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Förslag till bildande av naturreservatet Öveds 
kloster i Sjöbo kommun 
(3 bilagor) 
 
Länsstyrelsen har tagit fram förslag till beslut om bildande av naturreservatet Öveds 
kloster i Sjöbo kommun med tillhörande skötselplan. Naturreservatet berör följande 
fastigheter: del av Lunnebergsåkern 1:1, Övedskloster 2:23 och 2:44. 
 
Alla remisshandlingar finns på länsstyrelsens hemsida under rubriken Förslag på 
följande adress: http://www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat 
 
Innan beslut om bildande av naturreservat sker ska Länsstyrelsen enligt 24 § 
förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. förelägga 
ägare och innehavare av särskild rätt till marken att inom viss tid yttra sig över 
förslaget. 
 
Länsstyrelsen har beslutat att detta föreläggande ska delges genom kungörelse. 
Kungörelsen kommer att införas i Post- och Inrikes Tidningar, Ystad Allehanda, 
Skånska Dagbladet och Sydsvenskan den 8 juli 2022. 
 
Innan beslut om bildande av naturreservat sker ska Länsstyrelsen även samråda med 
ett antal myndigheter i enlighet med 25 §, 25a §, 25b § och 26 § förordningen 
(1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 
 
Ni bereds härmed tillfälle att senast den 12 september 2022 komma in med 
eventuella synpunkter på eller invändningar mot Länsstyrelsens förslag. Efter det 
datumet fortsätter handläggningen av ärendet även om ni inte lämnat något 
yttrande. 
 

http://www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat
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Använd Länsstyrelsens e-tjänst för yttrande i ärendet. Klicka här för att 
komma till e-tjänsten. 
 
Yttranden kan även skickas till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen Skåne, 
Miljöavdelningen, 205 15 Malmö. Vänligen uppge remissens diarienummer, 
511-46744-2021, för att underlätta hanteringen. 
 
 
 
Gunilla Davidsson Lundh 
 
Denna handling har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrift 
 
Bilagor 
A. Förslag 2022-06-29 till bildande av naturreservatet Öveds kloster 
B. Konsekvensutredning 
C. Sändlista 
 
 
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
mailto:skane@lansstyrelsen.se
http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Förslag till bildande av naturreservatet 
Övedskloster i Sjöbo kommun 

 

Länsstyrelsens förslag till 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.  
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Naturreservatet Övedskloster i Sjöbo kommun. Heldragen svart linje anger naturreservatets  
gräns. Den röda cirkeln anger ungefärligt läge i kommunen. ©Lantmäteriet 
Geodatasamverkan. 

 
 
 
 



 

   FÖRSLAG TILL BESLUT  3(15) 

2022-06-29 Dnr 511-46744-2021 
 1265-222 

   

 

 

 

Uppgifter om naturreservatet 
Namn  Övedskloster  
Kommun  Sjöbo 
Natura 2000 ID SE4430168 
NVR/DOS-ID 1 1108369 
Gränser Området begränsas av mitten av svart punktstreckad linje på till 

detta beslut bifogad karta (bilaga 1) 
Fastigheter  Del av Lunnebergsåkern 1:1, Övedskloster 2:23 och 2:44  
Markägarkategori Enskild  
Läge  ca 7 km nordöst om Sjöbo tätort 
Koordinat centralpunkt x: 413730 y: 6172010 (SWEREF99) 
Naturgeografisk region  Skånes sediment och horstområde 
Typindelning enligt vatten- 
direktivet:  Vattendrag, Torpsbäcken  
Vattenförekomst (HID)2: MS_CD: WA30722528  VISS EU_CD: SE617578-136878 
Inskrivna nyttjanderätter  se bilaga 4 
Gemensamhetsanl. Se bilaga 4 
Areal  53 ha  
Förvaltare  Länsstyrelsen  
 
_________________________ 

Syftet med naturreservatet 
 
Syftet med naturreservatet är att: 

