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Inledning

Lunds kommun förvärvade fastigheterna Hasslemölla 1:1 (61,4 hektar)
och Veberöd 8:30 (12,9 hektar) som ligger i anslutning till Veberöds
tätort år 2020. På fastigheterna finns höga rekreativa- och ekologiska
värden och i antagen översiktsplan 2018 finns markanvändning huvudstråk för blå-grön infrastruktur. Genom förvärvet kan utveckling ske i
enlighet med översiktsplanen och natur- och rekreationsområden i ett
tätortsnära läge kan bevaras och utvecklas.
I syfte att utveckla de naturvärden och rekreativa värden som finns och
bevara kulturlandskapet vill förvaltningen utnyttja potentialen och
skapa ett sammanhängande stråk för rekreation och friluftsliv. Detta
bedöms bidra till att öka Veberöds attraktionskraft.
I samband med förvärvet redovisades de ekonomiska konsekvenserna
på kort sikt. På längre sikt kan kommunens framtida utveckling av
fastigheterna ge andra ekonomiska förutsättningar, varför det föreslogs
att en Strategi och handlingsplan skulle tas fram för detta arbete, där
följande skulle ingå:
• hantering av byggnader/gårdscentrum.
• hantering av arrenden.
• hantering av rekreationsområde
• hantering av mark som förslås som framtida bebyggelse i
Översiktsplan 2018
Liberalerna och Centerpartiet inkom under våren 2021 med en skrivelse
till tekniska nämnden beträffande den förvärvade marken och
byggnaderna i Veberöd, där det föreslogs att tekniska förvaltningen
skulle få i uppdrag att ta fram förslag på hur fastigheten kan nyttjas
kopplat till redovisning av ekonomiska konsekvenser, att olika
intressenter ska involveras i arbetet samt att återrapport sker till
tekniska nämnden senast 2022-03-31. Tekniska nämnden biföll förslaget
2021-08-17, och beslutade även att möjligheterna att inrymma lokaler
för Biosfärsområde Vombsjösänkan skulle vara ett av alternativen som
tillsammans med andra förslag på användning borde övervägas.

Det är viktigt att läsaren har förståelse för att de kostnadsberäkningar och riskbedömningar som gjorts i denna strategi
är framtagna i ett mycket tidigt skede, utifrån grova antaganden. Kostnadsberäkningarna ska tolkas som en indikation om kostnads- respektive intäktsnivåer.

3 (34)

2022-02-23

Beskrivning av del av Veberöd 17:2
(tidigare fastigheten Hasslemölla 1:1)

Det förvärvade området, Hasslemölla 1:1 – numera del av Veberöd 17:2
markerat med röd streckad linje. Nuvarande användning av fastigheten
Blå kantlinje = gårdscentrum
Gul kantlinje = åkermark bestående av i huvudsak slåtter
Brun kantlinje = betesmark och slåtter
Övrigt = skogsmark
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Kulturhistoriska värden
Hasslemölla med gårdsbebyggelse, kvarndamm och gårdsmark lyfts
fram som särskilt kulturhistoriskt värdefull i det kommunala Bevaringsprogrammet för Veberöd. Byggnaderna är rödmarkerade och betecknade som särskilt kulturhistoriskt värdefulla. Idag ligger miljön utanför
detaljplan.
De östra delarna av fastigheten ligger inom område av riksintresse för
friluftsliv, större delen av fastigheten ligger inom riksintresse för naturvården. Hasslemölla ingår även i Länsstyrelsens regionala kulturmiljöprogram under ett område som heter Ljungen.
I det kommunala Bevaringsprogrammet beskrivs Hasslemölla enligt
följande:
”Hasslemölla ligger intill bäcken som flyter norrut från Romeleåsen.
Möllan har ett gammalt läge och dammen ligger söder om gårdsbyggnaderna och ett större område har förmodligen varit översvämmat
tidvis och gjort dammen större. Mellan landsvägen och bostadshuset
ligger en traditionell trädgård med plymspirea, liljor, fruktträd, pioner,
rosor, rododendron, ormbunkar, schersmin, en stor blodbok, grusgångar
och gräsmatta. I östra delen köksträdgård. Allt inramat av trådstaket på
betongstolpar. Gårdsplanen är täckt med ljus singel men det ligger
förmodligen stenläggning under åtminstone partier av gårdsplanen. En
vattenkvarn förde med sig många tunga transporter vilket krävde god
vägbana. Dammområdets kanter är beväxt med rik lövskog och ger en
särpräglad ålderdomlig karaktär till miljön. (…)
Gårdsmiljö, landskap och bebyggelsen med i synnerhet möllan och
bostadshuset och korsvirkeslogen har mycket höga kulturhistoriska
värden och är att betrakta som omistliga.”
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Byggnader och gårdscentrum
Gården ligger i Skogsmöllebäckens
dalgång. Gårdsmiljö, landskap och
bebyggelsen med i synnerhet
möllan och bostadshuset och
korsvirkeslogen har kulturhistoriska värden.
Gården består av en mangårdsbyggnad, två ekonomibyggnader
och en gammal vattenkvarn
(mölla). Mangårdsbyggnaden och
den ena längan är från slutet av
1800-talet medan den äldsta
längan är från början av samma
århundrade. Var och en av
byggnaderna speglar äldre lokala
byggnadstraditioner med korsvirke och tegel.
Byggnaderna är i mycket dåligt
skick. Kommunen har låtit utföra
en okulär byggnadsteknisk undersökning och en miljöinventering.
För de olika byggnaderna finns ett generellt behov av renovering, reparation,
eller ombyggnad. Generellt är byggnaderna belastade med fuktrelaterade
skador som bedöms påverka innemiljön och beständigheten. Samtliga
innerväggar som är massiva i boningshuset samt ytterväggar i
komplementbyggnaderna uppvisar nästan samtliga stora sättningsskador
med flertal sprickor som följd. Skadorna i boningshuset bedöms vara
reparabla men kräver stora åtgärder med rivning av befintliga golvbjälklag på
bottenvåningen för att tillskansa sig åtkomst till grund-murarna. Yttertaket
är i behov av en omläggning då den tekniska livslängden är passerad. Värmeoch VVS- installationer bör även uppdateras för att säkerställa driften av
fastigheten. Värt att notera är att det finns stora mängder material med
asbest i fastigheten. Fastigheten är inte heller ansluten till kommunalt vatten
och avlopp. Nuvarande avloppslösning är ej godkänd och det finns ett
föreläggande om att åtgärda avloppsanläggningen.
Mangårdsbyggnaden och ekonomibyggnaderna är idag tomställda.
En äldre vattenmölla, med anor från 1500-talet, som var i bruk fram till
1920-talet finns också inom gårdscentrat. Möllan är upprustad men själva
byggnaden runt möllan är i behov av upprustning. Torna-Härads
Hembygdsförening innehar en avgiftsfri nyttjanderätt till och med
2066-05-25 att disponera möllan samt om möjligt renovera densamma.
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Jordbruksmarken

