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Tekniska nämnden

Val av ny representant till Samverkansråd Vombs
fure
Dnr 2019/234

Sammanfattning

2016 instiftades Samverkansråd Vombs fure på initiativ av Lunds
kommun. Rådet består av representanter från Lunds kommun,
Malmö stad, Länsstyrelsen Skåne, P7 och Sydvatten. Rådets syfte är
att samverka kring utveckling av området Vombs fure.

Inom rådet diskuteras bland annat frågor kring kanalisering av olika
friluftsintressen, information och skyltning, skydd för kronviltet,
skogsbrukets inriktning och områdesskydd.
Tekniska nämndens tidigare representant i rådet har lämnat sina
uppdrag i kommunen och en ny politisk representant behöver utses.

Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-03-05
Protokoll från Samverkansråd Vombs fures konstituerande möte
daterat 2016-01-27

Barnets bästa

Ärendet har ingen direkt påverkan på barn. Rådets verksamhet
syftar till att Vombs fures naturresurser ska förvaltas på bästa sätt,
för såväl nuvarande som kommande generationer. Detta gynnar barn
i det större perspektivet.

Ärendet

Bakgrund om Vombs fure
Vombs fure är ett stort sammanhängande skogsområde i de östra
delarna av Lunds kommun. I området har Sydvatten en av sina
viktigaste anläggningar för dricksvattenproduktion. I furet finns
också en viktig population av kronhjort som är av nationellt intresse
att bevara. Samtidigt finns stora friluftslivsintressen i området, både
som strövområde för skogspromenader och svampplockning men
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också mer specialiserade friluftslivsintressen som träning med hund
och häst.

Furet förvärvades av Malmö stad på 1940-talet för att säkra
dricksvattentillgången för sina medborgare. Under senare år har
Malmö stad sålt delar av sitt fastighetsinnehav i Vombs fure till
Sydvatten, men kvarstår fortfarande som en stor markägare i
området.

Figur 1. Ungefärligt läge för området Vombs fure

Mot bakgrund av de många och ibland motstående intressena finns
ett behov av samordning och samverkan mellan områdets aktörer
kring skötsel och utveckling.

Samverkansråd Vombs fure

Efter en motion från Socialdemokraterna instiftades 2016 på initiativ
av Lunds kommun Samverkansråd Vombs fure. Rådet består av
representanter från Lunds kommun, Malmö stad, Länsstyrelsen
Skåne, P7 och Sydvatten.
Rådet sammanträder två gånger per år, preliminärt i februari och
september. Inom rådet diskuteras bland annat frågor kring
kanalisering av olika friluftsintressen, information och skyltning,
skydd för kronviltet, skogsbrukets inriktning och områdesskydd.
Rådet kan fungera som remissinstans.

Viktiga frågor har kunnat hanteras inom ramen för samverkansrådet
och det är angeläget att upprätthålla denna samverkan med berörda
aktörer.
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Tekniska nämnden behöver utse en ny representant i
Samverkansråd Vombs fure. Tekniska nämndens representant har
innehaft rollen som ordförande i samverkansrådet. Förvaltningen
räknar med att Lunds kommun fortsatt kommer att vara en drivande
kraft i samverkansrådet och att ordförande‐ och sekreterarskap
fortsatt kommer att ligga på Lunds kommun.

Förvaltningens förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta
att

utse N N till representant i Samverkansråd Vombs fure.

Heléne Öhrström
T.f. teknisk direktör

Karl-Oscar Seth
Stadsträdgårdsmästare

Beslut expedieras till:
Akten
Sekreterare för Samverkansråd Vombs fure (Anna Helgeson,
Tekniska förvaltningen)
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