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LUNDS KOMMUN

2011-12-12

Bildande av naturreservatet Rökepipan i Lunds kommun
(3 bilagor)
Uppgifter om naturreservatet
Områdets namn
Rökepipan
Kommun
Lund
Församling/socken
Dalby/Dalby
Fastighetsbeteckningar
Dalby 7:2, 7:18, 4:20, 4:28, 10:5, 10:6, 21:7,
21:16, 21:21, 21:22, 88:1, 79:1, 92:1 och 92:2
Markägare
Lunds kommun
Gränser
Området är markerat med svart heldragen linje
på bifogad karta (bilaga 1)
Läge
Nordöst om Dalby, precis i anslutning till
bebyggelsen.
Kartblad
2C4J
Naturgeografisk region
7, Skånes sediment- och horstområde
Vegetationszon
Nemorala zonen (sydsvenska
lövskogsregionen)
Areal
37,5 ha
Naturvårdsförvaltare
Lunds kommun, Tekniska förvaltningen

BESLUT
Med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken (1998:808) förklarar kommunfullmäktige det område som utmärkts med svart heldragen linje på bifogad
karta (bilaga 1) som naturreservat.
För att trygga syftet med naturreservatet skall de föreskrifter gälla, som
anges nedan med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken.
Syftet med naturreservatet
Syftet med naturreservatet är att långsiktigt bevara och utveckla:
•
områdets biologiska mångfald genom att bibehålla ett mosaikartat
landskap med torra och fuktiga betesmarker, trädbevuxna områden,
artrika bryn och vatten i olika former,
•
ett tätortsnära naturområde för allmänhetens rekreation och friluftsliv
samt utflykter och undervisning för skolorna,
•
en rest av ett gammalt kulturlandskap med arter beroende av
kontinuerlig beteshävd.
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Föreskrifter
Med stöd av 5, 6 och 30 §§ miljöbalken föreskriver kommunen följande.
A. Föreskrifter enligt 7 kap 5 § miljöbalken om inskränkningar i rätten att
använda mark- och vattenområden
Det är förbjudet att inom reservatet:
1. uppföra helt ny byggnad eller annan anläggning såsom flaggstång,
mast, antenn, vindkraftverk, luft- eller markledning,
2. bedriva täkt, gräva, schakta, dika, utfylla eller på annat sätt skada
fast naturföremål, ytbildning eller grässvålen,
3. omföra betesmark till åker,
4. använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel, gödselmedel
eller jordförbättringsmedel,
5. stödutfodra djuren inom skötselområde 1 A-C,
6. plantera, så eller sätta ut för trakten främmande växt- eller djurart,
7. jaga utöver skyddsjakt,
8. anlägga väg.
B. Föreskrifter enligt 7 kap 6 § miljöbalken om förpliktelser för ägare och
innehavare av särskild rätt till fastigheter att tåla visst intrång
Ägare och innehavare av särskild rätt skall tåla att följande anordningar
utförs och att följande åtgärder vidtas
1. utmärkning av, skyltning till och upplysning om naturreservatet.
2. skötsel av mark innefattande årlig betesdrift, röjning, gallring,
uppsättning och underhåll av stängsel och vattningsanordningar,
3. utförande och underhåll av anläggningar och anordningar för
allmänhetens tillgänglighet,
4. undersökningar i samband med dokumentation och uppföljning av
miljöövervakning.
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C. Ordningsföreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas
och vistas inom reservatet samt om ordningen i övrigt i reservatet
Det är förbjudet att inom reservatet
1. framföra motordrivet fordon
2. föra cykel annat än på anvisad väg, stig eller plats.
3. att medföra ej kopplad hund inom betesfållor med betande djur.
4. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig
anordning,
5. utföra någon form av anläggning eller ställa upp för reservatet
främmande föremål, exempelvis trädgårdsmöbler och
kompostanläggningar,
6. gräva, borra, måla eller på annat sätt skada levande och döda träd
fast naturföremål eller ytbildning.
7. rida, förutom på anvisade stigar.
8. anordna upplag, tippa trädgårdsavfall, skräp och dylikt med
undantag för upplag i samband med skötsel av reservatet eller
