent och lättare träkonstruktion.  
Byggnaden varieras med tyngre resp lättare partier som motsvarar platsens 
olika element. Kullen representerar tyngd, det statiska; jord och 
stenmaterial. Ån representerar lätthet, det föränderliga; som åskådliggörs 
med trä och glas. Utgångspunkten för fasadidén är landskapet; det formade 
kulturlandskapet med sina element som vass, gräs och stängsel. Vi tänker 
oss en fasad som anspelar på vassruggen; tätare nedtill och som glesar ut 
upptill. Detta kan utföras med olika tjocklek på träreglar som sätts olika 
tätt. Husets lättare delar står på pålar. Pålarna fortsätter ut i ån vid bron och 
bildar räcke till denna. 
En annan idé är att låta olika nivåer i byggnaden representera de olika 
karaktärsområdena. Entrénivån (+1,8 m över ”ånivån”) motsvarar 
”mittemellan”, en nivå upp (+2,1) som representerar himmel och 
fågelriket, samt en nivå ner (+1,5) som får representera vatten och 
fiskriket. Ytterligare en lägre utomhusnivå kan finnas vid själva vattenytan.  
 
 
Byggnadsprogram 
 
Vi har använt Kristianstad vattenrikes program som referens (vilket är ca 
850 m²) och i vårt förslag halverat lokalytan till att omfa tta ca 450 m²: 
1.Tre olika utställningsrum + ”gästutställning” + hörsal 200 m²  
2.”Servicepaket” med reception/café/toaletter etc: 150 m²  
3.Biytor; administration, personalutrymmen, verkstad, teknik, frd: 100 m²  
 
 
Placeringsalternativ 
 
Alternativ A; närmare Kungsgården 
Alternativ B; vid kullen på udden (i slutet av träningsbanan)  
 
 
Alternativ A:  
+ Närhet till Kungsgården; man kan samutnyttja parkering etc, dess 
attraktivitet.  
+ Vara en del av Kungsgårdens sammanhang och bebyggelse.  
+ Bättre tillgänglighet. 
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+ Lättare med teknisk försörjning? 
+ Syns från vägen och bron. 
 
- Närhet till Kungsgården – belastad av dess restriktioner? ”Försvinner i 
mängden”? 
- Störs av hästverksamheten? Allergirisk?  
- Buller från vägen.  
- Sämre topografi - utsikt.  
- Syns inte från andra sidan (Flyinge/Amerikabackarna) 
- Tätt mellan den nya bron och de befintliga 
 
 
Alternativ B:  
+ Vackert läge, mer ostört av trafikbuller.  
+ Inkräktar inte på RI Kulturmiljö – stör inte Kungsgårdens miljö. Mer 
fristående och ”egenvärde”. 
+ Lättare att frikoppla från hästverksamheten.  
+ Möjlighet till friare förhållningssätt i gestaltning?  
+ Bättre läge till Flyinge ängar på andra sidan (torrare mark) 
+ Bättre topografi - utsikt (ligger på en udde) 
+ Syns från ett större område på andra sidan 
 
- Inkräktar på ridspår och träningsbanan – måste flyttas? 
- Längre till parkering – sämre tillgänglighet? 
- Känsligare placering ur (natur)miljösynpunkt?  
- Svårare med teknisk försörjning? VA etc 
 
Möjligheter och restriktioner för etablering 
Riksintressen och bevarandevärden 
Området berörs av Riksintresse för kulturminnesvården (Kungsgården), 
berör alternativ A.  
 
 
Områdesbestämmelser 
 
Lunds kommun har upprättat bestämmelser som omfattar båda 
alternativen. Häri anges detaljerat utformning och placering av ny 
bebyggelse, dock avser man i första hand ny bostadsbebyggelse och gårdar 
enligt min tolkning.  

Strandskydd 
Hela Kävlingeån omfattas av strandskydd. 
 
 
 
Arkeologi 
 
Inga fornminnen berörs av de föreslagna placeringarna. 
 
