Stadsbyggnadsnämnden

Bildande av naturreservatet
Klagshamnsudden, Malmö stad, Skåne län
Kommunfullmäktiges beslut
Malmö kommunfullmäktige förklarar, med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken det område som
utmärkts med röd linje på karta i bilaga 1 som naturreservat. Naturreservatets namn är
Klagshamnsuddens naturreservat. Beslutet riktar sig till var och en, fastighetsägare och
innehavare av särskild rätt, vars rättigheter att använda mark- och vattenområdena berörs inom
naturreservatsområdet. För att trygga syftet med naturreservatet ska de föreskrifter gälla som
anges nedan med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken och 22 § förordning (1998:1252) om
områdesskydd enligt miljöbalken m.m. Naturreservatets gränser ska märkas ut i fält.

Naturreservatet Klagshamnsuddens läge i Malmö kommun. Den röda, helsträckade
linjen visar naturreservatets avgränsning. Detaljerade kartor på naturreservatets
avgränsning finns i bilaga 1.
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Uppgifter om naturreservatet
Områdesnamn
Län, kommun
Gränser
Fastigheter och markägare
Markägarkategori
Lägesbeskrivning
Koordinat centralpunkt
Vegetationszon
Naturgeografisk region
Typindelning enligt
vattendirektivet
Vattenförekomst
Inskrivna rättigheter
Arealer:
Förvaltare

Klagshamnsudden
Skåne, Malmö
Området är markerat med röd, helsträckad linje på
bifogade kartor (bilaga 1). Linjens mitt utgör gräns.
Klagshamn 52:3 mm Malmö stad, se
fastighetsförteckning bilaga 5, samt kartor över
fastigheter bilaga 6.
Kommunal
Cirka 10 kilometer fågelvägen söder om Malmö
innerstad.
X: 113057, Y: 6155746 (SWEREF99_13_30)
Nemorala zonen
Sydvästra Skånes slättlandskap, Nr 6.
Södra Sverige
Öresund
Se fastighetsförteckning i bilaga 5.
Ca 132 hektar, varav knappt ett hektar hav.
Malmö stad, genom tekniska nämnden.
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Syftet med naturreservatet
Syftet med naturreservatet Klagshamnsudden är att bevara områdets biologiska mångfald samt att
bevara, vårda och återställa områdets naturmiljöer. Syftet är även att nyskapa värdefulla
naturmiljöer. Utöver detta tillkommer syftena att bevara de kulturpräglade naturmiljöer som finns
i naturreservatet och att tillgodose behov av områden för friluftslivet.

Precisering av syftena
Med utgångspunkt från Klagshamnsuddens bevarandevärden är de preciserade syftena med
naturreservatet att
• bevara och gynna rödlistade, fridlysta och hotade arter samt värna andra arter som genom
naturpedagogiska och upplevelsemässiga värden har stort bevarandevärde
• säkerställa att variationen av områdets typiska biotoper bibehålls
• bevara och utveckla de öppna till halvöppna markerna som består av torr och frisk
ängsmark, träd- och buskklädd ängsmark, sandmark, fuktäng, alvarliknande ruderatmark och
ruderatmark
• bevara och utveckla områden med lövskogsmark och buskmark
• bevara och utveckla områdets våtmarker, vassområden, dammar och mindre sjö, samt hav och
havsstränder
• främja naturreservatets förutsättningar att bidra till ökade ekosystemtjänster
• främja och utveckla Klagshamnsuddens nuvarande rekreationsmöjligheter, friluftsliv,
tillgänglighet, upplevelsekvaliteter och pedagogiska värden under förutsättning att
naturreservatets naturvärden inte försämras
• säkerställa att Klagshamns reningsverk kan verka och utvecklas samtidigt som
Klagshamnsuddens natur- och rekreationsvärden bevaras
• åskådliggöra områdets industrihistoriska utveckling och dess koppling till naturmiljöernas
framväxt.
Syftena med naturreservatet uppnås bland annat genom att
•
•
•
•
•
•

noggrant inventera och dokumentera var det finns rödlistade och andra skyddsvärda arter,
värdarter och biotoper som har höga naturvärden knutna till sig
vidmakthålla naturreservatets öppna till halvöppna biotoper genom hävd och
markbearbetning och annan markstörning, samt se till att biotoperna är varierade
skapa variation i träd- och buskmiljöerna genom att öppna upp luckor och gläntor, röja,
plockhugga, veteranisera 1 och friställa värdefulla träd, samt tillåta fri utveckling i trädoch buskmiljöerna
skapa nya boplatser för faunan, exempelvis genom att sätta upp holkar, samt genom att
skapa nya mulmhål och biodepåer 2
lämna död lövved och döende träd orörda och vid behov öka mängden död ved
exempelvis genom ringbarkning
tillämpa en varierad skötsel av vegetationen, som innefattar både fri utveckling och
röjning, i och omkring dammarna och våtmarkerna

1 Veteranisering innebär att man på unga träd försöker skapa de strukturer som annars bara finns på äldre träd. Exempelvis kan
man efterlikna gnag från vilt, hackspettshål och mulmhål (trädhål med ett löst blandat material av t.ex. exkrementer, murken ved
och kvarlevor av döda djur), göra skador i barken och hugga av enstaka grenar. Då bildas småbiotoper som kan hysa många
rödlistade arter.
2 Biodepåer består av död ved, exempelvis i form av en hög med stockar eller ris. Dessa depåer gynnar en mängd organismer
såsom mossor, lavar, svampar, amfibier, fåglar, igelkottar och småkryp.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

skapa nya våtmarker
tillåta fri utveckling av havsområdet samt de naturliga havsstränderna
hålla tillbaka konkurrenskraftig, expansiv eller invasiv vegetation i hela naturreservatet
hålla tillbaka skadegörande djur eller djur som orsakar sanitära olägenheter
vid behov och i bevarandesyfte introducera organismer som finns eller har funnits
naturligt i området och som främjar den biologiska mångfalden, eller andra hotade arter
vars naturliga livsmiljö är begränsad men som kan tillgodoses på Klagshamnsudden
undvika tillförsel av växtnäringsämnen och användning av kemiska bekämpningsmedel
utföra skötseln av naturreservatet på ett miljövänligt och naturanpassat sätt, exempelvis
genom att transporter minimeras samt genom att tidpunkten för skötselåtgärder anpassas
sköta och anlägga nya vandringsleder och parkeringsplatser samt sätta upp
informationsskyltar
skapa förutsättningar för att minska intressekonflikter i området exempelvis genom att ha
separata gångstigar och ridstigar.

Skälen för beslutet

Klagshamnsuddens naturreservat är ett unikt område där det varierade och mosaikartade
landskapet uppkom efter att den storskaliga kalk- och cementindustrin växte fram. Den rika
biologiska mångfalden kan förklaras av de många olika livsmiljöer som finns på udden, att det är
en utstickande udde som ligger längs kusten samt att ett flertal arter har kommit in med barlast till
hamnen. Det kalkrika material som användes för att fylla ut och skapa udden är också en stor
anledning till den rika mångfalden och förekomsten av hotade och skyddsvärda arter.
Naturmiljöerna utgörs både av öppna och halvöppna marker, samt av lövskogar och buskmarker
av varierande täthet och struktur. Uddens dammar och våtmarker bidrar med ytterligare
livsmiljöer. Flera rödlistade och andra skyddsvärda arter av fåglar, fladdermöss, groddjur, växter,
mossor, lavar, svampar och insekter förekommer på udden. Genom bildandet av naturreservatet
kommer hotade, regionalt sällsynta och fridlysta arter att få ett permanent skydd.
Även i ett landskapsperspektiv har Klagshamnsudden höga biologiska värden då den tillsammans
med de skyddade strandängarna norr och söder om udden bildar ett långt, obrutet stråk av
skyddad, värdefull natur; ett stråk som går från Öresundsbron till Falsterbohalvöns södra gräns.
Hela udden väster om Kalkbrottssjön är riksintresse för naturvården. Klagshamnsudden har
pekats ut som ett klass 1-område (med mycket höga naturvärden) både i naturvårdsplanen för
Malmö stad (2012) och i Skånes naturvårdsprogram (Länsstyrelsen Skåne, 1996). I den södra
delen av området går Natura 2000-området Falsterbo-Foteviken in en bit i Klagshamnsuddens
naturreservat. Natura 2000-området är ett så kallat Special Protection Area (SPA) som lyder
under fågeldirektivet (Rådets direktiv 79/409/EEG av den 2 april 1979 om bevarande av vilda
fåglar).
Ett permanent skydd av området bidrar till Malmö stads arbete att uppnå de av riksdagen antagna
miljömålen Levande skogar, Myllrande våtmarker, En god bebyggd miljö, Ett rikt växt- och djurliv och Hav i
balans samt Levande kust och skärgård. I Malmö stads handlingsplan för Miljöprogrammet är
bildandet av naturreservatet Klagshamnsudden listat som en aktivitet för att öka biodiversiteten
och stärka ekosystemtjänsterna i kommunen.
Variationen i landskapet i och omkring Klagshamnsudden gör att värdena för friluftsliv och
rekreation är mycket höga. Udden har under en lång tid varit besöksmål för vandrare, badande,
ryttare, surfare, scouter och många fler. Hamnen används av ett par yrkesfiskare och är central
för Malmös fritidsbåtliv. Udden har även under en lång tid varit betydelsefull som studielokal för
entomologer, botanister, ornitologer med flera och ett av syftena med naturreservatet är att
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området fortsättningsvis ska kunna användas för forskning och kunskapsspridning.
Klagshamnsuddens höga rekreativa värden beror dessutom på att den innehåller många spår av
den forna kalkindustrin. På så vis kan besökare uppleva samspelet mellan natur och industri;
något som gör platsen unik. Udden är vidare ett av få områden i Malmö kommun som klassas
som ett Tyst område. Genom att bilda ett naturreservat på Klagshamnsudden kommer intresset för
området att bli än högre och därmed finns det en större möjlighet till externa resurstilldelningar.
Ett ytterligare skäl till att skydda Klagshamnsudden är att det finns få stora naturområden i
kommunen med höga naturvärden och god tillgänglighet. Genom bildandet av naturreservatet
bidrar man till arbetet med tillgänglig och tätortsnära natur i kommunen. Genom att bilda
naturreservat på Klagshamnsudden och fastställa en skötselplan för densamma så kan planering
av rekreation och friluftsliv på udden ske på ett sätt som inte skadar naturvärdena och som
möjliggör för många olika gruppers intressen. Genom att bilda naturreservatet kan man även
arbeta aktivt med att stärka kommunens ekosystemtjänster.
Området är i behov av ett starkt skydd eftersom det annars finns risk att dess värden påverkas
negativt. De största hoten mot både natur- och rekreationsvärdena är igenväxning av de öppna
markerna, samt på lång sikt klimatförändringar och havsnivåhöjning. Igenväxning pågår redan
idag och kan förväntas bli ett mycket stort problem i framtiden om inga åtgärder vidtas.
Skötselplanen för Klagshamnsuddens naturreservat beskriver hur området bör och ska skötas för
att syftena med naturreservatet ska tillgodoses. Genom att bilda naturreservatet
Klagshamnsudden säkerställs även att området fredas från exploatering på lång sikt. Malmö stad
ser det som fullt möjligt, och nödvändigt, att såväl reningsverk som natur- och rekreationsvärden
samexisterar på Klagshamnsudden.
Av ovan redovisade skäl och med syfte att långsiktigt bevara biologisk mångfald och att vårda
och bevara värdefulla naturmiljöer samt för att skydda, återställa eller nyskapa värdefulla
naturmiljöer för skyddsvärda arter bör det angivna området avsättas som naturreservat.
Förordnandet är förenligt med grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och
vattenresurser. Förordnandet är även förenligt med Översiktsplan för Malmö, antagen 2018, samt
med Malmö stads Grönplan (2003) och Naturvårdsplan (2012).
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Reservatsföreskrifter

För att trygga syftena med naturreservatet ska de föreskrifter gälla som anges nedan med stöd av
7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken. A-föreskrifterna är förbudsföreskrifter som riktar sig till
markägaren. B-föreskrifterna är de föreskrifter som reglerar vad markägaren ska tåla, bland annat
i form av skötsel av naturreservatet. C-föreskrifter är ordningsföreskrifter som riktar sig till både
allmänheten och markägaren. Det finns undantag från flera av föreskrifterna och dessa kommer
efter föreskrifterna i avsnittet Undantag och dispens från föreskrifterna.

A. Föreskrifter med stöd av 7 kap. 5 § miljöbalken om
inskränkningar i markägares och annan sakägares rätt att
förfoga över fastighet inom naturreservatet.
Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att
1.
bedriva täkt, borra, spränga, gräva, muddra, schakta, plöja, anlägga diken, dumpa,
markbearbeta, utfylla, hårdgöra mark eller på annat sätt förstöra eller skada fasta
naturföremål, markytor eller vattenmiljöer
2.
anordna upplag
3.
uppföra byggnad eller annan anläggning eller anordning som exempelvis mast, torn,
vindkraftverk, brygga eller stängsel samt att anlägga luft- eller markledning
4.
anlägga vägar eller stigar
5.
ställa upp båtar
6.
avverka, gallra, röja, föra bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd, buskar och
vegetation
7.
sätta ut djur eller växter
8.
stödutfodra betesdjur 3
9.
tillföra kemiska eller biologiska bekämpningsmedel, växtnäringsämnen eller
jordförbättringsmedel
10. bedriva jakt
11. lägga ut åtlar eller utfodra vilt.

B. Föreskrifter med stöd av 7 kap. 6 § miljöbalken om
markägares och annan sakägares skyldighet att tåla visst
intrång.
För att tillgodose syftet med naturreservatet förpliktigas markägare och innehavare av särskild rätt
till fastighet att tåla att följande anordningar och åtgärder vidtas inom naturreservatet. Karta i
bilaga 2 (B-föreskrifter) och bilaga 4 (vägar, stigar och parkeringar) visar den ungefärliga
placeringen av åtgärderna.
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Malmö stadsbyggnadskontor rekommenderar att man i naturreservatet inte låter betesdjur som är under behandling med
långtidsverkande avmaskningsmedel beta. Rekommendationen är även att man inte avmaskar betesdjur i reservatet eller släpper
avmaskade betesdjur i reservatet tidigare än 14 dagar efter avmaskning.
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1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

utmärkning av naturreservatets gränser och stigar samt uppsättning av skyltar inklusive
varningsskyltar vid skyddsjakt
iordningställande, drift och underhåll av anläggningar och anordningar för allmänhetens
tillgänglighet, rekreation och säkerhet såsom parkeringsplats, vägar, stigar, spänger,
ledstänger, bryggor, skyltar, eldplatser, rastplatser inklusive bänkar och bord,
informationspunkter, stängselövergångar, fågeltorn, fågelholkar, vindskydd samt
anläggningar på badplatsen. Exempel på åtgärder är även att ta bort träd som riskerar att
skada besökare eller anläggningar
naturvårdande skötsel av område A (öppen till halvöppen mark) innefattande åtgärder
såsom röjning av buskar och vass, slåtter, betesdrift inklusive uppsättning av stängsel och
stängselövergångar, naturvårdsbränning, skapande av sandblottor, markbearbetning,
anläggande av våtmarker och dammar, anläggande av biodepåer, sådd eller plantering av
växter, skapande av högstubbar, påförande av kalkrikt material på jordlagret,
plockhuggning av träd och borttagande av sten
naturvårdande skötsel av område B (halvslutna till slutna träd- och buskbärande miljöer)
innefattande åtgärder såsom röjning, avverkning, ringbarkning, veteranisering, skapande
av högstubbar och annan död ved, anläggning av biodepåer, sådd eller plantering av träd,
buskar och örter
naturvårdande skötsel av område C (dammar, våtmarker och kalkbrott) såsom röjning av
vegetation, rensning, schaktning av vegetationssvål samt anläggning av nya småvatten och
våtmarker
skötsel av område D (badplats) innefattande åtgärder såsom tång- och stenrensning,
underhåll av anläggningar såsom lekplats och bryggor och utfyllnad med sand och sten i
erosionsutsatta områden
modifiering och omläggning av badplatsens parkering område D
uppförsel av byggnad (badhytt) för omklädning och toaletter på badplatsen, inom ruta E.
Anläggande av tillgänglighetsanpassad stig och badbrygga inom område D (badplats).
anläggande av ett trädäck, brygga och hopptorn vid Kalkbrottssjön inom område F
pumpning av vatten i Kalkbrottssjön, område G
kontroll, underhåll samt förebyggande och akuta åtgärder av deponin, område H, i
enlighet med kontrollprogram för Klagshamnsdeponin. Åtgärder kan exempelvis vara att
täcka över markytan med ytterligare täckskikt, förstärka erosionsskyddet vid strandkanten
och göra regelbundna provtagningar
röjning av vegetation samt anläggande av platå på fiskeplatser I
skötsel av grillplatserna, område J, inklusive gräsklippning för att undvika bränder
skötsel av buffertzon för gasledning inom område K innefattande röjning av vedartad
vegetation och slåtter
skyddsjakt av djur som orsakar skada på naturvärdena eller som orsakar sanitära
olägenheter samt borttagande av konkurrenskraftig och invasiv vegetation
undersökning och miljöövervakning av områdets bevarandemål samt av flora och fauna
och mark- och vattenförhållanden.
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C. Ordningsföreskrifter med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken om
rätten att färdas och vistas samt ordningen i övrigt inom
naturreservatet.
Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar, samt i enlighet med kartor i bilagor
3 och 4, är det förbjudet att
1.
gräva, borra, måla eller på annat sätt skada fasta naturföremål, markytor eller
vattenmiljöer
2.
fälla, plocka, gräva upp eller på annat sätt medvetet skada växter, mossor, lavar eller
svampar
3.
avsiktligt bryta sönder eller samla in död ved eller död vegetation
4.
medvetet störa djurlivet eller dess livsmiljö, exempelvis genom störande ljus och ljud
5.
så, plantera eller sätta ut växt- eller djurarter
6.
göra upp eld annat än på anvisade platser Grillplats, samt inom eldplats i område
Scouter
7.
tälta annat än på anvisade platser Tältplats
8.
medföra hund annat än i fysiskt koppel om maximalt fyra meters längd samt undlåta att
plocka upp spillning efter hunden
9.
rida annat än på anvisade ridstigar och ridområden samt inom detaljplaneområdet för
ridanläggningen
10. framföra motordrivet fordon annat än på vägar och parkeringsplatser
11. starta eller landa med luftfartyg, samt flyga fjärrmanövrerat obemannat luftfartyg
12. cykla annat än på anvisade stigar och vägar
13. fiska i Kalkbrottssjön annat än på anvisade fiskeplatser Å
14. dumpa, placera upplag, ställningar, containrar, sätta upp affisch, skylt eller annan
anordning.
Vidare är det förbjudet att utan Malmö stadsbyggnadsnämnds tillstånd
15. fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning,
handplockning eller annan selektiv metod 4 med efterföljande återutsättning inom
naturreservatet.

Undantag och dispens från föreskrifterna
Undantag som gäller i hela naturreservatet
Föreskrifterna under A och C utgör inte hinder för
•

förvaltaren, eller den som förvaltaren uppdrar åt, att vidta åtgärder, skötsel, inventeringar,
skyddsjakt, tillsyn och utmärkning av området i enlighet med B-föreskrifterna. Dock får ved,

4 Med selektiv metod menas handplockning, håvning, sållning eller annan teknik där de djur som inte ska studeras närmare direkt
återutsätts och ingreppen i deras livsmiljö blir försumbara eller kan återställas omedelbart. Fällor är inte att betrakta som selektiva,
oavsett utformning.
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jord, sten m.m. inte lämna naturreservatet utan skriftligt samråd med Malmö
stadsbyggnadskontor. Tidpunkt för slåtter ska bestämmas i samråd med Malmö
stadsbyggnadskontor
•

förvaltaren, eller den som förvaltaren uppdrar åt, att utföra och underhålla anläggningar och
anordningar för allmänhetens tillgänglighet, rekreation och säkerhet i enlighet med Bföreskrifterna

•

drift och underhåll av vid tidpunkten för detta beslut befintliga ledningar, ledningsrätter,
enslinjer och ensmärken, vågbrytare och strandskoningar samt anläggningar tillhörande
kommunen, el-, energi, gas-, värme- och teledistributör, Försvaret och Sjöfartsverket, samt
framdragning av nya ledningar på befintliga vägar och parkeringsytor. Inför utförandet av
arbete ska skriftligt samråd ske med Malmö stadsbyggnadskontor. Vid akuta
underhållsåtgärder kan samråd ske sedan arbetet inletts, dock senast inom tre arbetsdagar
efter att arbetet inletts

•

drift och underhåll av vid tidpunkten för detta beslut befintliga ledningar, ledningsrätter,
enslinjer och ensmärken och anläggningar samt framdragning av nya ledningar och
anläggningar tillhörande Klagshamns reningsverk (bilaga 3 visar reningsverkets brunn och
ensmärke/linje, samt området där röjning kommer att ske). Inför utförandet av arbete ska
skriftligt samråd ske med Malmö stadsbyggnadskontor i enlighet med särskilda bestämmelser
om samråd 5. Vid prövning av föreslagna åtgärder från verksamhetsutövare av Klagshamns
reningsverk ska en avvägning göras mellan den samhällsekonomiska nytta
avloppsreningsreningsverket utgör, såsom en absolut nödvändighet för hållbar utveckling
och tillväxt i Malmö stad, och det intrång planerat arbete innebär för naturvärden i området

•

driftåtgärder av vid tidpunkten för detta beslut befintliga vägar och parkeringsplatser för
motorfordon med tillhörande vägkanter och vägdiken (se karta i bilaga 4). Exempel på
driftåtgärder som ovan åsyftas är: lagning av mindre beläggningsskador och potthål,
sommarsaltning, hyvling, röjning och slåtter av vägslänter eller rensning av vägtrummor.
Eventuell vägkantsslåtter får som tidigast ske under sensommaren. Vid utförande av större
åtgärder som inte är driftåtgärder ska skriftligt samråd ske med Malmö stadsbyggnadskontor
inför arbetet. Vid akuta åtgärder kan samråd ske sedan arbetet inletts, dock senast inom tre
arbetsdagar efter att arbetet inletts

•

räddningsinsatser vid olycka, brand, oljeutsläpp eller annan oförutsedd händelse.
Dispergeringsmedel och andra kemikalier får då endast användas undantagsvis. Generellt
gäller att åtgärder ska ske på ett sådant sätt att skador på naturreservatets natur-, kulturmiljöoch upplevelsevärden minimeras.

