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KS 2020/446

Kommunstyrelsen

mirja.ullvig@trelleborg.se

Motion - Tillgängliggör naturområde runt
Dalköpingeån
Sammanfattning
I maj 2020 inkom en motion från Miljöpartiet där kommunfullmäktige föreslås
besluta att kommunen tillsammans med berörda markägare ska arbeta för att
tillgängliggöra naturområdet längs Dalköpingeån. Bland annat genom markerade
stigar, information och hinderbana för barn.
Med hjälp av bidrag via staten (LONA, Lokala Naturvårdssatsningen) och Kuststad
2025, arbetar KLF, TSF och SBF sedan 2017 med att förbereda för bildande av
naturreservat och samtidigt göra området mer tillgängligt. För avgränsning av
naturreservatet och längre vandringsleder upp mot Dalköpinge by och Gislöv har
dialoger med de privata markägarna inletts under hösten 2020.
I arbetet med LONA projektet, som ska vara genomfört i december 2022, kan
denna motion från Miljöpartiet utgöra ett av flera underlag i utformningen av
området. För ytterligare information se vidare i tjänsteskrivelse under rubrik
Ärendet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-12.04, diarienr KS 2020/446
Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-22, diarienr TSN 2020/169
Motion från Miljöpartiet diarienr TSN 2020/169
Ansökan och beslut angående LONA projekten, ”Dalköpinge naturreservat”
diarienr KS 2019/437 och ”Dalköpinge naturstråk” diarienr KS 2017/155

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen
besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta
att bifalla miljöpartiets motion, så till vida att motionen kommer att utgöra ett av
underlagen i pågående LONA projekt, som går ut på att bilda ett naturreservat och
tillgängliggöra Dalköpingeåns södra delar.

Kommunledningsförvaltningen
E-post trelleborgs.kommun@trelleborg.se
Webb www.trelleborg.se

Besöksadress Algatan 13
Postadress 231 83 Trelleborg
Telefon 0410-73 30 00

Fakturaadress
Box 173
Org.nr 212000-1199
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Beslutet skickas till
Tekniska serviceförvaltningen
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Ärendet
I maj 2020 inkom en motion från Miljöpartiet där kommunfullmäktige föreslås
besluta att kommunen tillsammans med berörda markägare ska arbeta för att
tillgängliggöra naturområdet längs Dalköpingeån. Bland annat genom markerade
stigar, information och hinderbana för barn.
I motionen från Miljöpartiet kan följande läsas: Trelleborg har minst andel
allemansrättslig mark av alla svenska kommuner. Kontakt med naturen har i
forskning visat sig vara hälsofrämjande. Om Trelleborgs kommun kan inspirera
människor till motion och naturupplevelser kan långsiktigt stora positiva effekter
uppnås.
Miljöpartisterna framhåller vidare att Dalköpingeåns sträckning är omgärdad av
väldigt vacker natur, exempelvis sträckningen invid Öster Järs förskola,
skogsdungen strax norr om väg 9 och sträckningen längs Dalköpinge Kyrkby.
Förutom utegymmet och den korta löpslinga som nu är anlagda i närheten är inget
av dessa områden tillgängligt som löp- eller promenadstråk. Det saknas helt enkelt
gångstigar och utmärkning. Med enkla medel skulle mindre stigar kunna anläggas,
tillsammans med enklare skyltning och marknadsföring via kommunens hemsida.
Om det är lämpligt skulle även enklare hinderbanor för barn kunna anläggas.
Pågående arbete
Med hjälp av bidrag via staten (LONA, Lokala Naturvårdssatsningen) och Kuststad
2025, arbetar KLF, TSF och SBF sedan 2017 med att förbereda för bildande av
naturreservat och samtidigt göra området mer tillgängligt. Utegym finns på plats,
skyltar är uppsatta, kortare stigar är anlagda och under hösten 2020 anlades även en
bro över ån. För avgränsning av naturreservatet och längre vandringsleder upp mot
Dalköpinge by och Gislöv har dialog inletts med de privata markägarna under
hösten 2020. I arbetet med LONA projektet, som ska vara genomfört i december
2022, kan denna motion från Miljöpartiet utgöra ett av flera underlag i
utformningen av området.
Kartmaterial, se nästa sida.
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Kartor som visar LONA projektet Dalköpinge
naturreservat.

Målbild för naturreservatets gränser. OBS, alla markägare är inte tilltalade,
inga avtal skrivna. Markägardialoger påbörjade i LONA projektet.

Anläggning av stigar påbörjade på kommunens mark. Ingen stig är dock
tillgänglighetsanpassad.