Betesmarkerna (6,5 hektar) i dalgången har de senaste åren skötts
genom putsning, som efterliknar bete, förutom den inre delen av
dalgången som är upplåten för en grannfastighet att beta med hästar.
Åkermarkerna (klass 4, 20,8 hektar) har skötts genom slåtter/putsning
de senaste decennierna. Gödning eller bekämpningsmedel har inte
tillförts. Åkermarkerna har naturaliserats och kan i dag närmast
betraktas som betes- eller slåttermark.
Åkermark och betesmark belastas ej av något arrende.

Skogsmarken

Inom fastigheten finns det skogsmark om cirka 30 hektar fördelat på
flera mindre områden. Den största delen utgörs av tallskog men det
finns även bok-, ek-, björk- och alskog. Tallskogen växer på de torraste
partierna medan ädellövskogen främst återfinns på låglänta partier och i
sluttningarna mot dalgången. Alskogen hittas nere i de fuktigare
partierna nere i dalgången.
Virkesförrådet är ganska lågt beroende på att flera bestånd nyligen har
blivit avverkade.
Ädellövskogen och den mer fuktigt växande lövskogen uppvisar en hög
biologisk mångfald med en mängd ovanliga och rödlistade vedlevande
insekter, svampar, lavar, fåglar med mera. Tallskogarna är ofta lättframkomliga och har därmed höga friluftsvärden.
Hasslemölla 1:1 berörs av bevarandeplan för Natura 2000 område
Klingavälsån-Karup SE0430110. Den ger en beskrivning av områdena och
dess naturvärden och vilken skötsel som behövs för att dessa
naturvärden ska finnas kvar långsiktigt. Bevarandeplanen innehåller
också en beskrivning av vilka verksamheter och åtgärder som kan hota
de arter och livsmiljöer som ska skyddas i Natura 2000-områdena.
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Naturvärden

Den 61 hektar stora fastigheten Hasslemölla 1:1, numera del av Veberöd
17:2, ligger i och utmed Skogsmöllebäckens dalgång som är kantad av
äldre lövskog och ovanför liggande sandiga betes- och åkermarker.
Dalgångens botten består av en stor översvämningsyta som använts för
slåtter och bete.
Fastigheten har under de senaste decennierna varit extensivt skött
vilket medfört att många av de naturvärden som kan knytas till det äldre
brukandet av jordbruksfastigheter finns bevarade och har utvecklats
inom främst den sandiga jordbruksmarken.
Under sommaren 2021 genomfördes det omfattande naturinventeringar: kärlväxter, fåglar, lavar, mossor, fladdermöss, nattfjärilar, vedlevande skalbaggar och andra insekter. Även Skogsmöllebäcken
inventerades och klassificerades. Resultatet av inventeringen visar att
området har en mycket stor artrikedom och därmed stor betydelse för
den biologiska mångfalden både ur ett regionalt och nationellt
perspektiv.
Inom Hasslemölla finns stora ytor med sandhed (mestadels åkermark),
ädellövskog, sumpskog och fuktängar. Inventeringarna resulterade i ett
mycket stort antal fynd, totalt cirka 1200 olika arter. Bland dessa finns
flera ovanliga arter och bland annat 85 rödlistade arter som förekommer spritt inom området. Den sandiga jordbruksmarken, hedarna,
och ädellövskogen har särskilt höga naturvärden.
Hasslemöllas placering invid bland annat Ljungens naturreservat och
skogsmarken utmed Skogsmöllebäckens dalgång mot Körsbärsdalen gör
området extra värdefullt. Hasslemölla utgör en viktig koppling in till den
natur som finns tätortsnära och även inne i tätorten.
En naturvårdsinriktad skötsel av sandmarken (inklusive åkermarken som
idag är att betrakta som slåtter- eller betesmark), betesmarkerna och
skogsmarken är en förutsättning för att bevara och fortsatt gynna den
biologiska mångfalden.

