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Beslut för Stenby djurskyddsområde.docx 

Beslut om utvidgning av Stenby 

djurskyddsområde, Tomelilla kommun 

Länsstyrelsens beslut 

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 12 § miljöbalken (1998:808) att Stenby 
djurskyddsområde i Tomelilla kommun inrättat av Länsstyrelsen den 25 oktober 
2012, dnr 511-3942-12, 1200-001, ska ha den utökade geografiska omfattning som 
framgår av bifogad karta, bilaga 1. För den tillkommande delen ska beslut meddelat 
av Länsstyrelsen den 25 oktober 2012 om bildande av Stenby djurskyddsområde i 
Tomelilla kommun gälla med samma syfte och föreskrifter enligt 7 kap. 12 § 
miljöbalken. 
 
Med stöd av 21 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken 
m.m. återkallar Länsstyrelsen förordnandet från den 25 oktober 2012 av Högestad 
Christinehof Fideikommiss AB till förvaltare av djurskyddsområdet.  
 
I enlighet med 10 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken 
m.m. utses Länsstyrelsen till förvaltare av djurskyddsområdet i sin helhet. 
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Fig. 1. Djurskyddsområdet är markerat med svart punktstreckad linje på fastighetskartan. 

Utvidgningen är markerad med rastrering.  
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Uppgifter om djurskyddsområdet 

Namn  Stenby djurskyddsområde 

Kommun  Tomelilla kommun 

NVR-ID1  2032472 

Natura 2000-ID Fyledalen SE0420250, Benestads backar SE0420131 

Natura 2000 skyddsstatus SCI/SAC 

Gränser Området begränsas av mitten av svart punktstreckad linje på till 

detta beslut bifogad karta (bilaga 1) 

Fastigheter   Benestad 2:1 (del av); Skvattemölla 1:1; Stenby 30:1 (del av) 

Markägarkategori Enskild 

Läge Ca 600 meter nordväst om Benestads kyrka på Fyleådalens 

nordsluttning, i sydost direkt gränsande till naturreservatet 

Benestads Backar  

Centralpunkt  E: 430141 N: 6154383 (SWEREF99 TM) 

Areal  98,3 ha   

Förvaltare  Länsstyrelsen  
 

Syftet med djurskyddsområdet 

Området utgör en viktig reproduktionslokal för en skyddsvärd art. Syftet med 
djurskyddsområdet är att minska störningar på skyddsvärd art som reproducerat sig i 
området sedan 1989.  
 
Syftet med djurskyddsområdet ska uppnås genom att reglera allmänhetens tillgång 
till området under den tidsperiod som reproduktion sker. 

Djurskyddsområdets föreskrifter 

Föreskrifter med stöd av 7 kap. 12 § miljöbalken som inskränker rätten till jakt 

eller fiske eller allmänhetens eller markägarens rätt att uppehålla sig inom 

området. 

 
Det är förbjudet att färdas eller uppehålla sig inom området årligen under tiden från 
1 februari – till 15 augusti.  
 

 
1 ID-nummer i Naturvårdsverkets databas Vic Natur. 
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Undantag 

• Förbudet gäller inte markägaren eller dennes representant, dennes 
arrendatorer eller inventerare som utför inventering för Länsstyrelsen i 
Skåne län.  

• Förbudet gäller inte statlig eller kommunal tjänsteman i tjänsteutövning.  

• I övrigt får Länsstyrelsen för särskilda fall medge undantag från beslutet. 

Upplysningar 

För djurskyddsområdet gäller andra lagar, förordningar och föreskrifter än de i detta 
beslut meddelade föreskrifterna för området, exempelvis: 
 

• 7 kap 28a-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. 

• 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. 

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

• Terrängkörningslagen som innebär att körning på barmark i terräng med 
motordrivet fordon generellt är förbjuden i Sverige. 

• Lokala, kommunala ordningsföreskrifter. 

• Transportstyrelsens bestämmelser för civil luftfart, t ex:   
* 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) 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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Beskrivning av området 

Stenby djurskyddsområde i Tomelilla kommun inrättades den 25 oktober 2012 i 
syfte att minska störningar på skyddsvärd art som reproducerat sig i området sedan 
1989. Utvidgningen berör främst naturreservatet Benestads backar som ligger 
sydväst om Tomelilla tätort. Benestads backar sluttar ner mot Fyledalen och nere i 
dalen rinner Fyleån. Det skiljer ca 50 meter mellan dalbottnen och slätten ovanför. 
Benestads backar utgörs av värdefulla betesmarker med för Skåne unika rikkärr. 
 
