MOTION
TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

TÄTORTSNÄRA NATURRESERVAT
I Hässleholms kommun finns det 14 naturreservat bildat av Länsstyrelsen. De flesta finns på
landsbygden och är svåra att nå utan bil. Sedan 1999 har kommunerna möjlighet att bilda
naturreservat. Hässleholms kommun äger natur- och kulturrika områden i närheten av våra
tätorter. Trotts det så finns det inte ett enda kommunalt naturreservat i Hässleholms kommun!
Detta vill vi ändra på, omgående!
Områden som kan vara speciellt viktiga för kommunen att skydda är fina naturområden i tätortsnära
lägen som enkelt nås av närboende för att få en naturupplevelse. Även skolor och förskolor kan besöka
dessa och utöva pedagogiska aktiviteter. De är utmärkta för motion och rörelse samt kontakt med
naturen som är så viktigt ur ett hälsoperspektiv. Att säkra viktiga gröna, tätortsnära områden genom att
bilda naturreservat, ger trygghet till medborgarna om att dessa gröna oaser kommer finnas kvar även i
framtiden. Det stärker orternas attraktivitet och ökar värdet av närliggande fastigheter, något som
gynnar både kommunen och privata markägare. Staten ersätter kommunen för marken som avsätts till
naturreservat och LONA-bidrag kan sökas för förberedelser.
I den fördjupade översiktsplanen för Hässleholms tätort som fick laga kraft 2020-01-20 föreslogs fyra
områden som kommunala tätortsnära naturreservat: Mölleröd, Hässleholmsgården, Galgbacken och
Kattamarken. Utöver dessa finns det andra exempel på område i kommunens ägo och i närheten av
stationsorter som lämpar sig för naturreservat. Följande är exempel och inte nödvändigviss de 11
naturreservat som yrkandet nedan handlar om:
• Sösdala, Vannaröd (41 ha).
• Vinslöv: Berthes ängar (30 ha), Vinne å (20 ha)
• Tyringe: Sanatorieskogen (86 ha), Bödkaredalen (14 ha) där det finns förstudie och
skötselplan framtagen, Uggleparken (3 ha)
• Bjärnum: Sydväst Bjärlången (14 ha)
Med tanke på de många fördelar som bildandet av naturreservat levererar bör kommunen prioritera
frågan och avsätta nödvändiga personella resurser så att dessa naturreservat bildas så fort som möjligt.
Tidsåtgången för en bildandeprocess varierar men naturreservat som bildas på fastigheter som ägs av
kommunen är mindre tidskrävande. En annan faktor för tiden det tar att bilda ett reservat är resursbrist,
något som kan kompenseras med LONA-bidrag. Att söka bidra kräver kunskap och tid. Mycket
kunskap finns redan samlat om de ovan angivna exempel på område som lämpar sig för naturreservat.
Jag yrkar att kommunfullmäktige beslutar om:
-

Att kommunen jobbar aktivt med att bilda tätortsnära naturreservat i enlighet med motionens
intentioner.
Att en plan för skyndsamt bildandet av 11 tätortsnära naturreservat tas fram och tas upp för
beslut.

Dolores Öhman (MP)
Hässleholm, den 18 maj 2021
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MOTION: Tätortsnära naturreservat
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Sösdala Vannaröd

Vineå i Vinslöv

Tyringe Bödkaredalen
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