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Bildande av naturreservatet Hallabäckens dalgång i Bjuv och 
Svalövs kommuner, Skåne län 
 

Beslut 
 
Med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken (1998:808) förklarar länsstyrelsen det område 
som avgränsats på bifogad karta (bilaga 1) som naturreservat. 
 
För att trygga syftet med naturreservatet ska de föreskrifter gälla, som anges nedan 
med stöd av 7 kap 5, 6 och 30 §§ miljöbalken. 
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Uppgifter om naturreservatet 
 
Namn Hallabäckens dalgång  
Kommuner Bjuv och Svalöv 
Natura 2000 ID SE0430105  
DOS-ID 1005122 
Gränser Området begränsas av mitten av svart heldragen linje på 

till detta beslut bifogad karta (bilaga 1) 
Fastigheter Åvarp 6:3, Åvarp 19:1 och del av Åvarp 2:6, Åvarp 

4:3, Åvarp 7:1, Åvarp 14:1, Åvarp 21:1 samt del av 
samfälligheterna Åvarp S:5, Åvarp S:6 i Bjuvs kommun 
och del av Bauseröd 1:2, Bauseröd 2:4, Killegården 
3:3, Killegården 3:11, Stubbaröd 1:13, samt del av 
samfälligheterna Lökagården S:1, Stubbaröd S:1, i 
Svalövs kommun 

Markägarkategori Staten, enskilda och samfällt 
Läge Cirka 7 km västsydväst om Bjuv och cirka 14,5 km norr 

om Svalöv 
Kartblad Topografiska kartor: 3C Helsingborg SO 
 Ekonomiska kartor: 03C 3f och 03C3g 
Koordinat centralpunkt X: 378843 Y: 6214141 (SWEREF99)  
Naturgeografisk region  Nr. 6, Skånes sediment- och horstområde  
Vattenförekomst (HID): Hallabäcken 
Inskrivna nyttjanderätter  Uppgifter finns i akten 
Gemensamhetsanläggningar Uppgifter finns i akten 
Areal 197,2 hektar varav ca 195,6 hektar land och ca 1,6 

hektar vatten 
Förvaltare Länsstyrelsen Skåne  

 
_________________________ 

 
 
Syftet med naturreservatet 
Syftet med naturreservatet är att bevara och utveckla och restaurera en ädellövskog, 
som är mycket rik på död lövved och som har inslag av andra lövträd. Bevara, 
restaurera och underlätta etablering för de arter, i synnerhet hotade arter, som är 
beroende av ädellövskog. Bevara områdets hydrologi. Bevara och restaurera 



 

   BESLUT 3(17) 

2014-06-12 511-19193-2012 

                     1214-205/1260-202 

    

 

 

 

naturbetesmarker inom området. Främja det rörliga friluftslivet, utan att det 
påverkar områdets naturvärden negativt. 
Syftet uppnås genom att: 

- Bevara, restaurera och utveckla en flerskiktad ädellövskog, med inslag av 
luckor och gläntor, 

- Bevara och utveckla ädellövskogen med avseende på ålders- och artmässig 
variation och förekomst av död och döende ved av olika arter, stadier och 
grovlekar,  

- Initialt aktivt öka mängden död och döende lövved, 
- Ej transportera ut någon form av lövved, med undantag av röjningsmaterial 

från privatägda naturbetesmarker, 

- Bibehålla det öppna beteslandskapet och de betade skogspartierna som finns 
inom delar av området genom fortsatt betesdrift med nöt eller häst. 

- Ersätta befintliga granförekomster med löv- eller ädellövträd, 
- Bevara och utveckla områdets lövsumpskogar, 

- Bevara och restaurera de solvarma markerna, med dess flora och fauna, som 
finns i de nedlagda bergtäkterna, 

- Bevara och skapa bryn med blommande buskar, 

- Tillse att markskador, utanför vägar ej uppkommer, 
- Bevara Hallabäckens bottenstruktur och meandring,  
- Bevara, restaurera och utveckla de faunistiska, floristiska och mykologiska 

värdena inom området,  
- Gynna de i området förekommande rödlistade arterna,  
- Inplantera för området lämpliga rödlistade arter, i synnerhet arter kopplade 

till ädellövskog, 
- Ta bort eventuellt främmande arter av träd och buskar, 
- Hålla delar av området tillgängligt för allmänhetens friluftsliv genom att 

anlägga ex. leder och rastplatser, 
 

 
Nya kunskaper om hotade och hänsynskrävande arter och naturtyper ska beaktas i 
den löpande skötseln av området. 
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Föreskrifter 
 
A. Föreskrifter med stöd av 7 kap 5 § miljöbalken om inskränkningar i 
markägares och annan sakägares rätt att förfoga över fastighet inom 
naturreservatet.  
 
Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:  

1. vidta åtgärd såsom att plöja, spränga, gräva, schakta, dika, utfylla, tippa, 
dumpa, muddra, markbearbeta eller på annat sätt förstöra eller skada fast 
naturföremål, ytbildning, eller småvatten, 

2. uppföra byggnad eller annan anläggning,  

3. omföra betesmark till åker eller skogsmark, 

4. använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel, stödutfodra betesdjur, 

5. tillföra växtnäringsämnen, kalk eller jordförbättringsmedel,  

6. avmaska betesdjur på betesmarken eller släppa avmaskade djur på bete 
tidigare än 14 dagar efter avmaskning samt att använda långtidsverkade 
preparat, 

7. avverka träd och buskar, gallra, röja, ta bort dött träd eller vindfälle eller på 
annat sätt påverka vegetationen, uttransportera lövved, 

8. plantera eller så träd, buskar eller andra växter, 

9. bedriva jakt under helgdagar, lördagar och söndagar, 

10.  röja siktgator för jakt, 

11. utfodra vilt, 

15. utföra dränering eller rensning av diken och bäckar, 
 
 



 

   BESLUT 5(17) 

2014-06-12 511-19193-2012 

                     1214-205/1260-202 

    

 

 

 

B.  Föreskrifter med stöd av 7 kap 6 § miljöbalken om markägares och 
annan sakägares skyldighet att tåla visst intrång.  
 

För att tillgodose syftet med naturreservatet förpliktas markägare och innehavare av 
särskild rätt till fastighet att tåla att följande anordningar och åtgärder vidtas inom 
naturreservatet: 
 

1. utmärkning av naturreservatets gränser enligt Naturvårdsverkets 
anvisningar, 

2. uppsättning och underhåll av informationstavlor, enligt bilaga 3, 

3. utförande och underhåll av anläggningar och anordningar för allmänhetens 
tillgänglighet, såsom parkeringsplatser, leder och stängselövergångar, enligt 
bilaga 3, 

4. röjning, gallring, avverkning, ringbarkning, sådd eller plantering av träd, 
enligt bilaga 3, 

5. skötsel av betesmarker innefattande betesdrift, slåtter, röjning, gallring, 
uppsättande och underhåll av stängsel, enligt bilaga 3, 

6. utökad jakt vid utebliven trädföryngring pga för höga viltpopulationer, 
skyddsjakt inom betesmarker på statligt ägd mark vid skador som motverkar 
syftet med naturreservatet,  

7. borttagande av invasiva arter, 

8. förvaltarens inplantering av inhemska arter vilka är knutna till biotoperna i 
reservatet, 

9.  utförande av åtgärder för, av förvaltaren, utpekade arter, 

10. undersökningar och miljöövervakning av djur-, svamp- och växtlivet samt av 
mark- och vattenförhållanden. 

