Motion till kommunfullmäktige: Utvidga Skrylleområdet och
låt Rögleskogen bli en del av Skryllereservatet
I Lunds kommun har Skrylleområdet en särställning när det gäller rekreations- och
friluftsområde, med över en miljon besök per år. I kommunens fördjupade översiktsplan
från 2006 betonas Skrylleområdets stora betydelse som rekreations- och friluftsområde för
hela sydvästra Skåne. Områdets betydelse kommer att fortsätta att öka i takt med att
befolkningen växer. Antalet besökare har vuxit under flera år och under mars 2020 var det
dubbelt så många besökare jämfört med mars 2019. Det är tidvis trångt på stigarna och det
är uppenbart att det behövs en större yta för människor som vill vara ute i naturen. Att ha
god tillgång till naturområden är viktigt för att kunna erbjuda barn goda uppväxtvillkor.
Skrylleområdet har en stor betydelse för barn och unga, både direkt som plats för
friluftsaktiviteter och indirekt som källa till kunskap om biologisk mångfald och upplevelser i
naturen. Närhet till vild natur är inte minst viktigt för socioekonomiskt svagare grupper där
barn inte har möjlighet att resa eller spendera fritid utanför närområdet.
Rögleskogen är en grön förbindelselänk mellan Södra Sandby och Skrylle. Området har blivit
klassat som riksintresse för friluftsliv och naturvård och som värdetrakt för biologisk
mångfald kopplad till lövskogsmiljöer. Rögleskogen kan också vara en förbindelselänk för att
koppla samman deponin och dammarna i ett större ströv- och friluftsområde.
Dominikansystrarna har funnits på plats i Rögle kloster vid Röglebäcken sedan 1956.
Röglesklostret har stor betydelse som oas för tystnad, bön och andlig orientering, med sina
fyra tusen besökare och runt tre hundra övernattande gäster om året. Skrylleområdet samt
andra naturområden i kommunen som nu finns tillgängliga för kommunens invånare och
besökare är hårt belastade. Allt fler vill undvika klimatpåverkande resor och då ökat behovet
av fler områden i Lunds kommun med omnejd som kan erbjuda naturvistelse och rekreation.
Detta är sammantaget sannolikt motiv till att Rögleskogen pekas ut som ett framtida
naturreservat i den fördjupade översiktsplanen för Lunds kommun. Här föreligger höga
bevarandevärden och Lunds kommun har tidigare inom ramen för den fördjupade
översiktsplanen för Skrylle gjort ställningstagandet att motiv för naturreservatsförordnande
föreligger i skogsområdet väster om väg 952 i höjd med Skrylletäkten. Lunds kommun bör
därför förverkliga intentionerna i den fördjupade översiktsplanen och inlemma Rögleskogen
i Skryllereservatet.
I samband med att tekniska nämnden 2019 tog ställning till ett Lundaförslag i samma
riktning som den här motionen, ansågs inte en reservatsbildning som en framkomlig väg i
nuläget, givet markägarförhållandena. Väster om vägen mellan Dalby och Södra Sandby ägs
marken huvudsakligen av NCC Industry AB. NCC, som driver stenbrottet vid Skrylle, vill
utöka verksamheten väster om väg 952. Där ligger idag ett mycket uppskattat skogsparti som
besöks av ryttare, hundägare, motionärer, skolklasser, friluftsmänniskor och gäster vid Rögle
Kloster. Här vill NCC röja skogen för att göra ett upplag samt skapa ytor för försäljning av

stenmaterial. Förverkligas planerna kommer en viktig grön förbindelselänk mellan Södra
Sandby och Skrylle att gå förlorad och ett område för närrekreation försvinna. Lunds
kommun äger idag mark väster om väg 952, söder om vägen mot Rögle dammar, som inte
omfattas av det statliga naturreservatet Skrylle. Denna mark förvaltas idag för naturvård och
rekreation och utgör funktionellt sett en del av Skrylle rekreationsområde även om det inte
omfattas av naturreservatsförordnande.
Det är juridiskt möjligt att bilda naturreservat mot markägarens vilja. Markägaren kan då
stämma den som bildar naturreservatet på ekonomisk ersättning. Lunds kommun ansåg i
sitt beslut 2019 att det skulle ta stora resurser i anspråk och utgången av att driva detta
ärende skulle vara oviss. Förvaltningen bedömde att det saknades resurser att på detta sätt
försöka driva igenom de ställningstaganden som är gjorda i den fördjupade översiktsplanen
för Skrylle. Det är dags att pröva ärendet på nytt. Om parterna inte kommer överens ska
enligt lag markägaren kompenseras för marknadsvärdet så att förmögenhetsställningen är
intakt. I Rögleskogen driver NCC skogsbruk, inte täktverksamhet. Marknadsvärdet för
Rögleskogen borde därmed rimligen utgå från priset för motsvarande ungskog idag, inte från
vad bolaget eventuellt skulle kunna tjäna vid ett hypotetiskt brytningstillstånd om 30 år.
Lunds kommun bör därför ompröva frågan - och låta Rögleskogen bli en del av
Skryllereservatet för att skapa ett sammanhängande rekreationsområde.

Miljöpartiet yrkar att kommunfullmäktige:
uppdrar åt Tekniska nämnden att göra ett lokalt naturreservat av Rögleskogen och därmed
utvidgar Skrylleområdets areal för rekreation, friluftsliv och biologisk mångfald

Lund den 28 april 2020

Karin Svensson Smith, kommunfullmäktigeledamot MP

