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Inrättande av naturreservat Höjeådalen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige beslutar
att
att

fastställa föreslagen inriktning och utbredning för
naturreservat Höjeådalen,
ge tekniska nämnden i uppdrag att fullfölja inrättandet av
naturreservatet under 2021 samt att återkomma med
investerings- och driftskostnader för naturreservatet vid det
slutliga inrättandet.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2019 att ett naturreservat ska
inrättas i Höjeådalen. Tekniska nämnden har utarbetat ett förslag till
inriktningsbeslut till naturreservat, enligt 7 kap. 4§ miljöbalken, för
Höjeådalen.
Området ligger sydväst om Lunds stad och utgör en grön korridor
längs med Höje å mellan Värpinge och Höjebromölla. Området är ett
populärt när-rekreationsområde för boende i Lund samt Värpinge by
och förslaget till naturreservat omfattar i dagsläget cirka 68 hektar.
Syftet med naturreservatet är att ett stort och viktigt grönområde
säkras och utvecklas för bevarande av biologisk mångfald, samt som
tätortsnära friluftsområde.

Underlag för beslutet
 Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-10-16 Inrättande av
naturreservat Höjeådalen
 Protokollsutdrag tekniska nämnden 2020-10-14 § 283
Inriktningsbeslut för bildande av naturreservat Höjeådalen
 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-07

Postadress

Box 41
221 00 Lund

Besöksadress

Bruksgatan 22

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se
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Ärendet
Bakgrund
Tekniska nämnden har utarbetat ett förslag till inriktningsbeslut till
naturreservat, enligt 7 kap. 4§ miljöbalken, för Höjeådalen.
Området ligger sydväst om Lunds stad och utgör en grön korridor
längs med Höje å mellan Värpinge och Höjebromölla. Syftet med
naturreservatet är att ett stort och viktigt grönområde säkras och
utvecklas för bevarande av biologisk mångfald, samt som tätortsnära
friluftsområde
Förslaget till naturreservat omfattar i dagsläget cirka 68 hektar.

Illustration: Förslag till naturreservat markerat med grönt.

Förslag till inriktning:
1.

2.

Naturreservatet ska ha en utbredning enligt ovanstående
illustration. Denna utbredning samt omfattning kan komma att
ändras beroende på möjligheterna att i föreskrifter samt
skötselplan tillgodose pågående samt planerade verksamheter
inom området. Framtiden för Källby reningsverk med
tillhörande renings-dammar, omflyttning av kraftledning, avtal
med privat mark-ägare, järnväg m m påverkar möjligheten till
utbredningen av naturreservatet.
I händelse av att reningsverket flyttas, eller reningsverksdammarna avvecklas, skall de i den takt de avvecklas införlivas
i naturreservatet.

Tjänsteskrivelse
2020-10-16

3 (5)
Diarienummer

KS 2020/0409
3.

4.
5.

6.

7.

8.

Naturreservatet ska möjliggöra promenader, löpning och
naturupplevelser runt VA Syd:s reningsdammar oavsett om
reningsverket läggs ner eller blir kvar.
Biologisk mångfald och naturmiljöer inklusive skogsområden
ska bevaras och i mån av behov restaureras.
Då området förväntas få en ökad mängd besökare i samband
med utveckling av stadsdelen Källby samt planer på utbyggnad
i Staffanstorp behöver områdets grönstruktur utökas och
utvecklas.
Områdets naturlika karaktär ska bevaras för att stimulera till
barns möjlighet till spontan lek, samt stimulera till stadsnära
naturupplevelser.
Utformningen av och skötselbestämmelser för reservatet ska
förebygga intressekonflikter mellan olika grupper som vill
nyttja området.
Människor i alla åldrar ska känna sig välkomna till Höjeådalen:
entréer, bänkar, picknick-platser, toaletter och annan service
ska underlätta för en hög tillgänglighet samtidigt som
naturvärdena i reservatet värnas.

Utmaningar
Naturreservat Höjeådalen föreslås omfatta området längs med Höje å
mellan Värpinge och Höjebromölla och omfatta cirka 68 hektar.
I det föreslagna naturreservatets omgivning finns idag verksamhet
som påverkar naturreservatets utbredning såsom Stambanan,
kraftledningen, E22 samt Källby avloppsreningsverk.

Illustration: Angränsande verksamheter som påverkar reservatet.
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Föredragning
Naturreservat Höjeådalen föreslås omfatta området längs med Höje å
mellan Värpinge och Höjebromölla och omfatta cirka 68 hektar. I det
föreslagna naturreservatets omgivning finns idag verksamhet som
påverkar naturreservatets utbredning. Förutsättningarna för att
verksamheterna kan samverka inom området kommer att beaktas i
det fortsatta arbetet med inrättandet. Tekniska nämnden bör även
återkomma med investerings- och driftskostnader för
naturreservatet vid det slutliga inrättandet.

Beredning
Ärendet har beretts av tekniska nämnden och kommunkontoret.
Tekniska nämnden beslutade 2020-10-14 att godkänna förslaget till
inriktning för arbetet med naturreservat Höjeådalen med undantag
för omvandling av åkermark till naturmark. Kommunstyrelsens
beslut från 2020-10-07 om att som yttrande över förslaget till
Friluftsplan yttra ”att åkermark ska ej omvandlas till naturmark” ska
efterlevas, att uppdra åt tekniska förvaltningen att justera budgeten
med anledning av att det inte ska vara en skogslund, att belysning
ska reserveras för cykelvägar och grillplatser samt vara
detektorstyrd och om möjligt solcellsdriven, samt att uppdra åt
tekniska förvaltningen att inleda diskussioner med Staffanstorps
kommun om möjlig samverkan kring naturreservatet för att säkra
sammanhängande naturvärden kring Höjeå.

Barnets bästa
Reservatet bidrar till att skapa, bevara och utveckla barns tillgång till
natur och friluftsliv.
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. Området
lämpar sig för uteverksamhet, pedagogiskt lärande samt för barns
spontana lek.

Ekonomiska konsekvenser
Förordnandet görs på kommunal samt privat mark vilket kan komma
att innebära tillkommande arealer eller intrångsersättning.

Reservatsbildningen innebär utökade skötselinsatser, uppmärkning,
skyltning, samt uppförande av entréer, toaletter, rastplatser och
annan service till allmänheten.
Förslaget innebär en investeringskostnad om cirka 15 miljoner
kronor vilket medför räntor och avskrivningar år 1 om 1,8 miljoner

Tjänsteskrivelse
2020-10-16

5 (5)
Diarienummer

KS 2020/0409
kronor. Därtill kommer ökade driftskostnader om cirka 1,1 miljoner
kronor årligen. Kompensation behöver utgå till tekniska nämnden.
Arbetet med reservatsbildningen beräknas kosta 0,8 miljoner
kronor, vilket avser en projektanställning under 2021. Kostnaden
föreslås finansieras via tekniska nämndens ram.
Andra kostnader som kan tillkomma är intrångsersättning eller
markinlösen om mindre privata ytor ska inkluderas i reservatet samt
anlitande av konsultstöd under reservatsbildningen. Dessa
kostnader får identifieras och hanteras under processen.

Christoffer Nilsson
Kommundirektör

Carin Hillåker
Biträdande kommundirektör

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Tekniska nämnden
För kännedom:
Kommunkontoret, utredning, kansli och externa relationer