 
C.  Ordningsföreskrifter med stöd av 7 kap 30 § miljöbalken om rätten 

att färdas och vistas samt ordningen i övrigt inom naturreservatet. 
 
Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet 
att: 

1. skada fast naturföremål eller ytbildning, genom att gräva eller på annat sätt 
skada block, stenar, rasbranter, terrängformer eller stenmurar, 



 

   BESLUT 6(17) 

2014-06-12 511-19193-2012 

                     1214-205/1260-202 

    

 

 

 

2. klättra i bergbrant som är markerad på bilaga 2, under tidsperioden  

1 februari till 15 september, 

3.  ställa upp eller övernatta i husbil, husvagn, eller motsvarande, 

4. medföra hund eller annat husdjur som ej hålls i koppel,  

5. gräva upp växter, plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar, 

6. bortföra ved, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda 
stående eller liggande träd och buskar.  

7. elda annat än på av förvaltaren särskilt anvisad plats,  

8. cykla eller rida annat än på förvaltaren anvisade vägar, 

9. inplantera för området främmande växt- eller djurarter, 

10. avsiktligt störa eller påverka djurlivet, tex genom att hacka eller flytta på 
förmultnande ved, 

11. anbringa tavla, skylt, snitsel, inskrift, affisch eller därmed jämförlig 
anordning, 

 

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:  
12. samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar eller musslor. Enstaka 

beläggexemplar får dock samlas in under förutsättning att det inte bryter 
mot fridlysningsbestämmelserna och att fällor inte används.  

13. utplacera främmande föremål (tex geocachar eller dylikt). 
 
 
Undantag från föreskrifter 
Ovanstående föreskrifter under A och C utgör inte hinder för förvaltaren, eller den som 

Länsstyrelsen utser, att utföra de åtgärder som behövs för reservatets vård och skötsel och 

som framgår av föreskrifter B1-10.  

 åtgärder i samband med förvaltarnas skötsel eller utveckling av området på 
sätt som ej strider emot naturreservatets syfte, ex avveckling av granbestånd 
eller anläggande av anordningar för det rörliga friluftslivet, 

 normalt underhåll av befintliga vägar eller nedtagning av för allmänheten 
farliga träd (längs med vägar, leder, rastplatser etc).  

 underhåll av lagakraftvunna dikningsföretag och vattendomar. 
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 drift och underhåll av vid tidpunkten för detta beslut befintliga ledningar, 
master och anläggningar tillhörande staten, kommunen, el-, energi- och 
teledistributör. Inför utförande av arbete, som kan påverka mark- eller 
vegetation, ska samråd ske med länsstyrelsen. Vid akut underhållsåtgärd kan 
samråd ske sedan arbetet inletts. 

 uppsättning av informationsskyltar och gränsmärken för naturreservatet. 
 
Från reservatsföreskrifterna gäller följande undantag;  

 A1 gäller ej markägarens uttag av redan uppkrossat bergmaterial för 
husbehov avseende fastigheten Åvarp 6:3 skifte 1. Undantaget från 
föreskriften fråntar inte markägaren skyldigheten att ha samråd med den 
myndighet som handhar husbehovstäkter. Vid efterbehandling ska marknivån 
vara jämn, dvs inga gropar eller markerade kanter ska kvarstå.  

 A2 gäller inte för tillfälliga mobila jakttorn i gott skick.  
 A4 gäller ej stödutfodring om det är påkallat ur djurskyddssynpunkt eller vid 

intagning av betesdjur.  
 A6 gäller inte, under pågående betessäsong, behandling av det parasit-

angripna djuret. 
 A7 gäller ej avverkning av träd och buskar på betesmark efter förvaltarens 

godkännande. 
 A7 gäller ej förvaltarens utläggning av enstaka stammar lövved i andra 

naturreservat med ädellövskog. 

 C4, C10 och C11 gäller ej för innehavare av jakträtten inom naturreservatet 
vid jakt och fångst av vilt i enlighet med jaktlagsstiftningens bestämmelser. 

 
Föreskrifterna gäller ej tjänstemän från Länsstyrelsen i samband med tillsyns- och 
förvaltningsuppdrag. 
 
Länsstyrelsen får enligt 7 kap 7 § miljöbalken, om det finns särskilda skäl, lämna 
dispens från meddelade reservatsföreskrifter. 
 
Beskrivning av området 
 
Landskap och geovetenskapliga bevarandevärden 
Området utgörs av en huvudsakligen sydvästvänd lång sluttning utmed Söderåsens 
sydsida. Sluttningen är bitvis mycket brant med en höjdskillnad på mellan 70 och 90 
meter. Bergbranten i norradelen utgör en av de längsta och brantaste partierna 
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(förkastningshak) av de förkastningszoner som omger, och definierar, horsten 
Söderåsen. Berget går i dagen på flera platser längs med sluttningen, mest 
imponerande är Stora Älehallen. I norra delen av området ligger ett större område 
med flera nedlagda diabastäkter. I dalens botten ligger Hallabäcken, som är cirka 5-6 
meter bred och har en fin sandbotten. Hallabäcken flyter lugnt längs merparten av 
sträckan men bitvis finns finare strömmande områden. I bäcken sker årligen en fin 
öringlek. Flera mindre bäckar forsar nerför sluttningarnas sidor och mynnar i 
Hallabäcken.  
 
Området ligger i en förkastningszon mellan urberget uppe på Söderåsen och 
lerskiffern ute på slätten väster om Söderåsen. Berggrunden inom naturreservatet 
utgörs främst av prekambrisk granit. I den västligaste delen förekommer kambrisk 
sandsten, bl.a den imponerande förkastningen vid Älehallen. I området förekommer 
även diabasgångar med en nordväst-sydöstlig riktning. Tre större täkter i denna 
permo-kaboniska diabas förekommer i naturreservatets norra del. Jordarten inom 
naturreservatet utgörs i huvudsak av lerig morän. Isälvsavlagringar förekommer 
kring Killegården och söder om Stubbaröd. I isälvsavlagringen söder om Stubbaröd 
har det tidigare bedrivits täktverksamhet, verksamheten var inne i sitt slutskede i 
början av 1980-talet.  Avlagringen är helt exploaterad och nu efterbehandlad till 
jordbruksmark. Isälvsavlagringar med hög blockfrekvens finns i naturreservatets 
nordligaste del söder om Killehus. Längs med Hallabäcken förekommer områdesvis 
svämsediment av lera, men även älvgrus. 
 