8 (34)

2022-02-23

Figuren visar den stora mängd rödlistade arter (85 arter) som hittades vid inventering av flora
och fauna under 2021. Totalt hittades 1200 olika arter inom Hasslemölla vilket är ett högt antal.
Femton av dessa är fridlysta, varav nio arter av fladdermus.
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Friluftsliv
För friluftslivsutövare är upptagningsområdet för veberödsområdet
större än kommunen då delar av till exempel Malmö, Staffanstorp och
Lomma bör räknas in som omland eftersom de har få naturområden.
Dessutom besöks sydvästskåne av en hel del danskar.
Veberöd ligger i ett område med goda möjligheter till naturupplevelser.
Revingefältet med Krankesjön, Vombsjön med Vombs fure,
Körsbärsdalen och Romeleåsen är stora områden som kan rymma
många besökare.
Det saknas en naturlig sammanhållande målpunkt för besökare som
anländer till området kring Veberöd. Utan en bra målpunkt med
informationsplats samt toaletter och gärna café är det svårt att
attrahera och kanalisera besökare utifrån.
Idag fungerar skogsområdena kring Veberöd som ett förhållandevis
outvecklat rekreationsområde för byborna men inte i någon större
omfattning för andra besökare. Undantaget är främst Körsbärsdalen där
uppmärksamhet genom sociala medier har gjort körsbärsblomningen
känd inom stora delar av Skåne.
Det blir allt viktigare att kunna erbjuda personer som inte har tillgång till
bil en möjlighet att kunna besöka fina naturområden genom att nyttja
allmänna transportmedel. Veberöd har förhållandevis goda kommunikationer med kollektivtrafik till och från Lund och Malmö.
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Beskrivning av Veberöd 8:30

Fäladsmarken (14 hektar) ligger vid Körsbärsdalen som är vida känd för
vårens rika körsbärsblomning. Området har en mycket lång historia som
betesmark med strukturer och arter som idag är sällsynta på
Romeleåsen. Området röjdes och stängslades för cirka tjugo år sedan
inom ett kommunalt naturvårdsprojekt.
Vegetationen utgörs mestadels av en mager gräsmark bestående av
arter som stagg, ljung, borsttåg och backtimjan men även fuktigare
partier med till exempel pipstäkra (EN), kärrsälting och darrgräs.
Getingrovfluga (VU) har också observerats.
Det finns många gamla stora ekar, bokar, körsbärsträd och enebuskar.
Det gamla kulturlandskapet som förr dominerade på Romeleåsen har
här ett av sina sista fästen.
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Veberöd 8:30 berörs av bevarandeplan för Natura 2000-område
Humlamaden-Enelyckan SE0430161. Den ger en beskrivning av
områdena och dess naturvärden och vilken skötsel som behövs för att
dessa naturvärden ska finnas kvar långsiktigt. Bevarandeplanen
innehåller också en beskrivning av vilka verksamheter och åtgärder som
kan hota de arter och livsmiljöer som ska skyddas i Natura 2000områdena.
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Medborgardialog och workshop
Tekniska förvaltningen och kommunkontorets näringslivsenhet har
under hösten 2021 haft möten på plats vid gården med representanter
för bland annat näringslivet, föreningar och byarådet. Det har bland
annat diskuterats önskemål om lokaler för olika aktiviteter där föreningar och andra kan hyra in sig. Det framkom även, efter diskussion
med lokala aktörer inom branschen, att det bör finnas utrymme för fler
matställen/caféer och vandrarhem/B&B i veberödsområdet. Flera
menade att det finns en stor potential för att utveckla besöksnäringen i
området.
I december 2021 genomfördes en workshop av Studio Stadshuset på
plats i Veberöds bibliotek. I workshopen ingick representanter från
berörda förvaltningar inom kommunen, det lokala näringslivet,
föreningar, byalaget, Smarta byar och Fab City. Deltagarna fick ta fram
ett antal olika framtidsscenarion för gården. Dessa spreds via ett
webbformulär till allmänheten och till en referensgrupp som fick
värdera och ge återkoppling (120 svar inkom).
Under en efterföljande workshop sammanställdes synpunkterna.
Förslagen liknade varandra och innehöll alla någon form av aktivitet,
restaurang/café, lokal för uthyrning och närhet till natur och rekreation.
Störst intresse rönte förslaget ”Hasslemölla som mötesplats”. Inkomna
synpunkter sammanställda:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Störst intresse för ”Hasslemölla som mötesplats” med blandade
aktiviteter.
Stort intresse för gården som utgångspunkt för vandringsslingor
kopplade till Vombsjösänkans biosfärområde.
Stort intresse för café/restaurang i kombination med
naturupplevelse.
Stort intresse för aktiviteter som riktar sig mot barn, t.ex.
lekplats.
Stort intresse för lokal som går att hyra till fest och annat.
Mycket positiv respons på initiativ som kan bevara gården och
dess kulturvärden.
Positiv respons på utomhuskonserter på plats.
Positiv respons på möjligheter för barn att lära sig om naturen.
Positiv respons på djur på gården.
Positiv respons på mikrobryggeri/pub.
Blandat intresse för Bed & Breakfast.
Lågt intresse för lyxcamping.
Lågt intresse för något som är nära Vattenhallen i Lund.
Uthyrning av mountainbikes är många skeptiska till och kan störa
intilliggande rehabverksamhet.
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o
o
o

Angeläget att det kan finansieras långsiktigt.
Angeläget att det är en bra aktör som bedriver café/restaurang.
Viktigt att det kan leva lite även utanför sommarsäsongen.
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Framtida användningsområden och
ekonomiska konsekvenser
I detta avsnitt beskrivs möjliga användningsområden för olika delar av
den kommunala marken vid Hasslemölla och Veberöd 8:30.

