
 

   MEDDELANDE 1(2) 

2020-06-04 Dnr 511-1412-2018 
 1284-216 

   . 

 

Kontaktperson   

Miljöavdelningen 
Naturskyddsenheten 
Christer Persson 
010 - 224 10 00 (vxl) 
skane@lansstyrelsen.se 

Enligt sändlista 

 

      

      

      

      

      

Postadress Besöksadress Telefon / Fax Bankgiro E-post och webb Sociala medier 

205 15 Malmö Södergatan 5 010-224 10 00 vx 102-2847 skane@lansstyrelsen.se Facebook: lansstyrelsenskane 
 291 86 Kristianstad Ö Boulevarden 62 A 010-224 11 00  www.lansstyrelsen.se/skane Twitter: @lstskane 

 

Meddelande 2020-06-04.docx 

Angående förslag till bildande av naturreservatet 
Kullaberg i Höganäs kommun 
 

 
Under december 2018 sändes ett förslag till beslut om bildande av ett nytt 

naturreservat med namnet Kullaberg ut med föreläggande om yttrande till ägare och 
innehavare av särskild rätt till marken i enlighet med 24§ förordning om 
områdesskydd enligt miljöbalken m.m. Förslaget innebar en sammanslagning av de 
tre intilliggande naturreservaten (Strandhagen, Västra Kullaberg och Östra 
Kullaberg) och helt nya föreskrifter.  

 
Mot bakgrund av att det kom in mycket synpunkter på de föreslagna 

ordningsföreskrifterna och att det finns oklarheter kring bland annat friluftslivets 
inverkan på naturvärdena, det föreslagna verksamhetsrådets roll och länsstyrelsens 
möjlighet att anvisa områden för friluftsaktiviteter skjuts frågan om 
ordningsföreskrifter och verksamhetsråd på framtiden för utredning.  Arbetet med 
att genomföra en sammanslagning av de tre naturreservaten får därför anstå till ett 
senare tillfälle. 
 

Då det har utgått intrångsersättning i samband med inlösen av rätten att bedriva 
produktivt skogsbruk i området är det angeläget att gå till beslut om ändrade 
föreskrifter för ägare och innehavare av nyttjanderätt inom naturreservatet Östra 
Kullaberg. Det är också nödvändigt att justera gränserna för naturreservatet mot 
bakgrund av att intrångsavtalen även omfattar mark som inte berörs av 
områdesskydd. 

 
Länsstyrelsens beslut kommer därför endast att omfatta en översyn av 

naturreservatet Östra Kullaberg och bygger på de handlingar som har varit ute på 
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remiss tidigare men har reducerats till att enbart omfatta föreskrifter som berör 
ägare och innehavare av nyttjanderätt inom naturreservatet Östra Kullaberg.  
Länsstyrelsen tackar för inkomna synpunkter och ber att få återkomma när det blir 
aktuellt med en översyn av ordningsföreskrifterna för naturreservaten på 
Kullahalvön.  
 
 
Denna handling har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrift 
 
 
Christer Persson  
 
Bilaga: Sändlista (ej web) 
 
Kopia till: 
Internt: AJ, CB, IL, DÅ, HH, MM 
 
 
För information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter, se 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 
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