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Bildande av naturreservat Asbjär i Trelleborgs 

kommun 

Länsstyrelsens beslut 

Med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) förklarar Länsstyrelsen det område 
som anges med kraftig svart punktstreckad linje på bifogad karta, Bilaga 1, som 
naturreservat. Beslutet riktar sig till var och en, fastighetsägare och innehavare av 
särskild rätt, vars rättigheter att använda mark- och vattenområden berörs inom 
reservatsområdet. Naturreservatets gränser ska märkas ut i fält enligt 
Naturvårdsverkets anvisningar. 

För att uppnå och tillgodose syftet med naturreservatet ska de föreskrifter gälla, som 
anges nedan med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken samt 22 § förordningen 
(1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.  

I enlighet med 3§ Förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken 
m.m. fastställer länsstyrelsen bifogad skötselplan, Bilaga 3.



 

   
BESLUT 2(12) 

2023-01-19 Dnr 511-42840-2021 
 1287-206 

   

 

 

 

 

Uppgifter om naturreservatet 

Namn  Naturreservatet Asbjär  

Kommun  Trelleborg 

DOS-ID  1129328 

Gränser Området begränsas av mitten av svart punktstreckad linje på till 

detta beslut bifogad karta (bilaga 1) 

Fastighet   Del av Ugglarp 8:15  

Markägarkategori Enskild 

Läge  Ca 3,5 km nordväst om Anderslövs tätort 

Koordinat centralpunkt E: 391991  N: 6148380 (SWEREF99 TM)  

Naturgeografisk region  Sydvästra Skåne – region 6m 

Inskrivna nyttjanderätter  Se bilaga 4 

Gemensamhetsanl. Se bilaga 4 

Areal  9,15 ha  

Förvaltare  Länsstyrelsen  
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Syftet med naturreservatet 

Syftet med naturreservatet är att bevara och utveckla biologisk mångfald och att 
bevara, vårda och återställa värdefulla naturmiljöer samt att skydda och utveckla 
livsmiljöer för skyddsvärda arter. Områdets ädellövskog och andra ingående 
naturmiljöer samt områdets långa kontinuitet som trädbärande mark med dess 
ekosystem och biologiska mångfald ska bevaras och utvecklas.  
 
Syftet uppnås genom att: 

• inget konventionellt skogsbruk tillåts, 

• skogsmarken med dess flora och fauna sköts med naturvårdsinriktade 
åtgärder för att långsiktigt trygga tillgången på kontinuerligt stort innehåll av 
gamla grova träd av framförallt bok med en rik tillgång på död ved, 

• naturvårdsåtgärder genomförs för att bevara och utveckla livsmiljöer för 

skyddsvärda arter, 

• luckhuggning, ringbarkning och tillskapande av högstubbar, olika 
veteraniseringsåtgärder1 genomförs i unga eller medelålders bestånd i syfte 
att skapa död ved och variation i åldersstruktur samt för att gynna 
utvecklingen av grova träd, 

• ingen lövved tas ut från området, 

• skogen med dess flora och fauna utvecklas fritt från främmande trädslag, 
 

Reservatsföreskrifter 

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. avverka träd eller buskar eller bortföra död ved, 
2. vidta åtgärder som förändrar områdets topografi eller landskapet allmänna 

karaktär, ytförhållanden eller hydrologi såsom att gräva, spränga, borra, 
schakta, utfylla, dika, tippa, dumpa, anordna upplag, plöja, markbearbeta 
eller bedriva täkt, 

3. uppföra ny byggnad eller annan anläggning såsom exempelvis mast, torn 
eller vindkraftverk, 

4. anlägga väg eller dra fram mark- eller luftledning, 
5. plantera eller så växter eller sätta ut djur, 
6. använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel, tillföra 

växtnäringsämnen, kalk eller jordförbättringsmedel, 

 
1 Veteranisering är ett samlingsbegrepp för att skapa strukturer i träd som normalt uppkommer vid hög ålder. 
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7. utfodra vilt, 
8. anlägga hägnader. 

 
 
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, skyltning och upplysning om naturreservatet, 
2. skötsel av skog innefattande röjning, avverkning, frihuggning runt gamla 

grova träd och ersättningsträd, skapande av faunadepåer, 
veteraniseringsåtgärder2, bilaga 2, 

3. skötsel av jordbruksmark innefattande insådd av blommande och 
nektarproducerande växter, slåtter/putsning, åtgärder för att utveckla ett 
bryn mot skogen bestående av blommande och bärande buskar av inhemska 
arter, bilaga 2. 

4. åtgärder för att gynna hotade arter, 
5. åtgärder i syfte att motverka skador som orsakas av vilt, 
6. bekämpning av för området främmande och/eller invasiva arter,  
7. utförande och underhåll av anläggningar och anordningar för allmänhetens 

tillgänglighet,  
8. miljöövervakning och uppföljning av områdets bevarandemål och skötsel.  

 
 
C. Ordningsföreskrifter med stöd av 7 kap 30 § miljöbalken om rätten 
att färdas och vistas samt ordningen i övrigt inom naturreservatet.  
 

1. gräva, borra, måla eller på annat sätt skada mark, sten, naturföremål eller 
kulturlämningar, 

2. föra bort död ved, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller 
döda stående eller liggande träd och buskar, 

3. uppföra någon form av anläggning eller ställa upp för naturreservatet 
främmande föremål, 
 

 
 
 
 

 
2 Veteranisering är ett samlingsbegrepp för att skapa strukturer i träd som normalt uppkommer vid hög ålder. 
Exempel på veteraniseringsåtgärder är skapande av högstubbar, skada träden på olika sätt genom att efterlikna 
naturliga skador (t ex betesskador, blixtnedslag).  
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Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:  
4. 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 av varje art under förutsättning att fynden registreras i Artportalen, 
eller motsvarande databas för hotade arter, och att insamlandet inte bryter 
mot fridlysningsbestämmelserna,  

5. samla in mossor, lavar eller vedlevande svampar, med undantag av enstaka 
beläggsexemplar, under förutsättning att insamlandet inte bryter mot 
fridlysningsbestämmelserna.  

 

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 B1-7.  

• tillsyn i samband med förvaltarens skötsel av området,  

• driftåtgärder av vid tidpunkten för detta beslut befintliga vägar för 

motorfordon, vägkanter, vägdiken eller enskilda brukningsvägar. Exempel 
på driftåtgärder som ovan åsyftas är: lagning av mindre beläggningsskador 
och potthål, röjning och slåtter av vägslänter eller rensning av vägtrummor 
och vägdiken och kapning av överhängande grenar.  

• underhållsrensning av lagakraftvunna dikningsföretag eller lagliga diken. 
Inför utförande av arbetet ska naturreservatets förvaltare informeras om 
åtgärden. 

• drift, underhåll och ombyggnad inom gällande ledningsrätt, servitut eller 
nyttjanderätter av vid tidpunkten för detta beslut befintliga ledningar och 
anläggningar tillhörande staten, kommunen, el-, energi- eller 
teledistributör. Inför utförande av arbetet ska naturreservatets förvaltare 
informeras om åtgärden. Vid akuta underhållsåtgärder kan förvaltaren 
informeras i efterhand, dock senast inom fem arbetsdagar från det att arbetet 
har inletts. 

 
Från reservatsföreskrifterna gäller följande undantag; 
A3 gäller inte avseende uppsättning av jakttorn med en golvyta på högst 1,5 x 1,5 
meter. 
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Inom området ska nödvändiga åtgärder vidtas för att uppnå syftet med 
naturreservatet. Syftet ska även uppnås genom att utvärdera och anpassa skötseln i 
överensstämmelse med ny kunskap om biologiska värden. 
 
Länsstyrelsen får enligt 7 kap 7 § miljöbalken, om det finns särskilda skäl, lämna 
dispens från meddelade reservatsföreskrifter. 
 

Upplysningar 

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

• Fridlysningsbestämmelser. 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. 

• 2 kap, Kulturmiljölagen (1988:950) med bestämmelser om skydd av 
fornlämningar mm 

• 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:   
* deras 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 §),  
* deras föreskrifter om obemannade luftfartyg (drönare) 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. 
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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. Större grupper bör samråda med markägaren. Inom naturreservat kan delar 
av allemansrätten vara begränsad genom reservatsföreskrifter. 
 
Vid aktiviteter som inte förbjuds av reservatsföreskrifterna men som kan medföra en 
väsentlig förändring av naturmiljön, ska anmälan om samråd enligt 12 kap 6 § 
Miljöbalken ske med Länsstyrelsen. Samråd kan krävas för stora tävlingar, 
evenemang eller aktiviteter som medför omfattande slitage, markskador eller 
påverkar djurlivet. 
 

Beskrivning av området 

Landskap och geovetenskapliga bevarandevärden 
Området är beläget i det sydvästskånska backlandskapet som utgörs av ett 
småkuperat landskap med kullar och sänkor med torvbildning. Det ligger vid 
Ugglarp, ca 3,5 km nordväst om Anderslöv, och ligger som en oas i ett landskap 
som till stor del domineras av åkermark med inslag av öppna betesmarker, 
fruktträdsodlingar och sumpskogar i fuktiga låglänta partier. Asbjär utgörs av en 
markant höjd som är beväxt med bokskog med ett flertal grova gamla bokar. Kullen 
bildades när inlandsisen smälte undan. Jordarterna utgörs av morän och bergarten 
kalksten. Delar av kullen som ligger utanför naturreservatet har tidigare nyttjats som 
grustäckt för husbehov. I norra delen rinner en mindre bäck fram. 
 
