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Förslag Hjällen_Mall 2020_09_03.docx 

Tillägg av föreskrifter för naturreservatet Hjällen i 
Hörby kommun, Skåne län 

 

Länsstyrelsens beslut 
Med stöd av 7 kap. 5 § miljöbalken (1998:808) beslutar länsstyrelsen om tillägg av 
föreskrifter för den del av naturreservatet som omfattar fastigheten Södra Rörum 
10:113 enligt vad som anges nedan. Beslutet riktar sig till var och en, fastighetsägare 
och innehavare av särskild rätt, vars rättigheter att använda mark- och 
vattenområden berörs inom reservatsområdet.  
 
I övrigt gäller föreskrifterna för naturreservatet enligt beslut den 19 april 2012 (511-
4160-2012) om utvidgning av naturreservat och beslut den 11 maj 2017 (dnr 511-
3104-2017) om utvidgning av och tillagd föreskrift oförändrat. 
 

Uppgifter om naturreservatet 
Namn Hjällen 

Natura 2000 - 

Kommun Hörby 

Socken Södra Rörum 

Församling Hörby 

DOS id 1118805 

Gränser Området begränsas av mitten av svart, punktstreckad linje på bifogad 

karta (bilaga 1) 

Fastigheter Fulltofta 31:16 (del av), Södra Rörum 6:6 (del av), Södra Rörum 7:19 (del av), Södra 

Rörum 9:10 (del av), Södra Rörum 9:14 (del av), Södra Rörum 9:36 (del av), Södra 
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Rörum 9:39, Södra Rörum 10:113 (del av), Södra Rörum 22:1 (del av) och Södra Rörum 

26:3 (del av) och marksamfällighet Södra Rörum S:9 (del av, väg) 

Läge Området är beläget ca 1 km sydväst om Södra Rörum i mellersta Skåne. 

Kartblad Topografiska kartan: 03DSV 

  02DNV 

Ekonomiska kartan:  3D0d (033 03) 

 2D9d (023 93) 

Koordinater X:416540, Y:6197370 SWEREF 99TM  

Naturgeografisk region  Nr 8, Nordöstskånes barrskogslandskap 

Inskrivna nyttjanderätter  Finns i akten 

Gemensamhetsanläggningar Finns i akten 

Areal  60,8 hektar varav utvidgningen cirka 21,8 hektar 

Förvaltare Länsstyrelsen Skåne  
 
 
_________________________ 

Syftet med naturreservatet 
Syftet med naturreservatet är att: 

− bibehålla, utveckla och återskapa gammal ädellövskog med dess höga 
biologiska mångfald, 

− bibehålla och utveckla områdets sumplövskogar och mosseområden, 
− bibehålla och utveckla områdets fäladsmarker, 
− bibehålla områdets hydrologi, 
− bidra till att i den kontinentala regionen upprätthålla och utveckla gynnsam 

bevarandestatus för förekommande arter och livsmiljöer enligt EU:s art- och 
habitatdirektiv, 

− vårda förekommande äldre kulturhistoriska element som bl. a. stenmurar, 
odlings- och röjningsrösen, 

− tillgodose allmänhetens intresse för att uppleva områdets natur samt 
informera besökarna om områdets karakteristik, med dess skiftande natur, 
långa hävdhistoria och speciella kulturhistoria. 

 
Syftet uppnås genom att området lämnas fritt från ekonomiskt skogsbruk och att 
därigenom en naturlig intern dynamik skapas. Lövved eller lövvirke får inte 
bortforslas från naturreservatet. För området främmande eller invasiva arter ska 
bekämpas. Ny kunskap om hotade och hänsynskrävande arter beaktas i den löpande 
skötseln av naturreservatet.  
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Tillagda föreskrifter som gäller den del av naturreservatet som 
omfattar fastigheten Södra Rörum 10:113 

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:  
 
A8 hålla betesdjur under tidsperioden den 1 december till 31 augusti, inom område 
enligt bifogad bilaga 1, 
 
A9 lägga ut strö eller dylikt, stödutfodra, låta djur som används för hävd av området 
som är under behandling med långtidsverkande avmaskningsmedel, beta, eller att 
avmaska betesdjur, eller släppa avmaskade betesdjur tidigare än 14 dagar efter 
avmaskning, inom område enligt bifogad bilaga 1, 
 
A10 sätta ut bikupor. 
 