Markanvändning och kulturhistoriska bevarandevärden 
Människor har funnits i bygden sedan stenåldern. Byn Åvarp som ligger norr om 
området har funnits sedan minst början av 1500-talet. Stubbarödsgården som ligger 
som en ö i naturreservatets södra del, finns omnämnd som gård år 1584. I området 
norr om Stubbaröd finns rikligt med stengärdsgårdar och andra stenhägnader från 
järnåldern till nyare tid. Här ligger även torpet Skoghem, torpet är fortfarande 
intakt. Sydväst om torpet ligger resterna av någon form av ekonomibyggnad. Öster 
om torpet Skoghem ligger ett område med fossil åkermark från bronsåldern till 
nyare tid bestående av 250 stycken odlingsrösen. Söder om Killebäcken går 8 
stycken hålvägar upp i branten. Hålvägarna är mellan 20-200 meter långa, 2 meter 
breda och 0,6-4 meter djupa. De är daterade till järnåldern-nyare tid. Intill vägen 
där den går över Killebäcken ligger en torplämning, grunden och spisröset är 
fortfarande synligt. Torpet bedöms vara från medeltid till nyare tid. Bergbranten 
Älehallen utgör ett gränsmärke mellan Lökagårdens och Killegårdens utmark. 
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Älehallen finns omnämnd vid gränsdragningsarbete år 1797. I anslutning till bäcken 
som ligger norr om betesmarken i sluttningen finns rester av ytterligare ett torp 
(4x4 meter och 0,8 meter hög grund). Torpet hade minst tre åkrar (terrasskanterna 
går fortfarande att skönja). Torpet är daterat medeltiden till nyare tid. I området 
mellan detta torpet och bergtäkterna finns ytterligare en mängd stengärden som inte 
är registrerade ännu. Nordväst om den norra bergtäkten finns ett område med 
ytterligare hålvägssystem och hägnader från järnåldern till nyare tid. Hålvägarna är 4 
stycken och 40-480 meter långa, 2-2,5 meter breda och 0,2 till 1 meter djupa. Här 
finns också en mindre område med fossil åkermark från bronsåldern till nyare tid. 
 
Under 1800-talet var området sannolikt som minst täckt av skog, för under denna 
period var torpexpansionen som störst på Söderåsen. Därefter har skogen tagit över 
mer och mer som inkomstkälla och de öppna ytorna har minskat kraftigt. Ett flertal 
täktverksamheter har bedrivits i området. Tre nedlagda diabastäkter finns i områdets 
norra del och en efterbehandlad naturgrustäkt finns i områdets södra del.  
 
I dagsläget utgörs den huvudsakliga delen av området av äldre ädellövskog, som har 
varit undantagen från produktionsskogsbruk under något eller några decennier. 
Trädklädd betesmark förekommer utmed Hallabäcken och ett parti av sluttningen. 
Öppen betesmark förekommer både i sluttningen, kring torpet Skoghem och i 
området högre upp i sluttningen. I de södra delarna förekommer vallodling.  
 
Biologiska bevarandevärden 
Området är till större delen skogsklätt med främst ängs– och hedbokskog. I hela 
området finns ett stort inslag avenbok och trädslaget bildar ofta rena bestånd. 
Inslaget av gran är påfallande lågt. På fuktig mark och i anslutning till bäckarna finns 
framför allt lövsumpskogar med al och ask. I området finns ett flertal spridda 
betesmarker, flertalet är tyvärr gödslade, med en trivial flora som följd. I norra 
delen finns ett område som har kvar sin naturbeteskaraktär. I anslutning till 
Hallabäckens norra delar finns slåttermarker av högörttyp, dessa har dock förlorat 
sin slåtterprägel. I skogen är floran ofta svagt utvecklad även om marken är tämligen 
näringsrik. Fläckvis, samt i fuktdråg och sumpiga partier, kan den dock vara bättre 
utvecklad och ibland rik med bl.a. vårlök, gulsippa och storrams. 
 
Flera ovanligare växter är noterade, bl.a. den rödlistade arten skogsveronika, som av 
Artdatabanken klassas som missgynnad (NT). Vidare finns stora bestånd av stor 
häxört, springkorn, kungsmynta och lundskafting samt en eller flera förekomster av 
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dvärghäxört, lundkardborre, grönvit nattviol, skogsknipprot, S:t Pers nycklar, 
nästrot, sårläka och lundbräsma. I de nedlagda bergtäkterna, växer bl.a, 
hedblomster, skogsknipprot och kungsmynta, vidare är dessa öppna solvarma lokaler 
mycket viktiga fjärilslokaler, med bl.a. cirka 40 bofasta arter, däribland busk- och 
eldsnabbvinge. 
 
Både moss- och lavfloran har inventerats i området och flera rödlistade arter har 
hittats. Mossflorans största värden är knutna till Hallabäcken och dess närmaste 
omgivning samt de mindre bäckarna och källflödena. Fyra av mossarterna är klassade 
som rödlistade, däribland västlig husmossa som av Artdatabanken klassas som sårbar 
(VU) och dunmossa, rödtandad hättemossa samt alsidenmossa som av 
Artdatabanken klassas som missgynnade (NT). Dessutom förekommer en lång rad 
signalarter, som indikerar höga naturvärden, däribland piskbaronmossa, grov 
baronmossa och kamtuffmossa. 
 
Lavfloran i området är värdefull med hittills 11 påträffade rödlistade arter, samtliga 
knutna till träd. I området finns bl.a. skånsk porina, som av Artdatabanken klassas 
som akut hotad (CR). Arten är bara känd från ytterligare en lokal i landet, nämligen 
Hallands Väderö. Vidare i området finns bl.a. mjölig lundlav, som av Artdatabanken 
klassas som starkt hotad (EN), liten ädellav (VU) och sju missgynnade arter 
däribland orangepudrad klotterlav, bokkantlav och bokvårtlav, den sistnämnda är 
spridd i större delen av naturreservatet och på sina ställen förekommer den riktligt. 
 
Vidare har skorplaven dvärgporina Porina leptalea hittats på sin andra lokal för landet. 
Arten är klassad som VU. En i övrigt tämligen rik lavflora kan också konstateras på 
stenar i och i anslutning till Hallabäcken och andra mindre vattendrag. På tre platser 
inom naturreservatet påträffade Clauzadea delincta som tidigare enbart är känd från 
Värmland, där den senast noterades år1867. Sammantaget finns all anledning att 
anta att ytterligare inventeringar skulle medföra att ytterligare rödlistade eller 
ovanliga arter skulle påträffas inom naturreservatet. 
 
Svampfloran är rik med flera rödlistade arter, däribland honungskremla (VU), 
korallkremla (VU) och svartnande kantarell (NT). 
 
Friluftsliv och tillgänglighet 
Naturreservatet är inte särskilt välbesökt av allmänheten, då stora delar av området 
är otillgängligt pga bergbranter och stenskravel. Ett par kortare vandringsleder går i 
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eller genom området. Tillgängliga vägar och stigar i norra delen av reservatet 
används av en ridskola för ridturer. De öppna områdena i anslutning till de nedlagda 
bergtäkterna används också som hundrastplater och ibland som festplaster. Utsikten 
är mycket fin från övre kanten på en av bergtäkterna, man ser, speciellt vintertid, 
långt ut över slättmarkerna i sydväst. Länsstyrelsens avser, mot bakgrund av 
minskade skötselanslag, inte prioritera att tillgängliggöra Hallabäcken i någon större 
omfattning.  
 

Skäl för beslut 
 
Enligt 7 kap 4 § miljöbalken (MB) får ett mark- eller vattenområde av länsstyrelsen 
eller kommunen förklaras som naturreservat i syfte att bevara biologisk mångfald, 
vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för 
friluftslivet. 
Ett område som behövs för att skydda, återställa eller nyskapa värdefulla 
naturmiljöer eller livsmiljöer för skyddsvärda arter får också förklaras som 
naturreservat. 