Markanvändning och kulturhistoriska bevarandevärden 
På Gerhard Buhrmans Skånekarta från 1687 framträder själva kullen tydligt. Det 
omgivande landskapet norr och öster därom framställs till stor del som ”bökeskogh”, 
det vill säga gles bokskog med stora, gamla och vidkroniga träd som utnyttjades som 
betesmark, ollonskog och för vedtäkt m.m. På skånska Rekognosceringskartan från 
1812-20 framgår det att det var en lövträdsbeklädd kulle. Området ligger inom 
Ugglarp bys marker och enligt laga skifteskartan från 1846-48 anges området till 
största delen som ”Äng skogbeväxt Asbjär backe”.  
 
Delar av området visar på tydliga spår av produktionsinriktat skogsbruk men det 
finns förhållandevis stor förekomst av gamla grova bokar. Den norra delen utgörs av 
jordbruksmark. 
 
 



 

   
BESLUT 8(12) 

2023-01-19 Dnr 511-42840-2021 
 1287-206 

   

 

 

 

 
Biologiska bevarandevärden 
Skogen på Asbjär domineras av naturtypen näringsrik bokskog (9130) men det finns 
även inslag med näringsfattig bokskog (9110) i den norra delen. Inslaget med gamla 
grova bokar med lågt ansatta grova grenar och håligheter är förhållandevis stort.  
Det finns även skogsalm (CR), ask (EN), ek, rönn, körsbär, asp, björk, hagtorn, 
fläder och grova träd av skogslönn, sälg och hassel. Fältskiktet är lundartat och 
utgörs bland annat av arter såsom desmeknopp (NT), myskmadra, hässlebrodd, 
vitsippa, ramslök, hålnunneört (NT), buskstjärnblomma, sydlundarv, storrams och 
skogsbingel. Delar av området utgörs av ung- till medelålders bokskog och spelar en 
stor roll som utvecklingsmark till den gamla bokskogen. Topografin är varierad på 
själva kullen och det finns inslag med fuktigare partier med klibbal.  
 
Friluftsliv och tillgänglighet 
Området nyttjas framförallt av de närboende i Ugglarp och har inte någon större 
betydelse som ett rekreations- eller friluftsområde för en större besökskrets. Med 
tanke på områdets ringa storlek och läge är det inte prioriterat att utveckla områdets 
värden för friluftslivet.  

Skälen för beslutet 

Området domineras av näringsrik bokskog med flera grova gamla bokar och ett 
artrikt fältskikt. De gamla bokarna hyser värdefulla strukturer som bland annat 
gynnar vedlevande insekter, fåglar och fladdermöss. En viktig förutsättning för att 
området ska kunna upprätthålla långsiktigt livskraftiga populationer av vedlevande 
växt- och djurarter är en kontinuitet av lämpliga strukturer, såsom grova träd och 
död ved. För att naturvärden ska bestå och utvecklas är det därför viktigt att skogen 
undantas ett produktionsinriktat skogsbruk. Genom att området skyddas som 
naturreservat kan området skötas med åtgärder som gynnar utvecklingen av en 
gammal bokskog med naturskogskaraktär.  
 
Skyddet kommer att förstärka och utveckla befintliga natur- och kulturvärden i 
området och trygga värdefulla livsmiljöer för ett flertal naturvårdsarter som är 
knutna till gammal ädellövskog.  
 
Området ligger inom riksintresse för rörligt friluftsliv (4 kap miljöbalken) och 
naturvård (3 kap miljöbalken) och är utpekat i kommunens natur- och 
kulturmiljöplan som ett område med höga naturvärden.  
 
Av ovan redovisade skäl och med syfte att långsiktigt bevara biologisk mångfald och 
att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer samt för att skydda, återställa eller 
nyskapa värdefulla naturmiljöer för skyddsvärda arter bör det angivna området 
avsättas som naturreservat. 
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Länsstyrelsens bedömning 

Länsstyrelsens bedömning är att området bör avsättas som naturreservat av ovan 
redovisade skäl med syfte att långsiktigt bevara biologisk mångfald, att vårda och 
bevara värdefulla naturmiljöer samt för att skydda och återställa värdefulla 
naturmiljöer för skyddsvärda arter. Skyddet bidrar till att uppnå miljömålen 
”Levande skogar” och ”Ett rikt växt- och djurliv”. Området ligger i nära anslutning 
till en värdetrakt för ädellövskog och kommer att bidra till en stärkt grön 
infrastruktur i landskapet och spridning av skyddsvärda arter.   
 
Förordnandet är förenligt med grundläggande bestämmelser för hushållning med 
mark- och vattenresurser samt med kommunens översiktsplan. 
 

Intresseprövning 

Länsstyrelsen har tagit del av inkomna yttranden och finner vid en avvägning mellan 
enskilda och allmänna intressen, i enlighet med 7 kap 25 § 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 
att fastställa en skötselplan.  
 

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. 

Ekosystemtjänstbedömning  

Länsstyrelsen har gjort en bedömning av vilka effekter inrättande naturreservatet har 
på olika ekosystemtjänster och har kommit fram till att det inverkar positivt på 
flertalet ekosystemtjänster, se tabell nedan.3 Bedömningen är att påverkan på 
ekosystemtjänsterna sammantaget stärker motiven för inrättande av naturreservatet. 
 

 
3 Enligt Naturvårdsverkets förslag på ekosystemtjänster inom olika naturtyper 
http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/skyddade-omraden/process-
naturreservat/beslut/beslut-om-bildande-naturreservat.pdf  

http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/skyddade-omraden/process-naturreservat/beslut/beslut-om-bildande-naturreservat.pdf
http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/skyddade-omraden/process-naturreservat/beslut/beslut-om-bildande-naturreservat.pdf
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Kategori  Ekosystemtjänst Inverkan 

Försörjande Genetiska resurser hos vilda arter Positiv 

 Jakt, bärplockning och annan vild föda Positiv 

 Virke och fibrer Negativ 

 Bioenergi från skog Negativ 

Reglerande och 

upprätthållande 

Träd och skogars reglering av mikroklimat, temperatur och 

luftfuktighet 

Positiv 

 Livsmiljöer som t.ex. lek- och spelplatser, boplatser och 

rastplatser för fåglar. 

Positiv 

 Kolbindning utförd av växter Positiv 

 Biologisk kontroll av skadegörare (inklusive invasiva arter)  

Kulturella  Naturarv, exempelvis bevarandet av naturens värden för 

framtida generationer. 

Positiv  

 Icke organiserat friluftsliv Positiv  

 Resurs för forskning Positiv  

 Estetiska värden t.ex. fritidsboende vid naturskön miljö, 

rekreationsaktiviteter och turism i ostörd miljö 

Positiv 

Stödjande Biologisk mångfald inkl. bevarande av genpool, habitat och 

hotade arter 

Positiv  

Ärendets handläggning 

Skyddet av skogen initierades av markägaren 2020. Skogsstyrelsen träffade 
markägaren i fält i juni 2020 och då konstareades det att det fanns områden med 
skogliga värdekärnor inom området, det vill säga områden som uppfyller kriterierna 
för nyckelbiotop och naturvärde. Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen har tillsammans 
kommit överens om att den lämpligaste skyddsformen för området är reservat 
eftersom man då även kan skydda de delar som idag inte utgörs av värdekärnor men 
som fyller en viktig funktion för att utveckla naturvärdena i området. Markägaren 
ställde sig positiv till det. Länsstyrelsen har kompenserat markägare för det intrång 
naturreservatet innebär. Ärendet remitterades under perioden 2022-10-07 - 2022-
11-11, då berörda sakägare förelades att inkomma med synpunkter på förslaget. 
Inkomna yttranden och Länsstyrelsens bemötande finns redovisat i bilaga 5 till detta 
beslut. Efter remissen har vissa ändringar och kompletteringar utförts utifrån 
inkomna yttranden. Utöver det har även reservatets syfte ändrats på så sätt att 
skrivningen om att bevara kulturlämningar tagits bort.  
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Skötselplan och förvaltning av naturreservatet  

Skötselplan  

Enligt 3 § Förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. ska 
en skötselplan ingå i varje beslut om bildade av ett naturreservat. Skötselplanen 
utgör Bilaga 3 till detta beslut. 

Förvaltning 

Länsstyrelsen är förvaltare av naturreservatet och ska fortlöpande samråda med 
markägare, arrendatorer, berörda myndigheter och andra berörda vid 
förvaltningen. 
 

Överklagande 

 
Detta beslut kan överklagas till Regeringen, Miljödepartementet, se Bilaga 6. 
 

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.  

Underskrifter 

Detta beslut har fattats av landshövding Ola Melin. I den slutliga handläggningen har 
även deltagit avdelningschef Olof Liungman, naturvårdsdirektör Cecilia Backe, 
naturvårdsdirektör Ingela Lundqvist, länsassessor Caroline Tornhill och 
naturvårdshandläggare Gunilla Davidsson Lundh, föredragande. 
 
 
Detta beslut har bekräftats digitalt och har därför inga namnunderskrifter. 
 