I hela naturreservatet gäller dessutom undantag från följande specifika föreskrifter:
•

Föreskrifter A1, A3 och C1 gäller inte där befintliga byggnader står, i enlighet med karta i
bilaga 3, Befintliga byggnader

•

föreskrift A2 gäller inte tillfälliga upplag i samband med förvaltarens skötsel av
naturreservatet

5 Samråd mellan Malmö stadsbyggnadskontor och Klagshamns reningsverk ska ske så att beslut från Malmö stadsbyggnadskontor
ska vara Klagshamns reningsverk tillhanda senast sex (6) veckor efter initierat samråd, exklusive den tid det tagit för Klagshamns
reningsverk att inkomma med begärda kompletteringar. Vid eventuella kompletteringskrav från Malmö stadsbyggnadskontor ska
beslut vara Klagshamns reningsverk tillhanda senast två (2) veckor efter att Klagshamns reningsverk sänt sitt svar på
kompletteringskravet till Malmö stadsbyggnadskontor. Vid uteblivet svar från Malmö stadsbyggnadskontor inom 14 dagar från
det att Klagshamns reningsverk inkommit med samrådsunderlag, får Klagshamns reningsverk påbörja det föreslagna arbetet.
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•

föreskrift A8 om stödutfodring av betesdjur gäller inte saltstenar eller i samband med
övergångsutfodring i maximalt två veckor inför installning eller strax efter betessläpp

•

föreskrift C10 om att framföra fordon och C14 om att parkera gäller inte naturreservatets
förvaltare vid utförande av naturvårdande åtgärder, i enlighet med B-föreskrifterna för detta
beslut

•

föreskrift C14 angående krav på återutsättning gäller inte enstaka beläggsexemplar av varje
art under förutsättning att fynden registreras i Artportalen och att insamlandet inte bryter
mot fridlysningsbestämmelserna.

Undantag som gäller i delar av naturreservatet
Följande undantag gäller i delar av naturreservatet, enligt karta i bilaga 3:
•

föreskrifterna under A och C utgör inte hinder för att inom område Deponi utföra åtgärder i
samband med kontroll, underhåll samt förebyggande och akuta åtgärder av deponin. Vid
utförande av större åtgärder ska skriftligt samråd ske med Malmö stadsbyggnadskontor inför
arbetet. Vid akuta åtgärder kan samråd ske sedan arbetet inletts. Föreskrifterna utgör inte
heller hinder för att anvisade ridstigar förstärks

•

föreskrifterna under A och C utgör inte hinder för anläggande av ett trädäck, brygga och
hopptorn inom område Trädäck mm

•

föreskrifterna under A och C utgör inte hinder för uppförande av vindskydd inom område
Tältplats

•

föreskrift A2 om att anordna upplag m.m. gäller inte inom område Surfing

•

föreskrifter A6, C2 och C3 om att röja, skada och föra bort levande och död växtlighet gäller
inte röjning, tångrensning, gräsklippning och bortförande av död ved inom område Surfing.
Dock ska död ved föras bort till en angränsande del av naturreservatet

•

föreskrift A3 gäller inte uppförande av byggnad inom ruta markerad med X på Badplatsen,
uppförande av säsongskiosk med container inom ruta Y på Badplatsen eller uppförande av
container inom ruta Z bredvid Scouterna

•

föreskrifter A1, A4, och A6 gäller inte vid modifiering och omläggning av badplatsens
parkering, enligt karta i bilaga 3 och 4, Badplats

•

föreskrift A6 om att avverka, gallra, röja, föra bort eller på annat sätt skada levande eller
döda träd, buskar och vegetation gäller ej åtgärder utförda av verksamhetsutförare från
Klagshamns reningsverk avsedda att förhindra markvegetation högre än tre decimeter (ej
lövträd) längs med, och två meter ut från, reningsverkets staket i nord och ost, samt
området mellan staketet och Badvägen. Grenar från träd med fri stam som växer in över
staketet till Klagshamns reningsverk får kapas

•

föreskrift A6 om att avverka, gallra, röja, föra bort eller på annat sätt skada levande eller
döda träd, buskar och vegetation gäller ej åtgärder utförda av verksamhetsutförare från
Klagshamns reningsverk avsedda att förhindra markvegetation högre än tre decimeter vid,
och två meter ut från, brunnen norr om reningsverket (bilaga 3). Det samma gäller för
cykelbanan fram till utgående brunn, samt fyra meter runt om denna bana

•

föreskrift A6 om att avverka, gallra, röja, föra bort eller på annat sätt skada levande eller
döda träd, buskar och vegetation gäller ej vegetation som växer in över rensdonstationens
område, sydost om reningsverket

•

föreskrift C10 om att framföra motordrivet fordon gäller ej för verksamhetsutförare från
Klagshamns reningsverk på cykelbanan på Badstigen för att nå utgående brunn norr om
reningsverket (bilaga 3).
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Undantag som gäller inom buffertzonen för Badvägen
I buffertzonen för Badvägen (se karta i bilaga 3) har Klagshamns reningsverks verksamhet
undantag för vissa av åtgärderna i vissa föreskrifter samt för enskilda föreskrifter. Undantag gäller
för
•

följande aktiviteter i föreskrift A1: borra, gräva, muddra, schakta, plöja, anlägga diken,
markbearbeta, utfylla, eller på annat sätt förstöra eller skada fasta naturföremål, markytor
eller vattenmiljöer

•

följande aktivitet i föreskrift A3: uppföra stängsel samt att anlägga luft- eller markledning

•

föreskrift A4, om att anlägga vägar, och A6, om att avverka eller röja bort träd och buskar

•

föreskrifter C1 om att gräva mm, C2 och C3 om att skada levande och död vegetation,
C4 om att medvetet störa djurlivet och C10 om att framföra motorfordon.

Dispens och skriftligt samråd
Kommunen får enligt 7 kap. 7 § miljöbalken, om det finns särskilda skäl, lämna dispens från
meddelade reservatsföreskrifter. Dispens från föreskrifter under A beslutas av Malmö
stadsbyggnadsnämnd och dispens från föreskrifter under C beslutas av Malmö tekniska nämnd.
Skriftligt samråd, vilket krävs för vissa undantag ovan, innebär att verksamhetsutövaren rådgör
med Malmö stadsbyggnadskontor. Rådgivningen ska ske via e-post eller post. Det skriftliga
samrådet ska innehålla en kortfattad beskrivning av åtgärden samt upplysning eller karta över var
den föreslås placeras. Malmö stadsbyggnadskontor kontaktar därefter verksamhetsutövaren och
diskuterar hur åtgärden kan utföras för att minska risk för skada på natur- eller rekreationsvärden.

Upplysningar

Föreskrifterna under C enligt 7 kap. 30 § miljöbalken gäller även om beslutet om bildande av
naturreservat överklagas. Utöver dispenser från naturreservatets föreskrifter kan det krävas
dispenser eller tillstånd från länsstyrelsen eller annan myndighet gällande föreskrifter och förbud i
andra lagar och författningar.
Andra lagar, förordningar och föreskrifter än naturreservatsföreskrifterna som gäller för området
är exempelvis
•

3 kap. 6 § miljöbalken om riksintressen för naturvården

•

7 kap. 1 § miljöbalken om allemansrätten

•

7 kap. miljöbalken med bestämmelser om områden som omfattas av strandskydd (13–18 §§)

•

7 kap. 28a-b §§ miljöbalken med krav på tillstånd för att bedriva verksamhet eller vidta
åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka naturmiljön i ett Natura 2000-område

•

15 kap. 26 § miljöbalken om förbud mot nedskräpning

•

fridlysningsbestämmelserna. Alla vilda fåglar och däggdjur samt deras ägg, ungar och bon är
fredade enligt jaktlagen (1987:259). Vissa andra växt- och djurarter är fridlysta enligt 8 kap.
miljöbalken och artskyddsförordning (2007:845)

•

terrängkörningslagen (1975:1313) och terrängkörningsförordningen (1978:594) med vissa
förbud mot körning i terräng
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•

sjötrafikförordningen (1986:300) om exempelvis hastighetsbegränsningar, ankringsförbud
och förbud mot vissa farkoster

•

lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter

•

fiskebestämmelser i Skåne, om regler kring fiske i hav och insjöar

•

lokala kommunala ordningsföreskrifter, exempelvis fiske- och hundstadga, samt lokala
trafikföreskrifter.
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Beskrivning av området

Klagshamnsuddens naturreservat är beläget i Malmö kommun, drygt tio kilometer sydväst om
Malmö centrum. Hela udden uppstod när kalkbrytning började i området i slutet på 1800-talet.
Historiken kring kalkbrottsindustrin beskrivs närmare i avsnittet om den historiska och
nuvarande markanvändningen. Området ligger vid kusten, är låglänt och flackt med en maximal
höjd över havet på cirka sju meter, där den lägsta punkten är vid Kalkbrottssjön. Själva udden är
ungefär två kilometer lång och som bredast drygt 700 meter. Omgivningarna intill naturreservatet
utgörs till stor del av hav och strandängar. I norr ansluter Klagshamnsudden till det kommunala
naturreservatet Bunkeflo strandängar, medan det i söder gränsar till det statliga naturreservatet
Foteviksområdet (se kartan under kapitlet Biologiska bevarandevärden, sida 16). Detta gör att en stor
del av kustområdet söder om brofästet i Malmö bildar ett sammanhängande skyddat, biologiskt
värdefullt område. Öster om Klagshamnsudden präglas landskapet av det för Skåne typiska
slättlandskapet, med ett intensivt och storskaligt åkerjordbruk. Tillgängligheten och
rekreationsmöjligheterna är där mycket begränsade. Norr, söder och öster om Kalkbrottssjön
ligger samhället Klagshamn med runt 2600 invånare.
Naturreservatet är ungefär 132 hektar stort och utgörs av en mosaik av olika naturtyper bestående
av flera typer av ängsmark, sandmark, fuktäng, alvarliknande ruderatmark, ruderatmark, lövskog,
buskmark, våtmark, vass, småvatten, hav och havsstränder med strandskoningar. På uddens
spets, utanför naturreservatet, ligger en småbåtshamn, fiskehamn och fiskehoddor. Vid
naturreservatets södra strand ligger en anläggning för vindsurfing och kitesurfing medan den
norra stranden används för bad. Vid Klagshamnsuddens norrsida ligger ett reningsverk, en
växthusanläggning samt en rensdonsstation till den stamgasledning som löper genom udden, men
ingen av dessa tekniska anläggningar ingår i naturreservatet. Inom naturreservatet finns
elanläggningar som nätstationer och elledningar, vilka försörjer befintliga verksamheter på
Klagshamnsudden med el. En stor del av ridanläggningen, belägen på uddens mitt, undantas från
naturreservatet. Kartan på sida 15 visar var i naturreservatet de olika anläggningarna m.m. ligger.

Geologi, geomorfologi och hydrologi

Berggrunden öster om kalkutfyllnaden på Klagshamnsudden ligger ungefär fem meter under
markytan och består av en sedimentär bergart som är rik på karbonat. Det översta lagret utgörs
av så kallad danienkalksten som bildades för 60 till 65 miljoner år sedan under paleocen och det
var denna kalksten som efterfrågades för kalkbrytning. Sydost om Kalkbrottssjön överlagras
kalkstenen av en yngre bergart från mellersta paleocen som har en tjocklek på cirka en meter,
bestående av lellingegrönsand. Klagshamn är Sveriges enda lokal där denna bergart kommer i
dagen.
Ovanför berggrunden finns det olika moräner, jordarter bildade under istiden, av vilka den
lågbaltiska är den översta och yngsta. Moränen är svallad i sitt ytskikt, vilket innebär att den har
blivit ursköljd och saknar en del av det finare materialet. Ett tunt lager svallsediment, främst sand
ligger överlagrad ovanpå moränen. Jordlagret öster om den tidigare strandlinjen består av lerig,
sandig morän samt moränlera och i det område som tidigare bestod av strandängar täcks ytan av
ett tunt lager marsktorv, torv som förekommer vid kusten. Den gamla strandlinjen gick ungefär i
kant med cementfabriken. Berggrunden i södra Öresund består liksom på land av kritkalk.
Bottensubstratet i de grunda delarna utgörs av morän under ett tunt lager av sand. På själva
udden präglas jordlagret främst av det utfyllnadsmaterial som användes när udden anlades.
Materialet var brytningsmassor från kalkbrottet och bestod av kalk- och flintsten av varierande
storlek men vanligen av fraktionen sten. Udden anlades i ett område av flacka marskängar som
översvämmades eller torrlades beroende på årstid. Ett område i den södra delen av
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naturreservatet användes tidigare som deponi för avfall, men är numera täckt med ett ca 30
centimeter tjockt matjordslager.
Kalkbrytningen på Klagshamnsudden började i Lilla kalkbrottet, men övergick ganska snart till
det som nu är Kalkbrottssjön. Efter att vattenpumpning minskade fylldes båda så småningom
med vatten. Kalkbrottssjön har ett maximalt djup på ungefär 20 meter. Till skillnad från Lilla
kalkbrottet så har sjön branta kanter. Båda kalkbrotten är sötvattenfyllda, medan de mindre
dammarna sydost om Lertagsdammen har salt eller bräckt vatten.

Historisk och nuvarande markanvändning samt kulturhistoriska
bevarandevärden

Klagshamnsuddens unika natur och höga biologiska mångfald är till största delen ett resultat av
den kalk- och cementindustri som växte fram under slutet på 1800-talet i området.
Kalkfyndigheten upptäcktes år 1885 och år 1889 började kalk brytas i en mindre skala i det som
nu är det mindre Lilla kalkbrottet. År 1901 påbörjades kalkbrytning i större skala i Kalkbrottssjön.
I takt med att industrin växte så ökade behovet av en järnväg och hamn för att forsla vidare
kalken. Under sent 1890-tal byggdes därför en järnväg samt anlades en udde med tillhörande
djuphamn ute i Öresund. Anledningen till att udden gjordes så lång är att djuphamnen behövde
förläggas i vatten med tillräckligt djup. Till udden användes bland annat kalkrikt material från
Kalkbrottssjön. Hamnen användes dels för att skeppa ut cement, rå kalk och flintsten och dels
för att ta emot laster med bland annat kol, gips och kis som behövdes för tillverkningen av
cement. Med i lasten fanns det även arter som var främmande för Klagshamnsudden, men som
numera är etablerade.
För att förse cementindustrin med vidjor, böjliga grenar, till de träfat som cementen packades i
anlades en stor pilplantering kallad Pilet väster om Kalkbrottssjön. Denna finns kvar idag.
Klagshamn blev så småningom en av Sveriges största cementfabriker och som mest var 400
personer knutna till industrin (Landskapsplan för Klagshamns rekreationsområde, 1988). Runt
industrin växte det fram ett typiskt brukssamhälle med bostäder, butiker, Folkets hus m.m.
Mellan 1925 och 1930 togs lera från det som kallas Lertagsdammen. Sanden från Lertagsdammen
avskildes och tippades öster om dammen medan leran forslades till lerdammar väster om
cementfabriken. Leran brändes sedan tillsammans med kalk för att producera cement. Uttaget
gjorde att topografin förändrades och att det så småningom bildades en damm i Lertagsdammen.
Denna verksamhet har kommit att betyda mycket för utvecklandet av uddens naturvärden; bland
annat eftersom det skapades sandmark som nu är hemvist för många hotade arter.
De svåra krisåren under 1930-talet påverkade även industrin i Klagshamn och år 1938 fick hela
driften läggas ner. Kvar i området finns nu den ugn av kalk- och flintsten som byggdes 1903 och
som användes för att bränna kalken, samt de lämningar av de gamla cementsilosarna och
cementfabriken som nu har blivit industriminne. Kvar finns även en del byggnader i hamnen,
lastkajer och spårbankar. Som tidigare nämnts användes uddens södra sida under 1960- och 70talet som deponi för avfall och denna täcktes senare med matjord, vilket gör att förutsättningarna
här för framför allt växtligheten skiljer sig från andra områden på udden. I början på 1970-talet
anlades ett reningsverk på uddens norra sida och intill detta ligger det även en handelsträdgård
med växthus. En stamledning för gas sträcker sig igenom udden och ut i havet och en
rensdonsstation ligger i anslutning till denna öster om reningsverket. Såväl reningsverket och
rensdonsstationen som växthuset ligger utanför naturreservatet. År 1986 tillkom ridklubben och
dess verksamhet på udden (Landskapsplan för Klagshamns rekreationsområde, 1988). Denna
omfattas numera av en egen detaljplan.
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Strandängarna vid Klagshamn har en betydligt längre historia än udden; sedan 5000 år tillbaka har
de hållits öppna och fria från träd och buskar genom betande djur. Ängarna försåg också
befolkningen med tång och torv. Numera påverkas strandängarna av avvattning och närliggande
åkermark. I naturreservatets nordöstra del ligger ett mindre område som utgörs av ursprunglig
strandäng.

Klagshamns reningsverk
Klagshamnsverket har varit i drift sedan 1974 på Klagshamnsudden och är ett av Malmö
kommuns viktigaste reningsverk. Avloppsreningsverket ägs av VA SYD och fastigheten ägs av
Malmö stad. På Klagshamnsudden finns en väg som leder förbi avloppsreningsverket och som
idag nyttjas för transporter till och från verket. Reningsverket tar för närvarande emot
avloppsvatten från ungefär 70 000 personer från de södra delarna av Malmö: Limhamn,
Bunkeflo, Hyllie och Klagshamn samt från hela Vellinge kommun. Reningsverkets kapacitet är
cirka 90 000 PE (personekvivalenter). I takt med att Malmö byggs ut och dess befolkning ökar
kommer även belastningen på reningsverket att bli större. Därmed kommer mängden
avloppsvatten att öka och det kommer bli fler tunga transporter som tar sig till och från
reningsverket. Enligt VA SYDs prognos kommer taket i tillståndet om 90 000 personekvivalenter
att nås inom en 10-årsperiod, troligen under år 2021–2023. Ett nytt tillstånd kommer då att
krävas för att kunna driva verksamheten vidare. Ny mer yteffektiv teknik gör att belastningen i
stort kommer att klaras av genom en modernisering av det befintliga verket och inom dess
fastighet.
Varken fastighet Klagshamn 52:4, där reningsverket ligger, eller Badvägen, där verkets tunga
transporter kommer att ske, omfattas av Klagshamnsuddens naturreservat. Buffertzonen för
Badvägen, se bilaga 3, ingår däremot i naturreservatet. Skillnaden är att det finns specifika
undantag från föreskrifterna inom buffertzonen. I buffertzonen finns en tillåten risk att farliga
ämnen läcker ut, exempelvis vid en olycka med transport av farligt gods. Malmö stad ser det som
mycket viktigt att reningsverkets verksamhet kan fortsätta samtidigt som det omges av
Klagshamnsuddens naturreservat. Därför ställer sig kommunen också positiv till framtida
förnyade miljötillstånd. Naturreservatets föreskrifter utgör inte hinder för drift och underhåll av
befintliga ledningar som tillhör Klagshamns reningsverk. Det finns också undantag från
föreskrifterna för Klagshamns reningsverk för framdragning av nya ledningar, så länge skriftligt
samråd med Malmö stadsbyggnadskontor sker innan åtgärden utförs. Malmö stad ser det som
fullt möjligt, och nödvändigt, att såväl reningsverk som natur- och rekreationsvärden samexisterar
på Klagshamnsudden.

Anläggningar m.m. på
och omkring
Klagshamnsuddens
naturreservat.
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Biologiska bevarandevärden

Klagshamnsuddens naturreservat har ett skiftande landskap med omväxlande öppna ängs- och
sandmarker, halvöppna träd- och buskbestånd och slutna skogar. Områdets variation gör att de
biologiska värdena är mycket höga. Dessutom är den kalkrika miljön, som uppkom i samband
med kalkbrytningen, sällsynt i sitt slag och således är naturreservatet rikt på skyddsvärda och
rödlistade arter. Hela området, förutom Kalkbrottssjön, har utpekats som riksintresse för
naturvården och tillhör det som kallas Måkläppen – Limhamnströskeln (se karta nedan).
Klagshamnsudden är dessutom klassad som ett klass 1-område i Länsstyrelsen Skånes
Naturvårdsprogram från 1996. Tabell 1 sammanfattar de naturtyper som finns i området samt
deras arealer. I skötselplanen för Klagshamnsuddens naturreservat finns mer detaljerade
beskrivningar och definitioner av de olika biotoperna.

Klagshamnsudden omfattas av ett antal bestämmelser om naturvård. RI naturvård visar utbredningen av riksintresset för
naturvård. Större delen av udden berörs av strandskydd medan en mindre yta i söder är avsatt som SPA (Natura 2000område enligt EUs fågeldirektiv). Udden gränsar också i söder till ett SCI-område (Natura 2000-område enligt EUs artoch habitatdirektiv).

16

Tabell 1. Biotoper i Klagshamnsuddens naturreservat (se även karta i bilaga 3 i skötselplanen för Klagshamnsuddens
naturreservat). I vissa fall ska en liten del av den nuvarande biotopen utvecklas och omföras till en ny biotop, vilket visas
under kolumn Målbiotop. Kolumnen Förändring av areal redovisar om biotopens areal ska öka (+), minska (-) eller vara
ungefär densamma (+/-). Alla förändringar omfattar små arealer.
Biotop idag

Areal idag (ca hektar)

Målbiotop

Förändring av
areal?

Ängsmark (torr/frisk)

28,8

Ängsmark, mindre del
buskmark och
sandmark

+

Träd- och buskklädd
ängsmark

3,2

Träd- och buskklädd
ängsmark

+/-

Sandmark

1,8

Sandmark

Fuktäng

1,5

Fuktäng

Våtmark

0,9

Våtmark, damm

-

Alvarliknande
ruderatmark

4,5

Alvarliknande
ruderatmark

-

Badplats

1,6

Badplats

+/-

Ruderatmark

1,4

Ruderatmark

+/-

Lövskogsmark

36,2

Lövskogsmark

+/-

Buskmark

16,8

Buskmark, ängsmark

Tallbestånd

0,6

Tallbestånd

Damm

7,0

Damm

Vassområde

2,5

Vassområde

+/-

Sjö, mindre

18,7

Sjö, mindre

+/-

Hav

0,9

Hav

+/-

Strandskoning,
havsstrand

1,5

Strandskoning,
havsstrand

+/-

Strandskoning, ruderat

2,6

Strandskoning, ruderat

+/-

Väg

1,0

Väg

+/-

Parkering

0,6

Parkering

+/-

Total areal naturtyper

132

+
+/-

+/+

Öppna marker

De öppna markerna utgörs av ängsmark, träd- och buskklädd ängsmark, sandmark, fuktäng,
våtmark, alvarliknande ruderatmark och ruderatmark. Ängsmarken växlar från torr till fuktig och
från helt öppen till nästan igenvuxen med hagtornsbuskar, videväxter eller vass. Ett mindre
område i sydost har tidigare varit uppodlat men har nu mer karaktär av ängsmark. Delar av dessa
områden har hyst en ovanlig och rik flora och med den en artrikedom bland faunan, men har
med tiden missgynnats av igenväxning. Bland annat fanns det tidigare en kalkäng väster om
Kalkbrottssjön med ängsnycklar. Det finns emellertid potential att med rätt skötsel få tillbaka de
höga naturvärdena.
Sandmarken vid ridanläggningen kännetecknas av stora ytor med blottad sand. Kaniner ser till att
hålla delar vegetationsfria samtidigt som de gräver hål som i sin tur kan utgöra boplatser för
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andra organismer. Vid badstranden finns det både öppen och halvöppen sandmark, samt spridda
trädgrupper.
Alvarliknande ruderatmark finns bland annat på den sydvästra delen av udden. Underlaget är
kalkrikt och floran har varit lågväxande och rik. De senaste åren har emellertid spärroxbär och
björk tagit över mer och mer vilket har lett till igenväxning och att vissa av de tidigare
förekommande växterna har försvunnit från platsen. Ruderatmark finns framför allt omkring
ridanläggningens område men även en del av havsstranden kan klassificeras som ruderatmark.