1. bevara biologisk mångfald, 
2. vårda och bevara värdefulla naturmiljöer, 
3. tillgodose områden för friluftslivet, 
4. skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer 

för skyddsvärda arter 
 
Precisering av syftet: 
Syftet med naturreservatet är att bevara biologisk mångfald och att skydda, vårda 
och återställa värdefulla natur- och kulturmiljöer. Områdets ädellövskog med stort 
innehåll av gamla träd och död ved, med tillhörande ekosystem och biologiska 
mångfald, ska bevaras och utvecklas. Gynnsamt bevarandetillstånd ska upprätthållas 
för i området förekommande arter och livsmiljöer enligt EU:s art- och 
habitatdirektiv såväl som för nationellt fridlysta och rödlistade arter. Syftet är också 
att bibehålla landskapsparkens karaktär med gamla grova träd i anslutning till 

 
1 ID-nummer i Naturvårdsverkets databas Vic Natur. 
2 Enligt VISS, Vatteninformationssystem Sverige 
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slottsmiljön. Syftet är även att tillgodose behovet av områden för friluftslivet och 
upplevelser av områdets naturmiljöer och kulturlämningar utan att det sker på 
bekostnad av områdets natur- och kulturvärden. 
 
 
Syftet uppnås genom att: 

• delar av Landskapsparkens karaktär bevaras och sköts som en gles skog med 
stort innehåll av gamla grova träd samt en begränsad undervegetation av 
bärande blommande buskar samt ersättningsträd. 

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

• trygga tillgången på ersättningsträd, framförallt ek, genom plantering, 
• åtgärder utförs för att gynna utvecklingen av vidkroniga grova träd, 
• frihugga gamla grova vidkroniga ädellövträd, 
• vidmakthålla variationen av öppnare och slutnare miljöer så att 

brynmiljöerna finns kvar så att det finns såväl solbelysta som skuggade 
trädstammar, 

• luckhuggning, ringbarkning och tillskapande av högstubbar i ung eller 
medelålders skog i syfte att skapa död ved och variation i åldersstruktur samt 
för att gynna utvecklingen av grova träd, 

• nödvändiga åtgärder vidtas för att bevara och stärka livsmiljöer för hotade 
arter med särskilt fokus på skalbaggsarter som är knuta till ädellövträd, 

• anlägga och underhålla anordningar som underlättar för allmänhetens 
möjlighet att uppleva de natur- och kulturvärden som finns i området såsom 
parkering, stigar, gångar, broar, skyltar och grillplatser. 

 
 

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, 
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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. omföra kulturbetesmark till skogsmark, se bilaga 2, 
7. använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel, tillföra 

växtnäringsämnen, kalk eller jordförbättringsmedel, 
8. utfodra vilt, 
9. 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, landskapspark och annan träd- och buskbärande mark 

innefattande nedtagning och uttag av träd och buskskikt, frihuggning runt 
gamla grova träd och ersättningsträd, veteraniseringsåtgärder3, skapande av 
faunadepåer, ekoxekomposter4 och sandblottor, utsättning av mulmholkar 
samt åtgärder för att föryngra ek genom sådd eller plantering och 
uppsättande av stängsel, se kartbilaga 2, 

3. skötsel och restaurering av kulturbetesmark och trädbärande mark som betas 
innefattande betesdrift, slåtter/putsning, uppsättande och underhåll av 
stängsel och vattenanordningar för betesdjur, åtgärder för att utveckla träd- 
och buskskikt såsom röjning, avverkning, skyddsstängsling, sådd eller 
plantering av träd och buskar enligt kartbilaga 2,  

4. åtgärder med syfte att motverka skador som orsakas av vilt, främmande eller 
invasiva arter,  

5. utförande och underhåll av anläggningar och anordningar för allmänhetens 
tillgänglighet såsom parkeringsplats, eldstad, tillfartsväg, stigar och 
stängselgenomgångar, 

6. miljöövervakning och uppföljning av områdets bevarandemål och skötsel. 
 
 
 

 
3 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).  
4 Flis- och grenmaterial som läggs runt avverkade stubbar. 
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C. Ordningsföreskrifter med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten 
att färdas och vistas samt ordningen i övrigt inom naturreservatet.  
 
Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:  

1. gräva, borra, måla eller på annat sätt skada mark, sten, eller naturföremål,  
2. tälta eller sätta upp utrustning för övernattning eller ställa upp husvagn, 

husbil eller liknande,  
3. elda/grilla förutom med medhavd eller tillhandahållen ved eller kol annat än 

på anvisad och anlagd eldstad. Användning av friluftskök är tillåtet i hela 
naturreservatet, 

4. cykla annat än på markväg och banvall, 
5. ta med hund eller annat sällskapsdjur som inte hålls i fysiskt koppel, 
6. föra bort död ved, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller 

döda stående eller liggande träd och buskar, 
7. på ett störande eller högljutt sätt använda musik- eller ljudanläggning,  
8. utföra någon form av anläggning eller ställa upp för naturreservatet 

främmande föremål, 
9. köra motordrivet fordon utanför väg eller parkeringsplats, 

 
Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:  

10. 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  

11. 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-
6.  

• 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 
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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 och 
drift och underhåll av vid tidpunkten för detta beslut befintliga 
dräneringsledningar. Inför utförande av arbetet ska naturreservatets 
förvaltare informeras om åtgärden, 

• drift, underhåll och ombyggnad av gällande ledningar och anläggningar som 
hör till Vombsjöns reglering för dricksvattenändamål. 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, 

• drift, underhåll och ombyggnad inom gällande ledningsrätt, servitut eller 
nyttjanderätt av vid tidpunkten för detta beslut befintliga vägar, 
dikningsföretag, ledningar och anläggningar tillhörande staten, kommunen, 
el-, energi- och teledistributör samt markägaren. 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. 

 
 
Undantag för markägare eller jakträttsinnehavare med avseende på jakt 
A1 gäller inte vid röjning av skjutgator efter skriftlig överenskommelse med 
förvaltaren. 
 
A1, A5och C6 gäller inte för underhåll och förnyelse av viltremiss under 
förutsättning att inhemska buskarter används, kartbilaga 1. 
 
A3 och C8 gäller inte avseende uppförande av jakttorn med en golvyta på högst 1,5 
x 1,5 meter. 
 
A8 gäller inte för utfodring av fågel inom område som är angett som viltremiss på 
kartbilaga 1, 
 
C5 gäller inte vid jakt eller eftersök av skadat vilt i enlighet med jaktlagstiftningens 
bestämmelser. 
 
C9 gäller inte vid uttransport av fällt vilt. 
 
Undantag för markägare eller arrendator med avseende på skötsel 
A1 och C6 gäller inte för röjning av siktgata inom landskapsparken enligt kartbilaga 1. 
 
A1 och C6 gäller inte för avverkning av tall inom markerat område enligt kartbilaga 
1, vilken får avverkas senast fem år från det att naturreservatet vunnit laga kraft. 
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A2 gäller inte för tillfälliga upplag i samband med skötsel av naturreservatet eller 
tillfälliga upplag för jord- och skogsbruket.  
 
A2 gäller inte beträffande utfyllanad av befintliga vägar och leder där skador 
uppkommit.  
 
A9 gäller ej för erforderliga stängsel för betesdrift. 
 
C9 gäller inte i samband med skötsel av markerna. 
 
Övriga undantag 
C3, C7, C8 och C9 gäller inte i samband med midsommarfirande inom område som 
markerats på kartbilaga 1. 
 
C7 och C8 gäller inte i samband med hästtävlingar inom område som markerats på 
kartbilaga 1. 
 
 
Föreskrifterna gäller ej tjänstemän från Länsstyrelsen i samband med tillsyns- och 
förvaltningsuppdrag. 
 
Länsstyrelsen får enligt 7 kap. 7 § miljöbalken, om det finns särskilda skäl, lämna 
dispens från meddelade reservatsföreskrifter. 
 

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:  
 

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

• 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 
naturminne (10 §), 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. 
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• 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. 
 
 

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 och som kan medföra en 
väsentlig skada på naturmiljön, såsom markslitage eller påverkan på djurlivet vid  
t ex större tävlingar, friluftsarrangemang mm. ska anmälan om samråd enligt 12 kap 
6 § Miljöbalken ske med Länsstyrelsen. 