Byggnader och gårdscentrum

Som tidigare nämnts har tekniska nämnden gett förvaltningen i uppdrag
att ta fram olika förslag hur fastigheten kan användas. Det har varit ett
stort intresse kring frågan om vad som ska hända med byggnaderna.
Utifrån vad som framkommit i medborgardialoger och workshops, har
fyra olika scenarios beträffande gårdscentrat studerats och värderats.
De olika scenarierna är följande:
1. Mötesplats Hasslemölla – renovera och bygga om
2. Mötesplats Hasslemölla - riva och bygga nytt
3. Avstycka och sälja gårdscentrat
4. Sälja gårdscentrat efter planläggning
Det har bedömts vara olämpligt att dela upp brukningscentrat i olika
verksamheter. Det kan leda till gränsdragningsproblematik och kan bli
svårt för olika verksamheter om det blir olika inriktning med
verksamheterna.
Nyttjanderätten som Torna-Härads Hembygdsföreningen har
beträffande möllan gäller till och med 2066-05-25.
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Scenario 1.
Mötesplats Hasslemölla – renovera och bygga om

Detta scenario innebär att kommunen behåller gården och renoverar
den. Delar av gården används till service kopplat till fritidsändamål. På
gården skulle det kunna finnas café, restaurang, cykeluthyrning,
klätterbana, lokal för uthyrning samt bed and breakfast.
Samhällsvinster
Här skapas entré till friluftsområdet med service och aktiviteter vid
gården samt närhet till parkeringsmöjligheter och busshållplats. Detta
ger fler möjligheter för besökare som saknar bil, samt främjar hållbar
transport inom kommunen. Möjlighet skapas för fler människor att
komma ut och vistas i naturen. Det kan bli fler arbetstillfällen.
Veberödsbor får tillgång till en eftertraktad lokal som kan användas för
olika behov.
Gården och dess byggnader ligger väl sammanvävd med omgivande
naturmark. Vattendraget har höga värden, både naturvärden och sociala
värden, och utgör en integrerad del av gårdsmiljön. Fuktängarna i
dalgången ansluter till gårdsplanen och skötsel av dessa sker via
gårdsplanen.
Det är värdefullt att bevara gårdsmiljön som en integrerad del av kulturoch naturmiljön både ur ett upplevelseperspektiv men även ur flera
skötselaspekter.
Ekonomi
Beskrivning åtgärd

Ingående värde fastigheten
Anslutning kommunalt VA inklusive grävning.
Grundläggande renoveringsåtgärder på huvudbyggnad samt
tak på lada har beräknats kosta cirka 4,5 miljoner kronor.
Därutöver tillkommer kostnader för övriga byggnader på
Hasslemölla (exklusive möllan). Med tanke på byggnadernas
ålder och skick samt hänsyn till byggnadernas kulturvärden,
görs riskpåslag om 30%
El- och uppvärmningsinstallationer
Ombyggnad för restaurangkök, extra toaletter, lokaler,
tillgänglighetsåtgärder för huvudbyggnaden och så vidare
(cirka 400 kvadratmeter Lokalarea, LOA) bedöms uppgå till
20 miljoner kronor (50 000 kronor/kvadratmeter lokalarea
(LOA), på grund av anpassning till kulturintressant byggnad)
Summa

Kostnad,
miljoner kronor

2
10

5
20

37

2022-02-23
Drift:
Med ett bedömt marknadsvärde om 2 miljoner kronor för byggnaderna
(anskaffningsvärde/marknadsvärde för gårdscentrum enligt värderingar
inför förvärv), samt åtgärder för cirka 35 miljoner kronor blir det
bokförda värdet 37 miljoner kronor.
Utifrån ett antagande om genomsnittlig internränta på 2 %,
avskrivningstid om 30 år och drift- och underhållskostnad om 500 000
kronor per år beräknas den årliga driftskostnaden vara cirka 2 480 000
kronor per år, det vill säga cirka 210 000 kronor per månad. Halva
kostnaden, 1 240 000 kronor, avser avskrivningskostnad.
Risker
• Investeringsutgiften i byggnaderna blir högre än beräknat.
• Det kan bli svårt att hitta aktörer som vill och kan driva
verksamheter som till exempel restaurang. Omsättningen för
hyresgästerna blir för låg för att verksamheter ska klara sig
ekonomiskt.
• Verksamheter på angränsande fastigheter påverkas negativt, till
exempel p g a konkurrens eller störning.
Möjligheter
• Vidareutveckling av gården kan eventuellt delfinansieras via till
exempel Tillväxtverket och Jordbruksverkets investeringsstöd.
• Hasslemölla gård kan bli en nod för friluftsliv i östra delen av
Lunds kommun för byborna, kommuninvånare samt övriga
besökare. Gården kan rymma café, information, toaletter,
tillgängliggjord gårdsslinga, vandringscentral med mera, detta
utvecklas vidare under punkt Förslag: Hasslemölla som
friluftslivsnod.
• Det kan även finnas möjligheter för övernattning, cykeluthyrning,
utställningslokal och verksamheter inom turistnäringen.
Genomförande
Väljs detta alternativ så föreslås genomförandet ske successivt. Kulturoch fritidsnämnden föreslås vara huvudansvarig för det vidare arbetet
när det gäller själva verksamheten. Förslaget behöver studeras
ytterligare i samverkan med andra förvaltningar och externa
intressenter.
Servicenämnden föreslås vara ansvarig för förvaltning och
ombyggnation av gårdscentrat.
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Scenario 2.
Mötesplats Hasslemölla - riva och bygga nytt

Scenario 2 omfattar att riva byggnaderna och att bygga nytt med
möjlighet att kunna anpassa byggnaderna till kommande verksamheter.
Nya byggnader förutsätts förhålla sig till de kulturvärden som finns på
fastigheten.

