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Gör Höjeådalen till ett kommunalt naturreservat
I förslaget till ny översiktsplan för Lunds kommun planeras för en stor expansion i
Höjeådalen där ett omfattande område är markerat som utbyggnadsområde.
Miljöpartiet de gröna har varit positiva till bostadsbyggande vid det nya tågstopp vid
Klostergården som kommer i samband av att det blir fyra järnvägsspår hela vägen
från Malmö till Högevall. Vi är också positiva till att det tidigare industriområdet
väster om järnvägen omvandlas till ett bostadsområde. Men Miljöpartiet anser att
exploatering av det som idag är grönområde och åker längs Höjeådalen strider mot
internationellt, nationellt, regionalt och lokalt uppställda mål för hållbar utveckling,
såväl miljömässigt som socialt. Miljöpartiet vill värna om Höjeådalens gröna värden
för nuvarande och kommande generationer. Vi vill göra naturområdet till ett
kommunalt naturreservat.
Höjeådalen en grön oas
Höje å flyter genom en dalgång som till större delen är öppen med betesmarker,
dammar och buskmarker. Vid platsen för den nu rivna Källby mölla har en ny damm
anlagts inom Höjeåprojektet. Ån rinner förbi Lunds avloppsreningsverk som med
sina stora dammar utgör en viktig rastlokal för änder och andra simfåglar. Nedströms
Värpinge övergår dalgången i ett flackt odlingslandskap.
Friluftsliv och folkhälsa
Miljöpartiet vill bidra till ökad folkhälsa genom att värna om de utemiljöer som
inbjuder till aktiv mobilitet och rekreation. Höjeådalen är ett riksintresse för
rekreation och friluftsliv enligt 3 kap. miljöbalken. För skolundervisningen är
Höjeådalen ett värdefullt område. För många Lunda- och Staffanstorpsbor är
Höjeådalen det enda närbelägna större naturområdet som nås till fots eller med
cykel. Längs Höje å finns det stigar där kan man springa eller gå en avkopplande
runda. Trädgårdsskötsel är en av de vanligaste fritidssysselsättningarna. Särskilt för
äldre innebär trädgårdsarbetet en nyttig fysisk aktivitet. Odlingslotterna på östra
sidan om järnvägen ligger på högklassig jordbruksmark och kan få ökad betydelse för
livsmedelsförsörjning. Den gångna sommarens torka har påmint om behovet att
säkra tillgång på föda för människor och djur.
Klimatanpassning
Som en del av den krisberedskap kommunen ska bygga in i markplaneringen. finns
det ett stort behov av marker som kan översvämmas vid extremväder Andelen
hårdgjord yta bör därför begränsas, eftersom infiltration i marken omöjliggörs av
hårdgjorda ytor. Höjeådalen är den lägst belägna delen av Lunds kommun. Då södra
stambanan ligger som ett hinder för det vatten som rinner av öster därom att rinna
direkt mot reningsverksdammarna och Värpinge behövs säkerhet på båda sidor om
spåren. Om inte Lunds kommun blir bättre på att ta hand om sitt dagvatten riskerar
det att bli fler översvämningar både i södra delen av kommunen och i Lomma
kommun.
Natur och ekosystemtjänster
Landskapsbilden i Höjeådalen är skyddad enligt 19 § naturvårdslagen och det öppna
kulturlandskapet runt Lunds stad är ett kännetecken för omgivningen. Ersätts
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odlingslotterna och det gröna stråket i öst-västlig riktning med bebyggelse
sönderstyckas naturmiljöerna. Miljöpartiet vill knyta ihop naturen i staden med natur
i det kringliggande landskapet. Vi vill underhålla och skapa gröna korridorer med
växter som kan ge föda och boplatser åt vilda pollinatörer. Naturen tillhandahåller
många ekologiska tjänster som tas för givet men som har stora ekonomiska värden.
Skulle dessa tjänster upphöra genom överutnyttjande eller exploatering av gröna
områden får detta allvarliga konsekvenser. Förutom klimatstabiliserande effekter
gäller det rening och reglering av vatten och luftrörelser, dämpa buller, pollinering
med mera.
Miljömål
Lunds kommun har mottagit många miljöpris och kommunens gröna profil bidrar till
stadens attraktivitet. Därför borde det vara självklart att kommunen bidrar till att de
16 svenska miljökvalitetsmålen uppnås. Det gäller Begränsad klimatpåverkan,
Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Ett rikt odlingslandskap, God
bebyggd miljö och Ett rikt växt- och djurliv. Kommunen har dessutom egna mål
miljömål i LundaEko II.
Gör grönområdet vid Höjeå till kommunalt naturreservat
Gröna oaser kommer att behövas ännu mer i framtiden. Grönområdet och åkrarna
längs Höje å bjuder på för staden Lund unika naturupplevelser och möjlighet att följa
årstidsväxlingarna med alla sinnen. En bevarad Höjeådal höjer stadens
attraktionskraft. Lika lite som det bör byggas i Stadsparken eller i Botaniska
trädgården bör det byggas i Höjeådalen.
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Att det inrättas ett kommunalt naturreservat i Höjeådalen för naturvård och
rekreation.
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