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Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om Kalkbrottet, STK-20191486
TN-2019-3769
Sammanfattning

Motionärerna föreslår att undersöka möjligheten att på ett bättre sätt än idag tillgängliggöra
Limhamns kalkbrott för besökare. Förslaget innehåller en idé om att anlägga ett kafé med utsikt
mot kalkbrottet. Fastighets- och gatukontoret anser att tidigare framtagen skötselplan för
”Naturreservat Limhamns kalkbrott” väl beskriver hur kalkbrottet ska utvecklas och att
ytterligare behov av en utredning i frågan därför ej föreligger. Tekniska nämnden föreslås därför
besluta föreslå att motionen ska avslås.
Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta
att till kommunfullmäktige avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag, samt
att, med hänvisning till nämnda yttrande, föreslå kommunfullmäktige att motionen ska avslås.
Beslutsunderlag
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Naturreservatet Limhamns kalkbrott bildades år 2010 och är ett av Malmös tre kommunala
reservat. Allmänheten kan idag besöka kalkbrottet under visningar som arrangeras av Malmö
stad, men övrig tid är kalkbrottet stängt. Anledningen är dels att topografin och den tidigare
kalkbrytningsverksamheten gör området osäkert och riskfyllt och dels att exempelvis djurlivet är
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störningskänsligt.
Initiativtagarna till motionen lyfter fram kalkbrottets intressanta växt-, svamp- och djurliv och
menar att detta bör bli mer tillgängligt och synligt för malmöborna samtidigt som det rika
naturlivet kräver ett varsamt hanterande. Motionärerna kommer därför med idén att uppföra ett
fik med glassida riktad mot kalkbrottet.
Limhamns kalkbrott innehar unika värden som kan skapa värden både för Malmös invånare och
besökare med intresse för både industrihistoria och de unika djur- och naturvärden som finns i
kalkbrottet.
I den Skötselplan för ”Naturreservat Limhamns kalkbrott” som beslutades 2010 framgår: ”Syftet
med naturreservat Limhamns kalkbrott är: (…) 2. Att långsiktigt bevara och utveckla upplevelsekvaliteterna
och de pedagogiska värdena för besökare, friluftsliv och turism samt för studie och forskning. (…) 15. Att
informera allmänheten och besökare om brottets historia, geologi och biologi. 16. Att anpassa områdets
tillgänglighet, nyttjande och skötsel så att störningar och skador på brottets värden minimeras.”
”Syftet med reservatet uppnås bland annat genom att: (…) h. anlägga vandringsleder, (spänger och broar) och
utsiktsplatser. I. anlägga ett besökscentrum.”
Den beslutade skötselplanen ligger som grund för den nuvarande besöksverksamheten och är i
vissa delar i analogi med motionärernas viljeinriktning. Skötselplanens detaljerade innehåll, där
vissa delar är påbörjade och genomförda medan andra delar är i planeringsskedet, bör därför
ligga som grund för det fortskridande arbetet i att utveckla kalkbrottet.
Fastighets- och fatukontoret anser därmed att skötselplanens beskrivna intentioner bör fortsätta
att genomföras och utvecklas genom att möjliggöra för besökare vid Limhamns kalkbrott och
därmed finns inget behov av en utredning i frågan. Tekniska nämnden föreslås därför besluta
föreslå att motionen ska avslås
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