Befintlig gårdsmiljö, landskap och bebyggelsen med i synnerhet möllan
och bostadshuset och korsvirkeslogen har mycket höga kulturhistoriska
värden och är att betrakta som ”omistliga” enligt kommunens byggnadsantikvarie. Eventuellt kan kommunen ändå riva gården och bygga nytt.
Innehållet i mötesplatsen antas vara detsamma som i scenario 1. Delar
av gården kan användas till service kopplat till fritidsändamål. På gården
skulle det kunna finnas café, restaurang, cykeluthyrning, klätterbana,
lokal för uthyrning samt bed and breakfast (detsamma som i scenario 1).
Samhällsvinster
Här skapas entré till friluftsområdet med service och aktiviteter vid
gården samt närhet till parkeringsmöjligheter och busshållplats. Detta
ger fler möjligheter för invånare som saknar bil, samt främjar hållbar
transport inom kommunen. Möjlighet skapas för fler människor att
komma ut och vistas i naturen. Det kan bli fler arbetstillfällen.
Veberödsbor får tillgång till eftertraktad lokal som kan användas för
olika behov.
Den nya gården och dess byggnader ligger väl sammanvävd med
omgivande naturmark. Vattendraget har höga värden, både
naturvärden och sociala värden, och utgör en integrerad del av
gårdsmiljön. Fuktängarna i dalgången ansluter till gårdsplanen och
skötsel av dessa sker via gårdsplanen.
Det är värdefullt att bygga upp en ny gårdsmiljön som en del av kulturoch naturmiljön både ur ett upplevelseperspektiv men även ur flera
skötselaspekter.
Ekonomi
Beskrivning åtgärd

Ingående värde fastigheten
Anslutning kommunalt VA inkl grävning
Rivning, sanering, deponi
30 000 kronor/kvadratmeter nybyggnad inklusive
installationer
Summa

Kostnad,
miljoner kronor

2
1
2
15
20
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Drift:
Värdet på befintliga byggnader (2 miljoner kronor) samt rivningskostnaden (2 miljoner kronor) resultatförs år 1. Utgifterna för
nybyggnation och VA uppgår till 16 miljoner kronor.
Utifrån ett antagande om genomsnittlig internränta på 2 %, avskrivningstid om 30 år och drift- och underhållskostnad om 400 000 kronor
(utifrån ett antagande om att driften kan ske mer rationellt och billigare
i en nyproducerad byggnad) per år beräknas driftkostnaden vara cirka
1 250 000 kronor per år, det vill säga cirka 105 000 kronor per månad.
Den enskilt största kostnaden är avskrivningskostnaden som uppgår till
cirka 530 000 kronor per år.
Risker
• Rivningslov medges inte p g a kulturminnesvärde, strandskydd
eller annat skäl.
• Investeringsutgiften i byggnaderna blir högre än beräknat.
• Det kan bli svårt att hitta aktörer som vill och kan driva
verksamheter som till exempel restaurang. Omsättningen för
hyresgästerna blir för låg för att verksamheter ska klara sig
ekonomiskt.
• Verksamheter på angränsande fastigheter påverkas negativt, till
exempel p g a konkurrens eller störning.
Möjligheter
• En antikvarisk förundersökning kan göras av en certifierad sakkunnig antikvarie tillsammans med en oberoende besiktningsman för att ta fram ett utlåtande om byggnadernas tekniska
skick. Kanske finns det delar som går att riva eller är lämpliga att
riva, medan andra delar kan bevaras, underhållas och utvecklas.
• Hasslemölla gård kan bli en nod för friluftsliv i östra delen av Lunds
kommun för byborna, kommuninvånare samt övriga besökare.
Gården kan rymma café, information, toaletter, tillgängliggjord
gårdsslinga, vandringscentral med mera, detta utvecklas vidare
under punkt Förslag: Hasslemölla som friluftslivsnod.
• Det kan även finnas möjligheter för övernattning, cykeluthyrning,
utställningslokal och verksamheter inom turistnäringen.
Genomförande
Väljs detta alternativ så föreslås genomförandet ske successivt.
Ytterligare studier behövs. Kultur- och fritidsnämnden föreslås i det vara
huvudansvarig för det vidare arbetet när det gäller själva verksamheten.
Förslaget behöver studeras ytterligare i samverkan med andra
förvaltningar och externa intressenter.
Servicenämnden föreslås vara ansvarig för förvaltning och
ombyggnation av gårdscentrat.
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Scenario 3.
Avstycka och sälja gårdscentrat

I detta scenario säljer kommunen omgående gårdscentrat ”i befintligt
skick” och satsar på att utveckla naturvärdena på övriga fastigheten.
Försäljningen bedöms kunna ske inom ett till två år.
Samhällsvinster
Området runt gården kan fortfarande användas till friluftsliv och får en
mer lokal och låg profil. Försäljningen av gårdscentrat bedöms generera
en intäkt till kommunen. Värderare har bedömt att marknadsvärdet för
gården är cirka 2 miljoner kronor.
Ekonomi

Beskrivning åtgärd

Kostnader
Nedskrivning av bedömt värde på fastigheten
Mäklararvode, avstyckningskostnad och andra omkostnader
kopplat till försäljning
Intäkter
Försäljning, gårdscentra
Kalkylerat netto

Kostnad,
miljoner kronor

2,2
2,0
0,2
2,0
2,0

-0,2

Drift:
Kommunen kommer att ha driftkostnader fram till försäljning.
Med ett bokfört värde om 2 miljoner kronor för byggnaderna. Utifrån
ett antagande om genomsnittlig internränta på 1,25% under tiden som
kommunen äger byggnaderna, avskrivningstid om 10 år och drift- och
underhållskostnad om 100 000 kronor per år beräknas driftskostnaden
vara cirka 325 000 kronor per år, det vill säga knappt 30 000 kronor per
månad. Det bedöms inte som sannolikt att kostnaderna kan täckas
genom uthyrning/arrende eftersom byggnaderna dels är i dåligt skick
och dels med tanke på planerad försäljning.
Risker
• Eftersom gårdcentrat inte omfattas av detaljplan har kommunen
inte samma möjlighet att styra användningen av byggnaderna.
• Det kan bli svårare att skapa en entré till rekreationsområdet.
• Försäljning kan ske till aktör i första eller senare led som leder till
att gården utvecklas på ett sätt så kultur- och naturmiljön
påverkas negativt till exempel genom ombyggnationer, störande
verksamhet, förfall med mera.
• Möllan ligger nära gården. Det är svårt att stycka av gården på
ett sätt som ger allmänheten bra tillgänglighet till möllan.
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•

•

Vid en avstyckning försvåras driften av omkringliggande
naturmark på grund av att tillfartsvägar går genom gården.
Tillgång till mark söder om gården behöver säkras genom
anläggning av ny brukningsväg intill den ena ekonomibyggnaden.
Osäkert om det finns aktör som är villig att förvärva byggnaderna
utan att veta kommunens ambitioner vid en kommande
bygglovsprövning alternativt planläggning.