Det skånska landsbygdsprogrammet; ”Vombsjösänkan” tar upp följande 
viktiga punkter att jobba med i området: 
1.Unik identitet och höga naturvärden där vattnet spelar en central roll  
2.Natura 2000-habitat och fågelområde  
3.Karaktäristiskt kulturlandskap på ömse sidor om Kävlingeån 
4.Flyinge Kungsgård 
5.Öveds kloster 
6.Vombs fure och översilningsängar 
7.Utveckla och bevara naturbetesmarker, fågellivet 
8.Ta tillvara potential för friluftsliv och naturupplevelser 
9.Utveckla fisketurism, ridleder 
10.Förbättra de allmänna kommunikationerna (ett naturum kan ge en skjuts 
åt detta) 
 
Övrigt att ta fasta på 
1.”Mölleriket” mellan Örtofta och Kävlinge 
2.Kävlingeåns olika karaktärsområden 
3.Vattenvårdsprojektet 
4.Väg 104 följer ån 
5.Verksamheter knutna till ån
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Satellit till Naturum i Skrylle 
 
Den byggnadskiss som finns på sidan 2 går utöver vad som menas med en 
maxisatellit. ”Maxisatelliter är besöksmål för allmänheten i form av små 
husliknande väderskydd med enhetlig formgivning, 
plats för information och med sittmöjligheter för ca 25 personer. 
Minisatelliter är skyltställ med samma enhetliga formgivning som 
maxisatelliterna. Satelliterna ska fungera som entréer och målpunkter till 
naturen i Skrylleområdet och uppföras på strategiska platser och i viktiga 
naturområden.  
Den skisserade byggnaden är på cirka 400 kvm och med ett attraktivt läge 
nära ån, beläget precis intill en planerad gångbro över Kävlingeån. 
Byggnaden skulle då fungera som samlingsplats för främst 
naturintresserade. Olika utställningsteman presenteras. Skall projektet ingå 
som en del av Naturum Lundaland kan man tänka sig en förenklad 
utformning och mindre byggnad.  
 
 

Eget Naturum?  
Kävlingeån med sin dalgång skulle mycket väl vara värd ett eget Naturum, 
om man ser till de natur- och kulturvärden som finns här. Dessa redovisas i 
mera utförligt i Eva Uddenbergs rapport Naturum i Flyinge (2010) .   
 
Naturvårdsverket är dock restriktiv med att ge tillstånd att använda namnet 
Naturum? . I hela Sverige finns 30 stycken sådana och i Skåne finns fem 
stycken, varav Skrylle är ett av dessa fem. Ambitionen har varit att varje 
län i Sverige skall ha minst ett. Detta klargör att Skåne inte kan få flera 
Naturum på mycket länge. Länsstyrelsen i Skåne län har därför 
rekommenderat oss att samverka med Naturum i Skrylle, vilket på alla sätt 
verkar vara ett bra förslag.  
 
 

Naturum och Kulturreservat 
I Skåne finns tre statliga Naturum Falsterbo, Kåseberga och Kullen samt 
två kommunala Skrylle och Vattenriket Kristianstad. I hela Sverige finns 
3000 naturreservat och 30 kulturreservat varav endast ett i Skåne. 

Kulturreservat är svårt att etablera med tanke på de begränsade resurser för 
att etablera nya sådana, som finns hos Riksantikvarieämbetet.  
 

 

Naturum Lundaland 
Skrylle är Lundalands enda Naturum och tanken på att bygga satelliter 
över hela Lundaland är därför en intressant möjlighet. Möjligen skulle då 
syftet ändras till 
 
”Satelliterna ska fungera som entréer och målpunkter till naturen i 
Lundaland och uppföras på strategiska platser och i viktiga 
naturområden.”  
 
Om syftet blir det ovan föreslagna blir det även naturligt att fundera på om 
namnet kanske skulle ändras till Naturum Lundaland.  Satelliten i Flyinge 
kan då heta Naturum Lundaland i Flyinge.  
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Ett sådant Naturum skulle då peka ut de naturvärden och de många 
naturreservaten, som finns inom hela det 800 km2 stora området Lundaland 
från sjölandskapet vid Vomb över lundaslätten till havet vid Vikhög.   
 

 
 OBS!  Kävlingeån i blått är förstorad för att sträckningen skall synas 
bättre. 
 
 
 

Aktiviteter kring Naturum 
 
Samverkan mellan Naturum i Skrylle och de olika satelliterna  skulle skapa 
ett rikare utbud av aktiviteter som behöver knytas till Naturum.   
 
Broschyrmaterial, guidningar, nätverk och marknadsföring av 
arrangemang får en bredare bas och flera aktörer som hjälper till. Besökare 
inom Naturum i Skrylle kan lockas till de olika satelliterna och vice versa.    
 

