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Bildande av naturreservatet Bruces skog i Helsingborgs stad, Dnr 00402/2013
Ärendet
Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 17 april 2013 föreslå kommunfullmäktige inrätta
na-turreservatet Bruces skog och fastställa dess skötselplan samt att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att vid behov revidera skötselplanen.
Bruces skog är välfrekventerat och sedan lång tid uppskattat som rekreationsområde för
dess omväxlande miljö med bok- och ekskog, betesmarker, våtmark, naturpunkter och
barnens skogsplanteringar. Området är relativt artrikt. Bruces skog ger möjlighet till flera
aktiviteter.
Inom området samsas tre banor för islandshästtävlingar, modellflygklubb, ridning med
mera. De olika stigarna erbjuder fina cykel- och promenadmöjligheter i slingor inom hela
området som nu med drygt 200 hektar är det största landreservatet i Helsingborg. Genom
föreliggande förslag möjliggörs en påtagligt förbättrande utveckling med ytterligare ny
skog, ängsytor och våtmarker.
Redan i Helsingborgs naturvårdsplan från 1992 beskrivs Vasatorpsområdet, varav en del
kallas Bruces skog, ha högt naturvärde, så högt att naturreservat bör övervägas med avseende på det centralt belägna natur- och odlingslandskapet. Detta har även understrukits i
stadens alla översiktsplaner och senast i ÖP 2010 där Vasatorpsstråket är ett av tre övergripande natur- och kulturstråk. I dessa stråk ska man bland annat utveckla och skydda
utpekade naturområden och kulturmiljöer. Bruces skog ingår även i ett större område
utpekat som skyddsvärt i den statliga utredningen ”Skydd av tätortsnära grönområden för
friluftsliv och naturvård”.
Syftet med naturreservatet Bruces skog är att bevara och utveckla ett tätortsnära naturoch rekreationsområde med höga natur- och kulturmiljövärden. Syftet är även att säkerställa Sven-Ingvar Bruces donation för framtiden (östra delen av reservatet) och att uppnå
lokala och nationella miljömål, främst ett rikt växt- och djurliv, ett rikt odlingslandskap,
levande skogar, myllrande våtmarker och en god bebyggd miljö.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen beslutade den 10 september 2013 föreslå att de i ärendet aktuella åtgärderna godkänns.
Yrkanden i kommunfullmäktige
Magnus Jälminger (M) med instämmande av Bengt Larsen (S) och Rickard Persson (MP):
Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar att bifalla
kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar
att inrätta naturreservatet Bruces skog;
att fastställa antagandeplan och skötselplan för naturreservatet Bruces skog; samt
att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att vid behov revidera skötselplan för naturreservatet Bruces skog.
Expedieras till
Stadsbyggnadsnämnden
__________________