 
Ola Melin 
    Gunilla Davidsson Lundh 

Bilagor 

1. Karta med naturreservatets avgränsning  
2. Markanvändningskarta 
3. Förslag till skötselplan  
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4. Förteckning över fastigheter, nyttjanderätter mm 
5. Remissammanställning 
6. Hur man överklagar 
7. Sändlista  

 
 
 
 
Använd Länsstyrelsens e-tjänst för komplettering av eller yttrande i 
ärenden. Klicka här för att komma till e-tjänsten. 
 
 
 
För information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter, se 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 
 
 
 
 

https://www.e-tjanster.lansstyrelsen.se/formservice/formDownload?serviceName=lst_cfd_multiserv_formhotell_tr&scriptcomponent.cmtagname=trex-lst-komplettering_yttrande_arende-cfd&service_name=komplettering_yttrande_arende&skip.login=yes
http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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               Fig.1. Den röda cirkeln anger naturreservatet Asbjärs ungefärliga läge. 
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Inledning 

Skötselplanen beskriver ett områdes värden enligt befintligt kunskapsläge och redogör även för hur 

och när dessa värden ska skötas. Bakom detta ligger syftena med bildandet av ett naturreservat. 

Syftena styr vilka föreskrifter (regler) som ska gälla. Föreskrifterna redovisas i det dokument där 

bildandet av naturreservatet beslutas. Men, för att uppnå syftena med ett naturreservat kan det 

också krävas en särskild skötsel - vilket redovisas i detta dokument.  

 

Skötselplanen anger också vad som är viktigast att göra om förvaltaren av naturreservatet, dvs. den 

som är ansvarig för skötseln, behöver prioritera. Skötselplanen vänder sig dock inte bara till 

förvaltaren utan även till markägare och andra intressenter. 

 

Länsstyrelsen har ett övergripande ansvar för att statligt bildade naturreservat sköts. Länsstyrelsen 

har också ansvar för tillsynen och uppföljning i statliga naturreservat. Förvaltningen kan överlåtas 

till andra, t.ex. en stiftelse eller den kommun där naturreservatet är beläget. De praktiska 

skötselåtgärderna utförs oftast av markägare, arrendatorer, entreprenörer eller andra som 

förvaltaren har skötselavtal med. 

 

Skötselplanen börjar med en beskrivande del där bl.a. naturreservatets syften och vilka natur- och 

bevarandevärden som finns redovisas. Därefter följer en redogörelse för bevarandemålen och för 

hur naturreservatet ska skötas för att uppnå målen och syftena. 

 

 
Figur 2. I norra delen rinner en mindre bäck fram.  
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1 Syftet med naturreservatet 

 

Syftet med naturreservatet är att: 
Bevara och utveckla biologisk mångfald och att bevara, vårda och återställa värdefulla naturmiljöer 
samt att skydda och utveckla livsmiljöer för skyddsvärda arter. Områdets ädellövskog och andra 
ingående naturmiljöer samt områdets långa kontinuitet som trädbärande mark med dess ekosystem 
och biologiska mångfald ska bevaras och utvecklas.  

 

Syftet uppnås genom att: 

• inget konventionellt skogsbruk tillåts, 

• skogsmarken med dess flora och fauna sköts med naturvårdsinriktade åtgärder för att 
långsiktigt trygga tillgången på kontinuerligt stort innehåll av gamla grova träd av 
framförallt bok med en rik tillgång på död ved, 

• naturvårdsåtgärder genomförs för att bevara och utveckla livsmiljöer för skyddsvärda arter, 

• luckhuggning, ringbarkning och tillskapande av högstubbar, olika veteraniseringsåtgärder1 
genomförs i unga eller medelålders bestånd i syfte att skapa död ved och variation i 
åldersstruktur samt för att gynna utvecklingen av grova träd, 

• ingen lövved tas ut från området, 

• skogen med dess flora och fauna utvecklas fritt från främmande trädslag, 

 

Naturreservatets syften styr vilka föreskrifter (regler) som gäller i naturreservatet och ifall skötsel 

behövs för att syftena med naturreservatet ska kunna uppfyllas.  

 

 
Figur 3. Naturreservatet är markerat med svart linje 

 
1 Veteranisering är ett samlingsbegrepp för att skapa strukturer i träd som normalt uppkommer vid hög ålder. 
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2 Beskrivning av området 

2.1 Administrativa uppgifter 

Namn:  Asbjärs naturreservat 

Beslutsdatum: 230119 

Areal: 9,15 ha 

Kommun: Trelleborg 

Förvaltare: Länsstyrelsen 

DOS-ID2: 1129328 

Gränser: Se bilaga A 

Fastighet: Del av Ugglarp 8:15  

Markägarkategori:  Enskild 

Läge: Ca 3,5 km nordväst om Anderslövs tätort 

Centralpunkt: E: 391991  N: 6148380 (SWEREF99 TM) 

Naturgeografisk region: Sydvästra Skåne – region 6m 

 

 

 

 
2 ID-nummer i Naturvårdsverkets databas Vic Natur 



 

7 

 

2.2 Allmän beskrivning och bevarandevärden 

2.2.1 Geomorfologi, hydrologi och landskapsbild 

Asbjär utgörs av en markant höjd som bildades när inlandsisen smälte undan. Området är beläget ca 

3,5 km nordväst om Anderslöv i det sydvästskånska backlandskapet som utgörs av ett småkuperat 

landskap med kullar och sänkor med torvbildning. Det omgivande landskapet domineras av 

åkermark men det finns inslag med öppna betesmarker, fruktträdsodlingar och sumpskogar i fuktiga 

låglänta partier. Området ligger dessutom i nära anslutning till Börringesjöns sydvästra del. 

Jordarterna utgörs av morän och isälvssediment och bergarten av kalksten. Delar av kullen, 

framförallt den del som ligger utanför naturreservatet, har tidigare nyttjats som grustäckt för 

husbehov men det finns även områden inom reservatet som har brutits ut. Topografin inom 

området är varierande, dels på grund av täktverksamhet, dels som ett resultat av inlandsisens 

påverkan, figur 4. Det finns strukturer som liknar hålvägar men dessa är troligen erosionsrännor 

som bildades vid inlandsisens avsmältning. I norra delen rinner en mindre bäck fram. 

Figur 4. På höjdmodellskartan framgår områdets topografi tydligt. 

 
2.2.2 Historisk och nuvarande markanvändning samt kulturhistoria 

På Gerhard Buhrmans Skånekarta från 1687 framträder själva kullen tydligt. Det omgivande 

landskapet norr och öster därom framställs till stor del som ”bökeskogh”, det vill säga gles bokskog 

med stora, gamla och vidkroniga träd som utnyttjades som betesmark, ollonskog och för vedtäkt 

m.m., figur 5. 
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Figur 5: Gerhard Buhrmans Skånekarta från 1687. På den stora bilden framträder övergången mellan det trädlösa 

landskapet i sydvästra Skåne till det stora sammanhängande området med ”bökeskogh”. Den röda pilen anger Asbjärs 

läge. Den infogade bilden är en detaljbild övre området vid Asbjär.  

 

 

På skånska Rekognosceringskartan från 1812-20 framträder kulle tydligt och är markerad med 

lövträdssymboler, figur 6. 

 

 
Figur 6. Skånska Rekognosceringskartan från 1812-20. Den röda pilen visar på Kullen ”Asbjer”. 
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Området ligger inom Ugglarp bys marker och enligt 

laga skifteskartan från 1846-48 anges området till 

största delen som ”Äng skogbeväxt Asbjär backe”. Det 

finns rester kvar av jordvallar som sammanfaller med 

de gränser som ritats ut på laga skifteskartan. Dessa 

jordvallar uppkom därmed troligen i samband med att 

man skiftade byns marker och fungerade som 

ägogränser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Bilden visar på den gamla jordvallen som  

utgör fastighetsgräns. 

 

Ungefär hundra år senare framställs själva kullen som ett lövskogsområde på Häradsekonomiska 

kartan (1912-13), figur 8.  

 

 
Figur 8. Häradsekonomiska kartan från 1912-13 (Gult = åkermark, grönt = ängsmark, vitt med cirklar = 

lövskog, vitt med stjärnsymboler = barrskog). 
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Det historiska kartmaterialet visar således på att det finns en lång kontinuitet med bokskog i 

området. Delar av området visar på tydliga spår av ett produktionsinriktat skogsbruk men det finns 

förhållandevis stor förekomst av gamla grova bokar. Den norra delen utgörs av en smal remsa med 

åkermark. 

 
2.2.3 Biologi 

Skogen på Asbjär domineras av naturtypen näringsrik bokskog (9130) men det finns även inslag 

med näringsfattig bokskog (9110) i den norra delen. Inslaget med gamla grova bokar med lågt 

ansatta grova grenar och håligheter är förhållandevis stort. Det finns även alm, ask (EN), asp, björk, 

ek, fläder, fågelbär, hagtorn, hassel, hästkastanj, rönn och grova träd av skogslönn och sälg. Bitvis 

är fältskiktet mycket rikt med arter såsom desmeknopp (NT), myskmadra, hässlebrodd, lundgröe, 

lundslok, vitsippa, gulsippa, ramslök, hålnunneört (NT), buskstjärnblomma, sydlundarv, storrams 

och skogsbingel, figur 9. Delar av området utgörs av ung till medelåldrig bokskog och utgör viktig 

utvecklingsmark till den gamla 

bokskogen. Topografin på 

själva kullen är varierande och 

det finns inslag med fuktigare 

partier. Kring Börringesjön 

finns förhållandevis mycket 

ädellövskog och området 

kommer att bidra till att stärka 

den gröna infrastrukturen i 

landskapet. 