Aktiviteter Flyinge  
 
Naturen i Flyinge visar på de unika sanddynerna vid Flyinge Ängar med en 
säregen flora. Men också de korvsjöar och flikar som finns längs ån. På 
våren uppvisar området stora översvämningsområden. Men här finns också 
promenadslingor som är torra året runt.  
Storkarna vid Flyinge Kungsgård och en i övrigt rik fauna inom 
närområdet som har både fåglar som lever vid sötvatten och de som jagar 
sork och kanin utmed sanddynerna.  
 
Guidade turer är redan etablerade inom Flyinge Kungsgård och kan enkelt 
vidgas från kultur till att även gälla natur.  
 
Kanotpaddling längs med Kävlingeån skulle kunna underlättas ytterligare, 
genom att anlägga några rastplatser förutom i anslutning till den tänkta 
byggnaden i Flyinge.  
 
En annan idé är att bronsåldersfarkoster kunde vara ett naturligt inslag, 
kanske för åtta personer driven med elmotor. Då skulle tidsenliga dräkter 
med insydd räddningsväst också kunna ingå. Ån flyter bred och stilla men 
blir ändå en upplevelse i en tidstypisk farkost. En sådan verksamhet 
behöver då en bekväm startplats.  
 
Gårdstånga –Holmby föreläsningsförening som har funnits sedan 1930-
talet genomför årligen ett tiotal föreläsningar varav flera med anknytning 
till naturen.  
 
Tipspromenader som tidigare genomförts skulle kunna göras ännu mer 
attraktiva med en gångbro och en byggnad som blir en naturlig 
utgångspunkt.  
 
Friluftsfrämjandet har sedan 1970-talet använt området Flyinge Ängar. 
Sådana aktiviteter skulle kunna bli än mer attraktiva med en gångbro som 
ytterligare ökar tillgängligheten.  
 
Arrangemang tillsammans med Naturskyddsföreningen både i Lund och 
Eslövs kommun skulle kunna utökas.  
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Utedagiset Pegasus i Flyinge skulle kunna utveckla sin hälsoprofil med 
mera naturinriktning.  
 
Storkhägnet på Flyinge Kungsgård har en organisation där ett ytterligare 
samarbete kan utvecklas.  
 
Fågelriket som troligen kommer att drivas av Harlösa byalag, kan bli en 
viktig samverkanspart på sikt.  
 
De olika hästföreningarna inte minst Skånska Körsällskapet som finns runt 
Flyinge är en tillgång och kan användas vid behov.  
 
Olika arrangemang tillsammans med Flyinge AB, där en naturupplevelse 
också kan tänkas passa in. Det som ligger närmast är nog äventyr på ån.  
 
Lokalt ansvarig organisation i Flyingebygden skulle kunna vara Flyinge 
Utveckling som är en ideell förening med uppgift att på olika sätt verka för 
att stärka Flyingebygden.  
 
 
 

Betydelsen av samverkan inom Naturum 
Lundaland 
 
Lundaland är en viktig resurs för att bygga ett Naturum baserat på ett 
centrum i Skrylle och satelliter över hela Lundaland. 
 
Att driva ett Naturum kräver en organisation som kan erbjuda ett stort antal 
aktiviteter och öppethållande. Satelliterna kan bidra med lokala ideella 
krafter vars timmar kan räknas in i helheten. Man drar fördel av lokalt 
intresse och kunnande. 
 
Hela Lundalands natur- och kulturvärden kan få ingå. Man kan dra fördel 
av ett större utbud av intressanta lokaliseringar.  
 
Programverksamheten kan dra fördel av alla de olika delarna och 
karaktärsområdena som finns inom hela Lundaland.  

 
Tillgängligheten och synliggörandet underlättas av det finns flera platser 
och att man kan synas på platser som redan har många besökare.   
 
Många fler naturumsskyltar -  även till satelliterna blir motiverat.  
 
Finansiering av investeringen via Leader Lundaland underlättas av att hela 
Lundaland är med.  
 
