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Motion: Gör Höje å-dalen till naturreservat 

Miljöpartiet de gröna i Staffanstorp yrkar på att kommunfullmäktige beslutar: 

 

att Staffanstorps kommun ska arbeta för att göra dalen utmed Höje å till naturreservat, samt 

att samverkan med Lunds kommun ska inledas för att få en gemensam syn på utformningen. 

Om motionen 

 

Planerna för att exploatera området söder om Höje å där Lund möter Staffanstorp fortskrider, bland annat i 

processen med en fördjupad översiktsplan för Flackarp-Höjebromölla. Det är viktigt att parallellt med det 

arbetet säkerställa de befintliga naturvärdena på lång sikt, oavsett hur man ställer sig till eventuell 

stadsplanering. Framtida generationer litar på att vi gör så.  

 

Idag fokuserar många på att bostäder ska ligga nära kollektivtrafik, vilket är viktigt i prioriteringen mellan 

olika områden. Om några år kommer utvecklingen av våra städer att leda till ett ökat behov av att kunna 

komma till natur- och rekreationsområden utan att ha bil. Då blir det ännu mer värdefullt för våra 

kommuninvånare med områden som Höjeådalen.  

 

Därutöver är Höje å-området klassat som riksintresse. Området innefattar vattendraget inklusive 

angränsande landskap i den så kallade Höjeådalen. Höje å rinner genom Lunds, Staffanstorps och Lomma 

kommuner. Stråket är viktigt för folkhälsan, landskapsbilden och ekologin. Området används idag som 

tätortsnära friluftsområde och när-rekreation för Lunds befolkning och när Flackarps station öppnar blir det 

lätt att nå området från Hjärup även för den som inte cyklar.  

 

Dalgången karaktäriseras av betesmarker, odlingslandskap och mindre skogsdungar med ett rikligt djurliv 

såsom rådjur och räv. Fågellivet är exceptionellt på grund av det näringsrika och isfria vattnet från 

reningsverket. Detta lockar ovanliga fågelarter som kärrsångare och kungsfiskare att häcka och övervintra. 

Ovanliga växter, exempelvis rosenlök och klintsnyltrot växer här. För mångas vardagsliv kan det verka 

oviktigt, men biologisk mångfald är en viktig faktor för vår framtida överlevnad när det gäller mat, rent 

vatten och ren luft. Det är känsliga ekosystem som alla säger sig värna i debatterna, och därför vill vi nu visa 

dagens och framtidens invånare att kommunens politiker agerar hållbart, inte bara pratar.  

 

Staffanstorps kommun har mycket jordbruksmark och ett antal unika biotoper som tillsammans bildar ett 

öppet landskap med sikt till horisonten. Dessa värden måste vi bevara och beskydda - inte minst för att 

försvara kommande generationers valfrihet och möjligheter. Våra beslut idag påverkar långt fler än dagens 

invånare och besluten ska fattas med en tydlig vision om framtiden.  

 

 

 

Miljöpartiet de gröna i Staffanstorp, genom David Wittlock - 30 april 2019 

 

 