 

Enligt 7 kap 5 § MB skall skälen i ett beslut om att bilda naturreservat anges. 
I beslutet skall också anges de inskränkningar i rätten att använda mark- och 
vattenområden som behövs för att uppnå syftet med reservatet, såsom förbud mot 
bebyggelse, uppförande av stängsel, upplag, schaktning, täkt, uppodling, dikning, 
plantering, avverkning, jakt, fiske och användning av bekämpningsmedel. En 
inskränkning får innebära att tillträde till området förbjuds under hela eller delar av 
året. 
Om det senare visar sig finnas nya skäl eller behövas ytterligare inskränkningar för 
att uppnå syftet med skyddet, får länsstyrelsen eller kommunen meddela beslut om 
detta. 

 

Enligt 7 kap 6 § MB får länsstyrelsen eller kommunen, om det behövs för att 
tillgodose syftet med ett naturreservat, förplikta ägare och innehavare av särskild 
rätt till fastighet att tåla sådana intrång som att det inom området  
1. anläggs vägar, parkeringsplatser, vandringsleder, raststugor, tältplatser, 
badplatser, sanitära inrättningar eller liknande anordningar, 
2. bereds tillträde till mark för allmänheten där allmänheten annars inte har rätt att 
vistas, 
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3. utförs gallring, röjning, slåtter, plantering, betesdrift, avspärrning eller liknande 
åtgärder, eller 
4. genomförs undersökningar av djur- och växtarter samt av mark- och 
vattenförhållanden. 

Enligt 7 kap 30 § MB regleras föreskrifter om rätten att färdas och vistas inom ett 
område som skyddas enligt detta kapitel och om ordningen i övrigt inom området. 
Sådana föreskrifter får meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen 
bestämmer, om det behövs för att tillgodose syftet med skyddet. I de fall 
kommunen beslutar om skydd av ett område får den meddela sådana föreskrifter. 
 
Länsstyrelsens bedömning 
Det föreslagna naturreservatet har mycket höga naturvärden. Det föreslagna 
naturreservatet har angivits som skyddsvärt ur naturvårds- och friluftslivssynpunkt 
avseende internationell, nationell, regional och kommunal nivå och omfattas eller 
ingår i: 
 

 Natura 2000 SCI område: Delar av området ingår i ett Natura 2000 SCI 
område, 0430105, Hallabäckens dalgång, som utpekats av EU enligt art och 
habitatdirektivet. 
 

 Rikintresse enligt 3 kap 6 § MB: Området utgör i sin helhet av 
riksintresse för naturvården (Söderåsen med vattendrag och Jällabjär).  

 
 Rikintresse enligt 3 kap 6 § MB: Området utgör i sin helhet av 

riksintresse för friluftslivet (Söderåsen).  
 
 Strandskyddat område enligt 7 kap 13-18 §§ MB: Strandskydd ligger 

utmed 100 meter från Hallabäcken. 
 

 Landskapsbildsskydd: Hela området ingår i ett större område som 
omfattas av landskapsbildsskydd. 

 
 Skogsstrategin: Hela området utgör en värdekärna i skogsstrategin 

avseende ädellövskog. 
 

 Tätortsnära natur: Området är upptaget i Regeringsuppdraget tätortsnära 
natur. Med målsättning att området ska bli naturreservat senast år 2015. 
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 Länets naturvårdsprogram: Hallabäckens dalgång ingår i ett större 

område som utgör ett klass1 objekt i länets naturvårdsprogram (klass 1 utgör 
högsta naturvärde och klass 3 utgör höga naturvärden). Hallabäcken ingår 
även i ett större område som är utpekat för sina terrängformationer.  

 
 Nationellt värdefullt vatten: Hallabäcken utgör ett nationellt värdefullt 

vatten, klass 2 (klass 1 högsta klassen och klass 3 lägsta klassen). 
 

 Regionalt särskilt värdefulla vatten: Hallabäcken med tillrinnande 
bäckar ingår i ett större område med regionalt särskilt värdefulla vatten.  

 
 Dikningsföretag: Hallabäcken från Stubbaröd till Bauseröd omfattas av ett 

dikningsföretag. 
 

 Våtmarksinventeringen: Längs med Hallabäcken finns två klass 1 
områden utpekade enligt Våtmarksinventeringen (klass 1 är den högsta 
klassen och klass 4 är den lägsta). 

 
 Nationell bevarandeplan för odlingslandskapet: I huvudsak de 

tidigare öppna områdena ingår i den nationella bevarandeplanen för 
odlingslandskapet. 

 
 Ängs- och betesinventeringen år 2002-2004: Det finns några ej 

aktuella, igenvuxna, ängs- och hagmarksområden i området. Framförallt 
närmast Hallabäcken i söder och inom ett centralt liggande område, som 
sträcker sig från dalbottnen upp på åsen och som dock fortfarande betas. 

 
 Ängs- och hagmarksinventeringen: Ett område närmast Båvs hage i 

norr utgjorde ett klass 2 område i ängs- och hagsmarksinventeringen (klass 1 
utgör högsta naturvärde och klass 4 lägsta). 

 
 Skogsstyrelsens utpekanden: Inom området förekommer 7 

nyckelbiotoper, varav 4 utgör ädellövskog, totalt 3,3 hektar, en bergbrant på 
0,7 hektar och en bäckdal på 1,2 hektar samt cirka 0,2 hektar av ett rikkärr 
på 0,6 hektar (ej klassat som rikkärr av Länsstyrelsen). I direkt anslutning till 
området förkommer även en utpekad nyckelbiotop, bergbrant på 0,5 hektar. 
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I området förekommer även ett utpekat naturvärde (0,5 ha ädellövskog). I 
direkt anslutning till området förekommer ytterligare ett utpekat naturvärde 
(0,7 ha alsumpskog). 

 
 Hotspot för fjärilar: Båvs nedlagda bergtäkt utgör enligt Entomologiska 

sällskapet i Lund en hot spot för fjärilar och gräshoppor. 
 

 Rödlistade arter enligt Artdatabanken: I området finns minst 25 
rödlistade arter, merparten svampar (7 stycken) och lavar (6 stycken) samt 
mossor (5 stycken). I området finns bl.a. Skånsk porina, en lav som har 
klassats som akut hotad (CR). 

 
Hallabäckens dalgång omfattar totalt 197,2 hektar, varav skog 159,9 hektar, 
vattendrag 1,6 hektar, trädklädd betesmark 25,6 hektar, fuktäng 7,3 hektar, nerlagd 
bergtäkt 2,7 hektar och byggnad med tomt 0,1 hektar. 

 
Området är pga befintliga naturvärden och framtida kommande naturvärden, sin 
storlek om 197 hektar och sin lokalisering både med solexponerade branter och 
närheten till Söderåsens Nationalpark, de befintliga naturreservaten Åvarp, Åvarps 
fälad och Klövahallar samt Natura 2000 områden Smedjebacken och Klåveröd ett 
betydelsefullt område för att kunna bevara hotade arter och bidra till att uppnå 
miljömålen levande skogar, levande sjöar och vattendrag och ett rikt växt och 
djurliv. 
 
Av ovan redovisade skäl och med syfte att bevara biologisk mångfald, bevara, 
restaurera och utveckla värdefulla naturmiljöer, tillgodose behov av områden för 
friluftsliv samt restaurera och utveckla livsmiljöer för skyddsvärda arter bör  
Hallabäckens dalgång avsättas som naturreservat. 
 
Länsstyrelsen har genomfört en konsekvensutredning av ordningsföreskrifterna i 
enlighet med 4§ Förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. 
Länsstyrelsen gör den bedömningen att ordningsföreskrifterna inom naturreservatet 
är av så begränsad omfattning att det inte innebär något allvarligt försvårande av 
områdets utnyttjande i enlighet med vad som annars gäller enligt allemansrätten.  
 