De topografiska förhållandena på platsen gör den skyddsvärda arten extra utsatt för 
störning.  

Skälen för beslutet 

De senaste åren har reproduktionen för den skyddsvärda arten allvarligt påverkats 
negativt, vilket flera inventeringar av arten visar.  
 
Den skyddsvärda arten har nu flyttat från sin tidigare reproduktionslokal. Den nya 
reproduktionslokalen medför att den är mer utsatt för mänsklig störning vilket 
motiverar behovet av att utöka beträdnadsförbudet. 
 
Den ökade mängden friluftsaktiviteter medför att reproduktionslokalen är mer 
utsatt för mänsklig påverkan vilken riskerar att fortsatt allvarligt störa 
reproduktionen och motiverar behovet av att utöka beträdnadsförbudet. 
 
Föreskrifterna som införs i det utvidgade djurskyddsområdet syftar till att minska 
störningar och påverkan under reproduktionsperioden för skyddsvärd art. 
 
Områdets topografiska förhållanden gör reproduktionslokalen extra utsatt för 
störning då den branta slänten möjliggör fotografering ner och mot lokalen på nära 
håll. Även hög frekvens av friluftsliv i nära anslutning till lokalen innebär störning. 
Återkommande störning i närheten av lokalen riskerar att spoliera 
reproduktionsframgången då arten ogärna återvänder till lokalen så länge människor 
är i närheten.  

Länsstyrelsens bedömning  

Mot bakgrund av senare års allvarliga störningar för arten anser Länsstyrelsen att en 
utvidgning av djurskyddsområdet är nödvändig av ovan redovisade skäl. 
Länsstyrelsen finner vid en avvägning mellan enskilda och allmänna intressen i 
enlighet med 7 kap. 25 § miljöbalken att det, för att skydda en skyddsvärd art som 
beskrivits ovan, finns skäl att besluta om att utvidga djurskyddsområdet i området. 
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Den skyddsvärda arten är fridlyst enligt fridlysningsbestämmelserna. Arten är 
upptagen i artskyddsförordningen och den är även skyddad enligt EU:s 
naturvårdsdirektiv, Natura 2000. 
 
Förordnandet är förenligt med grundläggande bestämmelser för hushållning med 
mark- och vattenresurser samt kommunens översiktsplan med tillhörande 
granskningsyttrande från länsstyrelsen. Området är inte detaljplanelagt. 
 
Den föreslagna utökningen av djurskyddsområdet berör områden som är klassade 
som naturreservat, Natura 2000, riksintresse för naturvård, riksintresse för 
kulturmiljövård samt riksintresse för friluftsliv. 
 
Länsstyrelsen anser därför att ett beträdnadsförbud under reproduktionsperioden är 
nödvändig för att inte riskera artens fortsatta reproduktion. Länsstyrelsen bedömer 
att art- och naturintresserade även i fortsättningen har goda förutsättningar att 
uppleva arten utanför det föreslagna beträdnadsförbudet samt reproduktionstid. 

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 
utvidga djurskyddsområdet i området.  

Ärendets handläggning 

Under arbetet med naturreservatet Benestads backar år 2021 kom ett yttrande in 
om önskemål om ett beträdnadsförbud i naturreservatet för att skydda skyddsvärd 
art. Bedömningen gjordes att inte införa ett beträdnadsförbud i naturreservatet utan 
att utreda möjligheten att utöka befintligt djurskyddsområde. År 2022 inleddes 
arbetet med en utökning av befintligt djurskyddsområde. Stenby djurskyddsområde i 
Tomelilla kommun beslutades 25 oktober 2012 i syfte att minska störningar på 
skyddsvärd art som reproducerat sig i området sedan 1989. Reproduktionslokalen är 
välkänd och välbesökt. Länsstyrelsen, markägaren samt intresseorganisationer har 
uppmärksammat att människor ofta uppehåller sig mycket nära 
reproduktionslokalen. Detta har medfört utebliven reproducering under de senaste 
åren.  
 