Även sponsorerna, som kan behövas i framtiden för att finansiera driften, 
kan känna att det finns en större bredd och variation av aktiviteter.  
Ideella krafter som kan behövas som naturguider och som medhjälpare vid 
aktiviteter kan vara lättare att rekrytera om det finns en god närhet till 
insatsen och god lokal kännedom. Kort sagt en person i Flyinge som 
känner området väl är lättare att få engagerad för en guidning i Flyinge än 
för en plats där man inte känner sig hemma och tvärt om.  

 
Genom att alla satelliter och centrum är sammanlänkade så hjälps man åt 
att dra folk till alla platserna. Exempelvis Flyinge har redan idag ett stort 
antal besökare som kommer hit för att se på hästar. Om man också ser 
Naturum, så kanske en del besökare skulle välja också detta men också 
förstå att centrum ligger i Skrylle. Satelliterna drar besökare till centrum 
och tvärtom.  
 
Alla satelliterna bidrar med sina olika värden vilket gör att värdet på 
centrum i Skrylle blir än större.  
 
Man tror att en större byggnad vid Skrylle skulle kosta cirka 21 MSEK.  
Flyinge kanske 4 MSEK. Byggnaden i Flyinge kan minskas till kanske 
200-300 kvm. Alla drar nytta av att ingå i en större helhet.  
 
Planerna på utbyggnad i Skrylle kan löpa parallellt med att de olika 
satelliterna etableras efter hand som de kan finansieras.  
 
Det som behövs är en gemensam symbol och namn samt riktlinjer för hur 
man får använda symbolen.  
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Flyinge Utveckling 
 
 
Är en ideell allmännyttig politiskt obunden förening, som verkar för 
Flyingebygdens bästa. Föreningen bildades 2002 och har sitt kontor mitt i 
bygden fd bankhuset. Se vidare www.flyinge.nu/fu 
 

 
 
Bygden omfattar omkring 2000 personer och delas av den mäktiga 
Kävlingeån som rinner från öster mot väster.  
 
 
Flyinge Kungsgård är en av tre riksanläggningar under Nationella 
Stiftelsen (NS) och här utbildas omkring 200 elever inom 
hippologprogrammet, gymnasieskolan och KY-utbildning. Inom bygden 
finns också Skånes Ridsportförbund, Skånska Körsällskapet, ASVH, 
Flyinge Ryttarförening, Flyinge Hästsportklubb och  Skatteberga 
Fältrittklubb. Därtill ett stort antal hästföretag, veterinärkliniker av skilda 
slag och många internationellt berömda ryttare och kuskar.  
Förutom hästnäringen finns framgångsrika företag inom trädgårdsnäringen, 
Lantmännen SweHatch huvudkontor och större jordbruksföretag som 
exempelvis Gårdstånga Nygård.  
 
Föreningen Flyinge Utveckling driver information och opinionsbildning 
via Internet och sitt eget bygdeblad. Arrangerar kulturarrangemang, som 
julmarknaden på Kungsgården, tipspromenader och teaterföreställning. 
Föreningen har också givit ut en omfattande bygdebok 500 sidor i stort 
format med över 600 bilder.  Se vidare www.flyinge.nu Därtill arbetar man med 
olika projekt och utredningar som syftar till att stärka bygden och 
regionen.  
 

 
 
Föreningen har även bildat ett bygdebolag Flyinge BGAB 
(svb) som är ett aktiebolag med begränsad vinstutdelning. 
(non-profit) och ett stort antal aktieägare från bygden. Har 
främst utveckling av fastigheter i sin affärsplan och är 

inriktad på att höja bygdens värde. Föreningen har röstmajoriteten i 
bolaget. Se vidare www.flyinge.nu/bygdebolaget 
Föreningen samverkar med Lunds Universitet, då det gäller EU-projekt 
inom lärande regioner.  
 
 
 
Flyinge Utveckling har också ansvarat för bildandet av Leaderområdet 
Lundaland med kommunerna Eslöv, Lund, delvis Lomma, Kävlinge och 

Staffanstorp.  Se vidare www.flyinge.nu/leader 
 
 
I Flyinge Utvecklings styrelse finns företrädare för 
föreningar och privata företag från hela bygden.  Föreningen 

tillhör riksorganisationen Hela Svereige skal leva HSSL, som också ingår i 
Nationella Landsbygdsnätverket.   
 
Flyinge Framtid är en aktiv grupp inom Flyinge Utveckling som arbetar 
med framtidsplanering av bygden med stöd från Sparbanksstiftelsen Färs 
och Frosta samt Leader Lundaland.  


