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TJÄNSTESKRIVELSE 

Internremiss - Naturreservat Augustenborg 

Inledning 
Planledningsgruppen har, vid sammanträdet 2020-06-03 (PLG § 14/20), beslutat att förslag på beslut 
och föreskrifter, skötselplan samt gränsdragning (bilaga 1–3) för naturreservatet Augustenborg ska 
skickas på internremiss till nämnderna, på samråd till berörda myndigheter, på remiss till sakägare 
samt skickas till övriga intressenter för kännedom. 

Området är beläget väster om Norra Västkustvägen och söder om Tegelbruksvägen (Bilaga – Förslag 
till avgränsning av Naturreservat Augustenborg). 

Syftet med naturreservatet är att skydda, vårda och utveckla värdefulla naturmiljöer. Vidare ska den 
biologiska mångfald som är knuten till områdets skogs- och ängsmiljöer samt småvatten bevaras och 
utvecklas. Syftet är också att utan äventyra biologisk mångfald tillgodose behov av områden för 
friluftsliv. Gynnsamt bevarandetillstånd för i området förekommande arter och livsmiljöer enligt EU:s 
art- och habitatdirektiv samt EU:s fågeldirektiv ska upprätthållas och nya ska kunna utvecklas. 

Kultur- och fritidsnämnden ges möjlighet att inkomma med yttrande över förslaget till Naturreservat 
senast 2020-10-07. 

Yttrande 

Bakgrund 
Planledningsgruppen anger i sin handläggning att ”Bildandet av naturreservatet" Augustenborg" 
ingår som en del av kommunstyrelsens nämndsplan för 2018. Ambitionen i planen är att andelen 
skyddad areal skulle fördubblats fram till slutet av 2018 i jämförelse med december 2012. Området 
är utpekat som lämpligt för naturreservatsbildning i Lomma kommuns politiskt antagna 
åtgärdsprogram för naturreservatsbildning. Augustenborg bidrar med ett viktigt skogligt naturinslag i 
landskapsbilden i det omgivande till stora delar öppna jordbrukslandskapet i Borgebys omnejd och 
områdets storlek och karaktär gör att det får anses ha ett mycket högt naturvärde i ett lokalt 
perspektiv. Området utgör dessutom en viktig länk i ett grönstråk ned mot Domedejla.  

Skäl för att skydda området för friluftslivet grundar sig i Augustenborgs potential att utvecklas till ett 
uppskattat tätortsnära naturområde med god tillgänglighet. 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” (PLG § 14/20). 

FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID 2020-06-23 

Vår referens: Staffan Friberg 
Direkttel: 040 - 641 13 07 
E-post: Staffan.Friberg@lomma.se 
Diarienr: KFN/2020:58 
Er referens:

KFNAU Bilaga §40/20
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Yttrande 
Förvaltningen noterar att många områden omvandlats till naturreservat och bedömer att en sådan 
omvandling på ett bra sätt bibehåller kommunens naturvärden. Förvaltningen ser därför positivt på 
den reservatsbildning som föreslås. 
 
Kommunens naturmiljöer används ofta i utbildningssyfte av såväl förskolan som grundskolan. Dessa 
områden används även för rekreation. Detta innebär att många av kommunens barn och ungdomar 
får ta del av kommunens naturvärden i sin vardag, men också att de kontinuerligt färdas till och från 
aktuella områden. När det gäller detta område bedömer förvaltningen dock inte att det kommer att 
användas i högre verksamhetsmässig omfattning. 
 
I övrigt har förvaltningen ingenting att erinra mot förslaget till naturreservat Augustenborg. 