Möjligheter
• Kommunen kan försöka sälja till aktör som utvecklar gården på
ett sätt liknande mötesplats Hasslemölla. Detta kan dock inte
säkras över tid.
• Lokala initiativ och lokala aktörer får sätta sin prägel på objektet.
• Marknadsanpassning.
Genomförande
Ansvarig för avstyckning och försäljning föreslås tekniska nämnden vara.
Medel till detta behöver tillföras.
Tekniska nämnden föreslås vara ansvarig för utveckling och drift av
område för naturvård och friluftsliv, samt utveckling och genomförande
av framtida exploateringsmöjligheter
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Scenario 4.
Sälja gårdscentrat efter planläggning
Kommunen väljer här att detaljplanelägga gården och området intill
innan en avstyckning och försäljning av lämpligt område sker. Syftet är
att säkra gårdens kulturmiljövärden och tillgängligheten för allmänheten
till friluftsområdet och möjliggöra mindre kompletterande bebyggelse.
Möjlighet till mindre kompletterande bebyggelse skapar fler och andra
alternativ för potentiella verksamhetsutövare, t ex spa. Enligt
stadsbyggnadskontoret kan det vara möjligt med cirka 300
kvadratmeter mindre kompletterande bebyggelse väster om gården.
Efter planläggning och avstyckning sker försäljning. Planläggning och
försäljning antas kunna ske inom tre till fem år.
Samhällsvinster
Området runt i gården kan fortfarande användas till friluftsliv. Beroende
på vilken verksamhet som sker på gården får friluftslivet en lokal eller en
regional profil.
Ekonomi
Beskrivning åtgärd

Kostnader
Nedskrivning av bedömt värde på fastigheten
Anslutning kommunalt VA inklusive grävning (åläggande om
åtgärd finns idag)
Akuta åtgärder på byggnaderna, till exempel åtgärda tak på
lada
Planläggning, projektutveckling med mera
Intäkter
Försäljning, gårdscentra inklusive eventuellt nya byggrätter
Kalkylerat netto

Kostnad,
miljoner kronor

7,0
2,0
3,0

2,0
5,0
5,0
-2,0

Drift:
Kommunen kommer att ha driftkostnader fram till försäljning.
Med ett bokfört värde om 2 miljoner kronor för byggnaderna. Utifrån
ett antagande om genomsnittlig internränta på 1,25 % under tiden som
kommunen äger byggnaderna, avskrivningstid om 10 år och drift- och
underhållskostnad om 100 000 kronor per år beräknas driftkostnaden
vara cirka 325 000 kronor per år, det vill säga knappt 30 000 kronor per
månad. Det inte är realistiskt att räkna med intäkter genom uthyrning
med hänsyn till skicket på huset.
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Risker
Till detta scenario bedöms de största riskerna vara:
• Det blir svårare att skapa en entré till rekreationsområdet.
Verksamheten på gården kan upplevas för privat. Försäljning kan
ske i senare led till aktör som leder till att gården utvecklas på ett
sätt som medför att miljön påverkas negativt.
• Det är svårt att stycka av gården på ett sätt som ger allmänheten
god tillgänglighet till möllan eftersom möllan ligger nära gården.
• Vid en avstyckning försvåras driften av omkringliggande
naturmark på grund av att tillfartsvägar går genom gården.
Tillgång till mark söder om gården behöver säkras genom
anläggning av ny brukningsväg intill den ena ekonomibyggnaden.
• Osäkert om det finns aktör som är villig att förvärva byggnaderna
i enlighet med bestämmelser i detaljplan.
• Oförutsedda kostnader i drift och underhåll av byggnaderna fram
till försäljning.
Möjligheter
• Kommunen kan sälja till en aktör som utvecklar gården på sätt
liknande mötesplats Hasslemölla. Eventuellt kan försäljning
kopplas till att kommunen hyr toaletter och lokal till
biosfärskontor i gårdscentret.
Genomförande
Ansvarig för ansökan om detaljplan, avstyckning och försäljning föreslås
vara tekniska nämnden. Medel till detta behöver tillföras.
Tekniska nämnden föreslås vara ansvarig för utveckling och drift av
område för naturvård och friluftsliv, samt utveckling och genomförande
av framtida exploateringsmöjligheter
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Exploateringsmöjligheter
I anslutning till Idalaområdet återfinns
cirka 12 000 kvadratmeter mark som
föreslås bli blandad bebyggelse i
Översiktsplan 2018 samt förslag till
Fördjupning av översiktsplanen för
Veberöd (granskningshandling).
Samhällsvinster
Fler bostäder i Veberöd.
Ekonomi
Utfallet av exploateringen på området i
söder är beroende av användning och
hur mycket som kommer att planläggas
för kvartersmark respektive allmän
platsmark. En tidig översiktlig kalkyl har
tagits fram och vissa förutsättningar
har antagits.
Om exploateringen innebär liknande bebyggelse som norr om det
aktuella området, vilket kan antas rimligt, kan området planläggas för
tolv till femton villatomter med en storlek om cirka 700 kvadratmeter. I
kalkylen har det förutsatts att det inte blir någon allmän platsmark
utöver en kommunal tillfartsgata.
Beskrivning åtgärd