 

 

Figur 9. Stora delar av området hyser en fin lundflora. 

 
2.2.4 Friluftsliv 

Området ligger ungefär mitt emellan de båda tätorterna Svedala och Anderslöv vid Ugglarp och 

ligger inom ett område som är riksintresse för 

rörligt friluftsliv (4 kap miljöbalken). Området 

nyttjas framförallt av de närboende och har 

inte någon betydelse som ett rekreations- eller 

friluftsområde för en större besökskrets. Med 

tanke på områdets storlek och läge är det inte 

prioriterat att tillgängliggöra området 

ytterligare. Det finns en del naturstigar i 

området men inga av dem är markerade eller 

underhållna på något sätt. Området är 

svårtillgängligt med tanke på den kuperade 

terrängen. 

 

Figur 10. Till höger i bilden syns en av naturstigarna i området. 
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Figur 11. Gammal apel och ramslöksmatta i fältskiktet.   

 
2.2.5 Vad kan påverka området negativt? 

 

- Nedfall av luftföroreningar. 

- Tillförsel av främmande giftiga eller reproduktionsstörande ämnen så som tungmetaller och 

hormoner. 

- Användning av bekämpningsmedel och kemikalier inom området och i de närliggande 

skogarna och åkrarna. 

- Införsel av främmande och/eller invasiva arter i både vattendrag och på land. 

- Brist på föryngring av ersättningsträd till gamla och grova träd. 

- Avverkning av grova träd, senvuxna träd, socklar, hålträd, döda eller döende träd inom 

området eller i omkringliggande områden.  

- Borttagning och bortforsling av markliggande död ved. 

- Förändrat klimat som kan leda till att förutsättningarna för bevarande ändras snabbare än 

beräknat. Detta leder till att man måste revidera skötseln med kortare intervall för att följa 

klimatets utveckling och de senaste forskningsresultaten. 
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3 Översikt av mål, skötselåtgärder och planerad 

markanvändning 

3.1 Övergripande mål 

Det långsiktiga och övergripande målet med naturreservatet är att bibehålla och utveckla en 

bokdominerad skog med ett värdefullt lundartat fältskikt. Skogen ska domineras av en olikåldrig 

bokskog med flera skikt med en stor förekomst av gamla träd, både grova och senvuxna, och med 

stort innehåll av död lövved i olika nedbrytningsstadier och dimensioner samt ett välutvecklat 

lundartat fältskikt. Det ska finnas inslag med andra lövträds- och buskarter samt artrika, fullskiktade 

bryn med blommande och bärande buskar. Främmande och/eller invasiva arter ska inte förekomma 

i naturreservatet vilket även inbegriper lärk och gran. Jordbruksmarken ska utgöras av ett 

blommande fältskikt till gagn för insekter. Jordvallen ska framträda tydligt i terrängen. 

 

 
Figur 12. Det finns inslag med gamla grova träd av bok med håligheter och död ved  

som är värdefulla ur naturvårdssynpunkt. 

3.2 Generella riktlinjer och skötselåtgärder 

Förutom de generella riktlinjerna och åtgärderna finns det områdesspecifika sådana vilka redovisas i kapitel 4 

under respektive skötselområde. 

 

Skogen ska skötas med naturvårdsinriktade åtgärder för att gynna de gamla grova träden och det 

artrika fältskikt samt för att utveckla yngre bestånd till en naturskogsartad skog där död ved och 

andra strukturer skapas genom naturliga processer och där föryngring sker spontant. För att 
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påskynda denna utveckling ska olika åtgärder utföras. Dessa åtgärder är skapande av död ved och 

andra strukturer såsom håligheter, barkskador, grenbrott och luckor genom olika 

veteraniseringsåtgärder3. Lövvirke som uppkommer vid skötselåtgärder ska sparas i området för att 

öka mängden död ved. Inga körskador ska uppstå vid skötselåtgärder. Jordvallarna ska hållas fria 

från uppväxande sly. 

 

Skogens rika fältskiktsflora utvecklas bäst under ett relativt slutet krontak av gammal bok. 

 

Jordbruksmarken ska skötas naturvårdsinriktat vilket innebär att inga bekämpningsmedel eller 

gödselmedel får användas. Marken ska utgöras av ett blommande fältskikt. Om naturlig invandring 

av blommande arter uteblir ska marken sås in med detta. Om vilda arter ska sås in ska inhemska 

arter som är naturligt förekommande i området användas.  

 

3.4 Konsekvenser av klimatförändringar 

Klimatförändringar kan påverka områdets värden och skötsel negativt genom: 

⎯ Ökade skador på skog och enskilda träd genom mer extrema torrperioder än tidigare. 

⎯ Ökad mängd trädsjukdomar, svamp och insektsangrepp på lövträd och skyddsvärda träd. 

⎯ Ökning av främmande och/eller invasiva arter som kan konkurrera ut inhemsk skyddsvärd 

flora och fauna. 
 
Tänkbara skötselåtgärder för att komma till rätta med eventuella problem orsakade 
av klimatförändringar: 
 

⎯ Att minska risken för storskaliga skogsskador genom att gynna föryngring av fler trädarter. 

⎯ Att aktivt bekämpa invasiva arter och gynna inhemska arter. 

 

 

4 Specifika mål och skötselåtgärder för skötselsområdena 

Naturreservatet har delats in i 4 olika skötselområden som kräver olika skötselåtgärder.  

 

• Skötselområde 1 – Äldre bokskog  

• Skötselområde 2 – Ung och medelåldrig bokskog 

• Skötselområde 3 – Blandlövskog 

• Skötselområde 4 – Öppen mark 

 

 
3 Veteranisering är ett samlingsbegrepp för att skapa strukturer i träd som normalt uppkommer vid hög ålder. 
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4.1 Skötselområde 1 – Äldre bokskog (5,6 ha) 

Beskrivning 

Större delen av skötselområdet utgörs av gammal högväxt bokskog av naturtypen näringsrik 

bokskog (9130) men det finns även näringsfattig bokskog (9110) i ett stråk längs med den norra 

gränsen. Inslaget med gamla grova bokar med lågt ansatta grova grenar och håligheter samt 

senväxta träd är förhållandevis stort. Det finns en pågående luckdynamik med viss bokföryngring 

inom skötselområdet. I vissa delar förekommer det tätt uppslag av bokföryngring. Trädskiktet 

domineras av bok men det finns inslag med alm, ek, rönn, fågelbär, asp, björk, hagtorn, fläder, 

hassel och grova träd av skogslönn och sälg. Fältskiktet utgörs av en artrik flora av lundväxter med 

bl a myskmadra, sydlundarv, hässlebrodd, lundgröe, lundslok, vitsippa, gulsippa, ramslök, 

hålnunneört, buskstjärnblomma, storrams, desmeknopp och skogsbingel. Bitvis breder ramslöken 

ut sig och dominerar helt i fältskiktet. I norra delen rinner en mindre bäck fram i en liten dalgång.  

 

 
Figur 13. Bilden visar på delar av den äldre bokskogen. 

 

Bevarandemål  

Skogen ska domineras av näringsrik bokskog (9130) med ett rikt lundartat fältskikt. Skogen ska vara 

flerskiktad och olikåldrig och ska i huvudsak utvecklas med intern dynamik där död ved skapas 

genom naturliga processer och föryngringen sker spontant. Det ska finnas stort innehåll av gamla 

grova och senväxta träd, död ved i olika dimensioner och nedbrytningsstadier och andra värdefulla 

strukturer såsom hålträd med mulm och högstubbar. Inslag med andra lövträdsarter ska 

förekomma, framförallt skogslönn, ek, fågelbär och sälg och det ska finnas inslag med buskarter 

såsom hassel och hagtorn. Främmande trädslag ska inte förekomma. 
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Skötselåtgärder 

Bokskogen i skötselområdet ska till största delen lämnas utan regelbundna skötselåtgärder för att 

utvecklas med intern dynamik men det kan bli aktuellt med vissa mindre åtgärder enligt nedan: 

⎯ Friställning runt grova träd som omges av tät föryngring av bok. 

⎯ Om det finns behov av att utföra åtgärder för att gynna hotade arter kan detta utföras under 

förutsättning att inga gamla grova ädellövträd avverkas (> 80 cm dbh). 

⎯ Vid behov kan åtgärder utföras för att gynna ek men inga bokar som är > 80 cm dbh får 

avverkas.  

⎯ Vid behov ska överhängande grenar vid vägen tas bort om de hindrar trafiken. 

 

4.2 Skötselområde 2 – Ung och medelåldrig bokskog (2,7 ha) 

Beskrivning 

Området domineras av produktionspräglad enskiktad bokskog som i det närmaste saknar gamla 

grova överståndare, figur 14. Åldern varierar något inom skötselområdet. Fältskiktet utgörs till 

största delen av vitsippor och bitvis saknas det helt. Den västra gränsen, som även utgör 

reservatsgräns, består av en gammal jordvall. Området spelar stor roll som utvecklingsmark till den 

gamla bokskogen.  

 

 
Figur 14. Den unga- och medelålders bokskogen är enskiktad. 

 

Bevarandemål  

Målet är att utveckla en ung- och medelålders produktionspräglad bokskog till en naturskogsartad 

bokskog som domineras av naturtypen näringsrik bokskog (9130) med ett rikt lundartat fältskikt. 

