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Beslut gällande bildande av naturreservatet "Kyrkfuret" i Lomma kommun

Ärendebeskrivning
Kyrkfuret är ett litet skogsområde norr om Lomma tätort. Området är utpekat som lämpligt för
naturreservatsbildning i Lomma kommuns åtgärdsprogram för naturreservatsbildning (antaget av
kommunstyrelsen 2014, KS/KF 2013: 367.410). I naturmiljöprogram för Lomma kommun 2018-2025
(KS/KF 2015:133.420) anges att Kyrkfuret är ett särskilt värdefullt naturområde, att området ska
skyddas och att naturreservatsbildningar ska ske enligt naturreservatsplanen. I utställningsförslaget
av Översiktsplan 2020 är området utpekat för nytt naturreservat och området inkluderas i
ställningstagande om att pågående reservatsbildningar ska fullföljas. Området är enligt beslut i
kommunfullmäktige 2020-02-13 belagt med interimistiskt förbud under perioden 2020-02-14 till
2023-02-14 inför reservatsbildningen. Länsstyrelsen i Skåne beslutade 2018 om så kallat LONA-bidrag
på 170 000 kr för reservatsbildningen.
Vid planledningsgruppen möte 2020-06-03 togs beslutet att skicka handlingarna på internremiss till
kommunens nämnder och på externt samråd med berörda myndigheter, externremiss till sakägare
samt delgivande till övriga nyttjandeorganisationer och berörda parter. Handlingarna som sedermera
har varit på internremiss (2020-06-18 till 2020-10-07) och externt samråd (2020-06-11 till 2020-0831) är reviderade enligt samrådsredogörelsen. Ansökan om bidrag till markåtkomst för det planerade
reservatet skickades 2020-04-14 till länsstyrelsen. Positivt förhandsbesked inkom från
Naturvårdsverket 2021-02-24, med giltighetstid till och med 2021-12-31. Förhandlingar om
markåtkomsten pågår med berörda markägare.
Planeringsavdelningen redogör i skrivelse 2021-09-06 för ärendet.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsen 2021-10-06, § 129.
Beslutsunderlag
- Protokoll från planledningsgruppen 2021-09-15 § 16
- Skrivelse 2021-09-06 från planeringsavdelningen
- Beslut och föreskrifter för naturreservatet Kyrkfuret
- Skötselplan för naturreservatet Kyrkfuret
- Gränsdragning av naturreservatet Kyrkfuret
- Samrådsredogörelse för naturreservatsbildning Kyrkfuret
Kommunfullmäktiges handläggning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar kommunstyrelsens vice ordförande Jerry Ahlström
(M) en redogörelse.

Justerande
Protokollet har justerats digitalt

Utdragsbestyrkande
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Överläggning
Jerry Ahlström (M) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens
förslag i ärendet med ändringen att de av planeringsavdelningen föreslagna revideringarna av
föreskrifterna tillämpas.
Beslut:
- Kommunfullmäktige beslutar med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken (1998:808) att förklara det
område som avgränsats på karta i ”Förslag på beslut och föreskrifter för naturreservatet
Kyrkfuret” som naturreservat och att naturreservatet inrättas i enlighet med förslaget. För
att trygga syftet med reservatet ska de föreskrifter gälla som anges i förslaget.
-

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa skötselplanen för naturreservatet Kyrkfuret.

-

Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen bemyndigas att framgent revidera
skötselplanen om det behövs för att syftet med områdets skydd ska upprätthållas.

-

Kommunfullmäktige beslutar att medelstilldelningen för ökade driftskostnader på grund av
bildandet av naturreservatet Kyrkfuret ska beaktas i kommande budgetarbete.

_________________________________
Beslutet expedieras till:
Planeringsavdelningen

Justerande
Protokollet har justerats digitalt
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