Enligt 24 § förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. ska 
ett förslag till naturreservat eller djurskyddsområde föregås av att ägare och 
innehavare av särskild rätt till marken föreläggs att yttra sig över förslaget innan 
beslut fattas. Enligt 25 § samma förordning ska länsstyrelsen och kommunen 
samråda med varandra innan de fattar beslut om dessa områdesskydd.  
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Ärendet har remitterats. Inkomna yttranden redovisas i bilaga 2. 

Förvaltning av djurskyddsområdet  

Förvaltning 

Länsstyrelsen är förvaltare av djurskyddsområdet. Förvaltningen ska ske med insyn, 
delaktighet och i nära samråd med markägare, arrendatorer, berörda myndigheter 
och andra berörda vid förvaltningen.  
 
Länsstyrelsen förvaltar naturreservaten Benestads backar och Fyledalen som båda 
berörs av djurskyddsområdet.  

Överklagande 

 
Detta beslut kan överklagas till Mark- och miljödomstolen, 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. 

Underskrifter 

Detta beslut har fattats av länsöverdirektör Ola Melin. I den slutliga 
handläggningen har även deltagit avdelningschef Olof Liungman, 
naturvårdsdirektör Cecilia Backe, länsassessor Caroline Tornhill, 
naturvårdshandläggare David Börjesson och naturvårdshandläggare Sanna Persson, 
föredragande. 
 
Detta beslut har bekräftats digitalt och har därför inga namnunderskrifter. 
 
 
 
Ola Melin 
 
    Sanna Persson 
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Bilagor 
1. Karta med djurskyddsområdets gräns 
2. Sammanställning av remissyttranden 
3. Hur man överklagar 
4. Sändlista (publiceras ej) 

 
 
 
 
 
För information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter, se 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Yttrande och Länsstyrelsens svar 
 
 
Yttrande från Lunds Botaniska Förening: 
 
Remissvar avseende Förslag till utvidgning av Stenby djurskyddsområde i Tomelilla 
kommun. 
 
Lunds Botaniska Förening (LBF) har tagit del av remissförslaget angående utvidgning 
av Stenby djurskyddsområde. Föreningen konstaterar att förslaget innebär att större 
delen av naturreservatet Benestads backar kommer att omfattas av beträdnadsförbud 
under perioden 1 februari till 15 augusti. 
 
LBF instämmer i behovet av skyddsåtgärder från mänsklig störning för skyddad art 
och ställer sig i grunden positiv till förslaget. Föreningen vill samtidigt understryka 
vikten av att förutsättningar ges för fortsatta ideella organiserade inventeringar av 
områdets mycket höga biologiska mångfald. Givet Länsstyrelsens mycket 
begränsade, och skiftande, resurser utgör de ideella föreningarnas samlade 
inventeringsverksamhet ett betydande bidrag till kunskapen om förekomster av 
naturvårdsintressanta arter, vilket såväl myndigheter och företag idag tar för givet 
genom att söka fram fynd inrapporterade i Artportalen. Former behöver således 
hittas för att kunna upprätthålla detta arbete och LBF ser fram emot en dialog med 
Länsstyrelsen kring detta. 
 
För föreningens del är det framförallt Floraväkteriet som behöver upprätthållas. 
Benestads backar hyser ett flertal arter som omfattas av projektet och besöks årligen 
av floraväktare. Föreningen utgår ifrån att det kommer att vara möjligt för 
floraväktare att ges tillträde till området för detta syfte. Föreningens 
floraväktarsamordnare och Länsstyrelsen bör föra en diskussion om detta. 
 
I ett längre perspektiv är det viktigt för framtida jämförelser att det även fortsätter 
att göras generella observationer av allehanda artförekomster från området. Även 
denna typ av mer övergripande inventeringar bör möjliggöras, även om de inte 
behöver ske årligen såsom gäller för Floraväkteriet. Rimligen gäller detta inte bara 
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växter utan även övervakning av områdets entomologiska värden. LBF utgår ifrån att 
det förs en dialog om detta med den regionala entomologiska föreningen. 
 
LBF antar att den föreslagna tidsperioden 1 februari till 15 augusti är noggrant 
övervägd och att det funnits vara av största vikt att beträdnadsförbudet ska gälla hela 
denna period. Annars hade mycket kunnat underlättas ifall förbudet endast gällde 
fram till 15 juli. Då hade de flesta arter varit möjliga att inventera under 
högsommaren utan att dispensärenden ska behövas. 
 
