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TJÄNSTESKRIVELSE 

Internremiss - Naturreservat Kyrkfuret 

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 Kyrkofuret 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 mellan Höje å och Habovägen i Kyrkfurets östra del (Bilaga – Förslag till 
avgränsning av Naturreservat Kyrkfuret). 

Syftet med naturreservatet är att bevara biologisk mångfald samt skydda, vårda och utveckla 
värdefulla naturmiljöer. Områdets värdefulla naturmiljöer innefattar ädellövskog och alkärr samt 
andra värdefulla biotoper såsom bryn, sandiga torrängspartier och gläntor. Vidare ska den biologiska 
mångfald som är knuten till områdets naturtyper bevaras och utvecklas. Syftet är också att utan att 
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 "Kyrkfuret" 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. Tillsammans med Habo ljungs fure bildar Kyrkfuret ett viktigt 
sammanhängande grönstråk mellan kusten och Lomma tätort. Området är mycket viktigt då det 
sammanlänkar naturområden på båda sidor av Höje å samtidigt som det har en funktion som 
skyddszon för Höje å. 

Skäl för att skydda området för friluftslivet grundar sig i att Kyrkfuret är ett välbesökt tätortsnära 
naturområde i direkt anslutning till Höje å. Prioriterade aspekter som är viktiga att bevara för 
friluftslivet består av den stilla atmosfären, det välutvecklade stignätet, områdets vilda naturkaraktär 
samt den allemansrättsliga tillgången till Höje ås strandzon.” (PLG § 14/20). 

FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID 2020-06-23 
/Eget_Underenhet/ 
Vår referens: Staffan Friberg 
Direkttel: 040 - 641 13 07 
E-post: Staffan.Friberg@lomma.se 
Diarienr: KFN/2020:59 
Er referens:

KFNAU Bilaga §41/20



  s. 2 (2) 

Lomma kommun   |  Hamngatan 3  |  234 81 Lomma 
tel: 040-641 10 00   |   e-post: info@lomma.se   |   www.lomma.se 

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. I det aktuella området har förvaltningen följande verksamheter; motionsspår, 
grillplats och ridspår. Förvaltningen önskar också att de verksamheter som föreningarna bedriver i 
området visas särskild hänsyn.  
 
I övrigt har förvaltningen ingenting att erinra mot förslaget till naturreservat Kyrkfuret. 
 


