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Beslut om nya ordningsföreskrifter för 

naturreservatet Drakamöllan i Kristianstads och 

Tomelilla kommun 

Länsstyrelsens beslut 

Med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken (1998:808) och 22 § förordning (1998:1252) 

om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. beslutar Länsstyrelsen om nya 

ordningsföreskrifter för naturreservatet Drakamöllan (beslutsdatum 2006-10-24 dnr 

511-48061-05, 1270-207 samt beslutsdatum 2016-09-22 dnr 511-16929-2016, 

1270-207, 1290-263) i Kristianstads och Tomelilla kommun i enlighet med vad som 

anges nedan.  

 
De nya föreskrifterna finns under rubriken ”C. Ordningsföreskrifter med stöd av 7 
kap. 30 § miljöbalken och 22 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt 
miljöbalken mm. om rätten att färdas och vistas samt ordningen i övrigt inom 
naturreservatet”. 
 
Ordningsföreskrifterna (”C. Ordningsföreskrifter med stöd av 7 kap. 30 § 
miljöbalken”.”) i beslutet från den 24 oktober 2006 dnr 511-48061-05, 1270-207 
samt i beslutet från den 22 september 2016 dnr 511-16929-2016, 1270-207, 1290-
263), upphävs i sin helhet genom detta beslut. 
 

 

C. Ordningsföreskrifter med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken och 22 § 

förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken mm. 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:  
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1. ta bort, gräva, borra, måla eller på annat sätt skada mark, sten, eller 
naturföremål, 

2. tälta, eller ställa upp husvagn, husbil eller liknande, 
3. elda, 
4. rida/leda häst under perioden 1 april – 30 november, 
5. cykla annat än på väg, 
6. medvetet störa betesdjur, 
7. ta med hund eller annat sällskapsdjur som inte hålls i fysiskt koppel, 
8. plocka, gräva upp eller på annat sätt skada växter, mossor, lavar eller 

vedlevande svampar, 
9. parkera utanför anvisade parkeringsplatser, 
10. sätta ut eller släppa ut för området främmande arter, 

 
Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens skriftliga tillstånd  
 

11. anordna tävling eller liknande arrangemang, 
12. fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än 

genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod som inte förstör 
djurets livsmiljö, med efterföljande återutsättning inom naturreservatet. 
Kravet på återutsättning gäller inte enstaka beläggsexemplar av svårbestämda 
arter under förutsättning att fynden registreras i Artportalen, eller 
motsvarande databas för hotade arter, och att insamlandet inte bryter mot 
fridlysningsbestämmelserna.  
 

Undantag  

 

Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för åtgärder i samband med reservatets skötsel 

i enlighet med av länsstyrelsen fastställd skötselplan eller utgöra hinder för 

tjänstemän från Länsstyrelsen i samband med tillsyns eller förvaltningsuppdrag. 

 

Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för drift och underhåll av befintliga ledningar 

(vatten och avlopp, tele- och eldistribution). I samband med utförande av arbeten 

skall samråd ske med länsstyrelsen. Vid akuta reparationer kan dessa samråd ske 

sedan arbetena inletts. 

 

Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för bekämpning av främmande och/eller 

invasiva arter. 

 

Föreskriften C3 avser inte eldning som genomförs av förvaltare eller sakägare som 

skötselåtgärd eller naturvårdsbränning.  
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Föreskriften C4 gäller inte för markägare/djurägare att ta betesdjur till och från 

betet. 

 

Föreskriften C7 gäller inte i samband med jakt eller i samband med vallning av 

betesdjur. 

 
Föreskriften C8 gäller inte i samband med jakt. 
 
 
Länsstyrelsen får enligt 7 kap. 7 § miljöbalken, om det finns särskilda skäl, lämna 
dispens från meddelade reservatsföreskrifter. 

 

Upplysningar  

Länsstyrelsen vill upplysa om att föreskrifter, fattade med stöd av 7 kap. 30 § 
miljöbalken, gäller även om beslutet överklagas. Dessutom gäller andra lagar, 
förordningar och föreskrifter än reservatsföreskrifterna för området, exempelvis: 
 

• 7 kap. 28 a-b §§ miljöbalken med krav på tillstånd för att bedriva verksamhet 
eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka naturmiljön i ett 
Natura 2000-område.  

• Fridlysningsbestämmelserna som säger att alla vilda fåglar och däggdjur samt 
deras ägg, ungar och bon är fredade enligt jaktlagen (1987:259). Vissa 
svamp-, växt- och djurarter är fridlysta enligt 8 kap. miljöbalken och 
artskyddsförordningen. 

• 7 kap. miljöbalken med bestämmelser om områden som omfattas av 
biotopskydd (11 §) eller strandskydd (13–18 §§). 

• 7 kap. 1 § miljöbalken. Var och en som utnyttjar allemansrätten eller annars 
vistas i naturen ska visa hänsyn och varsamhet i sitt umgänge med den. 

• Anmälningsplikten enligt 12 kap. 6 § miljöbalken för verksamheter eller 
åtgärder som väsentligen kan komma att ändra naturmiljön gäller även om 
de inte är förbjudna enligt reservatets föreskrifter. 

• 11 kap. 9 a § miljöbalken med krav på anmälan till Länsstyrelsen vid åtgärder 
i vatten. Detta kan t.ex. vara grävning, fyllning eller dämning eller utförande 
av anläggningar i ett vattenområde som t.ex. bryggor och trummor. 

• 2 kap. kulturmiljölagen (1988:950) med bestämmelser om skydd för 
fornlämningar m.m. 

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

• 15 kap. 31 § miljöbalken om förbud mot nedskräpning. 
• Lokala, kommunala ordningsföreskrifter. 
• Transportstyrelsens bestämmelser för civil luftfart, t ex: 
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* föreskrifter om flygning med flygskärm (LFS 2007:44 med tillhörande 
ändringar). Enligt LFS 2007:44 gäller bland annat att flygskärm inte får 
manövreras på ett vårdslöst eller hänsynslöst sätt så att andras liv eller 
egendom utsätts för fara eller så att människor eller djur skräms eller störs 
(21 §), 
* föreskrifter om obemannade luftfartyg (drönare) bl a TSFS 2017:110. 
Dessa föreskrifter reglerar bl a det obemannade luftfartygets avstånd till 
människor och djur för att ingen eller inget ska komma till skada och säger 
även att de kategorier av obemannade luftfartyg som endast får flygas inom 
synhåll från operatören inte får flygas på en högre höjd än 120 m över mark- 
eller vattenytan i okontrollerat luftrum. 