 
Länsstyrelsen får enligt 7 kap 7 § miljöbalken, om det finns särskilda skäl, lämna 
dispens från meddelade reservatsföreskrifter. 
 

Upplysningar 
Länsstyrelsen vill upplysa om att även andra lagar, förordningar och föreskrifter än 
reservatsföreskrifterna gäller för området, exempelvis:  
 

• Fridlysningsbestämmelser. Alla vilda fåglar och däggdjur samt deras ägg, ungar 
och bon är fredade enligt jaktlagen (1987:259). Vissa andra växt-, svamp- och 
djurarter är fridlysta enligt 8 kap miljöbalken och artskyddsförordningen. 

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

• Kulturmiljölagen m.m. (SFS 1988:950) med krav på tillstånd för att rubba, 
ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering eller på 
annat sätt ändra eller skada en fornlämning, 

• 15 kap 31 § miljöbalken om förbud mot nedskräpning, 
• Lokala och kommunala ordningsföreskrifter. 
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Beskrivning av området 
. 
Biologiska bevarandevärden 
Naturreservatets totala areal omfattar cirka 60,6 hektar, men tilläggsföreskrifterna 
gäller i huvudsak två mindre fäladsmarker som totalt uppgår till cirka 1,9 hektar. 
Det norra området omges av en stenmur och har tidigare troligen brukats som åker, 
men har de senaste 20 åren endast slåttrats eller betats med nöt. Floran består bl.a. 
av harstarr, liten blåklocka, stenmåra, ängsbräsma och ängsvädd. Det södra området 
vid vägen har nyttjats som fäladsmark under mycket lång tid, här växer enar och 
örterna backtimjan, spåtistel, knägräs, liten blåklocka, stagg, ängsvädd och harstarr. 
Inom båda områdena finns en mängd fjärilar, bl.a. violettkantad guldvinge (NT), 
mindre bastardsvärmare (NT) och bredbrämad bastardsvärmare (NT) samt minst 
ytterligare ett 20-tal dagfjärilar, däribland mindre guldvinge, skogsnätfjäril, 
ängssmygare och ängsblåvinge. 
 
Fäladsmarkerna utgör vidare ett synnerligen viktigt födosöksområde för de 
vedlevande skalbaggar och tvåvingar som är beroende av pollen och nektar under sin 
livsutveckling och som lever i det omgivande skogslandskapet och i synnerhet inom 
de cirka 56 hektaren skyddad ädellövskog. I naturreservatets skogsområde lever ett 
10-tal rödlistade insekter, sannolikt finns här betydligt fler rödlistade arter. Skogen i 
Hjällen utgör ett av de mer naturskogsliknade kvarvarande områdena i Skåne. 
 

Skälen för beslut 
Enligt 7 kap 5 § MB skall skälen i ett beslut om att bilda naturreservat anges. 
I beslutet skall också anges de inskränkningar i rätten att använda mark- och 
vattenområden som behövs för att uppnå syftet med reservatet, såsom förbud mot 
bebyggelse, uppförande av stängsel, upplag, schaktning, täkt, uppodling, dikning, 
plantering, avverkning, jakt, fiske och användning av bekämpningsmedel. En 
inskränkning får innebära att tillträde till området förbjuds under hela eller delar av 
året. 
Om det senare visar sig finnas nya skäl eller behövas ytterligare inskränkningar för 
att uppnå syftet med skyddet, får länsstyrelsen eller kommunen meddela beslut om 
detta. 