vattentornet,
Föreskrifterna under A och C ska ej utgöra hinder för åtgärder i samband
med skötsel av området samt anordnande av information i enlighet med av
kommunen fastställd skötselplan eller för drift, underhåll och reparation av
vid tidpunkten för detta beslut befintliga ledningar och byggnader
tillhörande kommunen, el-, tele- och vattendistributör. Föreskrifterna skall
ej heller utgöra hinder för åtgärder inom skötselområde 4E som syftar till
underhåll eller kontroll av deponiområdet. Dock ska samråd ske med
naturvårdsförvaltaren inför större åtgärder.
Inom skötselområde 2C upplåts ett område för årligt Valborgsmässobål. I
samband med detta evenemang är det tillåtet med en begränsad biltrafik.
Anmälan skall dock ske till naturvårdsförvaltaren.
Dispens från dessa bestämmelser kan, om det finns särskilda skäl, lämnas av
kommunen enligt 7 kap 7 § miljöbalken. Dispensärenden hanteras av
miljönämnden.
Kommunen vill erinra om att även andra lagar, förordningar och föreskrifter
än reservatsföreskrifterna gäller för området. För fridlysning av växter
hänvisas till 8 kap miljöbalken och 4 § artskyddsförodningen. Lunds
kommun vill också påpeka att det råder ett generellt koppeltvång för hundar
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i skog och mark mellan 1 mars och 20 augusti (16 § Lag om tillsyn över
hundar och katter).
Beskrivning av området
Naturreservatet Rökepipan ligger nordost om Dalby och utgör en rest av de
stora fäladsmarker (naturbetesmarker) som tidigare fanns mellan Dalby och
Torna-Hällestad.
Delar av området har lång kontinuitet som betesmark och hyser höga
biologiska värden. Området har en stor variation i fuktighet, höjdskillnad
och naturförhållanden. Mosaikstrukturen med beteshävdade öppna ytor, täta
skogsdungar, buskbryn och våtmarker tillsammans med ett omfattande
stigsystem ger ett rikt område ur upplevelsesynpunkt för människor men
även många livsmiljöer för djur- och växter.
Naturreservatet ligger tätortsnära och används mycket av närboende och
skolor. Rökepipan ansluter i norr till naturreservatet Skrylle som är ett av
södra Sveriges mest välbesökta friluftsområden. Området utgör en viktig
förbindelselänk, både ur friluftslivs- och naturvårdssynpunkt, mellan Dalby
och skrylleskogen.
Skäl för beslut
Rökepipan utgör ett mycket värdefullt område för friluftslivet. Det
tätortsnära läget erbjuder närrekreation i en vacker och avkopplande miljö.
Förskolor och skolor utnyttjar området i undervisningen och för utflykter.
Rökepipan är en rest av ett stort fäladslandskap, som på slutet av 1700-talet
sträckte sig mellan Dalby och Torna Hällestad. Detta har lämnat spår efter
sig med en värdefull betesgynnad flora och stenmurar som hägnar in
området.
Områdets stora variation i topografi och växtlighet har medfört förekomst
av en mängd olika växter och djur på en förhållandevis begränsad yta.
Rökepipan är av riksintresse för naturvård och friluftsliv. I ”Grönstrukturoch naturvårdsprogram för Lunds kommun” (2006) är området av
naturvårdsklass 2 (naturvårdsklassning mellan 1 och 3).
Området finns med i ”Sveriges finaste odlingslandskap – Nationell
bevarandeplan för odlingslandskapet” (Naturvårdsverket 1997). Området
nämns även i Naturvårdsprogram för Skåne (Länsstyrelsen 1996). I
rapporten ”Närmare till naturen i Skåne” finns Rökepipan med som en del
av ett större område ”Dalby fälad” som tillsammans med Önneslövs fälad
nämns som ett av de värdefullaste fäladslandskapen i landet.
Av ovan angivna skäl bör det angivna området avsättas som naturreservat.
Kommunen gör bedömningen att ordningsföreskrifterna inom naturreservatet är av så begränsad omfattning att det inte innebär något allvarligt
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försvårande av områdets nyttjande i enlighet med vad som annars gäller
enligt allemansrätten.