Skogsmarker

Skogsmarken utgörs främst av sälgskog, högstammig lövskog och buskrik lövskog. Sälgskogen
domineras av sälg men har inslag av björk och hagtorn. Den är mestadels tät, men variationen är
stor. Under 1920-talet anlades Pilet; en plantering med videarter som försåg cementkärlen med
vidjor. I dag är flera av pilarna högvuxna, men det finns även inslag av andra lövträd såsom björk
och körsbär. Den högstammiga skogen har ett trädskikt som domineras av björk, sykomorlönn
eller alm, med inslag av bland annat silverpoppel, oxel och päron. I norr finns även ett bestånd
med silverpoppel och på uddens spets en liten svarttalldunge, uddens enda barrskogsbestånd.

Buskmarker

En stor del av Klagshamnsuddens öppna marker har förbuskats och växt igen med främst
trubbhagtorn. De täta hagtornssnåren är utbredda, men det finns även buskridåer med hagtorn,
öppen buskmark och gläntrik buskmark. Vissa av dessa marker är i stort behov av röjning medan
andra kan bevaras. Den buskmark som gränsar till fuktmark består av olika videarter snarare än
hagtorn och har ett mer utvecklat fältskikt av höga örter.

Vattenområden

Tillgången till inlandsvatten är god på Klagshamnsudden, både i fråga om sötvatten, bräckt
vatten, dammar och sanka vassområden. De största vattenytorna utgörs av Kalkbrottssjön och
det mindre Lilla kalkbrottet, som båda fylldes med vatten strax efter att kalkbrytningen år 1938
upphörde och pumpningen minskade.
Uddens dammar täcks till stor del av bladvass, dels runt omkring de öppna vattenspeglarna och
dels i de fuktigare områdena. Vassen växer också omväxlande med videbuskar. Den tidigare
lertäkten, Lertagsdammen, är en halvcirkelformad damm som delvis omges av vassbårder. Sydost
om denna ligger ett komplex av smådammar där saltvatten har trängt in. Somliga av dammarna
torkar ut under delar av året.

Skyddsvärda och rödlistade arter

Den speciella jordmånen och markens varierade fuktighetsgrad har bidragit till de många olika
naturtyper som finns på Klagshamnsudden. Bland annat är det stora skillnader mellan områdena
med ursprunglig strandäng och områdena som har uppkommit genom kalkutfyllnad. Skillnaderna
har i sin tur skapat förutsättningar för en mycket hög artrikedom där flera hotade och rödlistade
arter trivs, totalt drygt 210 stycken noterade rödlistade arter. En lista över de rödlistade arter som
har observerats på Klagshamnsudden finns i bilaga 7 i skötselplanen för naturreservatet
Klagshamnsudden. Rödlistekategorin visas efter artnamnet där rödlistekategorierna är Nationellt
utdöd (RE), Akut hotad (CR), Starkt hotad (EN), Sårbar (VU), Nära hotad (NT), eller
Kunskapsbrist (DD, innebär att det finns en misstanke om hot men data är otillräcklig)
(Artdatabanken, 2016).
Över 560 olika kärlväxtarter har noterats i området. Den senaste inventeringen utfördes under
sommaren 2015, då 512 olika kärlväxttaxa hittades, varav 20 stycken är rödlistade arter (Axén,
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2015). Bland de rödlistade arterna kan nämnas smal käringtand, Lotus tenuis (Nära hotad, NT),
ängsskära, Serratula tinctoria (Nära hotad, NT) och dikesskräppa, Rumex conglomeratus (Starkt hotad,
EN). En stor del av floran är kalkgynnad, exempelvis flera orkidéer som växer i kalkkärr och det
har även med stor sannolikhet kommit in flera ovanliga växter genom barlast.
Klagshamnsudden har en rik och skyddsvärd mossflora varav sju observerade arter är rödlistade,
exempelvis spetslansmossa, Didymodon acutus (Kunskapsbrist, DD), heltuss, Protobryum bryoides
(Nära hotad, NT) och nickpottia, Microbryum curvicollum (Sårbar, VU). Bland lavarna har det
observerats fyra rödlistade arter, till exempel kransgelélav, Enchylium bachmanianum (Kunskapsbrist,
DD) och fläderlundlav, Bacidia friesiana (Sårbar, VU) (Rydlöv, 2016). Av svampar har det noterats
256 olika arter på udden. Denna artrikedom kan främst förklaras av det kalkrika underlaget, det
stora antalet mikromiljöer samt den goda tillgången på död ved. Nio rödlistade svamparter har
påträffats, däribland almkrämskinn, Granulobasidium vellerum (Nära hotad, NT) och aspvaxskinn,
Phlebia bresadolae (Kunskapsbrist, DD) (Hanson, 2014).
Kalkbrottssjön har ett unikt växtplanktonsamhälle och är Sveriges enda kända lokal för den
sällsynta pansarflagellaten, Peridiniopsis borgei. Även fågelfaunan är rik på arter med en stor mängd
rastande andfåglar såsom vigg och de rödlistade bergand, Aythya marila (Sårbar, VU) och brunand,
Aythya ferina (Sårbar, VU). Omkring 50 olika häckande fågelarter har observerats vid
Kalkbrottssjön och bland de mer ovanliga kan nämnas snatterand, brun kärrhök och skäggmes,
Panurus biarmicus (Nära hotad, NT). Klagshamnsudden är en betydelsefull lokal både för fåglarnas
vår- och höststreckning samt för övervintring. Bland anledningar kan, förutom det rika
insektslivet, nämnas att Klagshamnsudden är en utstickande udde, buskagen är vitt utbredda och
att det finns sötvatten samt bärande hagtorn och oxel. I och omkring kalkbrottssjöarna och de
mindre dammarna finns det möjlighet att se en mängd fågelarter, däribland många änder och
doppingar.
Däggdjursfaunan utgörs bland annat av fälthare, rådjur, igelkott, rödräv, grävling och småvessla.
Sex olika fladdermusarter har observerats på udden, såsom vattenfladdermus och trollpipistrell
samt den akut hotade sydpipistrellen, Pipistrellus pipistrellus (Akut hotad, CR) (Nilsson, 2013). Flera
av arterna var dock knutna till de nu rivna industribyggnaderna vid den nuvarande
ridanläggningen och det är osäkert vilka som fortfarande finns kvar i området. Förekomsten av
sötvatten i området bidrar till en stor insektsproduktion, vilken utgör föda för fladdermöss.
Mångfalden bland biotoperna gör även att Klagshamnsudden är en betydelsefull insektslokal där
flera hotade och skyddsvärda arter förekommer. Bland dem kan nämnas det vita stråflyet, Photedes
morrisii (Starkt hotad, EN), som är beroende av värdväxten rörsvingel. Arten är globalt hotad och
dess kärnförekomst i Sverige har varit Bunkeflostrand och Klagshamnsudden, vilket gör att dessa
områden är av särskild vikt för artens bevarande. I likhet med det vita stråflyet är flera andra av
områdets fjärilsarter knutna till specifika värdväxter. Förekomsten av bin och myror är rik på
Klagshamnsudden och under inventeringar år 2014 och 2015 observerades hela 82 olika arter av
bin och 11 arter av myror. Av dessa är åtta av bina rödlistade, exempelvis Melitta tricincta (Nära
hotad, NT) och havstapetserarbi, Megachile leachella (Nära hotad, NT). Under samma inventering
observerades dessutom den rödlistade myrbogråsuggan, Plathyarthrus hofmannsegg (Nära hotad,
NT) (Högmo, 2015).
Utmärkande för grod- och kräldjursfaunan inom reservatsområdet är förekomsten av vanlig snok
och den rödlistade grönfläckiga paddan, Bufotes viridis (Sårbar, VU). Här finns Malmö kommuns
enda kända reproducerande population av snok. Den grönfläckiga paddan har tidigare varit
relativt vanlig på udden men är nu mer ovanlig. De senaste tio åren har åtgärder i form av
dammgrävningar och utsättningar gjorts för att förbättra förekomsten. Detta tillsammans med att
det förväntas en inspridning både norr och söder ifrån innebär förhoppningsvis att arten åter
kommer att trivas på udden. Den ätliga grodan har de senaste två åren ökat markant, vilket kan
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vara till nackdel för andra groddjur. Även vanlig padda, vanlig groda och mindre
vattensalamander förekommer. De sandiga partierna inom området skulle kunna husera en liten
population av strandpadda, som närmast förekommer på Falsterbohalvön (Wirén, muntl.
komm.).

Friluftsliv och tillgänglighet

Klagshamnsudden är ett välbesökt område där flera olika intressen samsas. Hela området
används som friluftslivs- och rekreationsområde och utgör ett av Malmös få tätortsnära, större
naturområden där ett varierat landskap kan upplevas. Organiserat strövande och naturstudier
utövas av olika natur- och friluftsföreningar som förlägger exkursioner hit. Utöver detta används
udden för en rad fritidsaktiviteter såsom hundrastning, ridverksamhet, fiske, båtsport, vind- och
kitesurfing samt bad. Naturreservatet är lättillgängligt och kan nås via gång, cykel, kollektivtrafik
eller bil. Badvägen är körbar och går ända ut till uddens spets och det finns även flera
parkeringsplatser. Målet är att det ska finnas en markerad vandringsled som är i gott skick. En del
av denna ska vara tillgänglighetsanpassad. Utöver huvudleden så ska det finnas ett stigsystem som
inte ska markeras. Alla leder syftar till att göra området mer tillgängligt och attraktivt för besökare
samtidigt som slitage i känsliga områden kan undvikas. Det ska även finnas separata, markerade
ridstigar på den södra delen av udden. Under badsäsongen ökar antalet besökare till området
markant. På badplatsen finns det tillgång till toalett, omklädningshytter, lekplats och en
säsongsöppen kiosk.
Sedan 1986 har ridverksamhet pågått på Klagshamnsudden. Även om Klagshamns ridanläggning
till större delen inte ingår i naturreservatet så präglas udden starkt av hästverksamheten.
Ridanläggningen ingår i en detaljplan där området i mitten av detaljplanen också omfattas av
naturreservatet. Hästarna bidrar till att hålla områden öppna genom att de betar och trampar. På
så vis gynnar de också den mer konkurrenssvaga och ovanliga kärlväxt- och mossfloran och
igenväxning förhindras. Verksamheten gör också att folk vistas i området året runt vilket
exempelvis kan förebygga nedskräpning och terrängkörning. Hårt bete eller markslitage orsakat
av hästar måste däremot undvikas genom att avsätta och markera ut områden på udden där det är
tillåtet att rida och ha bete. Tanken är att hästaktiviteter ska koncentreras till uddens södra del
samt inom området i ridanläggningens detaljplan, medan den norra delen med undantag för en
ridstig för att ta sig ut ur området, hålls hästfri. Gång- och ridstigar ska vara separerade på nästan
hela udden.
Vindsurfingklubben har haft aktivitet på uddens sydvästra strand sedan 1984 och har där ett
klubbhus, förrådscontainrar samt en parkering. Numera är även en kitesurfingklubb verksam på
udden strax öster om vindsurfarna. På uddens spets utanför naturreservatet finns en småbåtsoch fiskehamn. Det småskaliga fisket och fritidsbåtarna bidrar till att öka mångfalden bland
områdets besökare.
Genom åren har Klagshamnsudden varit välbesökt av olika föreningar såsom
Naturskyddsföreningen, olika entomologiska, ornitologiska och botaniska föreningar,
scoutföreningar samt Kvarndala Kulturhistoriska Förening. Dessa har bidragit till ett stort
kunskapslyft och har synliggjort områdets natur- och kulturvärden. Önskan och målet är att de
aktiviteter som idag äger rum i området ska fortsätta efter att naturreservatet är bildat, under
förutsättning att natur- och rekreationsvärdena inte tar skada. Klagshamnsudden har dessutom
varit föremål för forskning och undervisning; något som ska uppmuntras även i framtiden.
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Ärendets handläggning

År 1988 slöts ett avtal med dåvarande Byggproduktion Aktiebolag, BPA (numera PEAB), där
Klagshamnsudden överlämnades till kommunen. Förutsättningen var att en detaljplan för
området skulle upprättas, där huvudinriktningen skulle vara natur och rekreation. Arbetet med att
detaljplanelägga området satte därefter igång. Omkring år 2009 påbörjades diskussionen om att
udden istället skulle kunna skyddas genom naturreservat, men inget beslut togs och
detaljplaneringen fortsatte. År 2011 gick detaljplanen för Klagshamnsudden ut på samråd och på
detta svarade Länsstyrelsen Skåne att ett bättre alternativ för området vore att bilda ett
naturreservat. Kort därefter informerades stadsbyggnadsnämnden om ärendet och beslut togs
den 14 november 2013 att påbörja ett arbete i syfte att bilda naturreservatet Klagshamnsudden.
I februari år 2014 beslutades en detaljplan för ridanläggningens område, vilken tydliggjorde vilka
områden på udden som får användas för hästverksamhet och i vilka områden påverkan från
hästar ska undvikas. Under arbetet med att bilda naturreservatet kom man fram till att stora delar
av området i ridanläggningens detaljplan skulle ligga utanför naturreservatet. Förutom
ridanläggningen kommer hamnen, reningsverket och växthusanläggningen att ligga utanför
naturreservatet och dessa kommer förmodligen att omfattas av en separat detaljplan.
Under sommaren 2016 var förslaget till beslut och skötselplan för naturreservatet ute på samråd.
Förslaget skickades ut till sakägare, organisationer, myndigheter, kommunala förvaltningar och
andra intresserade. Förslaget kungjordes även i lokal tidning. Beslutet och skötselplanen för
Klagshamnsuddens naturreservat reviderades sedan i enlighet med inkomna synpunkter. Bilaga 9
är en samrådsredogörelse för samrådet 2016 och bilaga 10 redovisar alla inkomna synpunkter i
sin helhet.

Skötselplan och förvaltning av naturreservatet
Skötselplan för naturreservatet

I 3 § förordning (1998:1 252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. framgår det bland annat
att en skötselplan ska fastställas vid bildande av ett naturreservat. Skötselplanen fastställs av
Malmö kommunfullmäktige i särskilt beslut. Kommunfullmäktige har gett
stadsbyggnadsnämnden delegation på att revidera och aktualisera skötselplanen. Skötselplanen
och prioriterade skötselåtgärder granskas minst var femte år av Malmö stadsbyggnadsnämnd och
ansvarig förvaltare. Vid behov av revideringar av skötselplanen ska överenskommelse göras med
länsstyrelsen.

Förvaltning av naturreservatet

Malmö tekniska nämnd är förvaltare av naturreservatet och ska fortlöpande samråda om skötsel
och förvaltning med berörda förvaltningar, sakägare och myndigheter.

Överklagande

Detta beslut kan överklagas till länsstyrelsen i Skåne län. Information om överklagande finns i
bilaga 8.
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Malmö stads projektorganisation för
naturreservatet Klagshamnsudden
Arbetsgrupp för Klagshamnsuddens naturreservat

Jonna Nilsdotter, Anna Sohlberg, Magnus Wedelin (Stadsbyggnadskontoret), Mats Wirén
(gatukontoret).

Medverkande

Anna Westberg, Gustav Aulin, Håkan Kristersson, Göran Sundberg, Annica Montelius
(Stadsbyggnadskontoret), Ola Enqvist, Torgil Brönmark (fastighetskontoret).

Text och foton (om inget annat anges)
Jonna Nilsdotter

Kartor

Malmö stadsbyggnadskontor.

Bilagor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Avgränsning Klagshamnsuddens naturreservat
Karta över B-föreskrifter
Karta över undantagsområden
Karta över vägar, stigar och parkeringar
Förteckning över fastigheter och nyttjanderätter
Kartor över fastigheter
Sändlista
Hur man överklagar
Samrådsredogörelse
Alla yttranden i sin helhet
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Bilaga 1. Avgränsning Klagshamnsuddens
naturreservat

23

Avgränsning hamnen
Hamnen
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Avgränsning reningsverket
Reningsverket

Avgränsning ridanläggningen
Ridanläggningen

Bilaga 2. Karta över gällande B-föreskrifter
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Bilaga 2. Karta över B-föreskrifter

Kartan visar den ungefärliga
placeringen för de olika Bföreskrifterna, där A i
teckenförklaringen
exempelvis gäller alla Bföreskrifter beskrivna för
område A (öppet till
halvöppet).
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Bilaga 3. Karta över undantagsområden
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Bilaga 4. Karta över vägar, stigar och parkering (P)

P
P

P
P

P
P
P
P
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Bilaga 5

Bilaga 6. Kartor över fastigheter
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Bilaga 7. Sändlista
Markägare och innehavare av särskild rätt
(delgivningskvitto)

E.ON Elnät Sverige AB: benny.kronvall@eon.se; anders.gustafsson@eon.se
E.ON Gas Sverige AB: gas.planer@eon.se
E.ON Värme Syd Sverige AB, regionmalmoplaner.evs@eon.se
E.ON energidistribution AB, Nobelvägen 66, 212 15 Malmö
Klagshamns hamnförening: khf@klagshamn.nu
Staten Fortifikationsverket: fortv@fortifikationsverket.se; niklas.johansson4@fortv.se
Surfclub Klagshamn: info@surfclubklagshamn.se; Mikael Månsson,
mikael.mansson@svenskamoten.se
SWEDEGAS AB: David da Cruz, via epost: David.daCruz@swedegas.se; info@swedegas.se
Orange Sverige AB
Telenor AB, 215 86 Malmö
Vattenfall Vindkraft AB: Adress: Stortorget 3, 211 22 Malmö; Fredrik Forslund,
fredrik.forslund@vattenfall.com; Tor Söderlund: Tor.Soderlund@vattenfall.com

Delägare i samfälligheter Klagshamn s:19 och s:20 med delaktigheter
större än 2 %

Anders Arne Gerdtsson: Skumparpsvägen 28 Skumparpsgården, 218 46 Bunkeflostrand
Anita Ingegerd Thelander: Klagstorpsvägen 11 Lindhem, 218 75 Tygelsjö
Anita Madeleine Olsson: Källgårdsvägen 3 Källgården, 218 74 Tygelsjö
Anna Katarina Ljungström: Herrgårdsvägen 2 Wingrensro, 218 75 Tygelsjö
Anna-Kerstin Gerdtsson: Skumparpsvägen 28 Skumparpsgården, 218 46 Bunkeflostrand
Aina Margareta Larsson: Rosmarinvägen 22, 238 38 Oxie
Bengt Torsten Olsson: Källgårdsvägen 3 Källgården, 218 74 Tygelsjö
Bertil Eklund: Lilla Varvsgatan 14, Lgh 4704 Turning torso, 211 15 Malmö
Björn Jacobsson: Borrebackevägen 73 Stamgård, 218 74 Tygelsjö
Egendomsnämnden: Box 32, 221 00 Lund
Ingrid Margareta Andersson: Fädersminnes Väg 2 Rosenhäll, 218 75 Tygelsjö
Karin Anita Trulsson: Borrebackevägen 99, 218 74 Tygelsjö
Kb Klagshamn Exploatering: 260 92 Förslöv
Kristin Olsson: Fädersminnes väg 4, Fädersminne, 218 75 Tygelsjö
Lars Göran Nilsson: Byahornsgränd 8, 216 23 Malmö
Lars Olof Andersson: Fädersminnes Väg 2 Rosenhäll, 218 75 Tygelsjö
Lunds Domkyrka: Box 139, 221 00 Lund
Nils Arne Lennart Hansson: Borrebackevägen 186, 218 74 Tygelsjö
Nils Lennart Larsson: Sjötorpsvägen 83, 218 74 Tygelsjö
Tord Jacobsson: Borrebackevägen 71 Dallunda, 218 74 Tygelsjö

Kommunala nämnder m.m.
Arbetsmarknads-, gymnasie-, och vuxenutbildningsnämnden: gyvux@malmo.se
Fritidsnämnden: Gert-Ove Gren, gert-ove.gren@malmo.se, fritid@malmo.se

Förskolenämnden: forskola@malmo.se
Grundskolenämnden: grundskola@malmo.se
Kommunala Lantmäterimyndigheten: sbk.klm@malmo.se
Kulturnämnden: kulturkansli@malmo.se
Lantmäterimyndigheten i Malmö: sbk.klm@malmo.se
Miljönämnden: miljo@malmo.se
Servicenämnden: serviceforvaltningen@malmo.se
Sociala resursnämnden: registrera.socialaresurs@malmo.se
Stadskontoret: registrera.stk@malmo.se
Tekniska nämnden: tekniskanamnden@malmo.se, fgk@malmo.se
VA SYD: registrator@vasyd.se; Thomas Hulgaard Persson, Thomas.Persson@vasyd.se; Anders
Johnsson, Anders.Johnsson@vasyd.se

Myndigheter m.m.
Försvarsmakten Marinen: exp-hkv@mil.se; john-olof.dellqvist@mil.se
Havs och vattenmyndigheten: havochvatten@havochvatten.se
Länsstyrelsen i Skåne län: skane@lansstyrelsen.se
Naturvårdsverket: registrator@naturvardsverket.se
Region Skåne: region@skane.se
Riksantikvarieämbetet: registrator@raa.se
Räddningstjänsten Syd: info@rsyd.se
Sveriges Geologiska Undersökning: sgu@sgu.se
Transportstyrelsen: Transportstyrelsen, 701 81 Örebro

För kännedom
Intresseorganisationer, företag m.m.
Artdatabanken: artdatabanken@slu.se
Entomologiska sällskapet i Lund: mikael.sorensson@biol.lu.se
FK havsörnen: skane@frisksport.se
Friluftsfrämjandet: malmo@friluftsframjandet.se
IFK Klagshamn: kansliet@ifkklagshamn.com
Klagshamns båtklubb: michael.dahl@kbk-klagshamn.se
Klagshamns fiskeriförening: Bengt Grip, Östra Vallgatan 10, 23152 Trelleborg
Klagshamns Nya byalag: Pål Nils väg 6, 218 51 Klagshamn
Klagshamns ryttarförening: info@krf.nu, Kajsa Persson, kp@tpmedical.se; Maria Gudmundsson,
gudmundssonmaria@hotmail.com
Klagshamns scoutkår, Ole Formare: storole@gmail.com; scouternaiklagshamn@gmail.com
Kvarndala Kulturhistoriska Förening: info@kvarndala.se; vebmaster@kvarndala.se
Limhamns miljöförening: LMFINFO@gmail.com
Limhamns museiförening: info@limhamnsmuseum.se
Lunds Botaniska Förening: charlotte.wigermo@gmail.com
Naturskyddsföreningen Malmö: naturskyddsforeningenmalmo@gmail.com
Naturskyddsföreningen Skåne: magnus.billqvist@naturskyddsforeningen.se
PRO Klagshamn: klagshamn@pro.se
Puggehatten, Skånes Mykologiska Förening: info@puggehatten.se