 

Allemansrätten   

Allemansrätten har stor betydelse för våra möjligheter att vistas i naturen, den ger 
oss alla möjligheten att tillfälligt och hänsynsfullt vara i naturen. Även organisationer 
och turistföretag kan dra nytta av allemansrätten i sin verksamhet även om allemans-
rätten i grunden gäller för enskilda individer. Samtidigt medför allemansrätten också 
skyldigheter att inte förstöra något eller störa markägaren eller andra som är ute i 
naturen. För större grupper kan det vara lämpligt att ha en dialog med markägaren 
innan. Inom naturreservat kan delar av allemansrätten vara begränsad genom 
reservatsföreskrifter.  

 

Ärendets handläggning 

På Länsstyrelsen pågår ett arbete med att se över ordningsföreskrifterna och 

modernisera och tydliggöra dessa. Länsstyrelsen ser ett behov av att synkronisera 

ordningsföreskrifterna för Drakamöllan med de närliggande naturreservaten 

Björshus, Kumlan, Lillehem, Maglehem och Möllegården. Då 

ordningsföreskrifterna skiljer sig åt i de olika naturreservaten är det svårt för 

allmänheten att hålla reda vad som gäller var och länsstyrelsen ser därför att det 

finns anledning att se över föreskrifterna. 

 

Nuvarande ordningsföreskrifter ersätts helt av nya föreskrifter. En del föreskrifter 

har samma innebörd som tidigare men omformuleras något, några tas bort och det 

tillkommer en del föreskrifter (se tabell 1).  

 

I reservatsbeslutet för Drakamöllan från den 24 oktober 2006 (dnr: 511-48061-05, 

1270-207) samt i reservatsbeslutet från den 22 september 2013 (dnr: 511-16929-

2016, 1270-207, 1290-263) är lydelsen för ordningsföreskrifterna att utöver 

föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar skall förbud gälla att: 
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1. gräva eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning,  

2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och 

buskar, 

3. plocka blommor eller gräva upp växter, 

4. medföra hund annat än i koppel, 

5. avsiktligt störa djurlivet, t ex genom närgången fotografering av fågelbo, 

6. skada hägnader, gärdsgårdar, skyltar eller andra anordningar, 

7. göra upp eld annat än på anvisad plats under tid då eldningsförbud inte 

råder, 

8. tälta eller ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande annat än på 

anvisade parkeringsplatser, 

9. framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar och 

parkeringsplatser, 

10. utföra någon form av anläggning eller ställa upp för reservatet främmande 

föremål, 

11. på ett störande sätt använda ljudanläggning eller motsvarande, 

12. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch, snitsel eller därmed jämförlig 

anordning, 

13. rida eller framföra fordon annat än på för ändamålet upplåtna stigar eller 

vägar, 

14. utan länsstyrelsens och berörd markägares tillstånd anordna tävling eller 

annan aktivitet som kan störa växt- eller djurlivet, 

15. samla in ryggradslösadjur, t ex skalbaggar eller mollusker, 

 

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd 

 

16.  utplacera främmande föremål (tex geocachar eller dylikt). 

 

 

Dessa föreskrifter upphör att gälla och ersätts genom ordningsföreskrifterna i detta 

beslut.  

 

Samråd har skett med Kristianstads kommun och Tomelilla kommun. 

 

Skäl för beslut 

Av 7 kap. 30 § miljöbalken (1998:808) och 22 § förordning (1998:1252) om 

områdesskydd enligt miljöbalken m.m. framgår att Länsstyrelsen får meddela 
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föreskrifter om rätten att färdas och vistas inom naturreservatet och om ordningen i 

övrigt om det behövs för att tillgodose syftet med skyddet. 

 
Enligt 7 kap. 25 § miljöbalken skall vid prövning av frågor om skydd av områden 

enligt detta kapitel, hänsyn tas även till enskilda intressen. En inskränkning i enskilds 

rätt att använda mark eller vatten som grundas på skyddsbestämmelse i kapitlet får 

därför inte gå längre än som krävs för att syftet med skyddet skall tillgodoses. 

 

Beslut fattades för naturreservat Drakamöllan den 24 oktober 2006. I detta 

reservatsbeslut framgår att syftet med reservatet är att: 

 

- bevara ett kuperat och omväxlande ålderdomligt odlingslandskap med kullar och 

dalstråk, öppna betesmarker och lövdungar med insprängda åkermarker samt 

hägnader i form av gärdsgårdar. 

- bibehålla och utvidga livsmiljötyper och arter som av regeringen har rapporterats 

förekomma i enlighet med Rådets direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer 

samt vilda djur och växter (habitatdirektivet).  

- i stor utsträckning beta lövskogarna både bokskogen i höjdlägen som fuktskogarna i 

sänkor och omkring Julebodaån. 

- en del av fuktskogen lämnas till fri utveckling. 

- gynna gamla vidkroniga och flerstammiga träd. 

- användas för undervisning och som vetenskapligt studieobjekt. 

- utgöra ett tilltalande ströv- och vistelseområde för allmänheten.  

 

 

Drakamöllan utgör tillsammans med naturreservaten Björshus, Kumlan, Lillehem, 

Maglehem och Möllegården ett kluster av skyddad natur. Naturreservaten är 

välbesökta och det utgör ett problem då föreskrifterna inte är synkroniserade och 

det är svårt för allmänheten att veta vad som gäller i de olika naturreservaten när de 

rör sig emellan dem. Skåneleden går genom området. Blåvingeleden går igenom 

reservatet och binder på ett naturligt sätt ihop det med Kumlan, Lillehem och 

Maglehem. I anslutning till naturreservatet ligger även naturreservatet Maglehems 

Ora. 