 
 

Länsstyrelsens bedömning 
Länsstyrelsen bedömer att det behövs ytterligare inskränkningar för att uppnå syftet 
med naturreservatet. Det har visat sig att betestrycket de senaste åren har varit för 
hårt i området och att betesdjuren har ätit upp all blommande vegetation 



 

   BESLUT  5(6) 

2022-06-30 511-44687-2021 
 1266-210 

   

 

 

 

medförande att de fjärilar och de pollen- och nektarberoende vedlevande insekterna, 
däribland flera rödlistade arter, inte har kunnat födosöka i området. 
Länsstyrelsen anser att en period med förbud mot bete behöver införas, (ny 
föreskrift A8). Området behöver istället skötas med ett sent betespåsläpp, bränning 
och slåtter. För att minska tillförseln av näring anser länsstyrelsen att föreskrift mot 
stödutfodring ska införas. Länsstyrelsen anser att områdena är av så pass begränsad 
areal och bete ska ske under så kort period att det ej finns skäl att använda sig av 
stödutfodring. För att minska risken för dynglevande fauna att dö anser länsstyrelsen 
att förbud mot långtidsverkande avmaskningsmedel ska införas (ny föreskrift A9) 
För att minska konkurrensen från tambin anser länsstyrelsen att förbud mot 
uppsättning av bikupor, inom den del av fastigheten Södra Rörum 10:113 som 
omfattas av naturreservat, ska gälla (ny föreskrift A10). 
 

Intresseprövning 
Länsstyrelsen 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 tillägg av föreskrifter. 
 

Konsekvensutredning 
Är ej aktuell då ordningsföreskrifter ej är föremål för ändring. 
 

Ärendets handläggning 
Länsstyrelsen beslutade den 11 maj 2017 att utvidga det befintliga naturreservatet 
med del av fastigheten Södra Rörum 10:113. 
 
Länsstyrelsens förvaltning påtalade i augusti 2020 att föreskrifterna gällande skydd 
av områdets fjärilsfauna ej bedömdes vara tillräckliga. 
 
Markägaren har den 1 september 2020 godtagit förslag till nya föreskrifter. 
 
Ersättning har utgått år 2022 till markägaren gällande det ytterligare intrång 
föreskrifterna har medfört på fastigheten. 
 
Ärendet har varit föremål för remiss under tidsperioden 6 maj 2022 till den 10 juni 
2022. Inga yttranden har inkommit. 
 

Överklagande 
Detta beslut kan överklagas till Regeringen, Miljödepartementet, se bilaga 3.  
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Kungörelse 
Beslutet ska kungöras i länets författningssamling samt i ortstidning enligt 27§ 
förordningen om områdesskydd. Sakägare ska anses ha fått del av beslutet den dag 
kungörelse var införd i ortstidning. 
 

Underskrifter 
Detta beslut har fattats av stf. länsöverdirektör Maria Engelbrektson. I den slutliga 
handläggningen har även medverkat, tf miljödirektör Kristian Wennberg, 
naturvårdsdirektör Cecilia Backe, naturvårdsdirektör Ingela Lundqvist, länsassessor 
Caroline Tornhill och naturvårdshandläggare Johan Johnmark, föredragande.  
 
Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 
 
Ola Melin 
 

Johan Johnmark 
 

Bilagor 
1. Karta med markerade områden gällande föreskrifter A8, A9 och A10  
2. Sändlista 
3. Hur man överklagar  
 
 
För information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter, se 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 
 
 
 
 
 

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Bilaga 1 intrång .docx 

Bilaga 1.  Karta med markerade områden gällande föreskrifter 
A8, A9 och A10  
 
Tillhör beslut den 30 juni 2022 Tillägg av föreskrifter för naturreservatet Hjällen i 
Hörby kommun, Skåne län 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svart rastrerat område gäller föreskrifterna A8 och A9.  
Föreskriften A10 gäller inom naturreservatet på fastigheten Södra Rörum 10:113 
(fastigheten öster om vägen) 
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Bilaga 3 besvärshänvisning .docx 

HUR MAN ÖVERKLAGAR LÄNSSTYRELSENS BESLUT  
 

Mottagare 

För att överklaga skriver ni till regeringen, Miljödepartementet. Observera dock 
att ni ska skicka överklagandet till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen 
Skåne, Miljöavdelningen, 205 15 MALMÖ. 

Tid för överklagande 

Överklagandet ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 29 juli 2022.  
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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