Skogen ska ha en variation i skiktning och slutenhet med inslag av luckor och det ska finnas inslag 

med andra lövträdsarter och buskar. På lång sikt ska det finnas ett stort innehåll av gamla grova och 
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senväxta träd, död ved i olika dimensioner och nedbrytningsstadier och andra värdefulla strukturer 

såsom hålträd med mulm och högstubbar. Främmande arter ska inte förekomma. 

 

 

Skötselåtgärder 

⎯ För att skapa variation i trädskiktets skiktning kan luckor i yngre skikt (upp till 70-80 år) 

skapas där det är lämpligt. Luckorna kan skapas genom ringbarkning eller 

veteraniseringsåtgärder i områden som inte ligger i direkt anslutning till stigar. Nära stigar 

kan man istället öppna upp skärmen, exempelvis genom skapande av högstubbar.  

⎯ Vid brist på död ved skapas både stående och liggande död ved i såväl solbelysta som mer 
skuggiga miljöer genom olika veteraniseringsåtgärder. Detta sker i yngre bestånd (träd upp 
till 70–80 år) som innehåller lite död ved. Kan med fördel kombineras med skapande av 
luckor. För att få en kontinuitet av död ved kan en högstubbe med tillhörande låga skapas 
per hektar vart tredje år. 

⎯ I partier med tät och riklig bokföryngring är framröjning av olika trädslag önskvärt om det 

finns. Exempelvis ska ek, alm, ask, fågelbär, sälg, rönn, asp gynnas om de finns. 

 

På lång sikt, när skötselområdet når status som skötselområde 1, ska skogen lämnas för att 

utvecklas med intern dynamik. 

 

4.3 Skötselområde 3 – Blandlövskog (0,8 ha) 

Beskrivning 

Området domineras av björkskog, figur 15. Den östra delen utgörs av ung och tät björkskog med 

inslag av sälg, fågelbär, rönn, hassel och unga bokar. I norra delen går ett fuktstråk med riklig 

förekomst av ramslök. Den västra delen domineras av äldre björkar med rikligt inslag av 

bokföryngring. Där förekommer även en del högväxta granar samt rönn, fågelbär, sälg och fläder. I 

fältskiktet finner man främst ramslök och vitsippor. 

 
Figur 15. Bilden visar på blandlövskog som domineras av ung björk. 



 

17 

 

Bevarandemål  

Målet är att utveckla björkbeståndet till ett glest ädellöv- och/eller blandlövbestånd med inslag av 

ett blommande buskskikt. På lång sikt ska skogen ha en variation i trädslag, ålder och strukturer och 

det ska finnas en stor mängd död ved, både liggande och stående. Främmande trädslag ska inte 

förekomma. 

 

Skötselåtgärder 

⎯ Andra lövträdsarter än björk ska gynnas, framförallt ädellövträd och sälg, genom utglesning 

av björk. På så sätt skapas luckor i beståndet som även kan gynna utvecklingen av ett 

buskskikt och föryngring av bok.  

⎯ Avveckling av gran genom avverkning eller ringbarkning samt löpande röjningar för att 

hålla efter uppkommande gran.  

 

4.4 Skötselområde 4 – Öppen mark (0,3 ha) 

Beskrivning 

Området utgörs av en smal remsa med jordbruksmark som brukats med konventionellt åkerbruk 

(klövervall), figur 16. Brynet mot skogen är bitvis fint utvecklat med ett buskskikt av olvon, slån, 

hagtorn, nyponros, sälg, hassel, fläder och lind. I trädskiktet förekommer ask, bok och några större 

ekar. 

 

Bevarandemål  

Området ska utgöras av öppen ogödslad mark med ett blommande fältskikt (blomsteräng) som 

gynnar insekter. Det ska finnas ett välutvecklat bryn med blommande buskar mot skogen. 

 

 
Figur 16. Bilden visar på åkermarken som ska omföras till blomsteräng och brynet mot skogen. 
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Skötselåtgärder 

⎯ Insådd av blommande inhemska arter med svensk proveniens, företrädesvis lokalt material 

(blomsterängsblandning). 

⎯ Slåtter årligen eller vart annat år och det avslagna materialet ska tas bort. 

⎯ Eventuellt komplettering med blommande buskar av svensk proveniens i de partier där 

brynet inte är fullt utvecklat.  

⎯ Brynet ska tillåtas att breda ut sig på jordbruksmarken så att man får ett vågigt bryn. Vid 

behov kan det även bli aktuellt med att öppna upp mindre luckor in mot skogen. 

 

5 Friluftsliv 

Även om naturreservatet ligger i ett område med lite allemansrättslig mark och förhållandevis nära 

de större tätorterna Svedala och Anderslöv så har området inte någon större betydelse som ett 

frilufts- eller rekreationsområde. Området är ganska litet och det är svårt att komma till området 

då det ligger längs en mindre markväg utan tillgång till parkering och vändplats. Området har 

därmed störst betydelse som ett ”närnaturområde”. Med tanke på de problem som kan uppstå vid 

Asbjärsvägen om besökare parkerar längs denna väg finns det behov av att anlägga en mindre 

parkeringsplats för ca 3 bilar i reservatet. Området är kuperat vilket kan försvåra framkomligheten i 

reservatet. 

 

Mål 

Naturreservatet ska var tillgängligt för besökare men ska i övrigt inte utvecklas för friluftslivet.  

 

⎯ Det ska finnas minst två informationsskyltar om naturreservatet.  

⎯ Det ska finnas gränsmarkeringar enligt Naturvårdsverkets anvisningar så att gränsen framgår 

tydligt i terrängen. 

⎯ De befintliga och i terrängen omarkerade naturstigarna ska bibehållas och vara framkomliga. 

⎯ Det ska finnas en mindre parkeringsplats inom naturreservatet. 

 

Åtgärder 

⎯ Uppsättning och löpande underhåll av informationsskyltar, se bilaga A. 

⎯ Utmärkning av naturreservatets gräns. 

⎯ Enklare åtgärder för att hålla stigarna framkomliga. 

⎯ Anläggning och löpande underhåll av parkeringsplats, se bilaga A. 

 

6 Jakt och fiske 
Det förekommer i dagsläget ingen jakt i området. Enligt reservatsbeslutet är det inte förbjudet att 
jaga i området men siktgator för jakt får inte röjas och det är inte tillåtet att utfodra vilt.  
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E.ON har en nätstation inom naturreservatet (i södra delen av skötselområde 4) samt markförlagda 
låg- och mellanspänningskablar (i sydvästra delen av skötselområde 1). Byggnader, fågeltorn eller 
liknande får inte utan ledningshavarens medgivande uppföras på närmare avstånd än 5 meter från 
nätstation och 3 meter från markkablar. 

 

7 Utmärkning av naturreservatets gräns 

Gränsutmärkning ska utföras enligt Naturvårdsverkets anvisningar snarast efter att beslut om 

bildande av naturreservat har vunnit laga kraft. Gränsmarkeringar underhålls och förnyas vid behov. 

Miljövänligt material eftersträvas för gränsutmärkningsstolpar och skyltar.   

 

8 Tillsyn 

Länsstyrelsen ansvarar för regelbunden tillsyn av reservatet. 

 

9 Dokumentation och uppföljning 

9.1 Uppföljning av bevarandemål och skötselåtgärder 

Uppföljning av bevarandemål ska ske i enlighet med de anvisningar som Naturvårdsverket utfärdar. 

Skötseln av naturreservatet följs upp kontinuerligt så att bevarandemål och syfte med 

naturreservatet uppnås. Länsstyrelsen ansvarar för uppföljning och avrapportering av 

skötselåtgärder.  

 

9.2 Revidering av skötselplanen 

Skötselplanen gäller tills vidare, dock kan uppföljning av bevarandemålen medföra att skötselåtgärder 

måste anpassas efter ny kunskap. 
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10 Kostnadsansvar och prioriteringar 

Tabell 1. Sammanfattning och prioritering av skötselplanens åtgärder. Prioritering inom intervall 1–3 där 1 

är högsta prioritet att genomföra. 

Skötselåtgärd Tidpunkt Skötsel- 

område 

Kostnads- 

och 

åtgärdsansvar

ig 

Prio Upplysningar 

Markskötsel      

Ev. friställning av ekar Vid behov Hela 

området 

Förvaltaren 2 Inga bokar som är > 80 cm 

dbh får avverkas.  

Friställning runt grova bokar 

som omges av tät 

bokföryngring  

Vid behov 1 Förvaltaren 2  

Skapa luckor i yngre trädskikt  Inom 5 år, och 

vid behov 

2 Förvaltaren 1 Åtgärderna görs 

motormanuellt 

Veteraniseringsåtgärder för 

att skapa död ved och andra 

strukturer 

Snarast, därefter 

vid behov (ca 10 

år) 

2 Förvaltaren 2 På yngre träd (upp till 70-80 

år). Kan kombineras med 

skapande av luckor. 

Framröjning av andra 

lövträdsarter än bok 

Löpande 2 Förvaltaren 1 Motormanuellt 

Avverkning eller ringbarkning 

av gran, röjning av upp-

kommande granföryngring 

Inom 5 år och 

därefter löpande 

3 Förvaltaren 2 Motormanuellt 

Insådd med blommande arter 

på åkermark 

Snarast  4 Förvaltaren 1 Inhemska arter med svensk 

proveniens 

Slåtter Årligt eller vart 

annat år 

4 Förvaltaren 1 Det avslagna materialet ska tas 

bort 

Ev. komplettering av 

blommande buskar i bryn 

Vid behov 4 Förvaltaren 2 Komplettering i luckor med 

inhemska arter som 

producerar mycket nektar. 