 

Naturreservatet ingår i Natura 2000-området Verkeåns dalgång (SE0420075), som 

beslutades av regeringen år 1995.  
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Länsstyrelsens bedömning 

 
Förbud mot att gräva eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning 
ändras till förbud mot att ta bort, gräva, borra, måla eller på annat sätt skada mark, 
sten, eller naturföremål, detta för att uppnå och tillgodose syftet med 
naturreservatet och för att anpassas till ett mer modernt språkbruk. 
 
Förbud mot att bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd 
eller buskar tas bort då detta inte utgör ett problem i reservatet samt för att 
synkronisera med närliggande reservat. 
 
Förbud mot att plocka blommor eller gräva upp växter omformuleras till att plocka, 
gräva upp eller på annat sätt skada växter, mossor, lavar eller vedlevande svampar 
för att synkronisera med närliggande reservat. 

 

Förbud mot att medföra hund annat än i koppel omformuleras till förbud mot att ta 

med hund eller annat sällskapsdjur som inte hålls i fysiskt koppel, för att anpassas till 

ett mer modernt språkbruk. 

 

Förbud mot att avsiktligt störa djurlivet, t ex genom närgången fotografering av 

fågelbo tas bort då detta inte utgör ett problem i reservatet samt för att synkronisera 

med närliggande reservat. 

 

Förbud mot att skada hägnader, gärdsgårdar, skyltar eller andra anordningar tas bort 

då detta inte utgör ett problem i reservatet samt för att synkronisera med 

närliggande reservat. 

 

Förbud mot att göra upp eld annat än på anvisad plats under tid då eldningsförbud 

inte råder ändras till förbud mot att elda, för att anpassas till ett mer modernt 

språkbruk och för att synkronisera med närliggande reservat. Då naturreservatet 

saknar en anvisad plats och bedömningen har gjorts att det saknas lämpliga platser 

för att anlägga en eldplats, ändras denna föreskrift. Då det också är förbjudet att elda 

när eldningsförbud råder anses denna mening vara överflödig.  

 

Förbud mot att tälta eller ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande annat än 

på anvisade parkeringsplatser omformuleras till att tälta, eller ställa upp husvagn, 

husbil eller liknande, för att anpassas till ett mer modernt språkbruk och för att 

synkronisera med närliggande reservat. 
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Förbud mot att framföra motordrivet fordon annat än på väg eller anvisade vägar 

och parkeringsplatser tas bort då detta är reglerat i terrängkörningslagen och 

terrängkörningsförordningen samt för att synkronisera med närliggande reservat. 
 
Förbud mot att utföra någon form av anläggning eller ställa upp för reservatet 
främmande föremål tas bort då detta inte utgör ett problem i reservatet samt för att 
synkronisera med närliggande reservat. Det ingår inte i allemansrätten att utföra 
någon form av anläggning eller ställa upp främmande föremål på annans mark. 
 
Förbud mot att på ett störande sätt använda ljudanläggning eller motsvarande tas 
bort då detta inte utgör ett problem i reservatet samt för att synkronisera med 
närliggande reservat. 
 
Förbud mot att anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch, snitsel eller därmed jämförlig 
anordning tas bort då detta inte utgör ett problem i reservatet samt för att 
synkronisera med närliggande reservat. Det ingår inte i allemansrätten att uppföra 
skyltar eller liknande på annans mark. 
 
Förbud mot att rida eller framföra fordon annat än på för ändamålet upplåtna stigar 
och vägar delas upp och ändras till förbud mot att rida/leda häst under perioden 1 
april – 30 november, då det är olämpligt att rida bland betesdjur och för att 
synkronisera med närliggande reservat, samt förbud mot att cykla annat än på väg då 
cykling i naturreservatet utgör ett problem.  
 
Förbud mot att utan länsstyrelsens och berörd markägares tillstånd anordna tävling 
eller annan aktivitet som kan störa växt- eller djurlivet ändras till att anordna tävling 
eller liknande arrangemang, tillståndsplikten kvarstår. Detta för att synkronisera 
med närliggande reservat. 
 
Förbud mot att samla in ryggradslösa djur, t ex skalbaggar eller mollusker ändras till 
att fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom 
håvning, handplockning eller annan selektiv metod med efterföljande återutsättning 
inom naturreservatet. Kravet på återutsättning gäller inte enstaka beläggsexemplar 
av varje art under förutsättning att fynden registreras i Artportalen och att 
insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna, omformuleras till att fånga 
insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, 
handplockning eller annan selektiv metod som inte förstör djurets livsmiljö, med 
efterföljande återutsättning inom naturreservatet. Kravet på återutsättning gäller 
inte enstaka beläggsexemplar av svårbestämda arter under förutsättning att fynden 
registreras i Artportalen, eller motsvarande databas för hotade arter, och att 
insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna. Detta för att synkronisera 
med närliggande reservat. Tillståndsplikt införs på föreskriften.  
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Tillståndsplikt för att utplacera främmande föremål (tex geocachar eller dylikt) tas 
bort då det inte är ett problem i reservatet samt för att synkronisera med 
närliggande reservat. 
 
Förbud mot att medvetet störa betesdjur läggs till då reservatet är välbesökt och för 
att synkronisera med närliggande reservat. 
 
Förbud mot att parkera utanför anvisade parkeringsplatser läggs till då detta är ett 
ökande problem i reservaten och för att synkronisera med närliggande reservat. 
 
Förbud mot att sätta ut eller släppa ut för området främmande arter läggs till då  
det finns problem med att det vandrar in flera främmande och/eller invasiva arter i 
naturskyddade områden, samt för att synkronisera med närliggande reservat. 

 

Förordnandet är förenligt med grundläggande bestämmelser för hushållning med 

mark- och vattenresurser samt med kommunens översiktsplan. 
 

Konsekvensutredning  

Länsstyrelsen har genomfört en konsekvensutredning av ordningsföreskrifterna i 
enlighet med 4§ Förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. 
Länsstyrelsen gör bedömningen att ordningsföreskrifterna innebär vissa 
inskränkningar av allemansrätten som är nödvändiga för att skydda områdets 
naturvärden. Restriktionerna är inte av sådan omfattning att de innebär allvarligt 
försvårande av allmänhetens möjligheter att utnyttja området. 