Skånes kitesurfklubb: c/o Peter Rosenqvist, Dirigentgatan 4, 215 85 Malmö; Jonas Ahl:
jonas.ahl@med.lu.se
Skånes Ornitologiska Förening: birds@skof.se
Skånetrafiken: bestallning@skanetrafiken.se
Svenska Röda Korset Vårsolskretsen, Malmö: Borrebackevägen 195, 218 52 Klagshamn

Privatpersoner
Alexander Störner: alexander.storner@gmail.com
Anders Johnsson: p.anders.johnsson@gmail.com
Anders Skog: skog.anders@telia.com
Barbro Henningsdotter: barbro.hennings@hotmail.com
Birgitta Ekenstierna: birgitta.ekenstierna@telia.com
Björn Karlsson: bjorn.karlsson@tele2.se
Camilla Arvidsson: camilla.arvidsson@telia.com
Christer Nilsson: chn.klagshamn@bredband.net
Claes Magnusson: claes.magnusson@mac.com
Eva Ekenstierna: eva.ekenstierna@gmail.com
Fredrik Olsson: minlya@telia.com
Hans-Otto Lauer: hans-otto.lauer@telia.com
Håkan Skanum: hakan.skanum@telia.com
Janna Svensson: Lars ols väg 9, 21851 KLAGSHAMN
Jonas Ahl: jonas.ahl@hotmail.com
Lars Persson: lars.persson@hyresgastforeningen.se
Leif Möller: leif.e.c@telia.com
Mats Persson: matsp.klagshamn@telia.com
Mattias Fredriksson: mjfredriksson@gmail.com
Ola Rehnström: ola.rehnstrom@yahoo.se
Ove Lendemar: lendemar@zoho.com
Per Jensen: jensen4@telia.com
Peter Rosenqvist: info@kitelife.se
Richard Dahl: richard.dahl@telia.com
Roland Nord: rolandnord@hotmail.com
Ronny Gullstrand: ronnygullstrand@telia.com
Sven-Göran Dahl: sg.dahl@telia.com
Thomas Hammar: tho.hammar@telia.com
Tony Johansson: tony1977@home.se
Torbjörn Gärdenfors: torbjorn.gardenfors@gmail.com

Fastigheter utanför området
Aktiebolaget Börge Jacobsens Handelsträdgård: Rågången 83, 263 65 VIKEN
Anders Lindgren: Lagunavägen 29, 218 53 KLAGSHAMN
Anders Schöld Borrebackevägen 228, 218 51 KLAGSHAMN
Andreas Nilsen: Sven Mats Väg 8, 218 51 KLAGSHAMN
Anette Lindgren: Lagunavägen 29, 218 53 KLAGSHAMN
Anna Martinsson: Gads Väg 19, 218 53 KLAGSHAMN
Anna Pilkrona-Godden: Lagunavägen 11, 218 53 KLAGSHAMN
Anneli Drevemo: Borrebackevägen 228, 218 51 KLAGSHAMN
Anneli Westerlund: Lagunavägen 25, 218 53 KLAGSHAMN
Annika Lundgren: Sven Mats Väg 10, 218 51 KLAGSHAMN

Björn Mellergård: Bågängsvägen 59, 21620 MALMÖ
Bo Westerlund: Lagunavägen 25, 218 53 KLAGSHAMN
Brf Kalkbrottet: Box 8057 /Riksbyggen, 200 41 MALMÖ
Britt-Marie Mellergård: Bågängsvägen 59, 216 20 MALMÖ
Camilla Kadziolka: Lagunavägen 13, 218 53 KLAGSHAMN
Camilla Löfvall-Jensen: Signe Löfdahls Väg 12, 218 51 KLAGSHAMN
Camilla Moberg: Kantvägen 38, 218 51 KLAGSHAMN
Camilla Silvia Asserborn-Almqvist: Lagunavägen 9, 218 53 KLAGSHAMN
Charlotta Spång: Lagunavägen 23, 218 53 KLAGSHAMN
Charlotte Frennesson: Signe Löfdahls Väg 24, 218 51 KLAGSHAMN
Christel Schlenkert: Borrebackevägen 224, 218 51 KLAGSHAMN
Christian Gadden: Lagunavägen 11, 218 53 KLAGSHAMN
Christina Hribsek: Lagunavägen 38, 218 53 KLAGSHAMN
Claes Magnusson: Borrebackevägen 230, 218 51 KLAGSHAMN
Dana Kherad-Tenne: Lagunavägen 40, 218 53 KLAGSHAMN
Derome Hus AB: Stålgatan 7, 432 32 VARBERG
Elin Mattisson: Sven Mats Väg 8, 218 51 KLAGSHAMN
Emil Hribsek: Lagunavägen 38, 218 53 KLAGSHAMN
Emma Rönde: Sven Mats Väg 12, 218 51 KLAGSHAMN
Fredrik Mourath: Kantvägen 36, 218 51 KLAGSHAMN
Helle Lohmann-Schöler: Signe Löfdahls Väg 10, 218 51 KLAGSHAMN
Hsb Projekt Mark Exploatering I Malm: Box 8310, 104 20 STOCKHOLM
Irene Håkansson-Olsson: Järnolofs Väg 15, 218 51 KLAGSHAMN
Jakob Östenson: Sven Mats Väg 6, 218 51 KLAGSHAMN
Jenny Sandström: Lagunavägen 17, 218 53 KLAGSHAMN
Jens Bölling: Lagunavägen 23, 218 53 KLAGSHAMN
Jesper Schlenkert: Borrebackevägen 224, 218 51 KLAGSHAMN
Karolina Elisabeth Drewke: Lagunavägen 3, 218 53 KLAGSHAMN
Klara Ahlström: Borrebackevägen 222, 218 52 KLAGSHAMN
Lars Hedner: Lagunavägen 27, 218 53 KLAGSHAMN
Leja Holding AB c/o Strömhage: Lagunavägen 7, 218 53 KLAGSHAMN
Lena Britt-Marie Möll Sahlin: Stinsens Väg 2, 218 51 KLAGSHAMN
Lena Petersson: Sven Mats Väg 6, 218 51 KLAGSHAMN
Lisa Mourath: Kantvägen 36, 218 51 KLAGSHAMN
Magnus Larsson: Killebacken 21, 269 33 BÅSTAD
Magnus Sandström: Lagunavägen 17, 218 53 KLAGSHAMN Marika Stemminger: Sven Mats
Väg 4, 218 51 KLAGSHAMN
Marlene Rosholm-Arbring c/o Jan och Birgitta Arbring: Zachaus Gränd 13 Lgh 1301, 451 30
UDDEVALLA
Martina Emma Karolin Johansson: Borrebackevägen 234, 218 51 KLAGSHAMN
Maria Ahnén-Thomsen: Lagunavägen 5, 218 53 KLAGSHAMN
Marlene Havandjian-Andersson: Lagunavägen 21, 218 53 KLAGSHAMN
Martin Almqvist: Lagunavägen 9, 218 53 KLAGSHAMN
Mats Gunnar Sahlin: Stinsens Väg 2, 218 51 KLAGSHAMN
Mattias Ahlström: Borrebackevägen 222, 218 52 KLAGSHAMN
Max Tenne: Tyelsevägen 11 B, 218 71 TYGELSJÖ
Mikael Rönde: Sven Mats Väg 12, 218 51 KLAGSHAMN
Niels Abildgaard Thomsen: Lagunavägen 5, 18 53 KLAGSHAMN
Nikolaj Hoffmann-Deichmann: Järnolofs Väg 10, 218 51 KLAGSHAMN
Ola Lundkvist:Lagunavägen 19, 218 53 KLAGSHAMN
Patrik Stemminger: Sven Mats Väg 4, 218 51 KLAGSHAMN

Peab Sverige AB: 260 92 FÖRSLÖV
Per Martinsson: Gads Väg 19, 218 53 KLAGSHAMN
Peter Nielsen: Signe Löfdahls Väg 10, 218 51 KLAGSHAMN
Pär Kadziolka: Lagunavägen 13, 218 53 KLAGSHAMN
Rickard Andersson: Lagunavägen 21, 218 53 KLAGSHAMN
Simon Thirlwall: Kämpingevägen 31, 231 93 TRELLEBORG
Sofia Birkhofer-Magnusson: Borrebackevägen 230, 218 51 KLAGSHAMN Staffan Arbring c/o
Jan och Birgitta Arbring: Zachaus Gränd 13 Lgh 1301, 451 30 UDDEVALLA
Susanne Hedner: Lagunavägen 27, 218 53 KLAGSHAMN
Tais Clausen: Signe Löfdahls Väg 12, 218 51 KLAGSHAMN
Tobias Lundgren: Sven Mats Väg 10, 218 51 KLAGSHAMN
Tommy Håkansson: Järnolofs Väg 15, 218 51 KLAGSHAMN
Tony Magnus Fredrik Johansson: Borrebackevägen 234, 218 51 KLAGSHAMN

Samfällighet utanför området
Kalksjöbyns Samfällighetsförening c/o Henrik Nyberg: Signe Löfdahls Väg 17, 218 51
Klagshamn

Kopia till
Länets författningssamling och Naturvårdsregistret.

Malmö stad

Stadsbyggnadsnämnden
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Bilaga 8. Hur man överklagar
Kommunens beslut i frågor som rör bildande, ändring eller upphävande av naturreservat får
överklagas (19 kap 1 § miljöbalken). Beslut får överklagas av den som beslutet angår om det
gått honom eller henne emot (16 kap 12 § miljöbalken). Vissa ideella föreningars rätt att
överklaga enligt 16 kap 13 § miljöbalken gäller enbart domar och beslut om tillstånd,
godkännande och dispens, alltså inte bildande, ändring eller upphävande av reservat.
Om du vill överklaga Malmö stads beslut ska du skriva till Länsstyrelsen Skåne.
Överklagandet ska dock skickas till Malmö stadsbyggnadsnämnd, 205 80 Malmö. Av
överklagandet ska framgå vilket beslut som du överklagar (ange diarienummer) och hur och
varför du vill att beslutet ska ändras.
Skrivelsen ska undertecknas. Uppge även namn och telefonnummer. Om du har handlingar
eller annat som du anser stöder din uppfattning, så bör du skicka med detta.
Malmö stadsbyggnadsnämnd måste ha fått ditt överklagande senast den xx månad 2018.
Annars kan överklagandet inte tas upp till prövning.
Behöver du veta mera om hur du ska göra kan du kontakta Malmö stads växel på tel.
040-34 10 00.

Bilaga 9
KLAGSHAMNSUDDENS NATURRESERVAT

SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Malmö stadsbyggnadskontor
juli 2018
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Samrådsprocessen
Samrådet för Klagshamnsuddens naturreservat pågick från augusti till november 2016.
Samrådsförslaget bestod av förslag till beslut och skötselplan för Klagshamnsuddens naturreservat. Förslaget remitterades till 88 instanser, varav 28 stycken är markägare eller innehavare av särskild rätt, dvs. sakägare. Förslaget skickades även till Malmö stads nämnder
och styrelser, närboende i Klagshamn, statliga myndigheter, grannkommuner i Skåne, intresseorganisationer och andra intresserade. Förutom utskicken så gjordes även kungörelse
i lokaltidning och remissen annonserades på kommunens anslagstavla samt på hemsidan
för Klagshamnsudden (www.malmo.se/klagshamnsudden). En instans, Klagshamns hamnförening, fick remisshandlingarna i efterhand, i december 2017.
Totalt inkom 28 stycken instanser med svar till Malmö stadsbyggnadskontor inom den utsatta remisstiden, varav 19 stycken inkom med ett yttrande. Klagshamns hamnförening
inkom med yttrande innan deras remisstid tog slut den 21 februari 2018. De som bifogade
ett yttrande är: kommunstyrelsen, miljönämnden, förskolenämnden, kulturnämnden, servicenämnden, stadsområdesförvaltning Väster, Malmö gatukontor, Kommunala Lantmäterimyndigheten, VA syd, Vellinge kommun, EON gas, EON Elnät, Swedegas AB, Lunds
Botaniska Förening, Skånes Ornitologiska Förening, Klagshamns Ryttarförening, Surfclub
Klagshamn, Kitesurfingklubb Skåne, Claes Magnusson och Klagshamns Hamnförening.
Kitesurfingklubb Skånes representanter yttrade sig även som privatpersoner då de är närboende i området.
Följande nämnder, samt Hav och Vattenmyndigheten, svarade att de inte kommer att yttra
sig i ärendet: grundskolenämnden, stadsområdesnämnd Öster, stadsområdesnämnd Norr
och stadsområdesnämnd Söder. Räddningstjänsten Syd och Sjöfartsverket hade inget att
erinra angående förslaget till Klagshamnsuddens naturreservat. Länsstyrelsen Skåne är
överprövningsinstans vid beslut kring naturreservat och inkom därför inte med något yttrande.
I denna samrådsredogörelse refereras och kommenteras framförda synpunkter och invändningar. Samtliga samrådsyttranden återges fullständigt i bilaga 1.

Inkomna synpunkter med kommentarer från stadsbyggnadskontoret
Generellt stöd
De flesta yttranden ställer sig positiva till bildandet av Klagshamnsuddens naturreservat
och till det framtagna beslutet och skötselplanen för Klagshamnsuddens naturreservat, däribland förskolenämnden, kulturnämnden, miljönämnden, servicenämnden, stadsområdesnämnd Väster, Malmö gatukontor, Lunds Botaniska Förening, Klagshamns Ryttarförening,
Surfclub Klagshamn och Kitesurfklubb Skåne. Länsstyrelsen Skåne gör bedömningen att
området hyser sådana värden som gör det befogat att skydda området som naturreservat
enligt 7 kap. 4 § miljöbalken. Eftersom Länsstyrelsen är överprövningsmyndighet för
kommunalt bildande av naturreservat så avstår de att yttra sig i ärendet. Flera av de kommunala nämnderna uttrycker sig positivt kring att ett av syftena med naturreservatet är att
gynna friluftsliv, rekreation och sociala aktiviteter i området. Att området ska vara tillgängligt för allmänheten samtidigt som den biologiska mångfalden skyddas och värnas ses som
positivt. Miljönämnden nämner att bildandet av naturreservatet Klagshamnsudden bidrar
till att säkra barns möjlighet till lek och rekreation i naturen. De anser även att naturreser-3–
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vatet har positiva effekter gällande riskerna med Klagshamnsdeponin. Kulturnämnden anser att reservatsbildandet ger goda förutsättningar för att tillvarata de kulturhistoriska värdena. Vellinge kommun uttrycker sig positivt till bildandet av naturreservatet och lyfter i
sitt yttrande fram vikten av att en sammanhängande kuststräcka är skyddad.

Ifrågasättanden - reningsverket
VA SYD, kommunstyrelsen, miljönämnden
VA SYD inkom med ett yttrande där de inte ställde sig positiva till bildandet av Klagshamnsuddens naturreservat. I sitt yttrande skriver VA SYD att området borde omfattas av
en detaljplan för naturmark istället för ett naturreservat. De skriver även att skyddet av naturintressena inte är proportionerligt jämfört med risken som avloppsreningsverket står
inför. VA SYD är ansvariga för det reningsverk som ligger ute på udden. Även om detta
inte ligger inom naturreservatet så anser VA SYD i sitt yttrande att verksamheten kan
komma att påverkas negativt av de föreskrifter som beslutet för Klagshamnsuddens naturreservat innehåller. Vidare skriver man i yttrandet att ett naturreservat i direkt anslutning
till verket skulle inverka negativt på VA SYDs möjlighet att få tillstånd att driva verksamheten på Klagshamnsudden. I yttrandet menar VA SYD att det inte är nödvändigt att bilda
ett naturreservat eftersom Malmö stad redan har full rådighet över marken, samt kan utfärda lokala föreskrifter. De menar därför att ingen kan förändra markanvändningen på
Klagshamnsudden, genom exempelvis exploatering, utan Malmö stads godkännande.
VA SYD är i sitt yttrande negativa till att det, enligt föreskrifterna, krävs ett skriftligt samråd med Malmö stadsbyggnadskontor och gatukontor inför underhållsarbete, i syfte att få
dispens i varje enskilt fall. De motsätter sig också att nybyggnation, av exempelvis ledningar, inte ingår i undantagen till reservatsföreskrifterna. VA SYD föreslår i sitt yttrande till
remissen att ett större område runt avloppsreningsverkets fastighet samt vägen med diken
ska undantas från naturreservatet, om naturreservatet beslutas. De föreslår även att kravet
på samråd vid underhållsåtgärder tas bort.
Kommunstyrelsen framför att ett naturreservat inte får inrättas på ett sådant sätt att det
inverkar hämmande på verksamheten vid Klagshamns reningsverk, eller dess framtida utveckling. Miljönämnden skriver att bildandet av naturreservatet inte får skapa hinder för
det allmänna avloppsreningsverket på Klagshamnsudden att förnya sitt tillstånd enligt miljöbalken. Bildandet, drift och skötsel av reservatet får inte hindra fortsatt och utökad drift
av avloppsreningsverket. Det ska i planen säkerställas att kommande, eventuell, utbyggnad
av avloppsreningsverket möjliggörs.
Stadsbyggnadskontorets kommentar: Under hösten 2016 fram till hösten 2017 pågick en dialogprocess mellan Malmö stad (stadsbyggnadskontoret, gatukontoret och fastighetskontoret) och VA SYD
angående bildandet av Klagshamnsuddens naturreservat och reningsverkets verksamhet på Klagshamnsudden. Efter denna process ställer sig nu VA SYD positiva till bildandet av Klagshamnsuddens naturreservat, under förutsättning att ett antal ändringar införs i beslut och skötselplan för naturreservatet. Stadsbyggnadskontoret har infört dessa ändringar i förslag till beslut och skötselplan. Sammanfattningsvis innebär ändringarna att
• reservatsgränsen ändras så att Badvägen inte ingår i naturreservatet
• det skapas en buffertzon runt Badvägen där de flesta reservatsföreskrifterna är undantagna
• framdragning av nya ledningar är tillåtna för Klagshamns reningsverk
• det är tillåtet att röja vegetation inom naturreservatet runt reningsverkets brunn samt vid reningsverkets staket
• det är tillåtet för Klagshamns reningsverks aktörer att framföra motorfordon på Badstigens cykelbana, för att nå reningsverkets brunn
• reservatsbeslutet nu innehåller en förklarande text om vad ett skriftligt samråd innebär, för att
förtydliga skillnaden mellan dispens och samråd
-4–
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•
•
•

reservatsbeslutet innehåller en bakgrundstext om Klagshamns reningsverk och dess betydelse
avsnittet Skälen för beslutet i reservatsbeslutet innehåller en text om att naturreservatet ska
kunna samexistera med reningsverkets funktioner
skötselplanen har kompletterats med en text om Klagshamns reningsverk och vilken skötsel som
krävs runt dess fastighet.

Naturreservatets avgränsning, föreskrifter och undantag samt skötselplan har nu anpassats för att möjliggöra reningsverkets befintliga och framtida verksamhet. En förnyad tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet görs av Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation. Naturreservatsbeslutet har uppdaterats så att förutsättningarna för ett förnyat miljötillstånd är förbättrade.

Ifrågasättanden - övrigt
Surfclub Klagshamn, Claes Magnusson
Surfclub Klagshamn ställer sig positiva till bildandet av Klagshamnsuddens naturreservat
men förordar att det område där deras klubb är belägen exkluderas ur det föreslagna naturreservatet. De vill ha möjlighet att i framtiden kunna bygga en ny surfanläggning eller att
renovera den befintliga. De bedömer att möjligheterna till detta är större om det område
där klubben ligger inte omfattas av naturreservatet.
En boende i närområdet vid Klagshamnsudden, Claes Magnusson, har inget emot att naturreservatet bildas men vill inte att området norr om Kalkbrottssjön ska omfattas av naturreservatet, på grund av att naturreservatet kommer att gränsa till villaområdet.
Stadsbyggnadskontorets kommentar: Stadsbyggnadskontoret avser att gå vidare med föreslagen
avgränsning så att även surfklubbens område ingår i naturreservatet. Vidare kommunikation har skett
mellan stadsbyggnadskontoret och Surfclub Klagshamn och klubben ställer sig nu positiva till att det område där de utövar surfing ingår i naturreservatet. Anledningen är att surfingområdet är ett särskilt undantagsområde i beslutet till naturreservatet. Surfingaktiviteter är inte förbjudna inom det området. Naturreservatsföreskrifterna strider således inte mot surfklubbens pågående verksamhet. Stadsbyggnadskontorets intention är att de fritidsverksamheter som idag verkar inom Klagshamnsuddens naturreservat ska få
fortsätta att verka på liknande sätt som de gör idag. Om Surfclub Klagshamn avser att anlägga nya byggnader eller liknande krävs det dispens från reservatsföreskrifterna, samt markupplåtelse. Åtgärder som
strider mot reservatets syften kan inte få eventuell dispens beviljad.
Stadsbyggnadskontoret avser inte att undanta området runt Kalkbrottssjön från naturreservatet. Detta
område ingår i samma fastighet som resten av naturreservatet och tillhör Malmö stad.

Klargöranden
Moderaterna, EON elnät, Klagshamns Ryttarförening (KRF)
Moderaterna skrev ett särskilt yttrande till kommunstyrelsens yttrande. I det särskilda yttrandet menar de att man genom att inrätta ett naturreservat lämnar området i Länsstyrelsens händer. EON elnät nämner i sitt yttrande att det finns ett förbud mot att anlägga
luft- och markledning inom naturreservatet, samt att det finns ett undantag mot detta förbud för befintliga ledningar tillhörande eldistributör. KRF skriver i sitt yttrande att ansvar
för skötseln av naturreservatet aldrig kan läggas på KRF. KRF har endast ekonomi eller
personal för det som regleras i avtal med Fritidsförvaltningen.

Stadsbyggnadskontorets kommentar: Stadsbyggnadskontoret vill förtydliga att Klagshamnsud-

den ska bli ett kommunalt naturreservat som beslutas av Malmö kommunfullmäktige. Malmö stad äger
marken och kommer därför att ha full rådighet över reservatsområdet. Stadsbyggnadskontoret vill även förtydliga att man inom naturreservatet kan ersätta en befintlig elledning med en ny om den nya ledningen
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motsvarar den befintliga i utförande och placering. Det är också tillåtet att dra fram nya ledningar på befintliga vägar och parkeringsytor. Inför utförande av arbete ska verksamhetsutövare ha ett skriftligt samråd
med stadsbyggnadskontoret, men vid akuta underhållsåtgärder kan samrådet ske efter att arbetet har inletts. Tekniska nämnden kommer att föreslås som ansvarig för förvaltningen av naturreservatet. KRF ansvarar inte för skötseln av naturreservatet.

