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Sammanfattning

Ärendet innehåller yttrande över förslag till nytt beslut för
naturreservatet Dalby Norreskog. Förslaget innebär en uppdatering
av skyddet för området, samt att en rad förtydliganden görs kring
områdets skötsel.

Förvaltningen är positiv till att Länsstyrelsen ser över och reviderar
beslut och skötselplaner som börjat bli föråldrade. Förvaltningen ser
det som mycket positivt att man med förtydligade föreskrifter och
instruktioner för skötseln bland annat möjliggör en återställning av
vattenmiljöer som tidigare funnits i området.
Förvaltningen föreslår tekniska nämnden att anta tjänsteskrivelsen
som sitt yttrande.

Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 26 februari 2019
Länsstyrelsens föreläggande inklusive bilagor, daterade 12 februari
2019
Länsstyrelsens förslag till nytt beslut inklusive bilagor, daterade 12
februari 2019

Barnets bästa

Dalby Norreskog är redan idag avsatt som naturreservat och
tillgängligt för allmänheten. Beslutet har därför ingen direkt
påverkan på barn och unga. I ett större perspektiv så är påverkan på
barns och ungas situation positiv då ett nytt beslut innebär ett stärkt
skydd för området och en bättre möjlighet att bevara den biologiska
mångfalden för framtiden.

Ärendet

Länsstyrelsen Skåne har förelagt Lunds kommun att yttra sig över
förslag till nytt beslut och skötselplan för naturreservatet Dalby
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Norreskog. Skötselplanen utgör även bevarandeplan för
Natura2000-området SE0430023 (Dalby Norreskog) som omfattar
de nordöstra delarna av reservatet.

Dalby Norreskog ligger i direkt anslutning till nationalparken Dalby
Söderskog. Tillsammans utgör de området Dalby hage. Reservatet
ligger också i direkt anslutning till Skrylle naturreservat, och är del
av ett stort sammanhängande område med värdefull natur i
landskapet mellan Dalby-Södra Sandby-Torna Hällestad. Naturen här
är mycket viktigt för såväl biologisk mångfald som för friluftslivet.

Figur 1: Dalby Norreskogs läge

Det ursprungliga beslutet för naturreservatet Dalby Norreskog
fattades 1979. Skötselplanen för området är från samma tid. Såväl
lagstiftning som naturvårdsarbetet har utvecklats under de 40 år
som gått sedan dess och förvaltningen ser det som mycket positivt
att Länsstyrelsen arbetar med att modernisera och uppdatera
föreskrifter och skötselplaner utifrån dagens behov.

Det nya förslaget till beslut och skötselplan innebär bland annat att
syftet med reservatet preciseras och utvecklas, att skötselåtgärder
som kan vidtas inom området (B-föreskrifter) förtydligas gentemot
markägaren, att skötselplanen uppdateras, att föreskrifter,
skötselplan och Natura2000-skydd harmoniseras samt att
föreskrifterna som reglerar friluftslivet i området (C-föreskrifter) ses
över och uppdateras till dagens behov.

Yttrande

Förvaltningen ser mycket positivt på moderniseringen och
förtydligandet av skyddet för Dalby Norreskog. Området utgörs av en
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varierad miljö med både öppna betesmarker och lövträdsklädda
marker. Denna mosaikmiljö skapar förutsättningar för en rik och
varierad flora och fauna, och i området förekommer en rad hotade
arter. Dalby Norreskog är också viktigt för friluftslivet i kommunen
då det ligger i det större Skrylleområdet med hundratusentals
besökare varje år. Området hyser också stora kulturhistoriska
värden. Att Länsstyrelsen förtydligar hur området ska skötas och
även möjliggör för restaurering av områdets hydrologi ser
förvaltningen som mycket positivt och angeläget.

Dalby Norreskog ligger inom Höje å avrinningsområde och Lunds
kommun arbetar aktivt tillsammans med andra kommuner och
intressenter i avrinningsområdet för att förbättra statusen i
vattendraget och främja biologisk mångfald knuten till vattenmiljöer.
Höje å vattenråd är en möjlig samarbetspartner i ett framtida arbete
med att återställa vattenmiljöer inom naturreservatet.
Det är också positivt att föreskrifter för allmänheten ses över och att
föreskrifter som inte bedöms som nödvändiga tas bort så att
friluftslivet inte försvåras i onödan.

Förvaltningens förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslås besluta
att

anta förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande.

Helene Öhrström
tf teknisk direktör

Karl-Oscar Seth
stadsträdgårdsmästaren

Beslut expedieras till:
Akten
Länsstyrelsen Skåne (skane@lansstyrelsen.se)
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