Dessutom hade det varit uppskattat för friluftslivet ifall det hade varit möjligt att 
besöka de vackra och artrika backarna mitt under sommaren medan blomningen 
fortfarande pågår. Återigen, om det är av största vikt för att skyddad art inte ska 
störas att förbudet även gäller 16 juli – 15 augusti, så stöder LBF detta. Men om 
känsligheten är lägre mot slutet av fortplantningsperioden hade föreningen gärna sett 
att det tagits under övervägande att förkorta förbudsperioden inom Benestads backar 
med en månad. 
 
Länsstyrelsens svar: 
 
Enligt beslutet för djurskyddsområdet är det möjligt att utföra inventeringar enligt 
undantag. Det är dock viktigt att understryka att alla inventeringar ska ske på 
uppdrag av Länsstyrelsen Skåne, övriga inventeringar kräver dispensprövning. 
Inventeringar bör ske i samförstånd med ornitologiska föreningen.  
 
Länsstyrelsen är medvetna om de höga biologiska värdena inom naturreservatet 
Benestads backar och har full förståelse för att allmänheten vill kunna uppleva detta.  
Tidsperioden är satt enligt Artdatabankens och Skogsstyrelsens vägledningar samt 
efter inrådan från experter så att eventuella störningar ska bli så få som möjligt. Det 
är också av vikt att tidsperioden sammanfaller med det befintliga beträdnadsförbudet 
för att underlätta för allmänheten om vilka tider det är som gäller. 
 
 
Yttrande från Skånes Ornitologiska Förening: 
 
Yttrande från Skånes Ornitologiska Förening angående förslag till utvidgning av 
Stenby djurskyddsområde i Tomelilla kommun – dnr: 511-16798-2022. 
 
Skånes Ornitologiska Förening ser förslaget som positivt och har inget att erinra. 
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Yttrande från Skogsstyrelsen: 
 
Yttrande avseende utvidgning av Stenby djurskyddsområde på fastigheterna Benestad 
2:1, Skvattmölla 1:1 och Stenby 30:1 i Tomelilla kommun, Skåne län. 
 
Skogsstyrelsen har beretts möjlighet att yttra sig i rubricerat ärende. 
 
Vi ser positivt på att djurskyddsområdet utvidgats för att skydda skyddsvärd art från 
mänsklig störning och tillstyrker förslaget till beslut om utvidgning av 
djurskyddsområdet 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. 
 
 
Yttrande från Havs- och vattenmyndigheten: 
 
Yttrande över förslag till utvidgning av Stenby djurskyddsområde i Tomelilla 
kommun. 
 
Sammanfattning 
Havs- och vattenmyndigheten har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerat ärende. 
Myndigheten lämnar här följande yttrande. 
 
Havs- och vattenmyndighetens inställning 
Havs- och vattenmyndigheten anser att förslaget är väl motiverat och har inget att 
erinra mot förslaget. 
 
Beskrivning av ärendet 
Länsstyrelsen i Skåne har tagit fram förslag till utvidgning av Stenby 
djurskyddsområde i Tomelilla kommun. Syftet är att skydda skyddsvärd art från 
mänsklig störning. Djurskyddsområdet berör följande fastigheter: Benestad 2:1, 
Skvattemölla 1:1 och Stenby 30:1. Havs- och vattenmyndigheten har erhållit remiss 
i ärendet. 
 
Motivering 
Den föreslagna utökningen uppfyller syftet med förslaget till utökat 
djurskyddsområde på ett ändamålsenligt sätt. 
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Yttrande från E.ON: 
 
E.ON Energidistribution AB (E.ON) har tagit del av inkomna handlingar i ovan 
rubricerat ärende och har inga synpunkter på utvidgning av Stenby 
djurskyddsområde. 
 
 
Yttrande från Sveriges geologiska undersökning (SGU): 
 
Förslag till utvidgning av Stenby djurskyddsområde i Tomelilla kommun. 
 
Sveriges geologiska undersökning (SGU) avstår från att yttra sig i ärendet. 
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Besvärshänvisning regeringen.docx 

HUR MAN ÖVERKLAGAR LÄNSSTYRELSENS BESLUT  
 
 
Om du vill överklaga Länsstyrelsens beslut ska du skriva till Mark- och 
miljödomstolen. 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 24 mars 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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