Syften, bevarandemål och skäl till beslutet
Malmö Gatukontor (GK), Lunds botaniska förening (LBF), Klagshamns ryttarförening (KRF)
GK föreslår att det görs ett tillägg under precisering av syftena för naturreservatet att förvaltningen av området ska utföras miljövänligt och naturanpassat samt att man under genomförandet av skötselåtgärder minimerar transporter av material och anpassar tidpunkter
för skötselinsatser. De skriver också att de biotoper som nämns under preciseringen av
syftet behöver definieras. Till skälen för beslutet som redovisas föreslår gatukontoret tillägget att ett reservat ger en ökad status och därmed ofta ett ökat intresse och större möjligheter till externa resurstilldelningar samt att Klagshamnsudden är ett av få områden i
Malmö kommun som klassas som "Tyst område".
Lunds Botaniska Förening skriver att syftet att bevara områdets biologiska mångfald, i
deras mening, ska vara högre prioriterat än att nyskapa värdefulla naturmiljöer. LBF föreslår även att ett nytt syfte läggs till: att bibehålla vattenkvaliteten och förhindra översvämningar i Kalkbrottsjön. Vidare vill LBF att fridlysta arter läggs till under preciseringen av
syftena, punkt 1. Under avsnittet Övergripande bevarandemål vill LBF att man lägger till att
ettåriga och lågvuxna växter konkurreras ut av träd, buskar och högvuxna örter. Föreningen föreslår att öppna ytor för de ettåriga arterna säkras och då inte enbart på sand. LBF
föreslår att det ska läggas till en mening under Skäl till beslutet med innebörden att ”hotade,
regionalt sällsynta och fridlysta arter kommer att få ett permanent skydd genom reservatsbildningen”.
KRF påminner om att naturreservatet ska följa de mål som är uppsatta för friluftspolitiken
i Sverige; att ge tillgänglig natur för alla och bl.a. skapa tillgång till attraktivt friluftsliv i tätortsnära natur.
Stadsbyggnadskontorets kommentar: Alla gatukontorets förslag, enligt ovan, har införts i beslutet och skötselplanen för Klagshamnsudden. Det finns ingen prioritering av syftena. Skötselplanen förtydligar att skapandet av nya miljöer främst handlar om att anlägga nya dammar och våtmarker. Detta konkurrerar inte med det högst väsentliga syftet att bevara områdets biologiska mångfald. Mätning av vattennivån samt pumpning i Kalkbrottssjön regleras i skötselplanen. Ändringar har införts efter övriga synpunkter från LBF. Stadsbyggnadskontoret har lagt till under Skälen för beslutet att man genom att bilda
naturreservatet bidrar till arbetet med tillgänglig och tätortsnära natur.

Föreskrifter och undantag
Malmö gatukontor (GK), E.ON gas Sverige AB och E.ON elnät
GK har inkommit med ett flertal förslag till förändringar av föreskrifterna. Föreskrift A7 (i
samrådsförslaget) bör, enligt GK, lyda ”sätta ut djur eller växter” istället för ”sätta ut ej naturligt förekommande arter eller plantera växter”, eftersom den förra skrivelsen inte för-

hindrar utsättning av arter som kan påverka naturvärdena negativt. Vidare föreslår GK ett
kompletterande tillägg till föreskrift B14: "borttagande av konkurrenskraftig och invasiv
vegetation". Under C-föreskrifterna föreslås att "medvetet döda djur" läggs till. ”Sållning” i
fotnoten föreslås strykas då det kan bryta mot föreskrift Cl. GK föreslår en ny föreskrift
om att störande verksamheter inklusive områdesskötsel, inte får utföras mellan de 1 april
och 1 oktober.
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E.ON gas upplyser om att undantagen måste kompletteras med att lägga till E.ON gas
som en aktör med anläggningar som ska kunna underhållas och driftas. E.ON elnät menar att det måste vara möjligt för dem att förlägga nya elledningar inom naturreservatet. De
hänvisar till att de idag försörjer flera verksamheter på Klagshamnsudden med el. I deras
förslag ingår att utläggning av nya elledningar inom naturreservatet ska ske i samråd med
Malmö stadsbyggnadskontor.
Stadsbyggnadskontorets kommentar: Föreskrifter A7 samt B14 har ändrats i enlighet med
gatukontorets förslag. En föreskrift om förbud mot att döda djur är överflödig eftersom allt vilt (däggdjur
och fåglar) är fredat enligt jaktlagen, med undantag för jakt. Som ett komplement finns fridlysningsbestämmelserna samt artskyddsförordningen. Dessa lagar och förordningar nämns i reservatsbeslutet under
Upplysningar. Stadsbyggnadskontoret anser att sållning inte ska strykas ur fotnoten eftersom inventering
av insekts- och spindelfaunan m.m. bör möjliggöras. Genom att göra det möjligt att studera denna fauna
på ett icke-destruktivt sätt kan kunskapen om områdets naturvärden öka. Stadsbyggnadskontoret anser
inte att det behövs någon föreskrift om störning i samband med områdesskötsel, men har infört i skötselplanen att störning inte får ske mellan mars och oktober.
E.ON gas har lagts till som en aktör under undantagen. Beslutet för naturreservatet innehåller nu ett undantag mot förbudet att lägga ut nya ledningar inom naturreservatet på befintliga vägar och parkeringsytor.
I övrigt hänvisar Stadsbyggnadskontoret till att aktuella aktörer kan söka dispens. Anledningen är att
nya ledningsdragningar skulle kunna orsaka skada på naturvärdena.

Kartor
Malmö Gatukontor (GK) och Kommunala Lantmäterimyndigheten (KLM)

GK vill ha en granskning kring hur ytorna ruderatmark, parkering och väg är markerade
och fördelade på kartbilagorna och menar att det kan behövas mindre ändringar i beskrivande texter och bilagda kartor. Vidare föreslår man att skötselplanen kompletteras med en
karta till varje skötselområde. KLM anser att avgränsningskartan är otydlig och efterfrågar
en karta i större skala där även fastighetsindelningen visas.
Stadsbyggnadskontorets kommentar: Stadsbyggnadskontoret har infört de föreslagna ändringarna.

Tillgänglighet, rekreation och kulturhistoriska värden
Förskolenämnden, Kulturnämnden, Lunds Botaniska Förening (LBF), Skånes
Ornitologiska Förening (SkOF)

Förskolenämnden betonar att området ska vara tillgängligt genom parkeringsplatser där
förskolebussar kan stanna och barn kan kliva av och på säkert. Övrig trafikplanering ska
vara säker för barn. Kulturnämnden anser att förslaget till naturreservat ska kompletteras
med en vård- och underhållsplan för de kulturhistoriska lämningarna. Nämnden betonar
vikten av att befintligt friluftsliv och sociala aktiviteter bibehålls och förstärks i samband
med bildandet av naturreservatet. Kulturnämnden saknar i förslaget en tydligare analys utifrån en bredare förståelse av begreppet tillgänglighet. De efterfrågar en mer utförlig problematisering av naturreservatets tillgänglighet, möjliga målgrupper och framtida nyttjande
av Malmöbor med olika bakgrund och föreslår därför framtagande av en målgrupps- och
tillgänglighetsanalys.
LBF anser att de föreslagna fritidsverksamheterna är motiverade och förlagda till rätt platser. LBF anser att nya verksamheter, om de inte kan undvikas, bör förläggas till deponin.
Föreningen betonar att det behövs en parkeringsplats i naturreservatets östra del, eftersom
ridklubbens parkeringsplats inte är öppen för allmänheten. Föreningen vill även att de befintliga parkeringsplatserna vid det lilla kalkbrottet och längs med Badvägen vid infarten till
ridanläggningen ska finnas kvar. LBF anser att texten i skötselplanen om skyltar är för
övergripande samt att skyltarna bör placeras vid infarter, parkeringsplatser och vid gränsen
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till de områden som är undantagna från reservatsbestämmelserna. SkOF vill uppmärksamma att kitesurfare kan utgöra en störning för vadare, änder och gäss som rastar i det
grunda vattnet och de föreslår att kitesurfing förbjuds i området.
Stadsbyggnadskontorets kommentar: Stadsbyggnadskontoret förstår behovet av en parkering för
förskolebussen. Malmö gatukontor har därför påbörjat planeringen av en sådan intill ridanläggningen. I
samband med att Klagshamnsuddens naturreservat beslutas kommer Stadsbyggnadskontoret att påbörja
arbetet med att ta fram en målgrupps- och tillgänglighetsanalys för området. Vad gäller de kulturhistoriska lämningarna så välkomnar stadsbyggnadskontoret en vård- och underhållsplan för dessa, men ansvaret för en sådan ligger inte på stadsbyggnadskontoret. Det ligger heller inte inom ramen för vad ett naturreservat kan reglera. Genom beslutet för Klagshamnsuddens naturreservat åskådliggörs de kulturhistoriska
lämningarna.
Det kan innebära en säkerhetsrisk att förlägga vissa verksamheter till deponin eftersom täckskiktet på
deponin är tunt. Texten om skyltar har uppdaterats. Parkeringen på Klagshamnsuddens östra sida, den
parkeringsplats som finns inom ridområdet, är öppen och tillgänglig för allmänheten. De befintliga parkeringsplatserna kommer att finnas kvar och har markerats ut på karta i bilaga till reservatsbeslutet.
Kitesurfing är en etablerad aktivitet på Klagshamnsudden som kommer att kunna fortsätta även efter naturreservatets bildande. Gällande att kitesurfarna kan störa fågellivet så hänvisar stadsbyggnadskontoret
till föreskrifter för Fotevikenområdets naturreservat, där de aktuella vattenområdena ingår.

Drift, skötsel och uppföljning
Miljönämnden, gatukontoret (GK)

Miljönämnden framför att växtligheten framför de ensmärken som finns på Klagshamnsudden måste få lov att röjas. GK föreslår att det ska vara möjligt att anlägga en offentlig toalett intill ridanläggningen och sydost om Kalkbrottssjön. Gatukontoret påpekar
vidare att det saknas information om renhållning i skötselplanen samt att rubriken Tillsyn
och dess tillhörande text även bör omfatta förvaltningen av Klagshamnsudden.
Stadsbyggnadskontorets kommentar: I samrådsförslaget var drift och underhåll av enslinjerna
undantagna från föreskrifterna för naturreservatet och nu har även ensmärkena lagts till under undantaget.
Det innebär att ensmärkena kan underhållas och skötas. Rubriken Tillsyn har ändrats till Tillsyn och
förvaltning och innehållet har förtydligats. En text om renhållning har lagts till. Stadsbyggnadskontoret ser
positivt på att fler toaletter anläggs, men eftersom placeringen i dagsläget inte är specificerad så kommer det
att krävas en dispens från föreskrifterna inför anläggandet.

Lunds Botaniska Förening (LBF), Skånes Ornitologiska Förening (SkOF)

LBF påpekar att förslagen till beslut och skötselplan för Klagshamnsuddens naturreservat
inte refererar till projekt Skånes flora, som har gjort en stor inventering på Klagshamnsudden. Förening betonar att alla växtplatser med hotade och sällsynta arter måste karteras så
att man kan ta hänsyn till dem vid den praktiska skötseln av reservatet. LBF föreslår att
tidpunkten för slåtter prövas fram, istället för att alltid ske under tidig höst. Man påpekar
att vegetationen på det som i skötselplanen kallas kalkstäppen inte är någon stäppvegetation
och att avsnittet därför är förvirrande. Föreningen föreslår att skötselplanen kompletteras
med att området norr om växthusen ska öppnas upp för att gynna orkidén nästrot. Vidare
vill man att självdöende svarttallar inte ersätts med nya svarttallar, eftersom det är ett
främmande trädslag. Föreningen informerar om att delar av sandmarken väster om ridanläggningen har utsatts för ett för hårt markslitage, vilket har medfört att flera sällsynta arter
har försvunnit eller hotar att försvinna. Man informerar även om att andra delar, främst
intill Lertagsdammen där kärrknipprot växer, har vuxit igen så att artens förekomst minskat kraftigt. I den östra delen av området växer den i Skåne mycket sällsynta östersjömaskrosen som måste skyddas. LBF informerar vidare om hur hästverksamhetens gödsellagring tidigare har eutrofierat mark på Klagshamnsudden genom att lakvattnet har tillåtits
rinna bort. Föreningen undrar hur den nuvarande gödsellagringen fungerar.
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SkOF anser att den västra delen av Kalkbrottssjön, och då framför allt den nordvästra, ska
lämnas fri från störning. De påpekar att det idag i det området finns en informell grillplats,
att hundar och människor badar där ibland samt att det förekommer sportfiskare.
SkOF informerar om att gråhakedopping och smådopping troligen inte häckar i Kalkbrottssjön, men att smådopping har rapporterats häcka i Lertagsdammen.
Om avsnittet Jakt och fiske i skötselplanen skriver SkOF att den föreslagna fiskeplatsen sydväst om Kalkbrottssjön ligger för nära området nordväst om sjön, där det finns ett känsligt
fågelliv. Föreningen skriver också att röjning av vass i skötselområde 12, Våtmark, måste
ske med stor försiktighet då det exempelvis finns häckande vattenrall vid det södra fågeltornet.
Stadsbyggnadskontorets kommentar: Stadsbyggnadskontoret har i samband med bildandet av
naturreservatet beställt en inventering av floran på Klagshamnsudden och resultatet från denna har använts
som underlag vid reservatsbildandet. Projektet Skånes flora har lagts till som en referens i beslutshandlingarna för reservatet. Efter bildandet av naturreservatet kommer gatukontorets naturvårdsförvaltare att upprätta en anpassad skötselplan över området, för de entreprenörer som ska utföra den praktiska skötseln.
Problemen med urlakning av näring från gödsel torde vara mycket mindre än tidigare efter ridanläggningen
använder stängda containrar för gödselhanteringen. Ändringar har införts enligt övriga synpunkter från
LBF.
Stadsbyggnadskontoret har utformat skötselplanen för Klagshamnsudden för att gynna såväl naturvärden
som rekreation runt Kalkbrottssjön. Enligt föreskrifterna för naturreservatet är det inte tillåtet att medvetet
störa djurlivet men eftersom det är ett välbesökt tätortsnära område kan detta vara svårt att ha tillsyn
över. Att anordna stigar och iordningsställda platser och samtidigt låta andra platser få utvecklas fritt är
den metod kommunens naturvårdsansvariga använder för att undvika störning av känsliga platser. Vad
gäller fiskeplatser vid Kalkbrottssjön så anser stadsbyggnadskontoret att det olovliga fisket kan stävjas
genom att man förlägger ett par fiskeplatser runt sjön. Om det i framtiden visar sig att störningen blir stor
så kan detta regleras i efterhand. Skötselplanen har uppdaterats i enlighet med information från SkOF
angående fågelarter på udden.

Surfclub Klagshamn och Skånes kitesurfingklubb, Swedegas AB, Jonas Ahl och
Petter Modéer
Surfclub Klagshamn förtydligar vilka behov de har för att deras verksamhet ska kunna
fungera. De behöver ytor med kortklippt gräs för att lättare kunna transportera utrustning
till och från vattnet. De efterfrågar även hårdgjorda ytor med marksten intill klubbhusen
för utomhusaktiviteter, samt möjligheten att ha flaggstänger. De behöver även ha parkeringsplatser intill klubbhuset. Skånes kitesurfingklubb föreslår att Malmö stad genomför
gräsklippning av surfingområdet en till två gånger årligen. Swedegas framförde under ett
samrådsmöte (2016-11-10) att ett skriftligt avtal mellan Malmö stad och Swedegas behövs
för skötsel av buffertzonen omkring gasledningen.
Jonas Ahl och Petter Modéer (boenden vid Klagshamnsudden) anser att vegetationen
omkring kalkbrottssjöns östra sida inte ska vara så tät utan att det ska finnas möjlighet att
öppna upp för utsikt över sjön. Framför allt gäller detta längs med Edgrens allé från hundrastplatsen västerut. Petter Modéer och Jonas Ahl föreslår även att hundrastgårdens yta
minskas något till förmån för en rastplats med bänkar och bord vända mot sjön.
Stadsbyggnadskontorets kommentar: Enligt beslutet för naturreservatet är det möjligt att fortsätta sköta surfingområdet enligt rådande skötsel. Hur och vem som ansvarar för skötseln av surfingområdet regleras i markupplåtelseavtal. Ett skriftligt avtal om skötsel av buffertzonen för gasledningen har nu
ingåtts mellan Swedegas och Malmö gatukontor.
Det finns möjligheter, enligt skötselplanen att göra utsiktsplatser vid sjön. Detta kan dock endast ske på
platser där djurlivet inte riskerar att störas, eller andra naturvärden riskerar att påverkas negativt. Stadsbyggnadskontoret ser positivt på att man på hundrastplatsen utformar en rastplats för besökare.
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Pumpning i Kalkbrottssjön
Stadsområdesnämnd väster, Skånes Ornitologiska Förening (SkOF)

Stadsområdesnämnd väster vill uppmärksamma vikten av en fungerande pumpanläggning i kalkbrottet, som finns inom naturreservatets område, på grund av risk för översvämning i intilliggande fastigheter. Skånes Ornitologiska Förening skriver att det är
viktigt att sjöns vattennivå hålls konstant under fåglarnas häckningstid.
Stadsbyggnadskontorets kommentar: Det finns nu en fungerande pumpanordning för Kalkbrottssjön och vattennivåerna mäts regelbundet av Malmö gatukontor.

Industriruinen
Klagshamns ryttarförening (KRF), Servicenämnden

Klagshamns ryttarförening (KRF) förutsätter att industriruinen inom naturreservatet
görs säker för djur, vilt och besökare enligt plan från tekniska nämnden. Vidare skriver
KRF att Länsstyrelsen har bedömt att stora delar av industriruinen saknar kulturhistoriskt
värde samt utgör en direkt fara. Servicenämnden påpekar att planen inte nämner någon
skötselplan för industriminnena på Klagshamnsudden.
Stadsbyggnadskontorets kommentar: Industriruinens framtid, samt underhåll, förvaltning och
säkerhet, kommer inte att regleras i reservatsbeslut för Klagshamnsudden. Ansvaret för industriruinerna
ligger hos Tekniska nämnden.

Ekonomi
Kommunstyrelsen, Lunds Botaniska Förening (LBF), Klagshamns ryttarförening
(KRF)

Kommunstyrelsen påpekar att de ekonomiska aspekterna med driftskostnader bör beskrivas i ett slutligt förslag till bildade av naturreservatet. LBF anser att det bör framgå av
reservatsbeslutet att nödvändiga medel avsätts så att målen i planen kan uppnås även på
lång sikt. KRF efterfrågar en ekonomisk konsekvensanalys för skötsel, underhåll och åtgärder för naturreservatet. Detta inkluderar även färdigställande av ändamålsenliga ridstigar
och då specifikt anlagda hårdgjorda ridstigar med tydlig skyltning samt kontinuerligt underhåll av ridstigar.
Stadsbyggnadskontorets kommentar: En ekonomisk konsekvensanalys för naturreservatets
drifts-, underhålls- och investeringskostnader har tagits fram som bilagor till beslutet om naturreservatet.

Klagshamnsdeponin
Miljönämnden

Miljönämnden framför att det finns risker med Klagshamnsdeponin eftersom sluttäckningen inte uppfyller kraven enligt förordningen om deponering av avfall. Vidare skriver
miljönämnden att riskerna ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt kan minimeras och minska
om områdets skötsel utförs som beskrivet i beslut och skötselplanen för naturreservatet.
Miljönämnden betonar risken med slitage av ridstigarna på deponin och de framför vikten
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av att både förstärka och kontrollera ridstigarna. Miljönämnden ser det som nödvändigt
med ett förbud mot att grilla samt att utföra grävnings- eller exploateringsarbeten på deponin. De påpekar även att varken beslutsförslaget eller skötselplanen nämner att det ska finnas skyltar vid deponin som underrättar allmänheten om riskerna med att plocka eller äta
svamp och växter på deponin.
Stadsbyggnadskontorets kommentar: Stadsbyggnadskontoret och gatukontoret har tagit fram ett
kontrollprogram för Klagshamnsdeponin, där relevanta mätningar och undersökningar kommer att utföras
regelbundet. Under avsnittet om skyltar i skötselplanen står det nu att det även ska finnas informationsskyltar vid Klagshamnsdeponin, om de risker som finns med deponin. Ridstigarna kommer att förstärkas
med lämpligt material under 2018–2019 och sedan underhållas vid behov.

Hamnen
Klagshamns hamnförening

Klagshamns hamnförening har inget att invända mot naturreservatet, men har synpunkter
på delar av beslutet för naturreservatet. Hamnföreningen ser ett behov av en ny sträckning
av angöringsvägen till Fortifikationsverkets fastighet från badplatsen. De ser också ett behov av fler båtuppställningsplatser för vinterförvaring av båtar. De föreslår att naturreservatets föreslagna avgränsning ändras vid hamnen, för att ge plats för fler båtar. Det aktuella
området ligger öster om den norra hamnbassängen, djuphamnen. De föreslår även att naturreservatets avgränsning öster om den södra hamnbassängen ändras för att ge plats för
båtuppställning. Vidare önskar föreningen ändra avgränsningen söder om hamnen, i området som idag utgörs av en buffertzon för gasledning. I naturreservatets sydvästligaste del
vill föreningen möjliggöra en allmän toalett och samtidigt justera naturreservatets avgränsning efter denna. Föreningen menar att den nuvarande föreslagna gränsen av naturreservatet mot hamnen omöjliggör en optimal utveckling av hamnen.
Stadsbyggnadskontorets kommentar: Stadsbyggnadskontoret har i samband med reservatsprocessen haft flera dialogmöten med hamnföreningen. Stadsbyggnadskontoret har ritat en ny sträckning för
angöringsvägen till Fortifikationsverkets fastighet. Denna sträckning kommer inte att gå i naturreservatet,
utan istället delvis följa enslinjen vid hamnen. Den nya vägen kommer på vissa sträckor att utgöra gräns
till naturreservatet. Vägen som går till Fortifikationsverkets fastighet ska inte dras genom badplatsen,
eftersom den då utgör en säkerhetsrisk för badande besökare Naturreservatets avgränsning har ändrats
söder om hamnen, vid buffertzonen för gasledningen. Detta område kommer därför inte att ingå i naturreservatet, men särskilda säkerhetsföreskrifter gäller för gasledningen. Båtar får inte ställas ovanpå ledningen
eller inom en buffertzon om 3 meter runt ledningen. Det område där föreningen föreslår en ny allmän toalett har också uteslutits från naturrreservatet, för att möjliggöra uppförande av allmän toalett. Området
öster om djuphamnen har med tiden utvecklats till en viktig biotop för reservatets fåglar. Kommunen har
gjort mindre justeringar österut inom detta område, men större delen av området kommer fortsättningsvis
att ingå i naturreservatet. Området som ligger öster om den södra hamnbassängen har utvecklat en bevarandevärd ruderatmarks- och kalkgynnad flora. Malmö stadsbyggnadskontor och Malmö gatukontor anser därför att denna plats inte kan godkännas för båtuppställning samt att den ska ingå i naturreservatet.
Malmö stadsbyggnadskontor anser att det finns yteffektiva lösningar för båtuppställning som gör att naturmark inte behöver tas i anspråk. När kommunen och hamnföreningen förnyar sitt avtal på Klagshamnsudden är planen att hamnföreningen ska få ett utökat område inom hamnen, mot vad de har idag.