Länsstyrelsen har bemött inkomna yttranden och synpunkter (bilaga 4) och finner 
vid en avvägning mellan enskilda och allmänna intressen i enlighet med 7 kap 25 § 
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miljöbalken att det för att skydda och vårda de värden som beskrivits ovan finns skäl 
att besluta om att bilda ett naturreservat i området, att besluta om föreskrifter för 
att skydda området samt fastställa en skötselplan.  
 
Förordnandet är förenligt med grundläggande bestämmelser för hushållning med 
mark- och vattenresurser samt med kommunens översiktsplan. 
 
C föreskrifterna gäller omedelbart, även om dem överklagas.  
 
 
______________________ 
 
Upplysningar 
Länsstyrelsen vill upplysa om att föreskrifterna under C gäller oberoende av om 
beslutet överklagas samt att även andra lagar, förordningar och föreskrifter än 
reservatsföreskrifterna gäller för området, exempelvis:  
 

 Fridlysningsbestämmelser. Alla vilda fåglar och däggdjur samt deras ägg, ungar 
och bon är fredade enligt jaktlagen (1987:259). Vissa andra växt- och djurarter är 
fridlysta enligt 8 kap miljöbalken och artskyddsförordningen. 

 7 kap 13-18 §§ miljöbalken, strandskyddsbestämmelserna, gäller parallellt 
med reservatsföreskrifterna och skötselplanen, 

 Terrängkörningslagen (1975:1313) och terrängkörningsförordningen 
(1978:594) med vissa förbud mot körning i terräng, 

 Kulturmiljölagen m.m. (SFS 1988:950) med krav på tillstånd för att rubba, 
ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering eller på 
annat sätt ändra eller skada en fornlämning, 

 15 kap 31 § miljöbalken om förbud mot nedskräpning, 
 Lokala och kommunala ordningsföreskrifter. 

 
Ärendets handläggning 
 
Fråga om bildande av naturreservat har aktualiserats i samband med 
Naturvårdsverket förvärvade markområde i området år 1979. Naturvårdsverket 
äger Killegården 3:11 och Åvarp 2:6. Våren 2010 informerades samtliga markägare 
om förestående reservatsbildning. Förhandling med markägare om intrång har skett 
sedan hösten 2010. För följande fastigheter har intrånget lösts: Bauseröd 2:4, Åvarp 
4:3, Åvarp 6:3, Åvarp 7:1, Åvarp 14:1, Åvarp 21:1 och Stubbaröd 1:13. 
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Bilagor 
1. Karta med naturreservatets avgränsning 
2. Karta med markerat område där klättringsförbud gäller 
3. Karta med markerade områden gällande föreskrifter med stöd av 7 kap 6 § 

miljöbalken om markägares och annan sakägares skyldighet att tåla visst intrång 
4. Inkomna yttranden och länsstyrelsens bemötanden 
5. Anmälan om anspråk och yrkande 
6. Sändlista 
7. Hur man överklagar 
 

 

 
                                 

  _____________________ 
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Miljöavdelningen 
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010-22 41 411 

johan.johnmark@lansstyrelsen.se 

 

 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Plusgiro/Bankgiro E-post www 

205 15 Malmö Kungsgatan 13 040-25 20 00 vx 040-25 22 55 6 88 11-9 skane@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/skane 

291 86 Kristianstad Ö Boulevarden 62 A 044-25 20 00 vx 044-25 22 55 5050-3739   
 

Bilaga 1.docx 

Bilaga 1.  Karta med naturreservatets avgränsning 
 
Tillhör beslut den 12 juni 2014 om Naturreservatet Hallabäckens dalgång i Bjuv och 
Svalövs kommun.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Naturreservatet begränsas av mitten av svart heldragen linje på kartan. Skala 1:20 000 
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Översiktskarta med en svart ring kring naturreservatet. Skala 1:100 000 
 
Johan Johnmark 
 
Kopia för kännedom till: 
Akten 
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Kontaktperson   

Miljöavdelningen 

Johan Johnmark 
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Postadress Besöksadress Telefon Telefax Plusgiro/Bankgiro E-post www 
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Bilaga 2 beträdnadsförbud.docx 

Bilaga 2.  Karta med markerat område där klättringsförbud 
gäller mellan den 1 februari till den 15 september enligt 
föreskrift C 2. 
 
Tillhör beslut den 12 juni 2014 om Naturreservatet Hallabäckens dalgång i Bjuvs 
och Svalövs kommun.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Röd ring markerar den bergbrant där klättringsförbud råder enligt föreskrift C 2. 
 
 
Johan Johnmark 
 
Kopia för kännedom till: 
Akten 
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Miljöavdelningen 
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Bilaga 3 intrång.docx 

Bilaga 3.  Karta med markerade områden gällande föreskrifter 
med stöd av 7 kap 6 § miljöbalken om markägares och annan 
sakägares skyldighet att tåla visst intrång. 
 
Tillhör beslut den 12 juni 2014 om Naturreservatet Hallabäckens dalgång i Bjuvs 
och Svalövs kommun.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B3 gäller föreskrift B3, osv 
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Kontaktperson   

Miljöavdelningen 
Johan Johnmark 
010-22 41 411 
johan.johnmark@lansstyrelsen.se 

 

 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Plusgiro/Bankgiro E-post www 

205 15 Malmö Kungsgatan 13 040-25 20 00 vx 040-25 22 55 6 88 11-9 skane@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/skane 

291 86 Kristianstad Ö Boulevarden 62 A 044-25 20 00 vx 044-25 22 55 5050-3739   
 

Yttranden bilaga 4.docx 

Inkomna yttranden samt Länsstyrelsens bemötanden 
 

 
Söderåsens Miljöförbund: Ser mycket positivt på bildandet och har inget att 
erinra mot förslaget. 
 
TeliaSonera Skanova Access: Har inget att erinra. 
 
SGU: Har inga synpunkter på bildandet av naturreservatet. SGU har lämnat 
kompletterande geologiska uppgifter. 
Länsstyrelsen: Har inarbetat de kompletterande uppgifterna. 
 
Trafikverket: Såvitt Trafikverket tolkar innebär förslaget till avgränsning och 
föreskriftet, med angivna undantag, inga hinder för fortsatt drift och underhåll av 
befintlig väg och möjlighet finns att ta ner träd nära vägen om de bedöms som farliga 
för allmänheten. Med utgångspunkt häri har Trafikverket inget att erinra mot 
förslaget. 
Länsstyrelsen: Trafikverket har gjort en korrekt tolkning.  
 
Skånes Klätterklubb, Malmö Klätterklubb, Helsingborgs Klätterklubb 
och Dansk Bjerg og Klatreklub genom Access Kullaberg: I området 
förekommer viss klättring men då företrädesvis under vintertid de år då isbildning i 
branten möjliggjort så kallad isklättring. De anser därför att förbudet kan begränsas 
till häckningsperioden 1 mars – 15 juli i likhet med vad som gäller för Kullabergs 
fågelskyddsområde. 
Länsstyrelsen: Berguven har en utdragen häckningsperiod från februari till 
september. Länsstyrelsen finner likväl anledning att ändra föreskriften så att 
klättring är tillåtet, med förbudsperiod mellan 1 februari till 15 september. 
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E.ON: Har ledningar inom området och förutsätter att dessa inte berörs och att 
E.ON Elnät inte drabbas av några kostnader vid bildandet av naturreservatet. 
Uppmärksammat är att undantag från föreskrifterna är gjorda och att normalt drift 
och underhåll får göras på E.ON Elnäts ledningar, drift och underhåll kan innebära 
att röjning och fällning av hinderliga träd samt körning med tyngre maskiner i 
ledningsgata, i övrigt inget att erinra. 
Länsstyrelsen:  Anser ovannämnda åtgärder utgör drift och underhåll.  
 