 

Överklagande 

Detta beslut kan överklagas till Regeringen, Miljödepartementet, se bilaga 3. 

 

Kungörelse  

Beslutet ska kungöras i länets författningssamling, Post- och Inrikes Tidningar samt i 
ortstidning. Sakägare ska anses ha fått del av beslutet den dag kungörelse var införd i 
ortstidning. 
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Underskrifter 

Detta beslut har fattats av landshövding Anneli Hulthén. I den slutliga 
handläggningen har även deltagit, avdelningschef Olof Liungman, 
naturvårdsdirektör Cecilia Backe, länsassessor Johan Åsberg och 
naturvårdshandläggare Sanna Persson, föredragande. 
 
 
Detta beslut har bekräftats digitalt och har därför inga namnunderskrifter. 
 
 
 
 
Anneli Hulthén 
 
    Sanna Persson 
 
 

Bilagor 

1. Karta med naturreservatets avgränsning och andra bestämmelser 
2. Remissammanställning 
3. Överklagandehänvisning 
4. Sändlista (publiceras ej) 

 
 
 

 
 
 
 

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter 

Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd


0 100 200 300 Meter

±

Bilaga 1, Översiktskarta
Naturreservatet Drakamöllan,
Kristianstads och Tomelilla kommun

\

\

\
\ \

\ \

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\ \

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\
\

\

\
\\\

\\
\

\

\

\

\

\

\
\

\

\
\

\

\ \

\

\

\

\
\

\

\ \
\

\

IA)

Illustrationskarta till beslut om
ordningsföreskrifter för
naturreservatet Drakamöllan
Tillhör Länsstyrelsens beslut
dnr 511-12372-2022

© Länsstyrelsen Skåne
© Lantmäteriet Geodatasamverkan

IA) P-plats
\

\ Naturreservatet Drakamöllan



 

   
BILAGA 2 1(12) 

2022-12-15 Dnr 511-12372-2022 
 1290-263 

   1270-207 

    

 

  
 

      

      

      

      

      

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 
 

Yttrande och Länsstyrelsens svar 
 
Yttrande från Kristianstads kommun: 
 
Kristianstads kommun har inga synpunkter på följande remisser: 
 
Remiss om nya ordningsföreskrifter för naturreservatet Lillehem i Kristianstads 
kommun, dnr 511-12374-2022 
Remiss om nya ordningsföreskrifter för naturreservatet Maglehem i Kristianstads 
kommun, dnr 511-12376-2022 
Remiss om nya ordningsföreskrifter för naturreservatet Möllegården i Kristianstads 
kommun, dnr 511-12377-2022 
Remiss om nya ordningsföreskrifter för naturreservatet Björshus i Kristianstads 
kommun, dnr 511-12370-2022 
Remiss om nya ordningsföreskrifter för naturreservatet Drakamöllan i Kristianstads 
kommun, dnr 511-12372-2022 
Remiss om nya ordningsföreskrifter för naturreservatet Kumlan i Kristianstads 
kommun, dnr 511-12373-2022 
 
 
Yttrande från Försvarsmakten: 
 
Yttrande avseende förslag till beslut om nya ordningsföreskrifter för naturreservat 
Drakmöllan, Kristianstads kommun, Skåne län 
 
Försvarsmakten framför följande synpunkter: 
 
Naturreservatet Drakmöllan ligger inom påverkansområde för riksintresset 
Ravlunda skjutfält. Det är av väsentlig vikt att skjutfältets funktioner kan skyddas 
och bibehållas. 
 
Under förutsättning att skjutfältets funktioner kan skyddas och bibehållas har 
Försvarsmakten inget att erinra i rubricerat ärende. 
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Länsstyrelsens svar: 
 
Naturreservatets föreskrifter utgör inget hinder mot skjutfältets funktioner. 
 
 
Yttrande från E.ON Energidistribution AB: 
 
Yttrande angående förslag till beslut om nya ordningsföreskrifter för naturreservatet 
Drakamöllan i Kristianstads och Tomelilla Kommun. Dnr 511-12372-2022 
 
E.ON Energidistribution AB (E.ON) har tagit del av inkomna handlingar i ovan 
rubricerat ärende och har inget att erinra. 
 
 
Yttrande från Lunds Botaniska Förening: 
 
Remiss angående förslag till beslut om nya ordningsföreskrifter för naturreservatet 
Drakamöllan i Kristianstads och Tomelilla kommuner Dnr 511-12372-2022 1290-
263 1270-297.                             
 
På Länsstyrelsen pågår ett arbete med att se över ordningsföreskrifterna och 
modernisera och tydliggöra dessa. Lunds Botaniska Förening har genom 
undertecknad tagit del av Länsstyrelsens förslag till beslut. 
  
Förbud mot att avsiktligt bryta sönder eller insamla och bortföra eller elda död ved 
tas bort då det inte är ett problem i reservatet samt för att synkronisera med 
närliggande reservat. 
I detta sammanhang med höjda elpriser och stor brist på ved undrar vi inom 
Lunds Botaniska Förening om detta inte är ett olämpligt beslut. Att man inte har 
haft problem tidigare är säkert riktigt men föreskrifterna bör vara framåtsyftande. 
  
Förbud mot att plocka, gräva upp eller på annat sätt skada växter, mossor, lavar 
eller vedlevande svampar tas bort då det inte är ett problem i reservatet samt för att 
synkronisera med närliggande reservat. Lunds Botaniska Förening anser att det 
förvisso fortfarande finns en hel del problem i olika reservat med såväl plockande 
som uppgrävning av främst kärlväxter och i syfte att synkronisera 
ordningsföreskrifterna så borde Länsstyrelsen behålla vidstående text. Det finns 
skrämmande exempel från Öland beträffande uppgrävning.  
  
Att elda med friluftskök överallt i detta reservatet är inte lämpligt då det innehåller 
mycket torra delar, Det kan vara lämpligt att rita en zon med totalt förbud. 
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Förbud mot att sätta ut eller släppa ut för området främmande arter läggs till då 
det finns problem med att det vandrar in flera främmande och/eller invasiva arter i 
naturskyddade områden, samt för att synkronisera med närliggande reservat.  
Detta tillägg är mycket välkommet och det är en text som borde finnas med som 
standard avseende alla naturreservat. 
 