Anläggningar      

Anläggande och underhåll av 

parkeringsplats 

Snarast Enligt 

bilaga A 

Förvaltaren  

 

1 För ca tre bilar 

Uppsättning och underhåll av 

informationsskyltar 

Snarast, sedan 

löpande 

Enligt 

bilaga A 

Förvaltaren 1  

Uppsättning och underhåll av 

gränsmarkering 

Snarast, sedan 

löpande 

Hela 

området 

Förvaltaren 1  

Visst underhåll av stigarnas 

framkomlighet  

Löpande Natur-

stigar i 

området 

Förvaltaren 2 Endast se till så att inga träd 

ligger över stigarna. 
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11 Rödlistade arter 

Tabell 2. Förekomst av rödlistade arter 
 

Svenskt namn Vetenskapligt namn Hotkategori  
enligt rödlistan4 
 

Ask Fraxinus excelsior  NT 
Desmeknopp Adoxa moschatellina  Nt 
Hålnunneört 
Skogsalm 

Corydalis cava 
Ulmus glabra 

 NT 
CR 

 

12 Källor 
Artdatabanken 2020. Rödlistade arter i Sverige 2020. ArtDatabanken, SLU, Uppsala. 

Fribing, Berndt. Från kust till backland. En bok om Trelleborg och Söderslätt. 

 

 

Artportalen, https://artportalen.se/. 

Artdatabanken, Artbestämning - Artfakta från SLU Artdatabanken 

Trelleborgs kommunens hemsida, Naturvård- och kulturmiljöplan 

 

 

 

 

 
4 Rödlistade arter uppdelade enligt Artdatabankens kategorier: Nationellt utdöd (RE); Akut hotad (CR); Starkt hotad 

(EN); Sårbar (VU); Nära hotad (NT); Kunskapsbrist (DD), (Artdatabanken 2020) 
 

https://artportalen.se/
https://artfakta.se/artbestamning
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Bilaga B. Skötselområdeskarta
Naturreservatet Asbjär, Trelleborgs kommun



 

 

 

 

 
 

 

www.lansstyrelsen.se/skane 



 

  
BILAGA 5 

  

1(10) 

 
  

 
 

 

 
 

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 
 

Sammanställning av remissyttranden samt 

Länsstyrelsens bemötande 
 
Trelleborgs kommun: Samhällsbyggnadsförvaltningen vill framhålla följande 
synpunkter. 

• Förvaltningen ser positivt på att bildandet av naturreservatet Asbjär. Trelleborgs 
kommun innehåller få områden med skog och ser det som mycket värdefullt att 
skydda dessa områden om möjlighet ges för att bevara och stärka den biologiska 
mångfalden. Att bevara, vårda och återställa värdefulla naturmiljöer samt att 
skydda och utveckla livsmiljöer för skyddsvärda arter är av stor betydelse för den 
biologiska mångfalden. Att skyddet av skogen initierades av markägaren är 
glädjande och visar på ett stort positivt intresse från markägarens sida att skydda 
området. 

• Även om området inte har någon större betydelse som ett rekreations- eller 
friluftsområde för en större besökskrets och det inte är prioriterat att utveckla 
områdets värden för friluftslivet så bör dock möjligheter att besöka området 
finnas genom att en mindre vandringsstig, kanske i form av en slinga, anordnas i 
skogen. Vandringsstigen skulle kunna gå upp till toppen på kullen då Asbjär är 
kommunen högsta utsiktspunkt och genom att röja bort några mindre björkar blir 
den milsvida utsikten ännu bättre. 

• Det framgår inte i beskrivningen hur stora de föreslagna parkeringsytorna ska 
vara. Med tanke på parkeringssvårigheterna i området bör det ges möjlighet till 
parkering för flera bilar. 

• Skötselområdenas nummer bör markeras på skötselområdeskartan. 

• I beskrivningen över området nämns att det ligger vid Ugglarp, ca 3,5 km 
nordväst om Anderstorp, Det ska vara Anderslöv. 

 
Länsstyrelsens bemötande: Länsstyrelsen måste av ekonomiska skäl prioritera vilka reservat som 
är aktuella att utveckla för friluftslivet och anser inte att detta område är lämpligt med tanke 
på att det finns begränsade möjligheter till parkering och att det är ett litet område och ser 
därför inte att det finns behov av att anordna någon stig. Det finns redan stigar i området som 
används av närboende. Den föreslagna parkeringsytan är tänkt att rymma ca 3 bilar. 
Kartbilagan med skötselområdena kompletteras med siffror enligt önskemål och ortsnamnet 
ändras. 
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Skogsstyrelsen: Skogsstyrelsen har beretts möjlighet att yttra sig i rubricerat 
ärende.  
Vi ser positivt på att naturvärdena i området skyddas långsiktigt och tillstyrker 
förslaget till beslut om bildande av naturreservatet 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 
 
Sveriges geologiska undersökning (SGU): Sveriges geologiska undersökning 
(SGU) avstår från att yttra sig. 
 
Lantbrukarnas riksförbund (LRF): LRF är en medlemsorganisation på ca 140 
000 medlemmar som företräder de gröna näringarna och är indelad i 17 regioner. 
LRF Skåne är en av regionerna och har ca 14 000 medlemmar. LRFs synpunkter 
beskrivs ur ett jord- och skogsbruksperspektiv där vikten av hållbarhet, livsmedels- 
och skogsproduktion i framtiden och landsbygdsutveckling står för grunden.  
 
LRF ser mycket positivt på att överenskommelsen mellan myndigheten och 
markägarna har varit frivillig, vilket det anges i beslutet (s 10). Frivilligheten är 
otroligt viktig när reservat bildas. Både för att markägarna ska känna sig trygga och 
för att det ska kunna finnas en god relation till myndigheten. Frivilligt skydd blir 
också extra viktigt i och med skogspropositionen och det nya arbetssätt som ska 
implementeras i landet. Både hos länsstyrelser och skogsstyrelser, där allt skydd ska 
utgå från frivillighet. Det vill säga att en markägare alltid ska ha rätt att dra sig ur 
förhandlingarna när som helst i processen om det inte känns rätt. Samt att initiativet 
ska komma från markägaren från start.  
 
Det LRF saknar är ett tillägg i skötselföreskrifterna för att minska risken för 
skadegörare. Detta för att inte riskera att påverka både värden i reservatet och 
utanför reservatsgränsen.  
LRF uppmanar Länsstyrelsen att se över och göra tillägg i skötselföreskrifterna för 
att i ett tidigt skede minimera risken för skador av olika skadegörare som inverkar 
negativt på reservatens skötselplaner. Det vill säga att angripna träd ska få plockas ut 
ur reservatet kontinuerligt. Samt att om mängden död ved finns i tillräcklig mängd i 
reservatet så kan överflödig mängd död ved få transporteras bort i förebyggande 
syfte om man ser risk för angrepp. Särskilt angeläget är det att minska risken för 
spridning av skadegörare vid reservatsgränser.  
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Även om reservatet idag är kopplat till löv så vet vi inte vad framtiden kommer att 
ge. Vi vet dock att många reservat som idag bildas blir eftersatta på grund av både 
tidsbrist och att de ekonomiska medlen inte räcker till. Där med är det mycket 
troligt att det kan komma gran i reservatet och att de i sin tur blir angripna av 
skadegörare ex. granbarkborrar. Samtidigt lever vi i en föränderlig tid och vet inte 
vika skadegörare som kan komma till oss här i Sverige som vi inte har idag och också 
angripa andra trädsorter. Där med borde denna skrivning finnas med i alla typer av 
reservatsföreskrifter. 
Det förändrade klimatet kommer att påverka naturen och på olika sätt och det gäller 
att vara proaktiv och agera snabbt för att minimera skada som motverkar reservatets 
syfte. Det är av yttersta vikt att reservaten inte blir yngelplatser för skadegörare som 
orsakar stor skada på växtligheten och att det även riskerar stora skador för 
intilliggande markägare.  
Länsstyrelsen ska ha ett gott rykte om bra samarbete med markägaren. Det är av 
yttersta vikt att även intilliggande fastigheter känner att de har förtroende för 
Länsstyrelsens skötsel av reservat. Det får aldrig upplevas negativt att vara granne 
med ett reservat. Det skulle undergräva länsstyrelsen renommé och försvåra 
bildande av nya reservat eller andra skyddsformer där mark tas i anspråk. 
 
Länsstyrelsens bemötande:  
Länsstyrelsen i Skåne har sedan länge arbetat med frivilligt skydd som grund där markägare 
haft rätten att när som helst i processen dra sig ur förhandlingarna och det är endast i 
undantagsfall som Länsstyrelsen valt att gå vidare med skyddsarbetet utan att vara överens med 
markägaren. I de fallen har det handlat om omistliga naturvärden som hotats av någon 
anledning. Länsstyrelsen håller med om att det är viktigt med ett bra samarbete och en god 
dialog med markägare och att det inte ska var negativt att vara granne med ett naturreservat. 
 