Göran Ekberg, ägare till Åvarp 19:1: Har inlämnat följande yttrande; Åsikter 
om skapandet av naturreservatet Hallabäckens mynning, 

- Förstår till fullo att man vill göra området mer lättillgängligt genom att 

anlägga en led då det är otroligt vackert 

- Förstår syftet med att bevara och utveckla ädellövskog 

- Förstår syftet med att bevara ett öppet beteslanskap och betande inom vissa 

skogspartier 

- O.s.v… 

Men…. 

-  Har ingen förståelse för syftet att öka andelen död och döende ved mer än 

vad som redan finns. 

- Har heller ingen förståelse för inplantering av arter. 

Anledningen till den brist för förståelse är att man med dessa åtgärder inte 
försöker bevara ett landskap och en landskapsbild som funnits de senaste 50-
100 åren utan snarare försöker skapa en annan form av biotop i vissa delar 
av naturreservatet. 
Dessa åtgärder anser jag inte är förenliga med de övriga syftena. 

Länsstyrelsen: Syftet med naturreservatet är bl.a. att bevara och utveckla och 
restaurera en ädellövskog, som är mycket rik på död lövved och som har inslag av 
andra lövträd. Död ved är fortfarande en otrolig bristvara i dagens landskap. 
Mängder med hotade arter är beroende av den döda veden för sin överlevnad. 
Många skogliga naturreservat utgör en fristad för dessa hotade arter. Flertalet av 
dessa hotade arter har heller inte längre någon möjlighet att förflytta sig själva 
mellan naturreservatet, pga förändrad landskapsomvandling. En normalstor 
granplantering utgör ett oöverstigligt hinder för dem. För att minska risken för 
lokalt utdöende av arter som är knutna till ädellövskogar, ex växter, mossor, lavar, 
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insekter, är de på sikt beroende av hjälp med förflyttning mellan naturreservat som 
har samma syfte. 
 
Hallabäckens Jägaregille (som arrenderar jakten på Naturvårdsverkets 
mark): Anför följande: Angående föreskrift A9: då de flesta i jaktlaget 
förvärvsarbetar omöjliggörs jakt för dessa medlemmar om jakt ej tillåts på lör-sön 
och helgdagar. I alla tider hittills har det jagats en av dessa dagar/vecka under 
jakttiden, utan någon som helst störning för de få människor som rör sig i området. 
Den jakt vi tillämpar är mycket stillsam och eventuella flanörer märker oftast inte 
att vi finns där. Vi släpper aldrig drivande hund utan sitter still på passen och har 
hela tiden radiokontakt med varandra. Om det skullekomma någon person, på det 
avsnitt av marken vi jagar just då, tar vi kontakt med varandra och söker oss till 
andra pass. Vi skjuter naturligtvis inte om det skulle komma någon, som skulle 
kunna bli skrämd av knallen och vi har alltid kulfång. Med hänsyn till hur jakten 
bedrivs hoppa vi kunna jaga en dag/vecka under jakttiden, antingen lördag, söndag 
eller helgdag. 
 
Angående föreskrift A11. Vi har följt länsstyrelsens anvisningar om viltvård, som 
säger: Jakträttsinnehavaren skall anpassa jakten efter tillgången på vilt samt, om så är 
erforderligt, genom särskilda åtgärder sörja för att viltet får skydd och stöd. 
Viltvårdande insatser ska ske i samråd med Länsstyrelsen.  Under många år har vi 
utfodrat både med sockerbetor och ensilage för att undvika att hjort och rådjur ska 
svälta ihjäl under vinterns senare del. Kontakt har tagits med länsstyrelsen, som gett 
klartecken för utfodring. Vi vill fortsätta med utfodringen. 
 
Angående föreskrift B6: Om länsstyrelsen med denna föreskrift avser att gå in med 
egna jaktlag verkar det besynnerligt att förbjuda jakt på lör-sön-och helgdagar med 
tanke på att medlemmarna i jaktlaget arbetar övriga dagar. Vi kan tänka oss att 
uppfylla de kvoter länsstyrelsen ev ställer upp beträffande olika viltarter om jakt 
tillåtes vilken dag som helst en gång/vecka. Markens arrondering gör att det mesta 
viltet är ”på genomresa” och vems vilt decimerar man då? Grannmarkernas? 
 
Övrigt: Då jägargillet för närvarande har jakträtten på 104 ha av den totala arealen 
på 197,2 ha vill vi, om möjligt, arrendera hela naturreservatet och, som tidigare, 
även Skoghem. 
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Länsstyrelsen: Mot bakgrund av att naturreservatet omfattas av riksintresse för 
friluftslivet finner länsstyrelsen vid en vägning mellan det allmänna intresset av att få 
uppleva området, utan jaktinslag, och det enskilda intresset av att få bedriva jakt 
under helgdagar, lördagar och söndagar att det allmänna intresset väger tyngre.  
Ersättning för inskränkning i jakten har även utgått till markägarna. Höga 
viltstammar, särskilt av dovhjort, utgör ett stort problem för föryngringen av träd, 
buskar och fältskikt.  Förbjud mot utfordring av vilt, kommer medföra att färre djur 
uppehåller sig i området, särskilt vintertid. Länsstyrelsen ser helst att jägargillet får 
möjligheten att utföra eventuell utökad jakt eller skyddsjakt på mark ni arrenderar, 
om detta inte är möjligt, får frågan lösas på annat sätt. Jakten kvarligger på 
respektive fastighet. Ni anmodas därför att ta kontakt med respektive fastighetsägare 
ifall ni önskar utöka er jaktareal. Torpet skoghem utarrenderas fortsättningsvis 
också, tills annat meddelas. 
 
 
Puggehatten – Skånes Mykologiska Förening: Ser bl.a. mycket positivt på att 
området ska skyddas som naturreservat. De menar dock att det är riskfyllt att 
inplantera rödlistader arter då kunskapen om många arter är begränsad. Det är inte 
sällsynt att det upptäcks att vad man trott vara en art i själva verket är två eller flera. 
En inplantering av ”fel” genetisk stam, som fyller samma nisch men egentligen är en 
annan art, kan då få negativa konsekvenser för ett redan hårt trängt restbestånd av en 
hotad art. 
Det förslår även en uppdelning av C5 där gräva upp växter som en egen punkt. 
Länsstyrelsen: Mot bakgrund av den dagliga globala transport som sker med olika 
arter, oftast omedveten, och takten i utdöendet av hotade arter anser länsstyrelsen 
att den risk att ”fel” genetisk stam skulle föras in som acceptabel jämfört med antalet 
arter som skulle räddas. De rödlistade arter som skulle bli aktuella för inplantering 
kommer från andra Skånska ädellövskogar. Länsstyrelsen ser inget skäl till att dela 
upp föreskriften C5 så som föreslagits. 
 