Länsstyrelsens svar: 
 
Länsstyrelsen bedömer i det aktuella fallet att det inte är nödvändigt med en 
föreskrift som reglerar insamling och bortförande av död ved. Länsstyrelsen anser 
att det inte föreligger ett hot med insamling av död ved och allmänheten har inga 
rättigheter att samla in död ved på annans mark. Att det i nuläget råder elbrist i 
Sverige är inget skäl för denna föreskrift. 
 
Enligt önskemål kvarstår föreskriften om att plocka blommor eller gräva upp växter 
men omformuleras till att plocka, gräva upp eller på annat sätt skada växter, 
mossor, lavar eller vedlevande svampar.  
 
Länsstyrelsen ändrar föreskriften så att det blir förbjudet att elda även med 
friluftskök.   
 

 

Yttrande från Skanova (Telia Company) AB: 

 
Skanova har inget att erinra mot detaljplanen. 
Skanovas teleanläggningar/rättigheter berörs inte/påverkas inte av rubricerat 
planförslag. 
 
Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att 
möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även 
bekostar den. 
 
 
Yttrande från Havs- och vattenmyndigheten: 
 
Yttrande över uppdatering av föreskrifter för Björshus, Kumlan, Drakamöllan, 
Lillehem, Maglehem och Möllegården naturreservat i Kristianstads och Tomelilla 
kommuner i Skåne län 
 
Sammanfattning 
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Havs- och vattenmyndigheten har beretts tillfälle att yttra sig över förslag till nya 
föreskrifter för ett kluster av sex närliggande naturreservat i Kristianstads och 
Tomelilla kommuner, Skåne län. Länsstyrelsen gör en översyn av statliga 
naturreservat i länet med avseende att bland annat synkronisera föreskrifter i 
angränsande naturreservat, modernisera språkbruk samt förenkla för besökare. 
Havs- och vattenmyndigheten tillstyrker uppdateringen av föreskrifterna för 
naturreservaten Björshus, Kumlan, Drakamöllan, Lillehem, Maglehem och 
Möllegården. 
 
Havs- och vattenmyndighetens inställning 
 
Havs- och vattenmyndigheten konstaterar att i alla berörda reservat förutom 
Björshus naturreservat finns limniska skyddsvärden av vikt, som enligt gällande 
vägledning kräver samråd med myndigheten. Havs- och vattenmyndighetens noterar 
att de limniska skyddsvärdena inte verkar vara ett särskilt fokus för länsstyrelsens 
översyn av reservatens föreskrifter. Vidare är Havs- och vattenmyndighetens 
bedömning att de nya föreskrifterna inte försvagar skyddet av de limniska värdena i 
reservaten och därför tillstyrker myndigheten förslagen till mer moderna och 
synkroniserade föreskrifter. 
 
Till sist vill vi påminna om att samråd med Havs- och vattenmyndigheten i 
naturreservatsärenden helst ska genomföras i VicNatur och inte genom 
remissförfarande. På det sättet kan samråd inledas tidigare i processen och bidra till 
ett förenklat förfarande. 
 
Länsstyrelsens svar: 
 
Då Länsstyrelsen inte skapar DOS-objekt för revidering av C-föreskrifter kan 
samråd inte ske i VicNatur. Hav- och vattenmyndigheten får gärna komma med 
förslag på hur det här ska hanteras på bästa sätt framöver eftersom Länsstyrelsen har 
för avsikt att gå vidare med revidering av C-föreskrifter i andra kommuner 
kommande år.  
 
 
Yttrande från Trafikverket: 
 
Förslag till beslut om nya ordningsföreskrifter för naturreservatet Drakamöllan, 
Kristianstads och Tomelilla kommun 
 
Trafikverket har tagit emot rubricerat ärende för yttrande. 
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Trafikverket bedriver underhåll och skötsel på statliga vägar och vägområden som 
bl.a. innebär röjning/slåtter, åtgärder mot invasiva arter, beläggningsarbeten, 
vinterväghållning (inkl. saltning/sandning) samt avvattningsåtgärder som exempelvis 
underhållsdikning. Trafikverket anser att de åtgärder som ingår i det ordinarie 
underhållet av befintliga vägar ska kunna genomföras obehindrat även fortsatt. 
 
 
Naturskyddsföreningen Kristianstad/Bromölla: 
 
Naturskyddsföreningen Kristianstad/Bromölla har tagit del av Remiss angående 
förslag till beslut om nya ordningsföreskrifter för naturreservatet Drakamöllan i 
Kristianstad kommun. 
 
Föreningen ser positivt på förslagen. 
 
 
Yttrande från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU): 
 
Sveriges geologiska undersökning (SGU) avstår från att yttra sig. 
 
 
Yttrande från Skogsstyrelsen: 
 
Yttrande gällande förslag på nya ordningsföreskrifter för naturreservatet 
Drakamöllan i Kristianstads och Tomelilla kommun, Skåne län 
 
Skogsstyrelsen har beretts möjlighet att yttra sig i rubricerat ärende. 
Vi ser positivt på att föreskrifter i angränsande naturreservat synkroniseras samt 
språkbruk moderniseras och förenkling för besökare sker enligt presenterat 
underlag. 
 
Skogsstyrelsen ansvarar för frågor om skogsbruket och har till uppgift att verka för 
att landets skogar sköts på ett sådant sätt att de skogspolitiska målen nås. 
Skogsstyrelsen är tillsynsmyndighet, enligt skogsvårdslagen och delar av miljöbalken 
gällande skogliga åtgärder på skogsmark (mark som lyder under SVL.). Vidare ingår 
bland våra uppgifter att medverka i frågor om samhällsplanering för en hållbar 
utveckling och hushållning med naturresurser. 
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Yttrande från Andrarums IF: 
 
Vi vill lägga till följande: 
"Föreskriften C9 avser inte mindre arrangemang inom skolverksamhet, 
friluftsorganisationer, klubbträningar, klubbtävlingar eller tipsrundor". 
 