Kostnader
Planläggning och projektutveckling
Iordningställande av kvartersmark och utbyggnad av allmän
plats/gata

Kostnad,
miljoner kronor

Intäkter
Försäljning, 12 tomter à 800 000 kronor
Kalkylerat netto

Risker
• En fornlämning finns registrerad nordost om det aktuella
området.
• Oförutsedda kostnader

8,0
3,0
5,0
9,6
9,6

+1,6
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Möjligheter
• Bostäder möjliggörs i Veberöd, kan eventuellt vara
fribyggartomter
• Intäkt till kommunen genom försäljning av tomtmark.
Genomförande
Ansvarig för ansökan om detaljplan, avstyckning och försäljning föreslås
vara tekniska nämnden.
Förtätningar
Det bedöms vara möjligt att bilda en eller två nya villatomter i slutet av
Hästhovsvägen i den norra delen av fastigheten, norr om Sjöbovägen.
Möjligen skulle en frimärksplan kunna tas fram för planläggning av de
två tomterna då befintlig infrastruktur redan finns. Området är redovisat
i FÖP Veberöd som bebyggelse. Osäker projektkalkyl.
Kommunen kan även överväga att skapa två fribyggartomter på den
kommunala marken mellan Sjöbovägen och gamla Lundavägen, vilket
möjligen skulle kunna ske genom bygglov alternativt behövs
planläggning. Osäker projektkalkyl.

Idé om förtätning
vid Hästskovägen

Hasslemölla gård

Utsnitt ur markanvändningskarta, FÖP Veberöd, granskningshandling (ej antagen FÖP)

Idé om
förtätning vid
Gamla
Lundavägen/
Sjöbovägen
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Brukshundsklubben
Intill Hasslemölla arrenderar Brukshundsklubben idag ett område (cirka
1,8 ha) för sin verksamhet. Brukshundsklubben låg tidigare på det
område där skolan nu är uppförd. Nuvarande arrende gäller till och med
31 december 2027. För att kunna genomföra utbyggnaden av Idalaområdet enligt antagen detaljplan behöver Brukshundsklubben flytta.

Här låg
Brukshundklubben
tidigare

Brukshundklubben
nuvarande arrende

Illustration Brukshundsklubben, arrende

Det bör studeras vidare om det är möjligt att erbjuda Brukshundsklubben nytt arrende inom Hasslemölla. Ett område norr om Sjöbovägen
har bedömts som övrig mark. Området ingår i skogsbruksplanen men
skulle också kunna användas till annat än skogsbruk. Området skulle
eventuellt kunna fungera för Brukshundsklubben som behöver flytta
från befintligt läge när Idalafältet bebyggs. Frågan behöver studeras
vidare.
Samhällsvinster
Kommunen kan genomföra byggnation av bostäder i Veberöd i enlighet
med antagen detaljplan. Brukshundklubben kan erbjudas en ny
lokalisering när de måste flytta från Idalafältet.
Ekonomi
Flytt av Brukshundsklubben finansieras inom exploateringsprojektet
Idala. För Hasslemölla innebär det arrendeintäkt för mark som upplåts
till Brukshundsklubben. För närvarande är arrendet 2 500 kronor/år.
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Risker
• Beroende på vilken plats som Brukshundsklubben föreslås nyttja,
kan förutsättningar för faunan och floran i området försämras.
Delar av marken inom Hasslemölla har förekomst av EU-listade,
rödlistade och fridlysta växtarter vilket kan försvåra en
etablering.
• Trafik till klubben sker genom villagator med risk för störning på
omgivande fastigheter.
Möjligheter
• Möjliggör exploateringar inom Idalaområdet enligt antagen
detaljplan, vilket ger försäljningsintäkt till kommunen.
• Brukshundklubben kan erbjudas en ny lokalisering.
Genomförande
Lokaliseringsutredning för Brukshundsklubben genomförs av tekniska
förvaltningen i samarbete med stadsbyggnadskontoret med flera.
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Jordbruksmarken och skogsmarken
Mark inom Hasslemölla och Veberöd 8:30, som idag är jordbruksmark,
betesmark respektive skogsmark, med undantag för område som ovan
beskrivits vara möjligt att exploatera, föreslås ingå i område för
naturvård och friluftsliv, se nedan.
Jakten inom områdena föreslås bedrivas i enlighet med av tekniska
nämnden antagna jaktpolicy. I denna fastslås bland annat ”Områden
som ligger tätortsnära och är avsatta för att ge allmänheten möjligheter
att uppleva skog och natur bör i huvudsak vara avlysta från jakt. Jakten
skall i alla avseenden vara underordnad allmänhetens möjligheter till att
bedriva friluftsliv.”

Naturvård och friluftsliv
Samhällsvinster
Skyddande av Veberöd 8:30 och Hasslemölla för naturvårds- och
friluftslivsändamål bidrar till att uppfylla de av kommunen antagna
målen i LundaEko, Grönprogram och Friluftsstrategin.
Vid förvärv av fastigheten angavs natur- och rekreationsmöjligheter som
främsta skälet. Utveckling i enlighet med översiktsplanen och FÖP
Veberöd kan säkerställas.
Ekonomi
Värdet på marken bedöms vara 11 miljoner kronor. Detta medför årliga
räntekostnader.
Investeringar
Följande investeringar för att främja naturvårds- och friluftslivsändamålen har identifierats:
Beskrivning åtgärd

Vandringsslingor, grillplatser/rastplatser samt
informationsplatser
Större informationscentral för vandring och turistcykling
Handikappanpassad slinga kring möllan
Parkeringsplats med anslutningsvägar
Toalett (om toalett/er inte uppförs och tillgängliggörs i
gårdscentralt)
Summa

De beskrivna åtgärderna kan eventuellt omfattas av bidrag.