Läsbarhet och redaktionella synpunkter
Servicenämnden, gatukontoret (GK), Kommunala Lantmäterimyndigheten
(KLM) och Lunds Botaniska Förening (LBF)
- 11 –
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Servicenämnden efterfrågar att förkortningarna i parentes för skyddsvärda och rödlistade
arter skrivs ut. GK föreslår att delar av brödtexterna under beskrivningarna omformas till
tabeller eller punktform. GK föreslår även att bilaga D, med rödlistade arter, specificerar
från vilken tidsperiod data använts, samt att listan uppdateras. KLM ifrågasätter om det
finns hav inom naturreservatet så som det står under uppgifter om naturreservatet. Vidare
vill KLM att rubriken Inskrivna nyttjanderätter ändras till Inskrivna rättigheter. KLM anser även
att avgränsningen av naturreservatet ska ha samma symbol på alla bilagor. LBF anser att
benämningen kalkstäpp eller alvarmark inte bör användas för områden på Klagshamnsudden. LBF föreslår att tabell i beslutet ska hänvisa till skötselplanen, eftersom biotopsbegreppen är bättre definierade där.
Stadsbyggnadskontorets kommentar: stadsbyggnadskontoret har ändrat i enlighet med synpunkterna ovan, där relevant. En mycket liten andel hav ingår i naturreservatets norra del, där det möter
Bunkeflo strandängars naturreservat.

Beskrivningar
VA SYD, E.ON elnät och Klagshamns Ryttarförening (KRF)

Både VA SYD och E.ON elnät har inkommit med beskrivningar om behov för deras respektive verksamheter. KRF informerar i sitt yttrande om hur en ridstig behöver utformas
för att fungera för en ridskola. Föreningen ställer sig positiv till det förslag till ridstigarnas
sträckning som finns som en bilaga till naturreservatsbeslutet. De betonar vikten av att ridstigarna utformas på ett lämpligt sätt, som fungerar för ryttarföreningens verksamhet.
Stadsbyggnadskontorets kommentar: Relevant text har införts i reservatsbeskrivningen. Ridstigarna på Klagshamnsudden kommer att utformas på ett lämpligt sätt. De ridstigar som finns inom deponiområdet kommer att förstärkas på ett lämpligt sätt under 2018–2019. Förstärkningen kommer att
ta hänsyn till såväl hästarnas behov, som till allmänhetens säkerhet på deponin.

Samrådsmöte
Den 1 september 2015 höll Stadsbyggnadskontoret ett informationsmöte inför bildandet av Klagshamnsuddens naturreservat. Mötet hölls på Strandskolan i Klagshamn.
Bland de inbjudna var boenden i Klagshamn, föreningar och verksamheter. Ett trettiotal åhörare kom, med en relativt jämn könsfördelning, men övervägande äldre personer. Förutom boenden kom det även representanter från vindsurfingklubben, Kitesurfingklubben, reningsverket, ridklubben, enstaka fågelskådare och scouterna. Fokus på
mötet var att träffa människor som är berörda och intresserade av bildandet av naturreservatet samt att berätta om processen med att bilda ett naturreservat. Boenden runt
Kalkbrottssjön uttryckte oro kring anläggandet av en stig runt Kalkbrottssjön, samt hur
pumpningen av Kalkbrottssjön skulle fungera. Stadsbyggnadskontoret informerade om
att marken runtom sjön kommer att ingå i naturreservatet men att kommunen inte planerar att anlägga en stig där. Spontana stigar kommer dock inte att motverkas. Surfingoch kitesurfingklubbarna uttryckte oro kring deras verksamheter och ett samarbete
mellan surfarna och stadsbyggnadskontoret inleddes därför.
Säkerhetsfrågan kring industriminnena vid ridanläggningen togs upp av representant
för ryttarföreningen. Scoutföreningens användande av udden diskuterades och det bestämdes att föreningen ska få vara på gräsmarken vid posthuset. Scouterna är i behov
av en klubblokal. Kopplingstvång för hundar diskuterades eftersom vissa hundägare
använder den södra delen av udden för hundträning. Stadsbyggnadskontoret informe- 12 –
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rade om vikten av ett kopplingstvång, för att inte störa fågel- och smådjursliv, samt för
tryggheten för övriga besökare.

Slutsatser och rekommendationer
Av samrådet drar stadsbyggnadskontoret slutsatserna att
• de flesta inkomna yttranden ställer sig positiva till bildandet av Klagshamnsuddens naturreservat
• det behövs ett långsiktigt grepp kring reningsverkets fortsatta verksamhet på
udden, samt kring säkerheten på Klagshamnsdeponin
• förslaget behöver kompletteras med en ekonomisk konsekvensbeskrivning vad
gäller förvaltning och skötsel av området
• Malmö stad behöver fortsätta sitt samarbete med ideella naturvårdsföreningar
vid skötsel och drift av naturreservatet
• beakta relevanta synpunkter i enlighet med svaren i samrådsredogörelsen och
där så krävs göra prioriteringar, kompletteringar eller förtydliganden.
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Bilaga 10.

Malmö stad

Kommunstyrelsen

1

Protokollsutdrag
Sammanträdestid

2016-11-02 kl. 13:00 Sluttid: 15:10

Plats

Sessionssalen, stadshuset

Utses att justera

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), Ordförande
Andréas Schönström (S), Vice ordförande
Rose-Marie Carlsson (S)
Hanna Thomé (V)
Märta Stenevi (MP)
Håkan Fäldt (M)
Noria Manouchi (M)
Roko Kursar (L)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
Carina Nilsson (S), Ersättare
Anders Rubin (S), Ersättare
Linda Sofie Dahlberg Wirje (M), Ersättare
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Anders Skans (V)
Nils Karlsson (MP)
Helena Nanne (M)
Eva Bertz (L)
Jörgen Grubb (SD)
Rickard Åhman Persson (SD)
Jan-Inge Ahlfridh, stadsdirektör
Tomas Bärring, chefsjurist
Pia Kanold, sekreterare
Claes-Inge Wennström, stadsjurist
Per-Erik Ebbeståhl, avdelningsdirektör
Birigtta Vílén Johansson, välfärdsdirektör
Liselott Nilsson, HR-direktör
Jan Åke Troedsson, ekonomidirektör
Pehr Andersson, näringslivsdirektör
Anna Westerling, budgetchef
Anders Mellberg, kommunikationsdirektör
Kristina Sjöö, stadsdirektörens sekreterare
Karin Ringman Ingvarsson, kanslichef
Jan Haak, planeringsdirektör
Noria Manouchi

Justering

2016-11-16

Protokollet omfattar

§418

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande

2

§

418

Remiss angående bildande av Klagshamnsuddens naturreservat, Malmö kommun
(samrådsförslag)

STK-2016-900
Sammanfattning

Stadsbyggnadskontoret har för kännedom och synpunkter översänt samrådshandlingar med
tillhörande skötselplan på del av fastigheten Klagshamn 52:3 mm. för bildande av
Klagshamnsuddens naturreservat. Kommunstyrelsen föreslås besluta att i svar till
stadsbyggnadskontoret påpeka att de ekonomiska aspekterna med driftkostnader bör
beskrivas i ett slutligt förslag till bildade av naturreservatet. Vidare får ett naturreservat inte
inrättas på ett sådant sätt att det inverkar hämmande på verksamheten vid Klagshamns
reningsverk eller dess framtida utveckling. VA Syds synpunkter i detta avseende måste därför
noga beaktas.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna stadskontoret förslag till yttrande och skicka det till stadsbyggnadsnämnden.
Särskilda yttranden, reservationer

Håkan Fäldt (M), Noria Manouchi (M) och Linda Dahlberg Wirje (M) avser lämna in ett
särskilt yttrande, bilaga 31.
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse
Förslag till yttrande - Remissvar till stadsbyggnadsnämnden
Förslag till skötselplan för Klagshamnsuddens naturreservat, Malmö stad, Skåne län
Remiss angående bildande av Klagshamnsuddens naturreservat, Malmö kommun
(samrådsförslag)

Bilaga 31

3

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2016-11-02
Ärende: Remiss angående bildande av Klagshamnsuddens naturreservat,
Malmö kommun
Nr: STK-2016-900

Nya Moderaterna ställer sig positiva till att området även i fortsättningen användes som det gröna
rekreationsområde och naturpark för malmöborna som var grunden till att kommunen tog över
marken.
Moderaterna vill dock peka på att det finns betydande skillnader och åtaganden för staden genom
valet att göra området till ett naturreservat snarare än det miljöområde det är idag. Lagstiftningen
avseende naturreservat förpliktar och Malmö stads mark lämnas genom att inrätta ett naturreservat
i Länsstyrelsens händer, vilket vi av erfarenhet vet inte alltid gagnar dess användande.
Vi är övertygade om att Malmö stad kan sköta ett naturområde på ett bra sätt utan statlig
inblandning!

Håkan Fäldt (M)

Med instämmande av:

Helena Nanne (M)

Noria Manouchi (M)

Linda Simonell Wirje (M)

Malmö stad
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Förskolenämnden
Yttrande

Datum

2016-10-06
Adress

Rönnbladsgatan 3
Till

Diarienummer

Stadsbyggnadskontoret
Malmö stad

FSKF-2016-6869

Remiss angående förslag till beslut och skötselplan för Klagshamnsuddens naturreservat
SBN-2015-970

Förskolenämnden har beslutat att lämna följande yttrande:

Yttrande

Förskolenämnden har tagit del av stadsbyggnadskontorets samrådsförslag angående Klagshamnsuddens naturreservat. Förskolenämnden ställer sig positiv till att detta naturområde
bevaras och tillgängliggörs för bland annat förskolebarn.
Förskolenämnden vill särskilt trycka på vikten av att området görs tillgängligt genom parkeringsplatser där förskolebussar kan stanna och där barn på ett säkert sätt kan kliva av och på.
Även vid andra sätt att ta sig till eller från området bör ett särskilt perspektiv på trafiksäkerhet för barn tas med i planeringen och utformningen av naturreservatet.

Ordförande

Nämndsekreterare

Rose-Marie Carlsson

Anna Lennartsson

Från: Stadsbyggnadskontoret <Stadsbyggnadskontoret@malmo.se>
Till: Stadsbyggnadskontoret Postlista <registrera.sbk@malmo.se>
Ärende: VB: Remiss angående bildande av Klagshamnsuddens naturreservat, Malmö kommun
(samrådsförslag)
Datum: 2016-08-16 15:34:23

Från: Maria Romberg
Skickat: den 16 augusti 2016 14:36
Till: Stadsbyggnadskontoret
Ämne: Remiss angående bildande av Klagshamnsuddens naturreservat, Malmö kommun
(samrådsförslag)

Hej!
Angående Remiss angående bildande av Klagshamnsuddens naturreservat, Malmö kommun
(samrådsförslag) Dnr SBN-2015-970.
Grundskolenämnden kommer ej att inkomma med remissvar.
Med vänlig hälsning
Maria Romberg
Planeringssekreterare
Malmö stad
Grundskoleförvaltningen
Myndighetsavdelningen
Rönnbladsgatan 1B
205 80 Malmö Stad
E-post: mailto:maria.romberg@malmo.se
Tel nr: 0729-81 39 25

Malmö stad
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Kulturnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdestid

2016-10-20 kl. 13.00-15.20

Plats

Form/Design Center, Lilla torg 9

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande

Sylvia Björk (S), ordförande
My Gillberg (MP), 1:e vice ordförande
Linda Dahlberg Wirje (M), 2:e vice ordförande
Christina Melin Dahlvid (S)
Göran Andersson (S)
Mirjam Katzin (V) tjg ersättare för Fiona Winders (V)
Cornelia Röjner (M)
Gert Tornberg (M) tjg ersättare för Anna Zachrisson (L) § 136
Amanda Onsberg Brumark (L) tjg ersättare för Anna Zachrisson (L) § 137-147
Åsa Svensson (S) tjg ersättare för Kent Nykvist (SD)
Kenneth Hansson (S)
Eva Jönsson (S)
Gert Tornberg (M) § 137-147
Jenny Eliasson, personalföreträdare Vision/TCO
Max Emland, personalföreträdare Kommunal
Elisabeth Lundgren, kulturdirektör
Anne Mattsson, ekonomichef
Michael Holmkvist, administrativ chef
Dick Fredlund, kommunikationschef
Katarina Carlsson, museichef
Adam Hidestål, stadsarkivarie
Olga Schlyter, stadsantikvarie § 137-147
Cecilia Widenheim, konstmuseichef
Göran Larsson, enhetschef
Hanna Sjöberg, tf avdelningschef
Jarl Hoffman, avdelningschef § 137-147
Hannes Frizén, planeringssekreterare

Utses att justera

Linda Dahlberg Wirje (M)

Justering

2016-10-31

Protokollet omfattar

§ 142
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§ 142 Remiss. Bildandet av Klagshamnsuddens naturreservat
KN- 20 1 6- 27 2 1
Sammanfattning

Stadsbyggnadskontoret har berett kulturnämnden möjlighet att yttra sig över förslag
till bildande av Klagshamnsuddens naturreservat. Syftet med naturreservatet är att
bevara områdets biologiska mångfald, bevara, vårda och återställa områdets
naturmiljöer samt att tillgodose behov av områden för friluftsliv.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
att, efter mindre redaktionell ändring, översända yttrandet till stadbyggnadskontoret i
enlighet med kulturförvaltningens förslag.
Beslutsunderlag

•
•
•
•
•

Tjänsteskrivelse Remiss. Bildandet av Klagshamnsuddens naturreservat KN2016-2721
Förslag till yttrande KN-2016-2721
Tjänsteskrivelse STB-2015-970
Remiss Förslag till bildande av naturreservatet Klagshamnsudden
Bilaga 2 Förslag till skötselplan för Klagshamnsuddens naturreservat

_______________
Rätt utdraget intygas
Ria Åkesson

Protokollet skickas till:
Stadsbyggnadskontoret
H Frizén, kulturkansliet

Malmö stad
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Kulturnämnden
Datum

2016-10-20

Yttrande

Adress

Södergatan 9
Diarienummer

KN-2016-2721

Stadsbyggnadsnämnden

Remiss. Bildandet av Klagshamnsuddens naturreservat
SBN- 2015-970

Kulturnämnden har beslutat att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Kulturnämnden uppfattar bildandet av Klagshamnsuddens naturreservat som ett bra
initiativ. En styrka är att förslaget tydligt lyfter vikten av det fortsatta användandet av
området som ett rekreations- och friluftsområde. Klagshamns udde är inte bara en värdefull
naturmiljö utan även en mycket viktig kulturmiljö i Malmö. Eftersom området innehåller
rikligt med kulturhistoriska lämningar i form av byggnader och andra spår efter tidigare
verksamhet, är det angeläget att planen kompletteras med vård- och underhållsplaner för
dessa.
Kulturnämnden anser även att förslaget ska kompletteras med en målgrupps- och
tillgänglighetsanalys.
Yttrande

Kulturnämnden anser att bildandet av Klagshamnsuddens naturreservat är ett bra initiativ –
det är viktigt att ge Malmöbor möjlighet till rekreation och samtidigt bevara områdets
biologiska mångfald samt bevara och nyskapa värdefulla naturmiljöer. Som ett av Malmös
tätortsnära naturområden med ett rikt och varierat landskap ger Klagshamnsudden en
möjlighet till friluftsliv och naturupplevelser för många av de boende i staden.
Kulturnämnden uppfattar det vidare som en styrka att förslaget tydligt lyfter vikten av det
fortsatta användandet av området som ett rekreations- och friluftsområde. Det är värdefullt
att den sociala dimensionen lyfts fram och de sociala aktiviteter som finns i området bibehålls. Exempel på detta är befintlig badplats, ridanläggning och områdets surf- och kiteverk-
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samhet. Det är viktigt att möjligheterna till denna typ av verksamheter bibehålls eller till och
med förstärks i och med bildandet av ett naturreservat.
Klagshamns udde är en värdefull naturmiljö i Malmö, men också en mycket viktig kulturmiljö. Platsen och dess natur har sitt ursprung i industrihistorien. Området innehåller rikligt
med kulturhistoriska lämningar i form av byggnader och andra spår efter tidigare verksamhet. Kulturnämnden anser därför att det är lovvärt att området skyddas som naturreservat,
då det ger goda förutsättningar för ett tillvaratagande även av de kulturhistoriska värdena.
Naturvärden och kulturhistoriska värden är i detta unika område på många ställen sammankopplade, eftersom särskilda vegetationstyper tillkommit som en följd av tidigare industriell
verksamhet.
Bland syftena med naturreservatet anges att åskådliggöra områdets industrihistoriska utveckling och dess koppling till naturmiljöernas framväxt. Som ett sätt att uppnå detta ska skyltar
med bland annat information om industrihistorien sättas upp. Skötselplanen fokuserar i
övrigt på områdets naturvärden och skötseln av dessa. För att säkerställa att även de
kulturhistoriska värdena tas tillvara, bör planen kompletteras med vård- och underhållsplaner
för den värdefulla bebyggelse och de industrihistoriska lämningar som finns inom området.
Kulturnämnden saknar tydligare analys utifrån en bredare förståelse av begreppet
tillgänglighet. I förslaget beskrivs att naturreservatet används för en rad fritidsaktiviteter
såsom hundrastning, ridverksamhet, fiske, båtsport, vind- och kite-surfing samt bad.
Området är ”lättillgängligt och kan nås via cykel, kollektivtrafik eller bil. Badvägen är körbar och går
ända ut till uddens spets och det finns även flera parkeringsplatser.” Längre fram i rapporten beskrivs
att ”målet är att det ska finnas en markerad vandringsled som är i gott skick. En del av denna ska vara
tillgänglighetsanpassad”. Kulturnämnden hade gärna sett en mer utförlig pro-blematisering av
naturreservatets tillgänglighet, möjliga målgrupper och framtida nyttjande av Malmöbor med
olika bakgrund.
En fråga som förblir obesvarad är vilka boende i staden som primärt kommer att ut nyttja
naturreservatets möjligheter till rekreation och friluftsliv. En målgruppsanalys hade kunnat
lyfta betydelsen av faktorer - som exempelvis kön, socioekonomi och ålder - för att se i
vilken utsträckning området kan komma att användas. Exempelvis är det inte ovanligt att
vårdnadshavare tvingats avstå från fritids- och kulturaktiviteter för sina barn, då man inte
anser sig ha råd.
En utförlig målgrupps- eller tillgänglighetsanalys hade kunnat tydliggöra vilka hinder som
finns för att Klagshamnsuddens naturreservat ska vara tillgängligt för fler än de som idag
faktiskt nyttjar området. Malmö stad ligger i dag i framkant bland Sveriges kommuner vad
gäller arbete med jämställdhet och mångfald när det gäller att skapa verksamheter som kan
användas av alla Malmöbor, oberoende av bakgrund. Framgången i detta arbete bygger på
att dessa faktorer tidigt finns med i planerings- och beslutsprocesser. Malmö stads
Handlingsplan för kulturstrategi 2016-2018 lyfter på ett liknande sätt vikten av att ett
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kulturperspektiv ska finnas med i dessa processer, vilket leder till en utveckling där kultur får
en naturlig del i stadens olika verksamheter och organisationsnivåer.

Ordförande

Kulturdirektör

Sylvia Björk

Elisabeth Lundgren

Malmö stad

Miljönämnden

Yttrande

1 (2)

Datum

2016-11-08
Adress

Bergsgatan 17
Diarienummer

Stadsbyggnadsnämnden

270:06409-2016

Yttrande över remiss från stadsbyggnadsnämnden över förslag till
bildande av och skötselplan för Klagshamnsuddens naturreservat
SBN-2015-970

Miljönämnden beslutar att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Miljönämnden ställer sig positiv till att naturreservatet Klagshamnsudden inrättas. Det
kommer bidra till att skydda och utveckla områdets naturvärden samt erbjuda
rekreationsmöjligheter. Naturreservatet inrättas delvis på ett tidigare deponiområde, men
under förutsättning att skötseln av området utförs så som beskrivet, att ridstigar förstärks
samt att slitaget bevakas genom en regelbunden kontroll minimeras riskerna ur miljö- och
hälsoskyddsynpunkt.
Bildningen av naturreservatet får inte skapa hinder för det allmänna avloppsreningsverket på
Klagshamnsudden att förnya sitt tillstånd enligt miljöbalken. Bildningen, drift och skötsel av
reservatet får inte hindra fortsatt och utökad drift av avloppsreningsverket. Det ska i planen
säkerställas att kommande, eventuell, utbyggnad av avloppsreningsverket möjliggörs. Detta
för att framtida utveckling med utbyggnad av verksamheter och bostäder i närområdet inte
ska hindras av att reningsverkets nuvarande maximala kapacitet är nådd.
Yttrande

Miljönämnden vill framföra följande synpunkter som bör beaktas och arbetas in i förslaget
till bildandet av naturreservatet Klagshamnsudden, samt förslag till skötselplan för
Klagshamnsuddens naturreservat.
Miljönämnden ställer sig positiv till att naturreservatet inrättas. Det kommer bidra till att
skydda och utveckla områdets naturvärden samt erbjuda rekreationsmöjligheter till boende i
närområdet. Dess unika förutsättningar kan även locka Malmöbor från andra delar av staden
samt turister.
Miljönämnden anser vidare att ett bildande av naturreservat på Klagshamnsudden har många
positiva effekter gällande riskerna med det tidigare deponiområdet, så som det beskrivs i
beslutsförslaget och förslag till skötselplan. Det kan dock konstateras att sluttäckningen av
deponin inte skulle kunna anses uppfylla de krav som idag ställs enligt förordningen om
deponering av avfall, främst genom att täckskiktets tjocklek är mycket begränsat. Under
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förutsättning att skötseln av området utförs så som beskrivet så kan dock riskerna ur miljöoch hälsoskyddsynpunkt med det deponerade avfallet minimeras och med tiden även
minska, även om naturreservatet kommer att locka dit besökare. Den enskilt största risken ur
ett hälsoskyddsperspektiv är slitage av stigar genom ridning. Enligt förslaget ska ridstigar
inom deponiområdet förstärkas, men det är även viktigt att slitaget bevakas genom en
regelbunden kontroll. Förbud att grilla samt att utföra grävnings- och exploateringsarbeten
ses som en nödvändighet.
Miljöförvaltningen är tillsynsmyndighet över kontrollen av deponin enligt miljöbalken.
Under 2016 har ett förslag till kontrollprogram presenterats. Enligt förslaget ska det bl.a.
sättas upp en eller flera skyltar med rekommendationen att inte plocka växter och svamp i
området, med hänsyn till risker från avfallet och deponin. Detta är en åtgärd som bedöms
vara nödvändig, men finns inte omnämnt i beslutsförslaget eller i skötselplanen.
Miljöförvaltningen har bemött förslaget med ytterligare synpunkter men har ännu inte fått
något reviderat förslag för godkännande och beslut om fastställande.
Bildningen av naturreservatet får inte skapa hinder för det allmänna avloppsreningsverket på
Klagshamnsudden att förnya sitt tillstånd enligt miljöbalken. Bildningen, drift och skötsel av
reservatet får inte hindra fortsatt och utökad drift av avloppsreningsverket. Det ska i planen
säkerställas att kommande, eventuell, utbyggnad av avloppsreningsverket möjliggörs. Detta
för att framtida utveckling med utbyggnad av verksamheter och bostäder i närområdet inte
ska hindras av att reningsverkets nuvarande maximala kapacitet är nådd.
Växtlighet framför ensmärken som anger zon för ankringsförbud, måste få lov att röjas.
Barnkonventionen har beaktats vid handläggningen av detta ärende på följande sätt. Att
avsätta naturområden som naturreservat är ett sätt att freda naturen för innevarande och
kommande generationer av barn. Lek och rekreation i naturen är av oerhört stor betydelse
för barn, och bildandet av naturreservatet Klagshamnsudden bidrar till att säkerställa denna
möjlighet.
Förslaget har utarbetats av Projektledare Annika Kruuse. Samråd har skett med
miljöinspektörerna Christian Waliant och Maria Lecander, avdelningen för miljö- och
hälsoskydd samt PSU-gruppen på enheten för Hållbar utveckling.