Förordnandet är förenligt med grundläggande bestämmelser för hushållning
med mark- och vattenresurser samt Lunds kommuns översiktsplan.
Skötselplan och förvaltning av naturreservatet
Enligt 3 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. skall en
skötselplan ingå i varje beslut om bildande av ett naturreservat.
Kommunfullmäktige fastställer med stöd av 3 § förordningen (1998:1252)
om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. nedanstående skötselplan att
gälla tills vidare (bilaga 2). Inom ramen för denna kan kommunen
fortlöpande meddela direktiv om förvaltningen.
Nya kunskaper om hotade och hänsynskrävande arter och naturtyper ska
beaktas i den löpande skötseln av området.
Lunds kommun och den nämnd som har naturvårdsansvaret skall vara
naturvårdsförvaltare. Vid förvaltningen skall samråd ske med övriga berörda
förvaltningar inom Lunds kommun och berörda myndigheter.

Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen, förvaltningsavdelningen (se
bilaga 3).
Beslut i detta ärende har fattats av kommunfullmäktige i Lunds kommun vid
sammanträde den 24 november 2011, protokoll § 204 (dnr KS 2011/0745,
bilaga 4).
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Bilagor:
1. Karta över naturreservatet med avgränsning.
2. Skötselplan
3. Hur man överklagar
4. Kommunstyrelsens beslut KS 2011/0745
Sändlista:
Länsstyrelsen i Skåne län, Miljöavdelningen, 205 15 MALMÖ
Naturvårdsverket, 106 48 STOCKHOLM
Boverket, Box 534, 371 23 KARLSKRONA
Riksantikvarieämbetet, Box 5405, 114 84 STOCKHOLM
SGU, Box 670, 751 28 UPPSALA
Lantmäterimyndigheten, Lantmäteriet, Box 50590, 202 15 MALMÖ
Skogsvårdsstyrelsen i Södra Götaland, Box 234, 291 23 KRISTIANSTAD
Trafikverket, Region Skåne, Box 543, 291 25 KRISTIANSTAD
Polismyndigheten i Lund, Box 13, 221 00 LUND
Naturskyddsföreningen i Skåne, Box 1013, 221 04 LUND
Lundabygdens naturvårdsförening, Leif Runeson, Lagerbrings väg 6E, 224 60
LUND
Lundabygdens fågelklubb, Lars G R Nilsson, Kämpagränden 21B, 224 76
LUND
Lunds Botaniska Förening, Botaniska Museet, Ö. Vallgatan 18, 223 61
LUND
Friluftsfrämjandet, Lundaavdelningen, Vårvädersvägen 41, 222 27 LUND
Lunds Fältbiologer, Ingrid Wahlman, Borgåslingan 46, 224 72 LUND
Dalby scoutkår, Magnus Vilhelmsson, Lyckevägen 5, 247 51 DALBY
Dalby & S Sandby Montessoriförening, Vinkelvägen 1, 247 51 DALBY
Kulturen, Stadsantikvarien, Box 1095, 221 04 LUND
Medborgarkontoret i Dalby
Byggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Lunds Energi AB
Miljönämnden
Centrala skolnämnden
Tekniska förvaltningen: Gatu- och trafikkontoret, Mark- och
exploateringskontoret
VA SYD
Ingrid Sarlöv-Herlin & Anders Herlin, Spannmålsv. 5, 247 55 DALBY
Erling Larsson, Önneslöv 1081, 240 13 GENARP
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