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Sammanfattning

Vänsterpartiet har till kommunfullmäktige inlämnat motionen Gör
Kungsmarkens naturreservat tillgängligt för lundaborna! I motionen
föreslås bland annat att kommunen ska verka för att avtalet mellan
Naturvårdsverket, som är markägare, och Lunds akademiska
golfklubb, som arrenderar området, inte ska förnyas efter 2021 utan
att Kungsmarken istället kan bli område för friluftsliv,
naturupplevelser och rekreation för lundaborna.

Förvaltningen delar beskrivningen av Kungsmarkens naturreservat
som mycket värdefullt för friluftsliv och rekreation. Områdets
betydelse som natur- och rekreationsområde för de boende i Lund
lyfts i såväl ÖP2018 som i Grönstruktur- och naturvårdsprogrammet
och den kommande Grönplanen. Behovet av Kungsmarken som
rekreationsområde och närnatur kommer också att öka i och med
utbyggnaden av Brunnshög.
Förvaltningen ser ingen möjlighet för kommunen att påverka
avtalsförhållandet mellan Naturvårdsverket och Lunds akademiska
golfklubb. Oavsett hur diskussionerna mellan Naturvårdsverket och
LAGK om ett förnyat avtal efter 2021 faller ut bör åtgärder vidtas för
att utveckla områdets tillgänglighet för friluftslivet.
Förvaltningen föreslår tekniska nämnden att anta förvaltningens
tjänsteskrivelse som sitt yttrande och översända den till
kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 28 maj 2019
Vänsterpartiets motion daterad 20 februari 2019

Barnets bästa

Att ha god tillgång till stadsnära naturområden är mycket viktigt för
att kunna erbjuda barn goda boendemiljöer och naturkontakt.
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Närhet till vild natur är inte minst viktigt för socioekonomiskt
svagare grupper där barn inte har möjlighet att resa utanför
närområdet eller delta i aktiviteter i större utsträckning.

Ärendet

Vänsterpartiet har till kommunfullmäktige inlämnat motionen Gör
Kungsmarkens naturreservat tillgängligt för Lundaborna! I motionen
anförs i huvudsak följande:

Det finns ett växande behov av att kunna ta sig ut i naturen utan bil,
inte minst för barn som växer upp i Lunds stad. Kungsmarkens
naturreservat är ett område med stora natur- och kulturvärden som
har stor potential som ett område för naturupplevelser och
rekreation för lundaborna. Att naturreservatet disponeras av golfare
medför starkt begränsad tillgänglighet för den vanlige lundabon.
Golfklubbens arrendekontrakt med Naturvårdsverket går ut 2021.
Om kontraktet inte förnyas kan Kungsmarken istället bli ett område
för friluftsliv, naturupplevelser och rekreation för lundaborna.
Vänsterpartiet föreslår:

att Lunds kommun i dialog med Länsstyrelsen och Naturvårdsverket
verkar för att Naturvårdsverket säger upp kontraktet med Lunds
akademiska golfklubb så att Kungsmarkens naturreservat kan
användas som rekreationsområde för lundaborna, samt;

att Lunds kommun i samarbete med Länsstyrelsen upprättar en plan
för hur lundabornas behov av rekreation, naturupplevelser och
friluftsliv bäst kan tillvaratas utan att risk för att naturreservatets
biologiska mångfald hotas.

Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen delar beskrivningen av Kungsmarkens naturreservat
som mycket värdefullt för lundabornas möjligheter till friluftsliv och
rekreation. Närområdet kring Lunds stad domineras av ett intensivt
brukat jordbrukslandskap med lite tillgängliga rekreationsytor.
Därför är det av stor vikt att värna de allmänt tillgängliga grönytor
som finns. I ÖP2018 beskrivs Höje å-området, Nöbbelövs mosse och
Kungsmarken som lundabornas tätortsnära naturområden som
måste värnas. Också i grönstruktur- och naturvårdsprogrammet
samt i det kommande grönprogrammet beskrivs betydelsen av
Kungsmarken som natur- och rekreationsområde. Behovet av
Kungsmarken som rekreationsområde kommer också att öka i och
med utbyggnaden av Brunnshög.

Områdets kopplingar, både till staden och till andra naturområden,
är dock svaga. I grönstruktur- och naturvårdsprogrammet beskrivs
en rad förslag kring hur områdets tillgänglighet för friluftsliv kan
utvecklas. Bland annat föreslås nya strövstigar i vissa skiftesgränser i
riktning mot Kungsmarken, liksom en ny entré till området från
väster och en ny rast- och utsiktsplats öster om Glomsjön.
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Ur ett biologiskt perspektiv är Kungsmarken unikt, både i
kommunen och i ett nationellt perspektiv. En lång hävdkontinuitet
har gett en mycket rik flora och fauna. Särskilt ängarna på
sluttningarna öster om Glomsbäcken som hyser en unik slåttergynnad flora. Utvecklingen för områdets mest skyddsvärda
biologiska mångfald är negativ. Ett stort antal ovanliga och
utrotningshotade arter har försvunnit från området de senaste
decennierna.

Förvaltningen ser ingen möjlighet för kommunen att påverka
avtalsförhållandet mellan Naturvårdsverket och Lunds akademiska
golfklubb. Golfklubben har ett arrendeavtal med Naturvårdsverket.
Det är en förhandlingsfråga mellan parterna huruvida detta avtal ska
förlängas efter 2021.

Oavsett hur diskussionerna mellan Naturvårdsverket och LAGK om
ett förnyat avtal efter 2021 faller ut bör åtgärder vidtas för att
utveckla områdets tillgänglighet för friluftslivet. Förvaltningen har
en bra dialog med såväl Länsstyrelsen som Lunds akademiska
golfklubb och ser möjligheter att gemensamt med dessa berörda
aktörer hitta sätt att utveckla områdets tillgänglighet för friluftslivet,
även om golfklubbens arrendekontrakt förnyas. Också genom
utbyggnaden av Brunnshög kommer kopplingarna mellan staden och
Kungsmarken stärkas när nya parker och grönstråk anläggs.
Länsstyrelsen har en skötselplan för naturreservatet liksom en
bevarandeplan för Natura2000-området. Länsstyrelsen arbetar
kontinuerligt med att uppdatera skötselplaner för naturreservaten.
Förvaltningen ser möjligheter att i detta arbete föra en dialog med
Länsstyrelsen kring hur exempelvis strövstigar, entréer och
rastplatser kan utvecklas på Kungsmarken, med hänsyn till områdets
biologiska värden.

Förvaltningens förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta
att
att

anta förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande, samt
översända yttrandet till kommunstyrelsen.

Heléne Öhrström
tf teknisk direktör

Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen

Karl-Oscar Seth
stadsträdgårdsmästare
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