Vi vill också föreslå att skriftligt tillstånd till tävlingar istället söks av reservatets 
förvaltare. 
 
Länsstyrelsens svar: 
 
Eftersom det är svårt att bedöma vad som är ett mindre arrangemang och att det 
lämnar alltför stort utrymmer för tolkningar så anser Länsstyrelsen att det inte går 
att tillmötesgå föreningens förslag. Den nu föreslagna ändringen innebär dock att det 
kommer att vara lättare för olika föreningar framöver eftersom det endast krävs ett 
tillstånd och inte en dispens från föreskriften. Då förvaltaren av naturreservatet inte 
har till uppgift eller möjlighet att arbeta med tillstånds- och dispensansökningar 
enligt miljöbalken går det inte att lägga över denna uppgift på Länsstyrelsens 
förvaltare. Dessa ärenden hanteras av en särskild enhet på Länsstyrelsen. 
 
 
Yttrande från Kristoffer Schmidt (markägare): 
 
Indsigelse (invändinger) til ”Remiss [diarienummer: 511-12372-2022] angående förslag till 
beslut om nya ordningsföreskrifter för naturreservatet Drakamöllan i Kristianstads och 
Tomelilla kommun” 
 
I min egenskab som markejer af dele af Drakamöllans Naturreservat (Drakamöllan 
1:4) har jeg den 14. september 2022 modtaget: ”Remiss angående förslag till beslut 
om nya ordningsföreskrifter för naturreservatet Drakamöllan i Kristianstads och 
Tomelilla kommun”. Jeg er grundlæggende imod flere af de ændringsforslag og 
motivationen herfor, som fremføres i remissen. Hvilket ses af følgende, der er sat 
op i punktform. 
 

1. Förbud mot att göra upp eld annat än på anvisad plats under tid då 
eldningsförbud inte råder ändras till förbud mot at elda annat än med 
friluftskök, för att anpassas till ett mer modernt språkbruk och för att 
synkronisera med närliggande reservat. 

 
Jeg finder dette ændringsforslag særdeles foruroligende og stiller mig fuldstændig 
uforstående over for begrundelsen herfor. Der er en markant forskel i 
regelændringens indhold, hvorved der ingenlunde alene er tale om en 
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omformulering til et mere moderne sprogbrug. Da reglerne oprindelig blev indført, 
var tanken at minimere risikoen for åben ild i et område, der på grund af 
vegetationen og tørkeperioder kunne resultere i ødelæggende naturbrande. 
 
Denne risiko er ikke blevet mindre med tiden. I en tid hvor klimaforandringer 
resulterer i mere og mere alvorlige tørkeperioder med dertilhørende risiko for 
alvorlige naturbrande (tex i 2018, hvor risikoen for naturbrand i Österlen var 
betydelig) forekommer det mig uforståeligt, at Länsstyrelsen nu ønsker at lempe 
reglerne for åben ild i Drakamöllans Naturreservat. At et friluftskök/stormkök 
skulle være sikre nok, må betragtes som et falsum. Der eksisterer flere eksempler 
på, at et friluftskök/stormkök har forårsaget alvorlige naturbrande. For eksempel i 
Danmark blev en omfattende naturbrand i 2021 ved Randbøl Hede forårsaget af et 
friluftskök/stormkök.1 Det ødelagte område havde flere lighedstræk med 
Drakamöllans Naturreservat. Desuden er en sådan regelændring markant anderledes 
end regler vedrørende ild i andre nærliggende naturreservater. Her kan nævnes 
Verkeåns Naturreservat (delområde 1), hvor reglen lyder: ”göra upp eld annat än på 
platser som anvisats för allmänheten”. I Vitemölla Naturreservat lyder reglen: ”I 
Vitemölla får du inte elda/grilla- Använd bara områdets fasta eldstad i Vitemölla 
by”, mens det for Naturreservat Haväng och Vitemölla strandbackar lyder, at man 
ikke må: ”elda utanför av förvaltaren iordningställda eldstäder”. 
 
Sammenligner vi med naturreservaterne, der grænser op til Drakamöllans 
Naturreservat er reglerne i forvejen meget enslydende eller mere restriktive. 
Således er der et totalt forbud mod åben ild i naturreservaterne Björshus, 
Maglehems Ora, Kumlan og Möllegården, mens reglen i naturreservaterne 
Maglehem og Lillehem er, at man ikke må: ” elda utanför anvisade områden”. 
Således er der ikke tale om en synkronisering af reglerne, men en lempelse og en 
yderst farlig en af slagsen. 
 
Påstanden om, at reglen skal ”synkronisera med närliggande reservat” er derfor 
usand. Hvis argumentet om synkronisering skal benyttes bør man i stedet være 
endnu mere restriktiv og indføre et fuldstændigt afbrændingsforbud ligesom i 
Björshus, Maglehems Ora, Kumlan og Möllegården. Hvis Länsstyrelsen ikke ønsker 
dette, bør man som minimum beholde den nuværende formulering: ”Förbud mot 
att göra upp eld annat än på anvisad plats under tid då eldningsförbud inte råder”. 
 

2. Förbud mot att plocka blommor eller gräva upp växter tas bort då detta inte 
utgör ett problem i reservatet samt för att synkronisera med närliggande 
reservat. 

 
Det forekommer mig ligeledes uforståeligt, at Länsstyrelsen ønsker at fjerne denne 
regel, da plukning rent faktisk udgør et reelt problem i naturreservatet. Jeg har som 
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ejer af en stor del af Drakamöllans Naturreservat været vidne til flere personer, der 
har plukket fredede blomster og vækster. Jeg har overfor sådanne personer påpeget 
forbuddet, mod: ” att plocka blommor eller gräva upp växter”. Hvis dette forbud 
forsvinder, vil det blive sværere at forhindre folk i at gøre dette. Argumentet om at 
ulovlig fjernelse af blomster og vækster ikke udgør et problem må bero på, at 
Länsstyrelsen ikke er bekendt med omfanget af dette problem i naturreservatet. 
Desuden er det igen svært at forstå argumentet om synkronisering, da mange af de 
omkringliggende naturreservater har lignende forbud (f.eks. Björshus, Maglehem og 
Lillehem naturreservater). 
 