Naturskyddsföreningen Söderåsen: Framför bl.a. att syftet överensstämmer 
helt enligt deras åsikter. De lämnar bifall till de föreskrifter, förbud och undantag 
som anges. De tycker beskrivningen av områdets naturvärden är utförlig och de 
stöder tanken att inte göra området mer tillgängligt än vad det redan är idag. Mål 
och skötselåtgärder synes väldokumenterade. De avråder å det bestämdaste att 
bommen tas bort och att parkeringsplats anläggs, då de har erfarenhet av 
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nedskräpning, moped- och mc-körning samt ett tillhåll för rave-fester och liknande. 
Nuvarande möjligheter att komma in i området är fullt tillräckliga. 
Länsstyrelsen: Är medveten om bl.a. nedskräpningsproblematiken i området. 
Likväl vill länsstyrelsen kunna medverka till att även dem som inte redan har 
lokalkännedom om lämpliga parkeringsplatser, ska kunna nå naturreservet. 
Parkeringsplatsen skulle avgränsas med stenblock för att omöjliggöra (försvåra) 
vidare transport med motorfordon in i naturreservatet. Om omfattande problem 
med nedskräpning återupptas så utgår parkeringsplatsen och bommen återföras till 
nuvarandeläge vid vägen. 
 
Lunds Botaniska Förening: Det är med stor glädje de ser att Hallabäckens 
dalgång med sin rika och mycket värdefulla flora föreslås bli skyddad genom 
naturreservat. Området är ur botanisk synvinkel ett av Skånes artrikaste, framförallt 
när det gäller rik lundflora. Över 600 olika kärlväxtarter har noterats även moss- 
och lavfloran är mycket värdefull med en mängd hotade och rödlistade arter. De 
stödjer förslaget med att ersätta granskogen med lövskog. De ställer sig dock något 
undrande inför förslaget att inplantera rödlistade arter. Här menar dem att man 
måste vara mycket restriktiv och noga betrakta de konsekvenser sådana åtgärder kan 
få. De tror det är mera ändamålsenligt att i första hand satsa på åtgärder att gynna de 
i området förekommande rödlistade arterna.  
Länsstyrelsen: Naturligtvis kommer åtgärderna i första hand att inrikta sig på att 
gynna de i området förekommande rödlistade arterna. I övrigt hänvisar 
Länsstyrelsen till bemötandet av Puggehattens yttrande. 
 
Charlotte Lundberg och Thomas Arnström: De ser mycket positivt på 
bildandet. Skötselplanen är mycket bra och välskriven. De tycker inte att parkering 
ska förläggas inne i området, varken vid Skoghem eller Båvs stenbrott. I 
Båvsområdet har biltvätt i Hallabäcken varit vanligt liksom dumpning av både bilar 
och skräp. Vid Skoghem är det framförallt nedskräpning som varit följd av 
tillgängligheten. Vid Stubbaröd kan parkeringsmöjligheter ordnas antingen i det 
nedre betet och /eller igenväxande bete strax ovanför infartsvägen till Skoghem. 
Eventuella mötesplatser längs vägen kan ta bort artrik flora. De tycker vidare inte 
klättring är förenligt med naturreservatets syfte. Det kommer störa övervintrande 
kungs- och havsörn samt hindra ny häckning av tex pilgrimsfalk. Det är i praktiken 
helt onödigt att invitera till aktiviteter som kan fungera i andra områden. I de få 
skyddade områdena bör syftet med naturskyddet i första hand få styra användningen. 
Elhall är också en oerhört viktig geologisk plats för studier av breccierad sandsten.  
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Länsstyrelsen: När det gäller parkering vid Båvs stenbrott hänvisar Länsstyrelsen 
till bemötandet av Naturskyddsföreningen Söderåsens yttrande. Enligt länsstyrelsens 
bedömning uppnås lägst anläggningskostnader om parkeringsplatsen anläggs i 
anslutning till Skoghem, då där redan finns utjämnad lämplig mark strax sydväst om 
torpet. Det finns i dagsläget inga planer på att bredda eller skapa mötesplatser längs 
med vägen in till Skoghem. Om, det mot förmodan, skulle bli kraftig tillströmning 
av besökare, bör parkeringsplats enligt ert förslag utredas vidare. Klättring sker 
redan i området, företrädesvis under vintertid de år då isbildning i branten 
möjliggjort så kallad isklättring. Om skador uppkommer på Elhall till följd av 
klättring, kan länsstyrelsen komma att förbjuda klättring helt på denna 
sandstensklippa. Enligt länsstyrelsens bedömning utsätts de nordligaste bergtäkterna 
av så pass mycket störning av förbipasserande att förbud mot klättring inte är 
motiverat här. Därtill har i alla fall inte länsstyrelsen någon kännedom om tidigare 
häckningsförsök av berguv eller pilgrimsfalk i Båvs stenbrott. Länsstyrelsen anser att 
den södra täkten av Båvs stenbrott utgör den lämpligaste potentiella boplatsen för 
berguv och pilgrimsfalk. I övrigt hänvisar länsstyrelsen till Skånes Klätterklubb, 
Malmö Klätterklubb, Helsingborgs Klätterklubb och Dansk Bjerg og Klatreklub 
genom Access Kullaberg yttrande och länsstyrelsens bemötande.  
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Yrkanden bilaga 5.docx 

Anmälan om anspråk och yrkande 
 
Lars-Göran Jönsson och Bo-Anders Jönsson, ägare till Svalöv 
Killegården 3:3 och Svalöv Bauseröd 1:2: De yrkar att ersättning ska utgå för 
Svalöv Killegården 3:3 med 2.050.000 kronor och för Svalöv Bauseröd 1:2 med 
950.000 kronor. Som skäl härför anför de bl.a. att värdet av marken inte beaktats 
till fullo. De behöver marken för framtida betesdrift och utveckling av företaget. 
Marken är belägen på Söderåsens mest produktiva mark. De anser att erbjudet pris 
per skogskbm är för lågt, medelpriset i området är betydligt högre, ex såldes Svalövs 
Magleröd sålts till ett värde på 1.408 kr/skogskbm. De har inte möjlighet att skaffa 
motsvarande mark för erbjuden penningsumma. Ska ersättningen hållas på den låga 
nivån anser dem att ersättningsmark måste erhållas. 
 
Göran Ekberg, Åvarp 19:1: Yrkar på att ersättning ska utgå för Bjuv Åvarp 19:1 
med 795.000 kronor. Som skäl här för anför han bl.a. verkställande av beslut om 
naturreservatsbildande görs ett anspråk på att inlösen av fastigheten skall ske med 
hänvisning till SFS 2010:832 Lag om ändring i expropriationslagen (1972:719).  
Anspråket om inlösen görs med hänsyn till att intrånget är betydande (på gränsen till 
totalt) och expropriationen gäller hela fastigheten. 
Att beakta i ersättningskravet är den bro som tillhör fastigheten (uppfördes av 
nuvarande ägarens farfar, Emin Ekberg och har sedan lagts om en gång av ägarens 
far, Arne Ekberg) och den nytta denna medför för tillgängligheten till 
naturreservatet med en övergång halvägs mellan Åvarp och Skaftarp. 
Anspråk på löseskilling för ovan nämnda fastighet är 795 000 kr. 
Om inte överenskommelse om inlösen går att nå är anspråket på intrångsersättning 
detsamma som ovanstående löseskilling på grund av den totala inskränkningen för 
brukande av fastigheten.  
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Sändlista 
 