 
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. 
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Beskrivning av området 
Landskap och geovetenskapliga bevarandevärden 
Naturreservatet är beläget i Vombsänkan vid Vombsjöns nordöstra strand. 
Landskapet vid Övedskloster har en varierande karaktär med stort inslag av 
ädellövskog med rik förekomst av gamla grova träd av ek och bok samt betes- och 
åkermark. Bergarten utgörs av slamsten och sandsten samt märgel i området söder 
om banvallen. Jordarten består av postglacial sand, svämsediment med ler-silt, 
isälvssediment samt i de östra delarna vid Eket av moränlera. Den röda sandstenen 
som även kallas för Övedssten, gav tidigt upphov till brytning och var från början 
begärlig som slipstensmaterial och senare som byggnadsmaterial, bl a är 
Övedsklosters slottsbyggnad från 1700-talet uppförd i Övedssten. Vombsjön har 
använts som dricksvattentäkt sedan 1948 och utgör en vattentäkt till fler kommuner 
och är därför reglerad. Det finns anläggningar inom naturreservatet som är kopplade 
till dricksvattentäkten i form av en invallning som är en påbyggnad av den gamla 
järnvägsbanken, brunnar och dräneringsledningar. Området ingår i Kävlingeåns 
huvudavrinningsområde. Området ligger i en värdetrakt för ädellövskog i Skåne, 
värdetrakt 10 – Övedskloster (Länsstyrelsen i Skåne 2019). Värdetrakten 
kännetecknas främst av ädellövskogar på kalkrik mark och gamla ekbestånd med 
bl.a. läderbagge. Trakten hyser en synnerligen artrik flora och fauna, särskilt med 
avseende på kärlväxter, svampar och vedlevande insekter. De viktigaste 
värdekärnorna i trakten är Övedskloster, Borstbäcken, Frualid och Linneskogen. 
 
 
Markanvändning och kulturhistoriska bevarandevärden 
Området i sin helhet, både byggnaderna och landskapet, har mycket höga 
kulturhistoriska värden och slottet, som är från 1700-talet, är en av landets 
förnämsta anläggningar i rokokostil. ”Öviths kloster” grundades av 
premonstratenserorden vid 1100-talets slut och övergick i kronans ägor i samband 
med reformationen på 1500-talet.  
 
Under 1700-talets andra hälft genomfördes stora förändringar på den gamla 
sätesgården, både vad gäller byggnader och markerna. En ny huvudbyggnad 
uppfördes, alléer planterades och en landskapspark enligt engelsk modell anlades 
efter ritningar av Adolf Fredrik Barnekow. Det råder dock osäkerhet om vad som 
verkligen blev utfört men av senare planer och kartor framgår det att gångsystemet 
till stor genomfördes. På kartor från 1900-talets början framträder gångsystemet, 
som i folkmun kallades för ”Rundan”, fortfarande. Övedsklosters Gods har skött 
landskapsparken som extensiv parkmark, vilket innebär att större lövträd gynnats på 
bekostnad av en föryngring, men de gamla parkgångarna har inte underhållits. Dessa 
har nu restaurerats så att det åter är möjligt att gå rundan. Förutom ”Rundan” finns 
det andra rester kvar av landskapsparken som fortfarande kan skönjas. Merparten av 
naturreservatet och Natura 2000-området utgörs av den gamla parkanläggningen. 
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Utifrån äldre kartmaterial, avbildningar och information från planer om 
landskapsparken kan man utgå ifrån att en stor del av den skog som finns där idag har 
sitt ursprung i den landskapspark som anlades i slutet på 1700-talet men att delar 
också har en skoglig kontinuitet längre tillbaka i tiden. Det finns således en lång 
trädkontinuitet av ek, bok och tall i området och i det omgivande landskapet. 
 
Även om skogen inte längre uppfattas som en engelsk landskapspark i första hand, 
utan snarare som en naturpark/skog, är den en viktig del av helhetsmiljön runt 
slottsanläggningen. Lanskapsparken är registrerad som en kulturhistorisk lämning 
(park-/trädgårdsanläggning L1989:4326) hos Riksantikvarieämbetet. 
 