Vad gäller synpunkt på tillägg av föreskrift för att hantera problem med skadegörare på träd så 
har Länsstyrelsen den typen av skrivning (B-föreskrift) gällande granbarkborrar i de fall 
bevarande av granskog ingår i naturreservatets syfte. I de allra flesta naturreservaten är gran 
oönskad och avvecklas efter naturreservatets bildande. I Asbjär finns det endast enstaka granar 
som kommer att avvecklas och uppkommande gran kommer att tas bort allteftersom. 
 
B-föreskriften gällande borttagande av invasiva arter kan t.ex. innebära uttag av ved om det 
anses nödvändigt för upprätthållande av naturreservatets syfte. I remissförslaget hade ordet 
”främmande” fallit bort och justeras därför så att lydelsen blir ”bekämpning av för området 
främmande och/eller invasiva arter”. 
 
I modern tid har, utöver granbarkborrar, fyra större angrepp skett på trädarter som almsjukan, 
ekdöden (som visade sig sannolikt bero på torkstress), askskottssjukan och phytoftera (främst på 
bok). Ingen av dessa spridningar skulle kunna begränsas genom uttag av virke från 



 

   
BILAGA 5 

  

4(10) 

  
  

    

 

 
 
naturreservaten. Risken hade snarare varit att naturreservaten hade förlorat stora mängder död 
ved och mist genetiskt material som har större motståndskraft mot angreppen.  
 
Vad gäller mängden död ved och möjligheten till uttag av detta så anser Länsstyrelsen att det 
generellt fortfarande finns en mycket stor brist på död ved i lövskogarna. Bedömningen är att 
det krävs 40–60 m3/ha för att sällsynta arter ska få en god bevarandestatus. Som en 
jämförelse kan nämnas att mängden död ved i europeiska naturskogar är ca 130 m3/ha. Det 
kan även vara positivt för omgivande produktionsskogar att död ved sparas i stor omfattning i 
naturreservaten eftersom död ved gynnar många arter, t ex fåglar och rovinsekter som bl a äter 
granbarkborrar. På lång sikt stoppas dock problematiken med granbarkborrar bäst genom att 
anpassa skogsbruket till ett varmare klimat. 

 
 
KLS Ugglarps AB: KLS Ugglarps AB, Asbjärsvägen 38, 231 96 Trelleborg vill 
gärna framföra följande yttrande kring detta förslag. 

 
Trafiksituationen 
Ett naturreservat så nära vårt slakteri kan generera mer trafik och fler personer som 
vistas i området, vilket kan leda ökad trafik och därmed olycksrisk på vår infartsväg 
tillsammans med våra tunga transporter.  
 
Företagets parkering 
Får ej nyttjas av besökande till naturreservatet.  
 
Mediaförsörjning inom NVR 
Det behöver utredas vidare var starkströmsledningen går in till 
produktionsanläggningen. Kan vara risk för att ledningen är nergrävd inom inritat 
område för naturreservatet.  
Likaså planerar företaget inom den närmsta femårsperioden att bli fossilfria enligt 
vår hållbarhetsstrategi. Detta kan innebära att naturgasledning måste dras i 
naturreservatets yttre gräns mot var anläggning. 
 
Vegetation längs Asbjärsvägen 
Nerfallna träd och grenar som växer ut över denna lilla väg måste även framöver 
kunna tas bort för att inte hindra långtradare att komma fram till vår 
produktionsanläggning. 
 
Nuvarande miljötillstånd för vår verksamhet 
Får ej påverkas. 
Villkor för trafik finns i nuvarande miljötillstånd. 
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Länsstyrelsens bemötande: Länsstyrelsen kan förstå er oro för trafiksituationen och 
parkeringsfrågan i samband med bildandet av naturreservatet men eftersom syftet med 
naturreservatet inte är att utveckla friluftslivet så är Länsstyrelses bedömning att det inte 
kommer att bli något större besökstryck i området. Vår erfarenhet är att det framför allt är 
reservat med olika anläggningar och markerade stigar som lockar många besökare. För att inte 
skapa problem på den smala vägen och för att inte riskera att besökare ställer sig på er 
parkering kommer en mindre parkeringsplats för ca tre bilar att anläggas inom naturreservatet. 
I övrigt kommer inga anläggningar för besökare att uppföras.  
 
Vad gäller starkströmsledningen in till er produktionsanläggning så går den utanför 
naturreservat, se karta från E.ON nedan. Om det i framtiden blir aktuellt med att dra en 
naturgasledning till er anläggning får det prövas i särskild ordning när det blir aktuellt 
eftersom det inte finns något beslut om ledningen att utgå ifrån i dagsläget. Det går således 
inte att göra några undantag för detta i reservatsbeslutet. 
 
Vägen och dess vägområde kommer inte att ingå i naturreservatet. Överhängande grenar och 
nedfallna träd kommer att vara möjligt att ta bort. Skötselplanen kompletteras med en 
skrivning om detta i skötselplanen för skötselområde 1. 
 
Era nuvarande miljötillstånd kommer inte att påverkas av att det bildas ett naturreservat. Vad 
gäller villkor i nuvarande miljötillstånd för trafiken så är det bra om det framgår vad som 
gäller så att eventuella besökare till naturreservatet vet vilken hastighet som gäller på vägen 
och var det är förbjudet att parkera. Förhoppningsvis kommer besökarna att parkera på avsedd 
parkeringsyta inom naturreservatet.  
 
E.ON Energidistribution AB: E.ON Energidistribution AB (E.ON) har tagit del 
av inkomna handlingar i ovan rubricerat ärende och följande synpunkter. 
 
Inställning 
E.ON anser att det i första hand är lämpligast att ett 5 meter område från befintlig 
nätstation (N138463 UGGLARPS GRUS) utelämnas dvs att man flyttar gränsen av 
naturreservatsområdet så att nätstationen ej berörs. Detsamma gäller markförlagda 
låg- och mellanspänningskablar som framgår av bifogad karta till detta yttrande. 
Dessa ligger precis i kanterna av område för naturreservat och borde vara enkla att 
frånta från naturreservatsbildningen. 
 
Ifall nätstationen eller övriga ledningar inte undantas från naturreservatsområdet 
tillstyrker E.ON förslag till beslut, i annat fall motsätter sig E.ON förslag till beslut. 
 
Yrkanden 
Att det i undantagen från föreskrifter framgår att: 
- Normalt underhåll omfattas av akut och skogligt underhåll 



 

   
BILAGA 5 

  

6(10) 

  
  

    

 

 
 
- Tillåter motordrivna maskiner i, till och från ledningsstråket, även innefattande 
parkering av fordon 
- Det ska framgå i föreskrifterna att förändring av elnätet får tillståndsprövas 
- Att dispensförfarandet helt utgår för befintliga anläggningar 
 
Bakgrund till yrkande 
Inom det föreslagna naturreservatsområdet har E.ON ett lokalt elnät som består av 
markförlagda låg- och mellanspänningskablar samt en nätstation, se bifogad karta. 
 
Underhåll/Röjning och reparation 
För att säkerställa ellagens krav på säkra, tillförlitliga och effektiva elleveranser (3 
kap. 1 § ellagen) måste E.ONs underhåll av elledningar även fortsättningsvis kunna 
genomföras och bedrivas på ett rationellt och kostnadseffektivt sätt.  
 
Bestämmelserna i naturreservatsföreskrifterna får inte utgöra hinder för vårt 
framtida, planerade och regelbundna underhåll av marken kring nätstation. 
 
Vid kabelfel eller andra typer av fel är det nödvändigt att få reparera ledningen. För 
att kunna utföra nödvändig drift och nödvändigt underhåll samt reparation av 
ledningarna är det en förutsättning att motordrivna maskiner kan framföras i samt 
till och från ledningsstråket. Detta innebär att schaktning/grävning måste få utföras 
där reparation och underhåll krävs. 
 
Om det i naturskyddet ska ingå att kvarlämna fällda träd kan E.ON göra det under 
förutsättning att E.ON inte hålls ansvariga för skogsskyddet. 
 
Med hänsyn till det ovan framförda är det viktigt att det tydligt framgår av 
föreskrifternas undantag att körning men även parkering får ske för underhåll av 
ledningarna. Det är bra att det framgår av föreskrifterna att naturreservatet inte ska 
utgöra hinder för underhåll/ombyggnad/reinvestering. 
 
Samråd och dispens 
Reparationsåtgärder på en ledning kan vara av akut karaktär. Avbrott kan innebära 
påtaglig påverkan på människors säkerhet och välbefinnande och måste därför 
åtgärdas omedelbart. Enligt ellagen får dessutom elavbrott inte vara längre än 24 
timmar. Vid sådana tillfällen är ett tillstånds- eller dispensförfarande inte lämpligt 
varav dispensförfarandet helt ska utgå. 
 
För planerade åtgärder på befintliga anläggningar anser E.ON att ett samråd med 
Länsstyrelsen enligt 12 kap 6§ MB tillsammans med eventuella försiktighetsåtgärder 
är ett lämpligt förfarande.  
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Dispens från naturreservatets föreskrifter får enligt 7 kap 7, 26 §§ MB enbart ske om 
det finns särskilda skäl och om det är förenligt med föreskriftens syfte. För att kunna 
uppnå god leveranssäkerhet av el måste E.ON utan undantag kunna utföra ovan 
nämnda underhållsåtgärder. Därför motsätter sig E.ON kravet på dispens för redan 
befintliga ledningar. E.ON är av uppfattningen underhållsröjning runt nätstation 
fortsatt bör få ske, skulle något träd däremot växa sig för stort behöver E.ON kunna 
ta bort sådana träd för att kunna bibehålla el- och leveranssäkerheten i området. Det 
bör tydligt framgå i handlingarna att en sådan åtgärd ska kunna ges dispens. 
 