3. Förbud mot att framföra motordrivet fordon annat än på väg eller anvisade 
vägar och parkeringsplatser tas bort då detta inte utgör ett problem i 
reservatet samt för att synkronisera med närliggande reservat. 

 
Her må der igen være tale, at om Länsstyrelsen er uvidenhed med, hvad der foregår 
på Drakamöllans Naturreservat. Som markejer har jeg flere gange fortalt folk, der 
ville køre hen over marken med biler eller offroad motorcykler, at dette er ulovligt. 
Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvorfor man så skulle lempe forbuddet. Herved 
bliver det mindre klart, hvad man reelt set kan tillade sig, og det synes også 
selvmodsigende, når man samtidig ønsker at indføre en parkeringsregel for 
naturreservatet. 
 

4. Förbud mot att utföra någon form av anläggning eller ställa upp för 
reservatet främmande föremål tas bort då detta inte utgör ett problem i 
reservatet samt för att synkronisera med närliggande reservat. 

 
Igen må der være tale om Länsstyrelsens uvidenhed, da jeg flere gange har måttet 
fjerne ureglementeret objekter fra min mark, som andre havde opsat i forbindelse 
med ureglementeret erhverv på mine marker. 
Nok engang forstår jeg ikke argumentet, da det vel kan være forbuddets skyld, at 
der ikke er et problem? 
 

6. Förbud mot att rida eller framföra fordon annat än på för ändamålet upplåtna 
stigar och vägar ändras till förbud mot att rida/leda häst under perioden 1 
april – 30 november, då det är olämpligt att rida bland betesdjur samt för att 
synkronisera med närliggande reservat. 

 
7. Förbud mot att utan länsstyrelsens och berörd markägares tillstånd anordna 

tävling eller annan aktivitet som kan störa växt- eller djurlivet ändras till att 
anordna tävling eller liknande arrangemang, tillståndsplikten kvarstår. Detta 
för att synkronisera med närliggande reservat. 
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Disse regelændringer er jeg særdeles irriteret over, da Länsstyrelsen har udeladt en 
af de oprindelige formuleringer i det nuværende regelsæt. Da vi oprindeligt 
forhandlede en ny plan for naturreservatet igennem (2006), var det en 
forudsætning, at man ikke måtte cykle i området. I den forstand betød det, at 
”fordon” indbefattede cykler. For at specificerer lød endnu et forbud, at man ikke 
måtte: ”anordna tävling eller annan aktivitet, som kan störa växt- och djurlivet, tex 
cykla eller starta/landa med skärmflyg”.2 Fjerner man den nuværende formulering 
om ”fordon” har man ret beset givet tilladelse til at cykle, selvom det var en af 
hovedpræmisserne i den nye plan for naturreservatet. Jeg er stadig af den opfattelse, 
at cykling udgør et væsentligt problem i naturreservatet, og har set flere eksempler 
på skader forårsaget af cykling. Jeg vil derfor anbefale, at man specificerer at cykling 
i naturreservatet, er forbudt. 
 
Det skal nævnes, at undertegnet finder flere at ændringsforslagene så alvorlige og 
imod de oprindelige tanker vedrørende bevaringen af Drakamöllans Naturreservat, 
at der påtænkes en klagesag, hvis ikke Länsstyrelsen tager mine bekymringer op til 
alvorlig overvejelse. Og jeg forventer en bekræftelse fra Länsstyrelsen ved 
modtagelse af min indsigelse. 
 
Länsstyrelsens svar: 
 
Länsstyrelsens motivering med att synkronisera med närliggande naturreservat 
menas i det här fallet naturreservaten Björshus, Kumlan, Lillehem, Maglehem och 
Möllegården. Det är dessa naturreservat som nu ska synkroniseras med varandra för 
att underlätta för allmänheten. Länsstyrelsen har tagit fram standardiserade 
föreskrifter och arbetar succesivt för att ändra gamla föreskrifter kommun för 
kommun. Länsstyrelsen måste också tillmötesgå Naturvårdsverkets krav på att inte 
ha fler föreskrifter i ett naturreservat än vad som behövs för att uppnå syftet med 
naturreservatet. I år arbetar Länsstyrelsen med att revidera ordningsföreskrifterna i 
Kristianstads kommun. Kommande år fortsätter denna revidering i övriga 
kommuner i länet. 
 
Länsstyrelsen ändrar föreskriften om eldning efter dina önskemål och förbjuder även 
friluftskök. Då det saknas anvisade platser för eldning i naturreservatet Drakamöllan 
och inga anvisade platser planeras att anläggas kan Länsstyrelsen inte hänvisa till en 
sådan plats i föreskrifterna. Länsstyrelsen har gjort bedömningen att det inte finns 
någon lämplig plats i reservatet för en anvisad eldplats. Eldning blir nu förbjudet i 
naturreservatet. 
 
Enligt önskemål kvarstår föreskriften om att plocka blommor eller gräva upp växter 
men omformuleras till att plocka, gräva upp eller på annat sätt skada växter, 
mossor, lavar eller vedlevande svampar.  
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Terrängkörning är förbjudet enligt terrängkörningslagen och 
terrängkörningsförordningen. Att reglera detta i föreskrifterna anses vara 
dubbelreglering och det görs endast i undantagsfall om det anses vara av särskild 
vikt. Att det parkeras utanför anvisade parkeringsplatser däremot är ett ökande 
problem i alla våra naturreservat och därför ansågs denna föreskrift vara nödvändig. 
 
Allmänheten har inte rätt att sätta upp skyltar eller andra föremål på din mark 
oavsett om Länsstyrelsen reglerar detta eller inte. Det ingår inte i allemansrätten. 
Detta kommer att förtydligas i bedömningen. 
 
Då du upplever att cykling är ett problem kommer en föreskrift om att det är 
förbjudet att cykla annat än på väg att läggas till. 
 
 
Yttrande från Drakamöllans Gårdshotell: 
 
Som fastighetsägare i Drakamöllan Naturreservat har vi fått möjlighet att yttra sig 
om de reviderade skötselföreskrifterna för naturreservaten i området. 
 