 
Biologiska bevarandevärden 
Naturreservatet omfattas även av Natura 2000-området Övedskloster och 
domineras av naturtyperna näringsrik bokskog (9130) och näringsrik ekskog (9160). 
Skogen utgörs framförallt av äldre ek- och bokskog men det finns även inslag med 
yngre/medelålders bestånd av ek och bok samt svämlöv- och tallskog. Flera av de 
grövsta träden i området har avsatts som ”evighetsträd” och andelen död ved i form 
av högstubbar, lågor, grenar och död ved i de ännu levande träden är riklig. Den 
långa skogliga kontinuiteten i kombination med ett gynnsamt klimat och varierande 
markförhållande skapar förutsättningar för höga naturvärden. Förekomsten av arter 
som är knutna till gamla träd och död ved är rik och flera av arterna är beroende av 
livsmiljöer knutna till gamla ekar. 
 
Fältskiktet är lundartat med arter såsom vitsippa, gulsippa, gulplister, vårlök, 
lundarv, rödblära, buskstjärnblomma, skogsbingel, smånunneört och ramslök. 
Förekomsten av lavar och svampar i området är rik, t ex förekommer de rödlistade 
lavarna matt pricklav (NT), stiftklotterlav(NT), bokvårtlav (NT), dvärgbägarlav 
(NT) samt de rödlistade svamparna lilamusseron (VU), hartsticka (EN), 
oxtungsvamp (NT), korallticka (NT), igelkottstaggsvamp (CR), koralltaggsvamp 
(NT) och stor tratticka (NT). Området hyser även en rik skalbaggsfauna, t ex 
läderbagge (VU), ekoxe, bokblombock (VU), bokoxe, bokskogsrödrock (VU), 
mulmknäppare (VU) och molnfläcksbock (NT). Beträffande fågelförekomster så 
representeras den bland annat av hålhäckande arter, t ex skogsduva, mindre 
hackspett (NT), stare (VU) och spillkråka (NT). Området hyser även en rik 
fladdermusförekomst. I samband med en inventering av fladdermöss 2017 noterades 
11 arter i området, bl a fransfladdermus (NT), sydfladdermus (NT) och barbastell 
(NT). 
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Friluftsliv och tillgänglighet 
Området är sedan länge ett populärt utflyktsmål och rekreationsområde och hela 
området är utpekat som riksintresse för friluftsliv. Landskapsbilden utefter 
Vombsjöns strand är mycket tilltalande och tillsammans med den gamla 
ädellövskogen, som delvis ligger på hög höjd med fin utsikt över sjön, erbjuds fina 
upplevelsevärde. I södra delen finns en sedan länge iordningsställd badplats i 
kommunens regi som är mycket välbesökt under sommarmånaderna. Där finns det 
även grillplatser, toalett, sopkärl och en enklare ramp ner till sjökanten. Vid Eket i 
östra delen av naturreservatet anordnas sedan en lång tid tillbaka 
midsommarfirande. Detta område brukar även ingå i en årlig fälttävlan för hästar. 
Områdets variation vad gäller naturupplevelser och det välutvecklade stigsystemet 
och den gamla banvallen gör att området används flitigt av såväl ryttare, 
naturintresserade, motionärer, badgäster och för promenader. Delar av området har 
plan terräng, framförallt banvallen, vilket gör det tillgängligt att ta sig fram med 
rullator, rullstol eller barnvagn. I övrigt har området naturstigar med delvis kuperad 
terräng. 
 

Skälen för beslutet 
Området hyser mycket höga naturvärden med en rik förekomst av gamla grova träd 
av ek och bok. Inslaget av död ved är riklig och det förekommer flera sällsynta eller 
hotade arter i området som är knutna till gammal ädellövskog. Området är även ett 
betydelsefullt rekreations- och friluftsområde och ett populärt utflyktsmål. Området 
har även höga kulturhistoriska värden då skogsområdet utgörs av en gammal 
landskapspark till slottet.  
 