Ordförande

Tomas Hedlund
Nämndsekreterare

Eva Kristiansson

Jäv

På grund av jäv deltar inte Carina Svensson (S) och Håkan Andersson (SD) i handläggningen
av ärendet.

Malmö stad
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Servicenämnden
Yttrande

Datum

2016-10-07
Adress

Henrik Smithsgatan 13
Till

Diarienummer

Stadsbyggnadsnämnden

SN-2016-1279

Bildande av Klagshamnsuddens naturreservat, Malmö kommun
SBN – 2015-970

Servicenämnden föreslås besluta att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Servicenämnden ställer sig positiv till bildande av Klagshamnsuddens naturreservat.
Yttrande

Servicenämnden är inte direkt berörd av bildandet av naturreservatet och ser inga direkta
konsekvenser för vårt uppdrag. Nämnden ställer sig positiv till bildande av Klagshamnsuddens naturreservat.
Övriga synpunkter
Servicenämnden noterade att de återstående industriminnena ingår i naturreservatet då de
inte inkluderas i de tekniska anläggningar, reningsverk, växthusanläggning samt rensdonsstation samt delar av ridanläggningen som undantas. Någon skötselplan för industriminnena
(ugn, lämningar av de gamla cementsilosarna och cementfabriken, byggnader i hamnen, lastkajer och spårbankar) finns inte omnämnt i planen.
Servicenämnden hade gärna sett att förkortningarna i parentes för skyddsvärda och rödlistade arter hade skrivits ut för ökad tydlighet.
Ordförande

Nämndsekreterare

Petra Bergquist (S)

Lotta Liedberg

[Här anger du om det finns reservationer/särskilda yttranden]

Malmö stad
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Stadsområdesförvaltning Öster
Datum

Tjänsteskrivelse

2016-09-09
Vår referens

Julia Magnusson
Planeringssekreterare
Julia.Magnusson@malmo.se

Remiss om förslag till beslut om bildandet av Klagshamnsuddens naturreservat samt tillhörande skötselplan
SOFÖ-2016-531
Sammanfattning

Remiss om förslag till beslut om bildandet av Klagshamnsuddens naturreservat samt tillhörande
skötselplan har inkommit från Stadsbyggnadskontoret.
Förslag till beslut

Stadsområdesnämnd Öster föreslås besluta
att inte avge yttrande på ”Remiss om förslag till beslut om bildandet av Klagshamnsuddens naturreservat samt tillhörande skötselplan”
Beslutsunderlag

•
•
•
•

Remiss om förslag till beslut om bildande av Klagshamnsuddens naturreservat samt tillhörande skötselplan
VB: Remiss - förslag till beslut och skötselplan för Klagshamnsuddens naturreservat (2/3)
VB: Remiss - förslag till beslut och skötselplan för Klagshamnsuddens naturreservat (3/3)
G-AU 2016-09-19 Remiss om förslag till beslut om bildandet av Klagshamnsuddens naturreservat samt tillhörande skötselplan

Beslutsplanering

Stadsområdesnämnd Östers arbetsutskott 2016-09-19
Stadsområdesnämnd Öster 2016-09-28
Ärendet

Stadsbyggnadskontoret har på uppdrag av Stadsbyggnadsnämnden utarbetat förslag till beslut
om bildande av Klagshamnsuddens naturreservat samt tillhörande skötselplan (på del av fastighet Klagshamn 52:3 mm). Förslaget godkändes som underlag för samråd av stadsbyggnadsnämnden den 16 juni 2016. Samrådsförslaget har remitterats för kännedom och synpunkter.

SIGNERAD

2016-09-09

Syftet med naturreservatet Klagshamnsudden är att bevara områdets biologiska mångfald samt
att bevara, vårda och återställa områdets naturmiljöer. Syftet är även att nyskapa värdefulla
naturmiljöer. Utöver detta tillkommer syftena att bevara de kulturpräglade naturmiljöer som
finns i naturreservatet och att tillgodose behov av områden för friluftslivet.
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Med anledning av att detta förslag inte geografiskt berör Stadsområde Öster samt att fokus i
förslaget är på lagstiftning samt skötselfrågor föreslår stadsområdesförvaltning Öster att remissen inte bör generera ett yttrande från Stadsområdesnämnd Öster.
Ansvariga

Britt-Marie Pettersson Stadsområdesdirektör

Till stadsbyggnadsnämnden
Hej,
Stadsområdesnämnd Norr har fått Remiss angående bildande av Klagshamnsuddens naturreservat
för yttrande.
Stadsområdesnämnd Norr komer att avstå från att besvara remissen.
Enligt ordförandebeslut 2016-08-15.

Med vänliga hälsningar
Susanne Nordqvist
Nämndsekreterare
MALMÖ STAD

Stadsområdesförvaltning Norr
Box 4254
203 13 Malmö
Tel. 040- 34 60 32
Mobil 0709-90 56 24
E-post: susanne.nordqvist@malmo.se
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Malmö stad

Stadsområdesnämnd Söders arbetsutskott
Protokollsutdrag
Sammanträdestid

2016-10-12 kl. 13:00 Sluttid: 14:30

Plats

Eriksfältsgatan 28 A

Utses att justera

Jouni Liimatainen (MP), Ordförande
Zinaida Kajevic (S), Vice ordförande
Mohammad Mohammad (M), Andre vice ordförande
Ingela Svensson (S)
Arwin Sohrabi (S)
Sonja Jernström (M)
Lena Wetterskog Sjöstedt, stadsområdesdirektör
Lina Engström, nämndsekreterare
Christer Eriksson, ekonomichef
Mohammad Mohammad

Justering

2016-10-17

Protokollet omfattar

§104

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande

2

§

104

Remiss om skötselplan för Klagshamnsuddens naturreservat

SOFS-2016-447
Sammanfattning

Förvaltningen föreslår att Stadsområdesnämnd Söder inte besvarar remissen.
Beslut

Stadsområdesnämnd Söders arbetsutskott beslutar
att Stadsområdesnämnd Söder inte yttrar sig angående skötselplanen för Klagshamnsuddens
naturreservat.

Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse SONS 161012 Remiss om skötselplan för Klagshamnsuddens
naturreservat
Beslut om samrådsförslag för Klagshamnsuddens naturreservat
Förslag till skötselplan för Klagshamnsuddens naturreservat

Malmö stad
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Stadsområdesnämnd Väster
Yttrande

Datum

2016-10-21
Adress

Till

Diarienummer

Stadsbyggnadskontoret

SOFV-2016-1279

Remiss angående bildandet av Klagshamnsuddens naturresarvat
Dnr SBN-2015-970

Yttrande

Stadsområdesnämnd Väster har tagit del av förslaget till beslut om bildande av
Klagshamnsuddens naturreservat samt tillhörande skötselplan. Stadsområdesnämnden är
positiv till förslaget då det skyddar och ökar de natur- och kulturvärden som finns i området,
dessutom förbättras även möjligheterna för rekreation- och friluftsliv.
Nämnden vill uppmärksamma vikten av en fungerande pumpanläggning i kalkbrottet, som
finns inom naturreservatets område, på grund av risk för översvämning i intilliggande
fastigheter.

Ordförande

Sekreterare

Peter Nilsson

Monika Laurell

YTTRANDE
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2016-06-08

501-16749-2016
1280

Malmö stad
Strategiavdelningen
Jonna Nilsdotter
(jonna.nilsdotter19@malmo.se)

Kontaktperson

Miljöavdelningen
Johanna Ragnarsson
010-224 15 97

SAMRÅD INFÖR BILDANDE AV KLAGSHAMNSUDDENS
NATURRESERVAT, MALMÖ STAD
Kommunen har, genom att översända samrådsförslaget till Länsstyrelsen för
eventuella synpunkter, fullgjort sin skyldighet att samråda med Länsstyrelsen
enligt 25§ förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken mm,
innan kommunen fattar beslut om bildande av naturreservat.
Bakgrund

Malmö stad genom inkom den 19 maj 2016 med förslag på beslut och skötselplan
för Klagshamnsuddens naturreservat. Det är dessa handlingar som utgör grunden
för samrådet. Det föreslagna naturreservatet ligger som en kil mellan de två
statliga naturreservaten Bunkeflo strandäng och Foteviksområdet. Området hyser
ett flertal skyddsvärda och rödlistade arter, ligger inom riksintresse för naturvård
och har naturvärdesklass 1 i Malmö stads naturvårdsprogram.
Länsstyrelsens bedömning

Länsstyrelsens bedömning är att området hyser värden som gör det befogat att
skyddas som ett naturreservat med stöd av 7 kap 4§ miljöbalken.
Övriga upplysningar

Glöm inte att när beslut tagits ska handlingarna snarast skickas till Länsstyrelsen.
För mer information se Länsstyrelsens samrådsrutin på
www.lansstyrelsen.se/skane/kommunaltomradesskydd
Johanna Ragnarsson
Handlingen har signerats elektoniskt och har därför ingen underskrift.

Kopia till
PMÅ, ChP (epost)

Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

Bankgiro

E-post

www

205 15 Malmö

Kungsgatan 13

010-224 10 00 vx

010-224 11 00

102-2847

skane@lansstyrelsen.se

www.lansstyrelsen.se/skane

291 86 Kristianstad

Ö Boulevarden 62 A
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2016-10-28

Dnr 511-26316-16
1280

Malmö stad, Stadsbyggnadskontoret
stadsbyggnadskontoret@malmo.se

Kontaktperson

Miljöavdelningen
Jenny Hall
010-224 12 57
jenny.hall@lansstyrelsen.se

Yttrande angående förslag till bildande av
naturreservatet Klagshamnsudden, Malmö Stad
Malmö stad inkom den 12 augusti 2016 med förslag på föreskrifter, syfte,
områdesavgränsning och skötselplan för naturreservatet Klagshamnsudden i
Malmö. Eftersom Länsstyrelsen är överprövningsmyndighet för kommunalt
bildade naturreservat avstår Länsstyrelsen att yttra sig i ärendet.
Kommunen har redan fullgjort sin skyldighet att samråda med länsstyrelsen
i enlighet med 25 § förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt
miljöbalken m.m. genom att översända förslaget till Länsstyrelsen för
eventuella synpunkter. Länsstyrelsen besvarade 2016-06-08 samrådet med
att Länsstyrelsen gör bedömningen att området hyser sådana värden som
gör det befogat att skydda området som naturreservat enligt 7 kap 4§
miljöbalken (dnr 511-16749-2016).

Upplysning
Länsstyrelsen vill påpeka att det är viktigt att ni måste skickar in
naturreservatets slutgiltiga gränser (shape-fil eller liknande) i så god kvalité
som möjligt till länsstyrelsen, när beslut fattats i ärendet. Se ytterligare
information under Kommunalt områdesskydd - Länsstyrelsen Skåne
Jenny Hall
Denna handling har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrift

9df1d315-0747-4ae4-91d5-90d96aec2490_2016-10-28-13-4043_33.docx.pdf

Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

Bankgiro

E-post

205 15 Malmö

Kungsgatan 13

010-224 10 00 vx

010-224 11 00

102-2847

skane@lansstyrelsen.se

291 86 Kristianstad

Ö Boulevarden 62 A

www

www.lansstyrelsen.se/skane
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Datum

Vår beteckning

2016-11-15

16-02436-2

Handläggare, direkttelefon

Ert datum

Er beteckning

Olle Lewis, 010 – 47 84 858

2016-08-12

SBN-2015-970

Styrning och planering

Malmö Stad

Sjöfartsverkets yttrande angående förslag till beslut och
skötselplan för Klagshamnsuddens naturreservat
Sjöfartsverket har inget att erinra mot bildande av naturreservatet
Klagshamnsudden, Malmö stad, med tillhörande skötselplan enligt förslaget.

Ärendet har handlagts av Olle Lewis i samråd med Johan Wahlström, båda
nautiska handläggare vid Infrastrukturenheten.
Olle Lewis
Johan Wahlström

Leveransadress

Telefon

Organisationsnummer

Östra Promenaden 7

0771 63 00 00

202100-065401

Postadress

E-post

601 78 Norrköping

sjofartsverket@sjofartsverket.se

Från: Stadsbyggnadskontoret <Stadsbyggnadskontoret@malmo.se>
Till: Stadsbyggnadskontoret Postlista <registrera.sbk@malmo.se>
Ärende: VB: Yttrande på Klagshamnsuddens Naturreservat, Änr. SBN-2015-970
Datum: 2016-11-17 13:37:19

Från: Eriksson, Peter [mailto:Peter.Eriksson@eon.se]
Skickat: den 17 november 2016 11:33
Till: Stadsbyggnadskontoret
Ämne: Yttrande på Klagshamnsuddens Naturreservat, Änr. SBN-2015-970

Datum

2016-11-18

Arkivnr

G2016 162

Klagshamnsuddens naturreservat, Malmö kommun.
E.ON Gas Sverige AB har studerat de inkomna remisshandlingarna och har inget att erinra i ärendet.
Inom reservat området har E.ON Gas ledningar enligt bifogad karta, I undantaget bör E.ON Gas
läggas till som en aktör med anläggningar som måste kunna underhållas och driftas likt övriga
ledningsägare.
Ursäkta sent svar.

Med vänliga hälsningar/With kind regards
E.ON Gas Sverige AB
Peter Eriksson
Tillstånd och Rättigheter
M +4670-688 40 14
peter.eriksson@eon.se
Box 1422
701 14 Örebro
http://www.eon.se/

Gasledning 4 Bar

Skala 1:10000 (A4)
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Minnesanteckningar
Möte med Swedegas AB
Mötesdatum:

2016-11-10

På plats :

Ola Enqvist, Gatukontoret
Jonna Nilsdotter, Stadsbyggnadskontoret
David Da Cruz, Swedegas AB

Vid protokollet:

Jonna Nilsdotter

•

Inför bildandet av naturreservatet behövs ett skriftligt avtal mellan Malmö stad
och Swedegas för skötsel av buffertzonen omkring deras ledning.

•

Detta ingår i skötseln:

•

o

det ska vara fritt i buffertzonen och utanför staketet vid Swedegas anläggning. Det måste vara fritt från grenar två meter utanför anläggning och det
får därmed inte hänga grenar över anläggningen. En meter utanför anläggningen ska det vara fritt från sly.

o

Det måste röjas runt ensmärket; eventuellt måste träd tas ner och beskäras.

Swedegas kan behöva göra lagningsarbeten av ledningen; de kommer då att kontakta naturvårdsansvariga på Malmö stad. Det finns undantag från föreskrifter i reservatsbeslutet som möjliggör drift och underhåll av ledningar.
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Remissyttrande avseende Malmö kommuns förslag till
naturreservat inom Klagshamnsudden.
Vi ber härmed få inkomma med remissyttrande enligt överenskommelse. Vi har i sak
inget att invända mot naturreservatets utbredning i stort, utan vårt yttrande fokuserar
på den västra delen där reservatet har gräns mot hamnen samt angöring till
Vattenfalls arbetsplats. ( se kartbilaga)
Motiv 1
Klagshamns småbåtshamn förvaltas idag av en ekonomisk förening utan vinstsyfte.
Vi är 321 medlemmar och vi har 332 båtplatser. Fiskeriföreningen på östra sidan har
dessutom ett 50 tal medlemmar. Styrelsen har fått föreningsstämmans uppdrag att
initiera en utvecklingsplan för hamnen i syfte att utveckla och anpassa hamnen efter
tidens krav. Planen sträcker sig till 2030.
Ett av målen är att bibehålla epitetet ”en plats för alla” och därmed göra ett
medlemskap intressant för en bred målgrupp, medförande ett ökat antal medlemmar.
Ett annat är att möta miljökrav och krav på service, säkerhet och övriga faciliteter.
Detta vill vi möjliggöra med modern teknik och adekvata investeringar.
Nedan redovisas områden som är viktiga för hamnens långsiktiga utvecklingsplan:
Område 1.
En av våra största och unika tillgångar är ”djuphamnen” som idag är helt outnyttjad
för småbåtar. Hamnen har genom ny strandskoning en mycket hög kvalitet och är i
princip klar för anläggning av båtplatser. På grund av sitt djup är hamnen mycket
lämplig för kölbåtarna.
Område 2.
För att en utbyggnad skall vara realistisk krävs att båtplatserna kan kompletteras
med trygga uppläggningsplatser för vinterförvaring och underhåll. Ytterligare
uppställningsplatser på hamnplan finns inte. Läget på uppställningsplatserna måste
ligga så nära sjö-och torrsättningsplatsen som möjligt eftersom båtarna transporteras
av kranfordon hängande i lyftoken. Detta är ett säkerhetskrav.
En utbyggnad av hamnen medför också ett behov av område för trygg bilparkering.
Vi menar att angöringsvägen till Vattenfall ändras för att säkerställa utbyggnaden och
tillgängligheten för sjö- och torrsättning, men även tillgängligheten till Vattenfalls
arbetsplats. Ny sträckning av angöringsvägen till Vattenfall från badplatsen måste
därför utföras (se kartbilaga).
Naturreservatets gräns mot djuphamnens naturliga uppställningsplats måste justeras
för att säkerställa en utbyggnad.
Område 3.
Mellan strandskoning och uppställningsplats (område 2) avsätts område för
byggrätter. På sikt behövs underhållshall för bl.a. service- och blästringsarbeten,
fordonsgarage, förvaring av master, segel, utombordsmotorer och vintertäckning. Vi
ser också möjligheter för ett område med den populära ”Klagshamnshoddan”.
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Område 4.
Utbyggnads- och uppställningsområde för ”fiskarföreningens” båtar och
redskapshoddor.
Vi menar att en begränsad justering av naturreservatet i denna del är obetydlig för
syftet med reservatet.
Område 5.
Befintligt uppställningsområde för mindre båtar.
Vi menar att detta område också är obetydligt för reservatet och att gränsen justeras.
Område 6.
Byggrätt för comforthus med allmän toalett.
Vi menar att en begränsad justering av reservatet är obetydligt för syftet med
reservatet.
Område 7.
Utbyggnad av ”docka” för borsttvätt och upptagning samt, efter anläggning av
vågbrytare, en framtida utökning av hamnplan.
Motiv 2
Vi menar att en av grundbultarna för en hamns utveckling är ta till vara de möjligheter
som finns. En utbyggnad/utveckling av hamnen genererar fler medlemmar, båtgäster
och andra besökande, och därigenom säkerställes också en långsiktig hållbarhet.
Reservatets syfte är bl.a. ”att bevara de kulturpräglade naturmiljöer som finns i
naturreservatet och att tillgodose behov av områden för friluftslivet”
”främja och utveckla Klagshamnsuddens nuvarande rekreationsmöjligheter, friluftsliv,
tillgänglighet, upplevelsekvaliteter och pedagogiska värden under förutsättning att
naturreservatets naturvärden inte försämras”.
Bevarandet och främjandet kan mycket väl tillgodoses efter sammanvägning av
naturvärdena och hamnens behov i en detaljplan.
Med hänvisning till reservatets beskrivning av markägares/sakägares skyldighet att
tåla intrång (badplatsen) med omfattande bygg-och anläggningsarbeten m.m. måste
”intrånget” i vårt förslag till justering ses som en ytterst marginell påverkan.
Jämför reservatets förbudsskrift: ”Det är förbjudet att uppföra byggnad eller annan
anläggning eller anordning som exempelvis mast, torn, vindkraftverk, brygga eller
stängsel samt att anlägga luft- eller markledning.”
Yrkande
Vi yrkar på att kommunen bifaller vårt förslag till naturreservatets gräns mot hamnen i
väster.
Vi yrkar också på att kommunen genom SBK upprättar en detaljplan över hamnen
med föreslagen gräns mot öster, där föreningen biträder som sakägare.
Vi yrkar också på att kommunen genom dess gatukontor fastställer föreslagen gräns
som nytt arrendeområde.

3

Konsekvenser
Den redovisade gränsen av naturreservatet mot hamnen omöjliggör en optimal
utveckling av hamnen. Den potential som ”djuphamnen” har begränsas i princip helt
eftersom möjlighet till uppställningsplatser i närheten av sjö- och torrsättningplats
saknas.
Byggnationer, nya faciliteter, utformning av bryggor, miljöinvesteringar begränsas
också. Bibehållen angöring till Vattenfall för tunga fordon och persontrafik omöjliggör
dessutom en långsiktigt hållbar tillgänglighet.
Vi ser fram emot ett bifall och önskar ett samarbete för hamnens utveckling. Vi tror
att en sammanvägning av naturvärdena med hamnens behov kommer att leda till ett
positivt utfall för alla parter.
Kompletterande uppgifter och förtydligande lämnas av undertecknad.
Malmö 2018-02-21
Klagshamns Hamnförening Ek.För.
Peter Hörnlund, ordförande
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Till
Malmö stadsbyggnadskontor

Remiss angående bildande av Klagshamnsuddens naturreservat, Malmö
kommun
Sammanfattning
Det är mycket angeläget, och sedan ett par decennier på tiden, att Klagshamns udde
avsätts som naturreservat. Lunds Botaniska Förening tillstyrker med glädje detta
förslag. Skötselplanen är ambitiös och föreningen anser att det bör framgå av
reservatsbeslutet att nödvändiga medel avsätts så att målen i planen kan uppnås även
på lång sikt. Föreningen tycker att de föreslagna fritidsverksamheterna är motiverade
och förlagda till rätt platser. Om ytterligare verksamheter ska beredas plats, vilket bör
undvikas, bör deponin väljas i första hand om det kan ske utan störningar på
omgivande miljö. Föreningen är positiv till de allra flesta förslagen i dokumenten,
men vill lämna några kommenterar nedan (i sidoordning).
Beslutshandlingen och i flera fall även skötselplanen
Sidan 3, syften: De båda syftena, att bevara områdets biologiska mångfald och att
nyskapa värdefulla naturmiljöer, verkar vara jämställda. För föreningens del är
bevarandet av högst prioritet.
Sidan 3, syften: Ett nytt syfte bör läggas till: att bibehålla vattenkvalitén och förhindra
översvämningar i Stora kalkbrottet. Om inte detta syfte uppnås kan kommunen i ett
senare skede införa regler för t.ex. utsläpp av dagvatten och den planerade
badverksamheten.
Sidan 3, precisering av syften, punkt 1: I denna mening måste ordet fridlysta läggas
till. Området hyser bl.a. ett antal orkidéarter, vilka samtliga verkar minska i numerär.
Så gjorde man t.ex. i förslaget till naturreservat för Limhamns kalkbrott.
Sidan 3, precisering av syften, punkt 4, m.fl. ställen: Någon stäpp finns inte i Sverige
och i Europa bara norr om Svarta havet. I ett stäppområde är den årliga avdunstningen
större än årsnederbörden (Nationalencyklopedin). Beslutsfattare och övriga läsare blir
inte hjälpta av påhittade begrepp.
Sidan 14, Tabell 1: Ett par av de biotoper som anges är inte definierade och används i
andra sammanhang som synonymer. Exempel är ängsmark/buskklädd
ängsmark/buskmark och fuktäng/fuktmark. Eftersom begreppen förklaras bättre i
skötselplanen bör läsaren hänvisas dit.
Sidan 15, sandmarken väster om ridanläggningen. Delar av detta område, t.ex. söder
om paddocken, har utsatts för ett alltför hårt markslitage, vilket har medfört att flera
sällsynta arter, som är anpassade till sandiga miljöer, har försvunnit eller är på väg att
göra det. Andra delar, främst intill Lertagsdammen där kärrknipproten växer, har
vuxit igen så att artens förekomst minskat kraftigt. I den östra delen av området växer
den i Skåne mycket sällsynta östersjömaskrosen som måste skyddas. Det finns bara
tre moderna fynd i södra Skåne.