Kostnad,
miljoner kronor

1
2
1
2
3

6-9
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Veberöd 8:30
Arrendeintäkter cirka 10 000 kronor per år.
Löpande driftkostnader cirka 25 000 kronor per år.
Hasslemölla:
EU-stöd/arrendeintäkter cirka 50 000 kronor per år.
Löpande driftkostnader cirka 800 000 kronor per år. Delar av
kostnaderna kompenseras tekniska nämnden för genom ersättning för
tillkommande arealer.
Risker
• Intäkterna för skötsel av de öppna markerna kan påverkas av
förändrade EU-stödsregler från och med år 2023. Troligen
kommer dock ersättningarna för denna typ av marker med höga
naturvärden att öka. Utvecklingen av Hasslemölla gård och
gårdsbyggnaderna påverkar hur stor betydelse området får för
det regionala friluftslivet.
Möjligheter
• Bevarande av naturvärden
• Veberöd 8:30 kan införlivas i det besöksmål som utgör
Körsbärsdalen. Hasslemölla kan bli ett friluftsområde med en
varierad natur. Kopplingar kan göras mot kringliggande
naturområden.
Genomförande
Tekniska nämnden föreslås vara ansvarig för utveckling och drift av
område för naturvård och friluftsliv
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Förslag: Hasslemölla gård som friluftslivsnod
Hasslemölla gård kan bli en nod för friluftsliv i östra delen av Lunds
kommun för byborna, kommuninvånare samt övriga besökare och
utvecklas till att bli en entré till biosfärområdet Vombsjösänkan.
Lunds kommun har tillsammans med Sjöbo kommun och Eslövs
kommun beslutat ansöka om att Vombsjösänkan ska få bli ett
biosfärområde. Vombsjösänkan är ett område som i olika sammanhang
lyfts fram som unikt, med starka naturvärden och höga krav på
naturvården.
En förstudie gjordes 2017–2019 och hösten 2020 godkändes området
som kandidatur, som pågår mellan 2021–2023. Under denna period ska
området fungera som ett biosfärområde och visa att man kan leva upp
till de kriterier som ställs av Unesco.
Lokalisering av ett biosfärkontor är en del av arbetet och riktlinjen lyder:
Kontorets lokalisering är viktigt för att fungera som en mötesplats för
området samt ska vara lättillgängligt för befintliga kommunikationssystem. Kontoret bör också kunna kombineras med en besöks- och
informationsplats genom att ha tillgängliga mötes- och konferenslokaler.
Hasslemölla gård kan vara ett bra alternativ för etablering av ett
biosfärkontor. Gården kan utöver detta inrymma café, information,
toaletter, tillgängliggjord gårdsslinga, vandringscentral med mera.
Det kan även finnas möjligheter för övernattning, cykeluthyrning,
utställningslokal och verksamheter inom turistnäringen.
Cykelturism, omfattande både regional och utländsk, är på uppåtgående. Det finns ett omfattande nät av mindre vägar inom ett par mils
radie från Hasslemölla som lämpar sig väl för cykling.
I detta område finns många attraktioner. Förutom naturupplevelserna
finns det många mindre näringsidkare i form av caféer, restauranger och
butiker. Kulturupplevelser finns i form av Dalby kyrka, Övedskloster,
Kulturens Östarp och Häckeberga slott.
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Figur: Potential för utveckling av turistcykling och vandring

Ekonomi
Förutsätter att Hasslemölla gård blir en nod för friluftslivet och behöver
utredas ytterligare.
Risker
• Ett ökat besökstryck i området kan innebära konflikter med
andra markägare.
• Det medför ett ökat slitage på naturen.
Möjligheter
• Området har en stor potential för friluftsliv och besöksnäringen.
Utifrån tidigare nämnda förslag kring användningen av gården,
förutsätter detta att scenario 1 eller 2 realiseras.
Närheten till kollektivtrafik är viktig och ovanlig i dessa sammanhang.
Marken i området är mestadels sandig vilket innebär att den bör vara
förhållandevis slitagetålig. Cykelturism kan öppna upp för nya
friluftslivsmöjligheter.
Genomförande
Kultur- och fritidsnämnden föreslås vara huvudansvarig för utveckling av
det vidare arbetet när det gäller själva verksamheten, att skapa en nod
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för friluftslivet. Förslaget behöver studeras ytterligare i samverkan med
andra förvaltningar och externa intressenter.
Servicenämnden föreslås vara ansvarig för förvaltning och
ombyggnation av gårdscentrat. Scenario 1 eller 2 förutsätts för att
uppnå intentionerna med detta förslag.
Tekniska nämnden föreslås vara ansvarig för utveckling och drift av
område för naturvård och friluftsliv, samt utveckling och genomförande
av framtida exploateringsmöjligheter.

Genomförandefrågor
Förslaget att Hasslemölla gård ska utvecklas för att bli en nod för
friluftsliv i östra delen av Lunds kommun förutsätter att flera parter
involveras.
Kultur- och fritidsnämnden föreslås vara huvudansvarig för det vidare
arbetet när det gäller själva verksamheten, att skapa en nod för
friluftslivet. Förslaget behöver studeras ytterligare i samverkan med
andra förvaltningar och externa intressenter.
Servicenämnden föreslås vara ansvarig för förvaltning och
ombyggnation av gårdscentrat.
Tekniska nämnden föreslås vara ansvarig för utveckling och drift av
område för naturvård och friluftsliv, samt utveckling och genomförande
av framtida exploateringsmöjligheter.
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Bilaga 1. Översiktskarta
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Bilaga 2. FÖP Veberöd,
granskningshandling
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