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Sammanfattning
Romeleås- och sjölandskapskommittén föreslår i en skrivelse till
kommunstyrelsen att Lund och Skurups kommun ska pröva
förutsättningarna för en ny Skåneledsetapp Skurup – Svaneholm
fram till befintlig Skåneled i Lunds kommun. Skrivelsen har
översänts till tekniska nämnden för yttrande till kommunstyrelsen.
Tekniska nämnden föreslås ställa sig positiva till förslaget samt
rekommendera att Lunds kommun avvaktar vidare arbete i väntan
på initiativ från Skurups kommun.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 12 december 2019.
Romeleås- och sjölandskapskommitténs skrivelse till
kommunstyrelsen, daterad 11 november 2019.

Barnets bästa
I sitt yttrande har förvaltningen vägt in barnens bästa vad gäller
bevarande av natur, friluftsmiljöer och påverkan av dessa.
Förvaltningen anser det av yttersta vikt att tätortsnära natur finns
tillgängligt för barn.

Ärendet
Skåneleden är en låglandsled som förenar Skånes kommuner. Den
har den unika positionen att kunna erbjuda så gott som hela Sveriges
naturvariation på 125 mil och samtidigt vara lättillgänglig från
dynamiska stadsmiljöer. Leden utgör ett nätverk som förbinder
många av Skånes värdefullaste natur- och rekreationsområden.
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Region Skåne är huvudman för Skåneleden och driver utvecklingen
av leden framåt. De är även ansvariga för kommunikation och
marknadsföring av leden. Stiftelsen Skånska Landskap ansvarar för
förvaltningen av leden på uppdrag av Region Skåne.
Kommunerna ansvarar för anläggandet av Skåneleden, vilket innebär
uppmärkning samt säkerställande att det finns gällande avtal mellan
markägare och kommunen, samt underhåll av stigar och
anläggningar i anslutning till leden. Lunds kommun har i dagsläget ca
7,5 mil Skåneled.
De flesta av Skånes kommuner är kopplade till ledsystemet, däremot
inte Skurups kommun, varför Romeleås- och sjölandskapskommittén
(RÅSK) föreslår en ny anslutning. Den närmaste etappen av
Skåneleden finns i Lunds kommun och därför berörs kommunen vid
anläggandet av en ny Skåneledsetapp.
RÅSK föreslår kommunstyrelserna i Lunds respektive Skurups
kommun att pröva förutsättningarna för en ny Skåneledsetapp
Skurup – Svaneholm fram till befintlig Skåneled i Lunds kommun,
samt att om man finner att en ny Skåneledsetapp bör anläggas i så
fall kontakta huvudmannen Region Skåne för att få ett godkännande
innan man arbetar med genomförandet.

Förvaltningens yttrande
Förvaltningen anser att det är mycket positivt om en ny kommun
ansluter sig till Skåneleden, då detta ökar allmänhetens och
Lundabornas tillgänglighet till sydvästra Skånes natur.
Leden kommer att ha viss påverkan på miljön genom ökat
besökstryck i aktuellt område. De negativa konsekvenserna för
miljön kan minimeras genom att leddragning undviks genom
störningskänsliga områden där det till exempel rör sig mycket vilt. I
vissa fall går Skåneleden på grusvägar för att minimera intrång i
naturmark. I det aktuella området finns god tillgång till markvägar
varför detta skulle kunna vara en möjlighet förutsatt att markägare,
samt eventuella vägsamfälligheter ställer sig positiva till detta.
Kortaste och enklaste vägen via grusvägar från Skåneledens
sträckning vid Häckeberga till kommungränsen mot Skurup
beräknas vara ca 4-5 km lång. Detta skulle innebära en kostnad om
ca 100 000 kr för Lunds kommun för att märka upp leden, samt en
årlig kostnad om ca 10 000 kr i underhåll.
Det är centralt att dialog startar med markägare och andra
intressenter i det aktuella området så fort som möjligt efter att
förslaget om ny ledanslutning aktualiseras. Förslaget syftar först och
främst till att ansluta Skurups kommun till Skåneleden. Intresse och
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vilja att driva frågan från Skurups kommun är således en
förutsättning för fortsatt arbete. Lunds kommun bör därför invänta
initiativ från Skurups kommun innan tjänstemän, Region Skåne och
markägare engageras i frågan.

Förvaltningens förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslås besluta
att

anta förvaltningens yttrande som sitt eget, samt

att

översända yttrandet till kommunstyrelsen.

Mikael Fritzon
Teknisk direktör

Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen

Karl-Oscar Seth
Stadsträdgårdsmästare
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