För att området långsiktigt ska kunna bibehålla sina höga natur- och kulturvärden är 
det viktigt att bibehålla en kontinuitet av lämpliga strukturer såsom grova träd av ek 
och bok samt död ved. För att uppnå detta behöver området undantas ett 
ekonomiskt skogsbruk. Det finns dock behov av naturvårdande skötselåtgärder för 
att gynna utvecklingen av gamla träd och ersättningsträd till dessa och åtgärder i 
syfte att gynna sällsynta och hotade arter. Naturvärdena och den biologiska 
mångfalden i området är knuten till både gammal ekskog och bokskog, men 
ekvärdena överväger något på grund av det stora antalet mycket gamla och grova 
ekar. Om ekvärdena ska bevaras och utvecklas behövs regelbunden aktiv skötsel av 
ekmiljöerna för ekarnas överlevnad och föryngring. 
 
Skogen och de övriga trädmiljöer i området är viktiga områden på landskapsnivå som 
grön infrastruktur då de ligger inom en större värdetrakt för ädellövskog och öppna 
landskap med ek – solitära träd, och att det förekommer värdekärnor för dessa inom 
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naturreservatet. Skyddet bidrar även till att uppnå miljömålen Ett rikt växt- och 
djurliv och Levande skogar. 
 
Området är av både kommunalt, regionalt och nationellt intresse att bevara och 
omfattas både av kommunalt (klass 1) och regionalt naturvårdprogram/plan. I 
kommunens översiktsplan är området angett som skogsmark. Området är även av 
riksintresse för naturvård och för kulturmiljövården och utgörs även av ett Natura 
2000-område. Lanskapsparken är registrerad som en övrig kulturhistorisk lämning 
av Riksantikvarieämbetet (fornminnesinformationssystemet). 
 
 
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. 

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.5 Bedömningen är att påverkan på 
ekosystemtjänsterna sammantaget stärker motiven för inrättande av naturreservatet. 
 
 

 
5 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 
 Virke och fibrer Negativ 
 Bioenergi från skog Negativ 
 Biobaserade kemikalieråvaror t.ex. tjära och terpentin 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 och fladdermöss 

Positiv 

 Kolbindning utförd av växter Positiv 
 Upprätthållande av markens struktur  Positiv 
 Biologisk kontroll av skadegörare (inklusive invasiva arter) Positiv 
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 
 

 Kulturarv t.ex. användning av naturliga miljöer av andliga 
eller historiska orsaker 

Positiv 

Stödjande Biologisk mångfald inkl. bevarande av genpool, habitat och 
hotade arter 

Positiv  

 Näringsämnescirkulation - vattnets kretslopp Positiv 
 Ekologiska samspel t.ex. näringsvävars dynamik, 

interaktioner mellan trofiska nivåer, evolutionära processer 
Positiv 

 

Ärendets handläggning 
Markägaren har sedan länge framfört önskemål om att inleda en diskussion om att 
skydda Natura 2000-området Övedskloster som naturreservat. Arbetet med att 
skydda området som naturreservat har dock inte kunnat prioriteras tidigare på grund 
av medelsbrist och det var först år 2020 som arbetet påbörjades. Ett flertal möten 
har hållits med markägarna och skogsförvaltaren på godset. Naturreservatets 
avgränsning och föreskrifter har utarbetats i samråd med markägarna. Värderings- 
och förhandlingsuppdrag om intrångsersättning påbörjades våren 2021. 
Länsstyrelsen har kompenserat markägarna inom naturreservatet för det intrång 
naturreservatet innebär genom intrångsuppgörelser med Länsstyrelsen Skåne 
december 2021. 



 

   FÖRSLAG TILL BESLUT  15(15) 

2022-06-29 Dnr 511-46744-2021 
 1265-222 

   

 

 

 

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 4 till detta beslut. 

Förvaltning 
Länsstyrelsen är förvaltare av naturreservatet. Förvaltningen ska ske med insyn, 
delaktighet och i nära samråd med markägare, arrendatorer, berörda myndigheter 
och andra berörda vid förvaltningen.  
 