Undertecknad har ägt fastigheten Drakamöllan 1:8 sedan 1997. Genom dagliga 
vandringar i naturreservatet har undertecknad under alla år varit något av en 
watchdog, som kunnat påtala när det varit problem med vandringsleder, med djur 
som farit illa och andra problem. Under alla år har vi haft ett mycket nära och 
givande samarbete med arrendatorerna till reservatet samt med de ansvariga för 
skötseln av reservatet. 
 
Länsstyrelsen har under åren vid flera tillfällen visat stor flexibilitet och förståelse 
för de speciella utmaningar det innebär att bedriva verksamhet i form av gårdshotell. 
Därvid vill vi speciellt framhålla beviljandet av dispens för t ex genomförandet av en 
årlig operafestivalen, för etableringen av en tryffelodling samt för anläggande av ny 
infiltrationsbädd. I vissa fall har handläggningstiden varit i vårt tycke orimligt lång 
men det har kunnat lösas om än i sista minuten. 
 
Det är mot den bakgrunden märkligt det som hänt under senare år. 
 
Som verksamma på landet och därmed en viktig pusselbit för landsbygdsutveckling 
är vi djupt frustrerade över att tillståndet att gräva ner fiber till fastigheten inte har 
kunnat fås trots många påstötningar från Tomelilla kommun och C 4 Teknik. 
Eftersom undertecknad inte formellt är den som söker om tillståndet har jag tyvärr 
inga detaljer annat än hörsägen. Vi har blivit informerade om att Telia har för avsikt 
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att stänga ner vår kopparlina vilket skulle innebära att vi helt blir utan 
internetkoppling. 
 
En liknande erfarenhet har varit vår ansökan om att utveckla verksamheten genom 
att anlägga ett orangeri på gården. På det som är tomtmark vill jag understryka. 
Efter många påstötningar fick vi till sist ett tillstånd men så sent att pandemins 
verkningar och den energikris som vi såg komma gjort att vi tills vidare avvaktar. 
Vad gäller det sistnämnda ställer jag mig som fastighetsägare frågande till vad som 
gäller inom det som måste räknas som privat tomtmark. Om jag skulle följa 
anvisningarna som följde med beslutet att bygga ett orangeri har vi inte rätt att 
anlägga en trädgård eller ett grönsaksland då det innebär att gräva på ett visst djup i 
marken. Vi och tidigare ägare har med andra ord alltid brutit mot de regler som 
gäller utan att vi på något sätt önskar göra det. Mycket frustrerande! Ännu mera så 
eftersom de handläggare som beslutar i ärendet aldrig någonsin sätter sin fot på 
området för att bilda sig en uppfattning och för en direkt dialog. 
 
Det borde finnas en skrivning i föreskrifterna om vad som gäller för privat tomtmark 
inom ett reservat där hänsyn skall kunna tas till vad som krävs för att man skall 
kunna bo och verka också inom ett naturreservat om målet är en levande landsbygd. 
Hänsyn borde också tas till det som krävs för att kunna driva en verksamhet även om 
det i vissa fall innebär avsteg från krav i övrigt.  
 
Det borde skrivas in i föreskrifterna att länsstyrelsens handläggare är skyldiga att 
utan dröjsmål ta en personlig kontakt med fastighetsägaren i beredningen av ärenden 
som rests av fastighetsägare bosatta och verksamma inom ett reservat eller som 
berör en fastighetsägares möjlighet att bedriva sin verksamhet som i fallet med 
anläggning av fiber. 
 
Länsstyrelsens svar: 
 
Länsstyrelsen beklagar att ni känner att det medför en olägenhet att bedriva en 
verksamhet inom ett naturreservat och har full förståelse för era synpunkter och 
hoppas på ett fortsatt gott samarbete. Länsstyrelsens hanteringar av dispens- och 
tillståndsansökningar är inget som kan regleras i samband med detta ärende eller 
hanteras av denna remiss. Era synpunkter har framförts till den enhet inom 
Länsstyrelsen som hanterar ansökningarna. De kommer att kontakta er angående de 
frågor ni har om handläggningen av specifika ärenden. Länsstyrelsen beklagar de 
långa handläggningstiderna och att ni inte har fått den personliga kontakt som ni 
önskat. 
 
Vad som gäller för privat tomtmark i detta fall är samma som för övriga marker i 
naturreservatet såvida det inte finns undantag från föreskrifterna. I det här fallet 
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framgår det i beslutet från 2006. Till största delen är det A-föreskrifterna som 
reglerar markanvändningen och eftersom denna revidering endast hanterar C-
föreskrifterna så är det inte möjligt att göra ändringar för dessa. Att ändra A- och B-
föreskrifter är ett betydligt mer omfattande arbete då det ofta kan leda till krav på 
ekonomisk ersättning. 
 
Länsstyrelsen kan inte skriva in i föreskrifterna att handläggarna är skyldiga att utan 
dröjsmål ta en personlig kontakt då Länsstyrelsen inte har möjlighet att ställa sådana 
krav i dessa beslut. 
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Besvärshänvisning regeringen.docx 

HUR MAN ÖVERKLAGAR LÄNSSTYRELSENS BESLUT  
 
 
Om du vill överklaga Länsstyrelsens beslut ska du skriva till Regeringen, 
Miljödepartementet. Överklagandet ska dock skickas till skane@lansstyrelsen.se 
eller Länsstyrelsen Skåne, Miljöavdelningen, 205 15 MALMÖ.  
 
Tid för överklagande 
Överklagandet ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 13 januari 2023. 
Om den som vill överklaga beslutet företräder det allmänna ska överklagandet dock 
ha kommit in tre veckor från den dag då beslutet meddelades. 
 
Innehåll 
Överklagandet ska vara skriftligt. I överklagandeskrivelsen ska ni ange: 
• vilket beslut ni överklagar, beslutets datum och ärendenummer (diarienummer), 
• på vilket sätt ni vill att beslutet ska ändras, 
• er adress, telefonnummer och eventuell e-postadress, 
• eventuella handlingar eller annat som stödjer er mening. 
 
Ytterligare upplysningar 
Behöver ni veta mer om hur ni ska göra kan ni ringa till Länsstyrelsen, 
telefon 010-224 10 00 (växel). 
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