Anslutningsplikt 
Om det i framtiden blir aktuellt med förändring av elnätet och/eller nyanslutning 
inom eller i närheten av området, bör det framgå i reservatföreskrifterna att 
förändring av elnätet får tillståndsprövas. När en begäran om utökning av elnätet 
görs har E.ON har anslutningsplikt och kan inte neka en anslutning till elnätet. 
 
Allmänna upplysningar 
Jakttorn/Vindskydd 
Byggnader, fågeltorn eller liknande får inte utan ledningshavarens medgivande 
uppföras på närmare avstånd än 5 meter från nätstation och 3 meter från 
markkablar. 
 
Övrigt 
E.ON förutsätter att hänsyn tas till ovanstående synpunkter samt att vi i 
fortsättningen kan sköta om våra anläggningar enligt gällande föreskrifter och 
standarder. 
 

 
 
Länsstyrelsens bemötande: I beslutet finns undantag till alla A- och C-föreskrifter som 
möjliggör drift och underhåll av vid beslutet befintliga ledningar och anläggningar så 
Länsstyrelsen anser inte att det finns ett behov av att ändra på reservatsgränsen. Enligt de 
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instruktioner som finns för gränsarbete för naturreservat ska de vara tydliga och i möjligaste 
mån följa fastighetsgränser eller naturliga gränser. Eftersom det finns undantag till 
föreskrifterna behövs inget dispensförfarande för underhåll och ombyggnad av befintliga 
anläggningar och ledningar. Länsstyrelsen har valt att inte specificera vilken typ av underhåll 
som kan vara aktuellt eftersom det kan variera utifrån vad det är för typ av ledning eller 
anläggning. Eftersom det finns undantag till alla A-och C-föreskrifter innebär det att även 
skogligt underhåll (avverkning av träd och buskar) och schaktning och grävning är möjligt så 
länge det är inom ramen för normalt underhåll. Enligt reservatsbeslutet är det inte förbjudet 
att parkera eller köra med motordrivet fordon men terrängskörningslagen (1975:1313) samt 
terrängkörningsförordningen (1978:594) gäller. 
 
Vid eventuellt behov av förändringar som inte kan betraktas som drift, underhåll eller 
ombyggnad inom gällande ledningsrätt eller vid utökning av elnät får E.ON ansöka om 
dispens från reservatsföreskrifterna. Länsstyrelsen får enligt 7 kap 7§ miljöbalken lämna 
dispens om det finns särskilda skäl. Allmänna intressen utgör oftast särskilda skäl.  
Vad gäller synpunkt på uppförande av jakttorn mm. kompletteras skötselplanen med 
information om detta i kapitel 6. 
 

Skanova (Telia Company): Skanova har markförlagda teleanläggningar inom 
området 

Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i 
nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i sam-
band med flyttning. 

Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att 
möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även 
bekostar den. 

Om så önskas kan ledningarna skickas digitalt i dwg-format för att infogas på 
plankartan. Kontakta https://www.ledningskollen.se 

Kabelanvisning beställs via https://www.ledningskollen.se 

För ledningssamordning kontakta Skanova-Remisser-malmo@teliacompany.com 

Länsstyrelsens bemötande: Länsstyrelsen kommer inte att begära att befintliga teleanläggningar 
ska flyttas till annat läge på grund av reservatets bildande. Med de undantag som finns till 
alla A- och C-föreskrifter i beslutet är drift och underhåll av vid beslutet befintliga ledningar 
och anläggningar möjligt.  

 

https://www.ledningskollen.se/
https://www.ledningskollen.se/
mailto:Skanova-Remisser-malmo@teliacompany.com
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Lunds botaniska förening (LBF): Lunds Botaniska Förening är positiva till 
bildandet av naturreservatet Asbjär. Området är ett värdefullt naturområde och är 
väl värt att skydda. Målen för reservatet och åtgärderna i skötselplanen är bra och 
genomtänkta.  
 
Under rubrik ”2.2.3.Biologi” nämns en förekomst av kastanj. Är det hästkastanj som 
åsyftas? I så fall bör det gällande namnet, enligt Dyntaxa, hästkastanj användas. 
Arten är inte inhemsk men det nämns inte i skötselplanen hur den ska hanteras.  
Under rubrik ”4.4 skötselområde 4” står det om ”Insådd av blommande inhemska 
arter (blomsterängsblandning), företrädesvis lokalt material” och ”eventuell 
komplettering av blommande buskar”. Det lägsta kravet bör vara att arterna har 
svensk proveniens men dock gärna insamlat så lokalt som möjligt. Frömaterialet kan 
ju vara av utländsk härkomst även om arten klassas som inhemsk. Detta bör 
förtydligas i texten både när det gäller insådd av blommande arter och 
komplettering av buskar. 
 
Länsstyrelsens bemötande: Länsstyrelsen tackar för rättelser och synpunkter och har gjort 
ändringar i skötselplanen. 
 

Romeleås- och Sjölandskapskommittén (RÅSK): Romeleås- och 
Sjölandskapskommittén tillstyrker bildandet av naturreservatet Asbjär. Området 
omfattar cirka 9 ha och är beläget i ett område med mycket lite allemansrättslig 
mark. Därför är det angeläget att tillgängligheten ökar. Det bör därför ordnas 
parkeringsmöjligheter i eller i nära anslutning till naturreservatet. I förslaget under 
punkt 10, Kostnadsansvar och prioriteringar, finns bland annat:  
- Anläggande och underhåll av parkeringsplatser, att det bör göras snarast med 
målsättningen prio 1.  
 
Kommittén delar den målsättningen. Det är angeläget att på ett tidigt stadium 
iordningställa parkeringsplatser för att undvika att det uppstår problem när besökare 
kommer till området.  
 
Det är också viktigt att det finns en tydlig skyltning till och information om 
området.  

 
Länsstyrelsens bemötande: Länsstyrelsen delar RÅSK:s synpunkter på att det är viktigt med en 
parkeringsplats och att det finns information om området (reservatsskylt). Vad gäller skyltning 
till reservatet kommer det inte att sättas upp någon vägskylt som hänvisar till naturreservatet 
ute vid den allmänna vägen eftersom syftet med reservatet inte är att lyfta och utveckla det som 
ett frilufts-eller rekreationsområde.  
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Granne till naturreservatet: Jag är ägare till fastigheten Ugglarp 8:61 som 
gränsar till det planerade naturskyddsområdet i Norr. Beträffande gränsen utgöres 
den av ett ca 100 långt dike. Det är tveksamt var den exakta gränsen går eftersom 
inga gränsdragningar har synts till under de ca 50 år som jag ägt fastigheten. Ni 
anger att en mindre bäck går genom norra delen av området. Denna bäck fortsätter 
till det beskrivna diket. Då Ni har besökt området har det varit under en torr 
period. Höst och vinter förekommer stora flöden pga ytvatten och dräneringsvatten 
från i söder liggande åkermarker detta medför att rensning av detta dike måste 
genomföras maskinellt med jämna mellanrum detta pga av vattnet sedan skall kunna 
fortsätta genom en kulverterad ledning genom min åker mot Börringsjön. Om inte 
detta sker översvämmas ca 1 hektar av min åker och gör den obrukbar. 
Rensmassorna består av nedfallna grenar och kvistar samt massor av löv som följer 
med vattenmassorna även mindre buskar som hindrar flödet måste bort. 
Min förhoppning är att det nya Naturskyddsområdet inte förhindrar detta. Beroende 
var exakta gränsen går uppstår diskussionen om vem som skall bekosta detta. Detta 
vill jag gärna ha svar på. 
 
Länsstyrelsens bemötande: Länsstyrelsen kan förstå er oro om möjligheterna till att rensa diket. 
I samband med bildande av naturreservat mäts gränserna in i fält och det har då konstaterats 
att den gränsen går i stenmuren som ligger söder om diket vilket innebär att diket inte ligger 
inom reservatet.  
 
Enskilda vägen M543U: Som ordförande för ovan vägförening på 
Kullaholmsvägen vill jag lämna följande yttrande avseende ovan nämnda diarienr. 
Vägen är en enskild väg där motortrafik är förbjuden varför er planerade 
parkeringsplats med anslutning från Kullaholmsvägen inte är möjlig. 
Med tanke på områdets storlek borde parkeringsplats vid Asbjärsvägen vara fullt 
tillräckligt. 
Länsstyrelsens bemötande: Länsstyrelsen ändrar i skötselplanen så att det enbart blir en 
parkering i sydöstra delen av naturreservatet vid Asbjärsvägen. Syftet med den föreslagna 
parkeringen i anslutning till Kullaholmsvägen var även att ta hand om besökare till Natura 
2000-området Ugglarps mosse strax norr om det föreslagna naturreservatet Asbjär.  



BILAGA 6 1(1) 

Dnr 511-42840-2021 
1287-206 

ostadress 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 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR LÄNSSTYRELSENS BESLUT 

Om du vill överklaga Länsstyrelsens beslut ska du skriva till Regeringen, Klimat- 
och näringslivsdepartementet. 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 16 februari 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). 

mailto:skane@lansstyrelsen.se
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