 
 
 

Bilagor 
1. Karta med naturreservatets gräns samt hänvisning till undantag för föreskrifter 
2. Karta över markanvändning och hänvisning till B-föreskrifter 
3. Förslag till skötselplan  
4. Förteckning över fastigheter 
 
 
 
 
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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Kontaktperson 

Naturskyddsenheten 
Gunilla Davidsson Lundh 
010-224 10 00 
skane@lansstyrelsen.se 
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 291 86 Kristianstad Ö Boulevarden 62 A 010-224 11 00  www.lansstyrelsen.se/skane Twitter: @lstskane 
 

  

Konsekvensutredning enligt 4 § förordning 
(2007:1244) om konsekvensutredning vid 
regelgivning, avseende förslag till 
ordningsföreskrifter för naturreservatet Öveds 
kloster i Sjöbo kommun 
 
BAKGRUND 

 

Länsstyrelsen överväger att besluta om ordningsföreskrifter för naturreservatet 
Öveds kloster i Sjöbo kommun. Enligt 4 § förordning (2007:1244) om 
konsekvensutredning vid regelgivning ska Länsstyrelsen göra en 
konsekvensutredning av de föreslagna ordningsföreskrifterna för naturreservatet. 
Länsstyrelsen har gjort en sådan konsekvensutredning av ordningsföreskrifterna som 
har karaktären av normföreskrifter, dvs. de föreskrifter som riktar sig till 
allmänheten.  

 

KONSEKVENSUTREDNING 

 
Syftet med föreskrifterna 

Föreskrifterna reglerar rätten att färdas och vistas samt ordningen i övrigt i 
reservatet. Syftet är att trygga ändamålet med reservatet så att skador på naturen 
inte uppstår eller så att den biologiska mångfalden inte påverkas negativt. Detta 
uppnås genom att anpassa områdets tillgänglighet för de naturvärden som finns där.  
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Effekter 

Området är sedan länge ett populärt och välbesökt rekreations- och utflyktsmål. Det 
finns flera omarkerade stigar i området samt en kommunal badplats. De föreslagna 
ordningsföreskrifterna innebär att allmänhetens möjlighet att utnyttja området 
påverkas i viss omfattning jämfört med vad som annars gäller enligt allemansrätten. 
Genom reservatsbeslutet begränsas t ex möjligheten att elda och cykla då detta 
enbart är tillåtet på anvisade platser, att ha lösgående hund och att tälta..  

 

Kostnader 

De föreslagna föreskrifterna bedöms inte medföra några tillkommande kostnader av 
betydelse för vare sig allmänheten, markägare, nyttjanderättsinnehavare eller 
kommunen. Kostnaden för skyltning och anläggningar för friluftslivet finansieras av 
Länsstyrelsen genom Naturvårdsverkets anslag för skötsel av naturvårdsobjekt.  
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SÄNDLISTA 
Markägare och innehavare av särskild rätt 
Hans Ramel 
Charlotte Ramel Andersson, 
Telia-info 
Sjöbo Elnät AB 
Sydvatten AB 
 
Myndigheter 
Naturvårdsverket 
Skogsstyrelsen  
Riksantikvarieämbetet  
SGU  
Sjöbo kommun 
Trafikverket  
 
Övriga 
Entomologiska sällskapet i Lund  
Friluftsfrämjandet 
Försvarsmakten  
LRF Skåne  
Lunds Botaniska Förening  
Naturskyddsföreningen Skåne  
Otto och Eva Ramel 
Puggehatten  
Skånes Ornitologiska Förening  
Skånes Orienteringsförbund  
SLU Alnarp 
Sjöbo kommun, Tekniska förvaltningen  
Sjöbo kommun, kommunekolog 
Telia Sonera Skanova  
 
Grannar 
Lars-Göran Bertilsson Nilsson 
Helene Granqvist 
Jonas och Marijana von Bahr 
Birgitte och Tommy Larsson 
Kerstin och Rune Jönsson 
Siru och Linus Räsänen 

mailto:Telia-info@telia.se
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Internt: 
Miljöavdelningen: Jeanette Persson 
Rättsenheten: Johan Åsberg 
Kulturmiljöenheten: Eva Persson, Anna Rabow  
Naturvårdsenheten: Ingela Lundqvist, Jörgen Nilsson, Malin Andersson, Pernilla Olsson  
Naturskyddsenheten 
Art- och naturenheten: Anna Fohrman 
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