Lars Göran Jönsson Björkhaga 3303 268 78 Kågeröd (Bauseröd 1:2, Killegården 3:3) 
Bo Anders Jönsson Magleröd Nygård 2614 268 76 Kågeröd (Bauseröd 1:2, Killegården 3:3) 
Eva & Lars Mader Bauseröd 2855 268 76 Kågeröd (Bauseröd 2:4) 
Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se (Killegården 3:11, Åvarp 2:6, Stubbaröd S:1, Åvarp S:5, 
Åvarp S:6) 
Rudolf Tornerhjelm, Wrams Gunnarstorp,Wrams Gunnarstorpvägen 1, 267 72 Billesholm (Åvarp 4:3) 
Michael & Ingrid Borgström Bålby 1965 268 76 Kågeröd (Stubbaröd 1:13, Stubbaröd S:1, Jaktarrendator) 
Johannes Andersson Åvarpsvägen 51 267 72 Billesholm (Åvarp 6:3, Åvarp S:5, Åvarp S:6, Åvarp GA:5) 
David Andersson Tranarpsvägen 254 265 90 Åstorp (Åvarp 6:3, Åvarp S:5, Åvarp S:6, Åvarp GA:5) 
Maria Cecilia Andersson Ryttmästaregatan 11B 254 53 Helsingborg (Åvarp 6:3, Åvarp S:5, Åvarp S:6, 
Åvarp GA:5) 
Margareta Olefalk Diamantvägen 53 267 72 Billesholm (Åvarp 6:3, Åvarp S:5, Åvarp S:6, Åvarp GA:5) 
Lennart Andersson Åvarpsvägen 53 267 72 Billesholm (Åvarp 7:1, Åvarp S:5, Åvarp S:6) 
Carl Gustaf Magnus Tornerhjelm, Vramsgunnarstorpsvägen 8, 267 72 Billesholm (Åvarp 14:1) 
Eva Hafström, Embassy of Sweden, 2900 K St NW, Washington, DC 20007, USA (Åvarp 14:1) 
Göran Ekberg Zander Ols väg 28 253 93 Höör (Åvarp 19:1) 
Sven Erik Olofsson Fäladsvägen 32 267 72 Billesholm (Åvarp 21:1) 
Jan Fredrik Månsson Änglaberga 2729 268 76 Kågeröd (Lökagården S:1) 
Ulf Tore Månsson Änglaberga 2745 268 76 Kågeröd (Lökagården S:1) 
Margareta & Mats Ola Kindstedt, Lökagården 2803 268 76 Kågeröd (Lökagården S:1) 
Tommy Johansson Lille Magnus väg 7 265 32 Åstorp (Lökagården S:1) 
Britt Jönsson Jöns Eriks väg 22 261 62 Glumslöv (Stubbaröd S:1) 
Jan-Erik Jönsson Stubbaröd 2813 268 76 Kågeröd (Stubbaröd S:1) 
Christer Nordahl Svalegatan 61 268 31 Svalöv (Stubbaröd S:1) 
Stellan Sten Martin Frost Stubbaröd 1864 268 76 Kågeröd (Stubbaröd S:1) 
Karin Trajkovski Stubbaröd 2818 268 76 Kågeröd (Stubbaröd S:1) 
Smedjebacken-Stubbaröds vägsamfällighet c/o S Blinkowski Smedjebacken 1847 260 23 Kågeröd (Stubbaröd GA:1) 
Karin Bengtsson Älvö 2045 268 76 Kågeröd (Dikningsföretaget i Hallabäcken, Bauseröd 2:5)                                               
Lotta Lundberg & Thomas Arnström Stubbaröd 1871 268 76 Kågeröd (Arrendator och Serv 4) 
Mikael Nilsson, Gödstorp 2156, 260 76 Kågeröd (Arrendator) 
Per Olofsson, Skaftarp, 260 76 Kågeröd (Arrendator) 
Hallabäckens Jägargille, Co/ Lars-Erik Larsson, larserik.l@telia.com (Jaktarrendator + hyr Skoghem) 
Bjuvs kommun, info©bjuv.se 
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Trafikverket, trafikverket@trafikverket.se 
Skanova, Accessnätsplanering, 205 21 Malmö (skanova-remisser-Malmo@skanova.se) 
E.ON Sverige AB, elnat.planer@eon.se 
 
Kopia för kännedom: 

Polismyndigheten i Skåne polismyndigheten.skane@polisen.se 
Naturvårdsverket, stefan.henriksson@naturvardsverket.se, anna.burehall@naturvardsverket.se 
Svalövs kommun, info@svalov.se 
Svalövs kommun, Jacob.levallius@svalov.se 
Söderåsens miljöförbund, info@smfo.se 
Skogsstyrelsen, registrator@skogsstyrelsen.se 
SGU, sgu@sgu.se 
Jordbruksverket jordbruksverket@jordbruksverket.se 
Havs och Vattenmyndigheten, havochvatten@havochvatten.se 
Boverket, registraturen@boverket.se 
Puggehatten, info@puggehatten.se 
Skånes Ornitologiska Förening, birds@skof.se 
Naturskyddsföreningen i Skåne, magnus.billqvist@naturskyddsforeningen.se 
Naturskyddsföreningen Söderåsen, kurt.mansson@telia.com 
Entomologiska Sällskapet i Lund, mikael.sorensson@biol.lu.se, gunnar.isacsson@skogsstyrelsen.se 
Artdatabanken, artdatabanken@slu.se 
Lunds Botaniska Förening, charlotte.wigermo@gmail.com; Torbjorn.Tyler@botmus.lu.se 
Svenska Botaniska föreningen sbf@sbf.c.se 
LRF Skåne, skanes.pf@lrf.se 
OK Silva, Christina Olsson, christina.olsson@goin.se 
Rävetofta OK, Olof Barr, axelvoldbarr@gmail.com 
Gert Olsson, gert.olsson@goin.se 
Access Kullaberg, access@climbing.nu 
Ingemar Söllscher (e-post) 
Vattenenheten (LÖ –epost) 
Rättsenheten (UG –epost) 
Kulturmiljöenheten (SN -epost) 
Naturvårdsenheten (landskapsgruppen (BJ) och skötselgruppen (JW) –alla epost 
Planenheten (AJT, LP –epost) 
Stödenheten (ÅJ) 
Miljöavdelningen (PMÅ, PEJ, CP, MS, MP, ML –alla e-post) 

Registrering i VIC Natur (JP; via e-post) 

Skåne läns författningssamlingen 
Akten 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR TILL REGERINGEN 

 
 
Om Ni vill överklaga Länsstyrelsens beslut skall Ni skriva till Regeringen, 
Miljödepartementet. Överklagandet skall dock skickas till Länsstyrelsen i 
Skåne län, 205 15  Malmö. 
 
Av överklagandet skall framgå vilket beslut Ni överklagar (ange diarienummer) och 
hur Ni vill att beslutet skall ändras. Ni bör också tala om varför Ni anser att beslutet 
skall ändras. 
 
Skrivelsen skall undertecknas. Uppge även adress och telefonnummer. Om Ni har 
handlingar eller annat som Ni anser stöder Er uppfattning så bör Ni skicka med 
detta. 
 
Länsstyrelsen måste ha fått Ert överklagande senast den 11 juli 2014 annars kan 
överklagandet inte tas upp till prövning. 
 
Behöver Ni veta mer om hur Ni skall göra kan Ni kontakta Länsstyrelsen,  
tel 010-224 10 00 (växel). 
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