Sidan 15 m.fl. ställen, kalkstäpp som liknar alvarmark. Alvar finns i Sverige på Öland
och Gotland samt sällsynt i Västergötland. Till begreppet alvar hör inte bara kalksten
utan även de växter av olika slag som uthärdar den i många avseenden extrema
miljön. Dessa alvarväxter har, möjligen med något undantag, aldrig funnits på
Klagshamns udde och kan sannolikt inte spridas dit spontant. Det finns ingen
anledning att skriva om en biotop som inte finns i Skåne och inte heller att ”anlägga”
en.
Sidan 17, hästverksamheten. Ridningen har vissa positiva effekter, men de är inte så
stora som anges i förslaget. Betet finns främst utanför det föreslagna reservatet t.ex. i
inhägnade hagar och på strandängar. Flera tidigare beteshagar har tagits ur drift.
Gödsellagringen har tidigare eutrofierat omgivande mark genom att lakvattnet har
tillåtits rinna bort. Hur den nuvarande gödselhanteringen är organiserad känner
föreningen inte till.
Sidan 18, Skäl för beslutet: På flera ställen i förslaget framgår det att de stora
naturvärdena ska skyddas men inte här. En mening med innebörden att ”hotade,
regionalt sällsynta och fridlysta arter kommer få ett permanent skydd genom
reservatsbildningen” måste tillföras.
Bilaga 5: Befintliga parkeringsplatser vid det lilla kalkbrottet och längs Badvägen vid
infarten till ridanläggningen bör finnas kvar så att besökande forskare, naturföreningar
m.fl. kan parkera i närheten av intressanta växtmiljöer och fågeltorn i reservatets östra
del. Enligt bilagan finns det inga parkeringsplatser i reservatets östra del och
ridklubbens parkering är enligt en skylt vid infarten inte öppen för allmänheten.
Skötselplanen
Hela naturreservatet ska enligt målen bibehålla sin artrikedom. Flera medlemmar av
Lunds Botaniska Förening lade ner mycket tid och kraft på att noga inventera
områdets kärlväxtflora inom ramen för projekt Skånes Flora. Resultatet av detta
arbete nämns inte i förslagen till reservat och skötselplan. Rapporten, boken Skånes
Flora, finns inte med bland referenserna. Fjolårets inventering har många förtjänster
med tanke på den korta tid den pågick. Att Skånes Flora och Axén fick olika resultat
beror nog mest på att på att olika metodik användes. I Axéns rapport finns det en
jämförelse med en tidigare inventering, vilken inte är Skånes Flora. Flera av hans
välmotiverade förslag till skötsel saknas i skötselplanen.
Sidan 19, igenväxning på öppna marker: Fältskiktet är idag mer enhetligt och
högvuxet än för 10-20 år sedan, se figur 7. Krissla, knylhavre och troligen även
bergrör är i reservatet igenväxningsarter som tränger undan en mängd andra arter och
som därför måste hållas tillbaka på flera ställen. Till de buskar och träd som bör
decimeras hör även tysklönn.
Sidan 21, övergripande bevarandemål: Ettåriga och lågvuxna växter konkurreras ut av
träd, buskar och högvuxna örter. Det är alltså inte bara förbuskningen som är ett
problem. Därför måste öppna ytor för dessa arter säkras, inte bara på sand. När
gasledningen anlades dök många ettåriga arter upp, vilket visar att sådana arter
sannolikt finns i fröbanken.
Det är viktigt att alla växtplatser med hotade, fridlysta och sällsynta arter karteras
noga och blir kända för den personal som ska stå för den praktiska skötseln så att inga
onödiga misstag begås.
Ett sådant exempel är smalruta, som vid inventeringen av Skånes flora endast
återfanns på två lokaler i Skåne, efter att tidigare ha funnits på betydligt fler ställen.
Fastän artens förekomst var känd inom Malmö Stad, försvann den när marken runt
Lilla kalkbrottet röjdes. En körväg lades rakt över förekomsten och en stor hög av
avverkade buskar placerades alldeles intill.

Ett annat exempel är områdets orkidéer, vilka samtliga är fridlysta och på
tillbakagång. Även för dem är det viktigt med noggrann lokalkännedom, eftersom de
växer i flera olika, både öppna och mer slutna, biotoper och eftersom deras numerär
varierar mellan åren. Om man sköter ett område på fel sätt eller inte alls, kan det ge
upphov till skador på fridlysta arter. Läs mer på http://www.naturvardsverket.se/Varnatur/Djur-och-vaxter/Fridlysta-arter/
Sidan 22, längst ner om skyltar. Texten är för övergripande. Skyltar ska bl.a. upplysa
om de föreskrifter som gäller i reservatet samt om andra hot mot naturen där, t.ex.
förbud mot att plocka växter som dansk iris och orkidéer samt mot nedskräpning.
Skyltarna bör placeras vid infarter, parkeringsplatser och vid gränsen till de områden
som är undantagna från reservatsbestämmelserna.
Sidan 24, skötsel av ängsmark: Förslaget anger att slåtter ska ske tidigast i mitten av
september för att gynna fröspridning. Det låter nog bra men en vettigare strategi är att
pröva sig fram, åtminstone i de områden där ettåriga arter saknas. Flertalet av de
perenna ängsarterna sprider sig i första hand inte med frön och de gynnas därför inte
av sen slåtter. Det kan däremot deras konkurrenter göra, t.ex. invasiva arter som
knylhavre.
Sidan 29, kalkstäpp: Texten är förvirrande i detta avsnitt. Om man vill att den tidigare
lågvuxna vegetationen ska återkomma är det ett bra mål, men denna var ingen
stäppvegetation. Bete med getter är nog en bättre metod än plöjning, vilken verkar
omöjlig att genomföra i den mycket steniga marken. Det är tveksamt om man kan
anlägga dammar såvida man inte gräver sig ner till grundvattennivån.
Sidan 35, lövskogsmark, skötselåtgärder. Området norr om växthusområdet behöver
öppnas upp eftersom orkidén nästrot växer där.
Sidan 36, svarttalldunge: I förslaget till reservat står det att dungen ska lämnas till fri
utveckling och här att talldungen ska bevaras och dess yta och kvalitet ska säkras.
Föreningen håller med om målet fri utveckling vilket innebär att träd som faller av
ålder inte ska ersättas. Svarttall är ett främmande trädslag som gynnar få av de arter
som behöver grovbarkade träd för sin överlevnad. Sådana träd är det ont om i
reservatet.
Bilaga D bör kompletteras med en lista över fridlysta arter

Lund den 8 oktober 2016
Lunds Botaniska förening
Åke Svensson
ordförande

Skånes Ornitologiska Förening
Falsterbo fyr, Fyrvägen 35
SE–239 40 Falsterbo
Sweden
Arlöv 14 november 2016
Malmö stadsbyggnadskontor
stadsbyggnadskontoret@malmo.se

Samråd avseende bildandet av Klagshamnsuddens naturreservat, Malmö kommun.
Skånes Ornitologiska Förening (SkOF) tackar för möjligheten att yttra sig över rubricerat ärende.

Våra kommentarer följer efter resp. citat ur samrådshandlingarna.

Förslag till bildande
Sid 17
”Vindsurfklubben har hållit till på uddens sydvästra strand sedan 1984 och har där ett klubbhus,
förrådscontainrar samt en parkering. Numera är även en kitesurfingklubb verksam på udden strax öster om
vindsurfarna.”
SkOFs kommentar: Vi kan inte minnas att kitesurfing var på tal under samrådsmötet i Klagshamn 2012-01-16
(Sohlberg/Wirén). Kitesurfarna är ett klart orosmoment när de driver in österut och skrämmer upp vadare, änder
och gäss som rastar i det grunda vattnet eftersom de uppfattas som stora rovfåglar. SkOF anser inte att
Kitesurfing bör tillåtas i området. Vindsurfarna innebär inget problem.

Skötselplan
Sid 37 Våtmark skötselområde 12
”Området ska bevaras öppet. Det ska finnas inslag av vass men utbredningen av denna ska minska något.”
SkOFs kommentar: Det handlar om vassen vid södra fågeltornet. Här häckar det årligen vattenrall, så röjning
av vass bör ske med stor känsla.
Sid 39 Stora kalkbrottet
”Stora kalkbrottet fungerar som häckningslokal för exempelvis gråhakedopping, smådopping…”
SkOFs kommentar: Gråhakedopping har oss veterligen inte producerat ungar efter 2010. Antagligen är det
numera alldeles för oroligt i det NV hörnet. Det finns ingen rapport på Artportalen om häckande smådopping
här, däremot i Lertagsdammen.
SkOF anser att det är acceptabelt med badplats, hopptorn m.m. i östra delen. Den delen är inte känslig. Däremot
är det viktigt att västra delen, speciellt nordvästra hörnet lämnas i fred. Idag är det si och så med den delen, bl.a.
finns här en informell grillplats och hundar (och människor) badar ibland. Även sportfiskare står här då och då.
Det är också viktigt också att vattennivån hålls konstant under häckningstid.
Sid 44 Jakt och fiske
”Fiske i Stora kalkbrottet får endast ske på platser enligt bilaga 3 i beslutet för Klagshamnsuddens naturreservat”
SkOFs kommentar: Här föreslås två fiskeplatser; en på norra sidan och en i sydväst. Den norra är helt OK,
däremot är vi skeptiska till fiske i den sydvästra delen. Det finns i och för sig inget känsligt fågelliv just där, men
platsen ligger alldeles för nära det känsliga nordvästra hörnet. Får man inget napp i sydväst är det kanske
frestande att prova i den nordvästra delen, istället för att ta sig runt Kalkbrottet och prova på norra sidan.

För Skånes ornitologiska förening

Kenneth Bengtsson, vice ordförande
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Yttrande från Surfclub Klagshamn angående Malmö Stads bildande av naturreservat på
Klagshamnsudden

Surfclub Klagshamn har bedrivit verksamhet på Klagshamnsudden under mer än 30 år under en tid
då vindsurfingsporten generellt vuxit fram och utvecklats mycket starkt, inte minst på materialsidan
vilket idag möjliggör en betydligt större bredd av utövare än tidigare. Klubben har medlemmar i alla
åldrar och även ett antal aktiva pensionärer som gärna deltar på t.ex. klubbdagar utifrån ett fortsatt
stort intresse för vindsurfingsporten och den sociala gemenskapen den för med sig. Förhållandena på
platsen för olika sorters vindberoende vattensporter såsom vindsurfing och kitesurfing är en av de
absolut bästa i Sverige då det är möjligt att surfa på ett säkert sätt i alla vindriktningar utom de
nordostliga. Dessutom erbjuder den grunda och plana sjöbottnen särskilt gynnsamma förhållanden
för allt ifrån nybörjare till avancerade åkare då vattnet är relativt platt även vid starka vindar.
Surfclub Klagshamn har ca 170 medlemmar och är en aktiv förening som inkluderar barn- och
ungdomsverksamet med juniorträningar, barn- och ungdomsläger med freestyleclinics, prova-på
vindsurfing varje vecka för intresserade under säsongen, förvaring av vindsurfingutrustning,
vindsurfingskola, klubbtävlingar och arrangemang med andra organisationer: t.ex. Malmö Sailweek
eller Vindkraftens dag i Klagshamns hamn. Föreningens medlemmar träffas flera gånger årligen för
att hålla ordning i klubbhus och containrar och sköta om den utemiljö där verksamheten bedrivs. För
mer detaljerad information om klubbens verksamhet, se vidare på www.surfclubklagshamn.se.
Förutom surfklubbens medlemmar är det många aktiva vind- och kitesurfare från Sverige och övriga
norden som besöker surfklubbens område och anläggning regelbundet tack vare de gynnsamma
förhållandena.
För Malmö stads innevånare innebär Surfclub Klagshamn en möjlighet att få ta del av och även prova
på en vattensport som kan vara svår som nybörjare att utöva på egen hand. Därigenom kan
Malmöbor få möjlighet att uppleva fantastisk natur i Malmös närmiljö vilket även kan bidra till en
hälsosam livsstil och rekreation.
För att Surfclub Klagshamn fortsatt ska kunna bedriva en livaktig verksamhet som kommer många till
del är det viktigt med långsiktig planering och stabila förutsättningar som inte står i motsats till de
behov som finns i surfsporten. Surfclub Klagshamns styrelse ser positivt på att delar av
Klagshamnsudden skall avsättas som natur- och rekreationsområde och förordar att Surfclub
Klagshamns område där klubben är belägen idag exkluderas ur det föreslagna naturskyddsområdet, i
likhet med övriga verksamheter på Klagshamnsudden såsom hamnen och ridklubben. Med
surfklubbens område avses den nyligen anlagda parkeringen på norra sidan om klubbhuset, klubbhus
och containrar samt den större öppna ytan ner till havet söder och öster om klubbhuset.

Vindsurfing och kitesurfing som bedrivs på Klagshamnsudden inom Surfclub Klagshamns område är
miljövänlig och främjar ett aktivt rekreationsliv, motion, naturupplevelser och social gemenskap över

generationsgränserna. Vindsurfingsporten generellt och Surfclub Klagshamns verksamhet specifikt
innebär inte någon konflikt med ett intilliggande naturreservat. Förutsättningarna måste dock finnas
för att möjliggöra vindsurfing, t.ex. öppna ytor med kortklippt gräs samt möjligheter att enkelt
transportera utrustningen i och ur vattnet. För större arrangemang klubben anordnar, t.ex. tävlingar
eller surfläger, behövs hårdgjorda ytor med marksten intill klubbhusen vilket underlättar vid
utomhusaktiviteter. Flaggstänger med flaggor är också en viktig förutsättning då det är ett enkelt sätt
att se vindhastighet och vindriktning för de som är ute och surfar på havet. Parkeringsplatser intill
klubbens byggnader och riggområde behövs också för transport av surfingutrustning samt annat
material som klubben behöver i driften av verksamheten. Surfklubbens nuvarande klubbhus och
omklädningsutrymmen är också i behov av långsiktig renovering och förhoppningen finns att i
framtiden kunna bygga en anläggning som är mer behovsanpassad och bättre smälter in i den
omkringliggande miljön. Möjligheterna till detta bedöms vara betydligt starkare om området är
exkluderat ur naturskyddsområdet. Surfklubbens styrelse har startat ett visionsarbete för att
utveckla förslag och idéer för klubbens framtida utformning.

Malmö den 7 april 2016

Mikael Månsson

Johan Bjerin

Ordförande Surfclub Klagshamn

Ledamot i Surfclub Klagshamns styrelse

Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Petter Modéer
Jonna Nilsdotter; jonas.ahl@med.lu.se
VB: Skulle du vilja delge oss dokumenten Ni tagit fram om Klagshamnsudden
den 17 september 2016 10:09:02

Hej Jonna!
Det här är Jonas Ahl och Petter Modéer (också boende i Klagshamn och aktiv i
kitesurfingklubben) som skriver. Vi har tillsammans tittat igenom förslagen till beslut
och skötselplan och inledningsvis vill vi säga hur fantastiskt kul det är att se att idén med
ett trädäck/promenad längs med Kalkbrottssjöns östra sida är med i planförslaget och att
platser ska öppnas upp för bad och fiske! Vi hoppas och ser fram emot att detta kan
förverkligas. Det skulle bli ett lyft för hela området som både boende och besökare
kommer ha mycket glädje av :)
Vi har en fundering kring Skötsel- och utvecklingsåtgärder för Kalkbrottet (Skötselområde
14 i Skötselplanen) som vi gärna skulle vilja dryfta med dig. Det står där att "Vegetationen
omkring strandområdena ska få utvecklas fritt." Våra tankar går då lite så här:
Kalkbrottssjön erbjuder en för Malmö helt unik vattenspegel och utsikt, och vi tycker det är
synd att den ska ligga gömd bakom tät vegetation i de delar där människor promenerar
nära sjön eller skulle kunna uppehålla sig för att njuta av utsikten. Nu kommer det  ju
sannolikt att öppnas upp mer för utsikt/mötesplatser om/när trädäcket anläggs på den
östra sidan, men i det sydöstra hörnet vid hundrastplatsen och vidare hela vägen längs
Edgrens allé ner till informationsskylten är det redan idag helt igenväxt och man ser inget
av sjön när man promenerar där. Det tycker vi som sagt är synd. Därför skulle vi föreslå att
det skrevs in i skötselplanen att det på i alla fall en bit av denna sträcka kontinuerligt gallras
i vegetationen så att sjön blir mer synlig och blir mer en del av omgivningen än den är i
dag. Sträckan vi tänker på börjar vid hundrastplatsen och slutar ungefär i höjd med det
sista hyreshuset på Badvägen (efter det är ju "stranden" bredare, vegetationen tätare och
skogen börjar). Skälen tycker vi är flera:
- Vackra utsikter uppskattas av de flesta och att öppna upp vegetationen och skapa
möjligheter för människor att njuta av utsikten är en välgärning boende och
besökares kropp och själ :)
- Vackra utsikter skapar naturliga mötesplatser. Som vi var inne på i vårt förslag kring
trädäcket så tycker vi att vegetationen i det sydöstra hörnet där hundrastplatsen
ligger, skulle kunna gallras extra mycket. Genom att minska ytan av hundrastplatsen i ena
hörnan vid Syster Ellens stig kan man skapa ett trevligt litet gröne med bänkar och bord
som är vända mot sjön. (Jag, Petter, är själv hundägare och rör mig mycket här och har
noterat hur lite man hittills tagit tillvara på möjligheten till den vackra utsikten från
hundrastplatsen då de bänkar som finns där är vända bort från sjön...).
- Klagshamn behöver fler mötesplatser. Jag läste en artikel i dagarna där Milan Obradovic,

ordförande i tekniska nämnden, sa att "det finns ett stort behov av fler mötesplatser i en
stad som Malmö". Det gäller inte bara de centrala delarna av kommunen. Kalkbrottsjön
skulle kunna erbjuda en naturlig sådan mötesplats för både boende och besökare, gammal
som ung.
- Det man ser att någon tar hand om och vårdar, det är man inte lika benägen att missköta
och skräpa ner. Den sträcka vi talar om ligger på sätt och vis mer inom tätbebyggt område
än övriga delar av sjön och här rör sig många människor dagligen. När en sådan del ser
misskött och vildvuxen ut tenderar den att skräpas ner. Vilket också händer idag.
- Edgrens allé är ju trots allt planterad som just en allé, men stora delar av den försvinner
idag mer eller mindre i tjocka buskage. Flera av alléträden är under uppväxt, och vi antar
att de skulle må bättre av att få andrum. En gallring längs med Edgrens allé skulle både
öppna upp för en fantastisk utsikt över sjön för allmänheten i beskrivna delar, och göra
allén mer tydlig i sin utformning.
VI läser samtidigt i Bevarandemål under Skötselområde 10 - Buskmark att: "Enstaka
punkter runt sjön kan emellertid öppnas upp och fungera som utsiktsplatser." Kanske finns
det alltså redan en tanke att gå åt det ovan föreslagna hållet.

Nu till området vid vindsurfingklubben. Dialogen med dem ang klubbhuset etc har ju gått
lite i stå som sagt. Surf club klagshamn önskar att klubbens fastigheter blir detaljplanerat
område, vilket vore bra. Men detta är under förutsättning att alla som håller på med
vattensport som sup, kitesurfing och kanoting också välkomnas i klubben. Vi menar att ni
som kommun i så fall behöver ställa som krav att de i så fall välkomnar alla
vattensportutövare som medlemmar i klubben. Vi i kitesurfingklubben är också där nere
med barn och ungdomar och skulle ha stor glädje av att kunna nyttja de befintliga
lokalerna. Som du förstår når vi dem inte och varken kan eller vill "tvinga oss in".
Vad gäller skötseln av grönet så ska det ju enligt föreslagen skötselplan hållas fortsatt
"kortsnaggat" och att klippning ska genomföras av vindsurfingklubben och
kitesurfingklubben. Här hade det varit önskvärt om Malmö stad kunde
genomföra klippning en till två gånger under vår/sommar med sina större gräsklippare.
Skulle det vara möjligt?
Ser fram emot vidare dialog.
Allt gott,
Petter och Jonas
Från: Jonna Nilsdotter [jonna.nilsdotter19@malmo.se]

Claes Magnusson
Borrebackevägen 230
218 51 KLAGSHAMN

Stadsbyggnadskontoret
Jonna Nilsdotter
jonna.nilsdotter19@malmo.se

Beträffande planerna på naturreservat för klagshamnsudden:
Ingen av oss är emot detta, udden är ett underbart område, men dina planer att bunta ihop
något hundratal kvadratmeter villamark flera kilometer bort från udden med det stora område om 140 hektar mark på udden i ett naturreservat känns inte korrekt, speciellt när staden själv norpar bitar av udden till sina egna verksamheter som reningsverk och ridning.
Jag har en känsla av att naturreservat inte bör göras så.
Skälet till att dessa få kvadratmeter buntas ihop kommer från när Malmö stad bytte till sig
mark i en affär på 80-talet, med BPA och senare PEAB. Klagshamn såg annorlunda ut på 80talet, vilket också har resulterat i motståndet till detaljplan 4142 vars bakgrund kommer från
en tid då SAAB-fabriken inte ännu var invigd i Malmö.
Staden borde hellre planera för en verklighet 30-40 år framåt än att titta 30-40 år bakåt.
Lanthandelns samfällighet (u.b.) stiftad av de boende vid den lilla remsan, har tillfrågat
stadsjurist Göran Dahlander om möjligheten att få ta över dessa få kvadratmeter från staden
och säkerställa att denna remsa förblir orörd, både med omtanke om naturen (i enlighet
med länsstyrelsens rekommendationer) samt vad gäller säkerheten i området.
Om det var rätt av staden att på 80-talet göra stora överenskommelser och berika privata
byggherrar i cigarrdoftande konferensrum för att utveckla områden och få fram nya bostäder, gör så, men se till att vi som bor och lever här ute inte i onödan kommer i kläm.
Med vänliga hälsningar
Klagshamn 2016-06-29
Claes Magnusson
0704-40 40 00

