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Beslut gällande bildande av naturreservatet ”Augustenborg” i Lomma kommun 

ÄRENDEBESKRIVNING 

Augustenborg är ett litet skogsområde nordväst om Borgeby. I Översiktsplan 2010 anges det att 
området bör skyddas. Området är utpekat som lämpligt för naturreservatsbildning i Lomma kommuns 
åtgärdsprogram för naturreservatsbildning (antaget av kommunstyrelsen 2014, KS/KF 2013: 367.410) 
och i naturmiljöprogram för Lomma kommun 2018-2025 (KS/KF 2015:133.420) anges att Augustenborg 
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 
2017 om s k LONA-bidrag på 230 000 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 2020-08-31) är 
reviderade enligt samrådsredogörelsen (bilaga 4). Ansökan om bidrag till markåtkomst för det planerade 
reservatet skickades 2020-04-29 till länsstyrelsen. Positivt förhandsbesked inkom från Naturvårdsverket 
2021-02-24, med giltighetstid till och med 2021-12-31. Förhandlingar om markåtkomsten pågår med 
berörd markägare. 

Vad innebär reservatsbildning? 
Naturreservat är ett områdesskydd enligt kapitel 7 i miljöbalken. Syftet med skyddet i lagstiftningen är 
att ”bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av 
områden för friluftsliv”. Ett tillägg till detta finns också, ”ett område som behövs för att skydda, 
återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för skyddsvärda arter får också förklaras 
som naturreservat”. I besluten om reservat ska bland annat de inskränkningar i rätten att använda 
marken och vattnet anges som behövs för att uppnå syftet med reservatet. Det kan till exempel vara 
förbud mot bebyggelse, uppförande av stängsel, upplag, schaktning, täktverksamhet, uppodling, 
dikning, plantering, avverkning, jakt och användning av bekämpningsmedel. Med andra ord är utrymmet 
för kommunen att själv definiera områdets skydd och framtida utveckling relativt stort innan beslutet 
tas. Kommunens miljönämnd får meddela dispens från dessa föreskrifter om det finns ”särskilda skäl”, 
dessa definieras både i lagtexten och i förarbetena till lagtexten. Innan beslut om reservatsbildning tas 
ska samråd ske med berörda myndigheter och förslaget skickas på remiss till sakägare. Sakägare 
definieras som markägare och innehavare av särskild rätt. Sakägare framgår av skötselplanen samt 
beslut och föreskrifter. 
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Augustenborg 
Augustenborg bidrar med ett viktigt skogligt naturinslag i landskapsbilden vid Borgeby. Områdets storlek 
och karaktär gör att det får anses ha ett mycket högt naturvärde i ett lokalt perspektiv och skogs- och 
ängsmarkerna utgör viktiga livsmiljöer för många arter. Därtill är området en viktig komponent i 
utvecklingen av den gröna infrastrukturen i Borgebyområdet. Sedan täkt- och trädgårdsverksamheten 
har upphört har marken varit stadd i igenväxning och området utgör i dagsläget en vildvuxen refug för 
både djur och växter. Det tätortsnära läget gör att området har stor potential att utvecklas till ett 
uppskattat tätortsnära naturområde med god tillgänglighet, särskilt om grönstråk i anslutning till 
Augustenborg utvecklas. Områdets tillgänglighet och användning för friluftsliv och rekreation är för 
närvarande begränsad eftersom stigar i princip saknas. Under sommaren kan vegetationen bitvis vara så 
pass tät att den knappt är framkomlig för fotgängare. Prioriterade aspekter för friluftslivet i området är 
därmed att förbättra tillgängligheten dels genom att återskapa vissa ängsmiljöer och stråk som speciellt 
på senare tid genomgått omfattande igenväxning, dels genom skapandet av ett diskret stignät. 

TIDSPLAN 

Naturreservatet ska vara antaget 2021 i enlighet med nedanstående tidplan. 

2021-10-06  KS – Beslut om antagande 

2021-12-02  KF – Beslut om antagande  

BILAGOR 

Bilaga 1. Beslut och föreskrifter för naturreservatet Augustenborg  

Bilaga 2.  Skötselplan för naturreservatet Augustenborg 

Bilaga 3. Gränsdragning av naturreservatet Augustenborg 

Bilaga 4. Samrådsredogörelse naturreservatsbildning Augustenborg 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

Planledningsgruppen föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

- godkänna samrådsredogörelsen för internremissen med kommunens nämnder samt det 
externa samrådet med myndigheter, sakägare och övriga. 

Planledningsgruppen föreslår att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

- med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken (1998:808) förklara det område som avgränsats på karta i 
”Förslag på beslut och föreskrifter för naturreservatet Augustenborg” som naturreservat och att 
naturreservatet inrättas i enlighet med beslutet. För att trygga syftet med reservatet ska de 
föreskrifter gälla som anges i förslaget. 

- fastställa skötselplanen för naturreservatet Augustenborg. 

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

- medelstilldelningen för ökade driftskostnader på grund av bildandet av naturreservatet 
Augustenborg ska beaktas i kommande budgetarbete. 
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